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قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان
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دانشمند عاشق امام رضاjرواق۴
عصر روز گذشته، پیکر زنده یاد مهدوی دامغانی در حرم مطهر در میان 
اندوه و غم خانواده، دوستان، استادان، اهالی فرهنگ و مسئوالن آستان 

قدس رضوی تشییع و در رواق دارالحجه به خاک سپرده شد...

پیکر زنده یاد احمد مهدوی دامغانی در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد

کارشناسان در گفت و گو با قدس مطرح کردند

 نقش مؤثر وکالت اجباری 
در کاهش اطاله دادرسی
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آگهی مناقصه شهرداری فردوس 
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www.ferdows.ir نشانی اینترنتی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده با موضوع خرید کابل مسی 
50*3تخت الستیکی با روکش epdm به طول 880 متر طبق مشخصات فنی مربوط به 
شهرستان سنگان خواف به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  عمومی،  مناقصه  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید. 
انجام خواهد شد والزم است    www.setadiran.ir به آدرس الکترونیک دولت )ستاد( 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1401/04/06 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی یک مرحله ای با 

ارزیابی فشرده موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/12
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:        1401/04/22       هزینه چاپ دونوبت  آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

سایه بان کولر های آبی ،کمک به مصرف آب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
ول با ارزیابی فشرده

ت ا
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خرید کابل مسی 50*3تخت الستیکی با روکش 
epdm به طول 880 متر طبق مشخصات فنی 

2007001446000110مربوط به شهرستان سنگان خواف

9.240.000.000
 ریال )نه میلیارد و دویست 

و چهل میلیون ریال (

462.000.000ریال
)چهارصد و شصت و دو 

میلیون ریال(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
فراخوان تجدید مناقصه عمومی – یک مرحله ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، 
  www.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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 1401/04/07  می باشد. 

اطالعات و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 
مناقصه گران اطالع رسانی خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:     الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/13
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:   1401/04/25  

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)به قطرات آب ، همچون طال اهمیت دهیم(

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
ول یک مرحله ای 

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کار )ریال(شماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

200100144600010917067460294آبرسانی به روستای بزق شهرستان نیشابور1

ش�رکت راه آه�ن ج.ا.ا در نظ�ر دارد بنابر آئین نام�ه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس�بت ب�ه ارزیابی کیفی 
مناقصه گران واجد ش�رایط جهت دعوت به مناقصه به ش�رح زیر اقدام نماید . 

1-شرح مختصر موضوع مناقصه : خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط در قراردادهای جدید بدون مصالح 
2-مبلغ برآورد : 19/598/050/000 ریال 

3-مدت و محل اجرا : مدت اجرا 4 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد . 
4-ش�رکت کنندگان در فراخوان  میبایس�ت دارای مجوز تامین کاال از مراجع قانونی باشند . همچنین موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه 
می بایست مرتبط با موضوع فراخوان باشد . باعنایت به موارد فوق شرکت کنندگان الزم است دارای ظرفیت آزاد با توجه به مبلغ  برآورد مناقصه 

باشند . 
5-مهلت و نحوه دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند حداکثر تا س�اعت 14 روز چهارش�نبه مورخ 1401/4/15 با مراجعه به س�امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند . 
6-مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده : حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 از طریق سامانه فوق . 

7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
8-مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه  دیگر قابل تمدید می باشد .

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق 
دعوت بعمل خواهد آمد . 

                                                                      اداره کل راه آهن جنوب شرق                      شناسه آگهی 1342874  م الف : 323 
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره 1400/132/6نوبت اول

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت راه آهن حمهوری اسالمی 

ایران )سهامی خاص(
اداره کل راه آهن جنوب شرق 

مورخه  شماره1700  الیحه  استناد  به  دارد  نظر  در  قاین  شهرداری   – موضوع 
1400/12/23و مصوبه شماره 74 مورخه 1/22/ 1401 و همچنین الیحه شماره 3871 
مورخه  1401/3/25 مصوبه شماره 456 مورخه 1401/3/26شورای محترم شهرقاین یک قطعه 
زمین به متراژ 350 متر مربع واقع در جنب بنیاد مستضعفان) کمیته امداد سابق(  بصورت یکساله 
جهت راه اندازی مجموعه ورزشی خواهران با سازه سبک و قابل جمع آوری شده به مدت یکسال 

برابر شرایط اعالم شده به بخش خصوصی واگذار نماید.
     شرایط تجدید مزایده بصورت اجاره:

1- کلیه افراد و حقیقی و حقوقی  میتوانند درمهلت مقرر به س�امانه س�تاد مراجعه  واس�ناد الزم را 
دریافت نمایند واجرای س�ازه میبایست بر اساس دس�تورالعملهای اعالم شده  شهرداری قاین انجام 

گیرد0   
2- ارائه س�پرده ش�رکت در تجدید مزایده مبل�غ 5درصد از مبلغ کل اجاره یعن�ی 5/100/000  ریال
 می باش�د که ش�رکت کنندگان می بایس�ت مبلغ ذکر شده را به حساب سپرده ش�هرداری قاین به 
شماره 3100001585003  نزد بانک ملی واریز و یا به همین مبلغ یک فقره) ضمانت نامه بانکی یا چک 
بین بانکی( ش�رکت در مزایده تهیه و در س�امانه ستاد بارگذاری نمایند و در هنگام برنده شدن اصل 

فیش را به شهرداری ارائه نمایند .
3- مبلغ پایه اجاره بصورت ماهیانه 8/500/000 ریال می باشد0

4- دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه از  تاریخ 1401/3/31 لغایت 1401/4/7می باشد0
5- آخرین مهلت  بارگذاری اسناد در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/4/18می باشد. 
6- زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 8 صبح روز دو شنبه  مورخ 1401/4/20در محل شهرداری خواهد بود

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادات مختار است.
8- کلیه هزینه های کارشناسی و چاپ اگهی از برنده تجدید مزایده اخذ خواهد شد0 

9-در صورت امتناع از انعقاد پیمان ؛سپرده برنده یا برندگان مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10- متقاضیان میبایست تمام اسناد و مدارک الزم را پس از مطالعه همگی را امضاء نموده و سپس در 

سامانه بارگذاری نمایند و نیازی به ارائه به شهرداری نمیباشد.
10-جهت کس�ب اطالعات بیش�تر می توانید با ش�ماره تلفن5- 05632566220- امور قراردادهای 
 www.ghayencity.ir:شهرداری مراجعه و یاواحد اجارات ) حاجی نژاد(  قاین و یا به  به آدرس

شناسه آگهی : 1339308
 
مراجعه فرمایید.                                                                                   

غالم پور – شهردار قاین

آگهی تجدید مزایده 
یک قطعه زمین به متراژ350 متر مربع بصورت یکساله - ) نوبت دوم(
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امکان سنجی بقای  رژیم صهیونیستی در گفت وگو با تحلیلگر فلسطینی به بهانه هشدارهای بنت درباره آینده حکومت یهود

۸ دلیل فروپاشی  رژیم صهیونیستی
۵

۳

۲

دولت بار دیگر تصمیم بر 
تفکیک وزارت صمت گرفت

وزارت بازرگانی؛ 
به کام تنظیم بازار 
یا واردات؟

بمب خبری سخنگوی 
وزارت خارجه در آخرین 
نشست خبری با خبرنگاران

بازگشت 
آمریکا 
به میز مذاکره

 حواسمان باشد 
پشت خیمه دشمن هستیم

مهدی زارع

موریانه  »پورسانت بگیرها« 
به جان فوتبال

سینا حسینی

 اسرائیل و گرم شدن 
تنور منازعه در شمال قاره سیاه

جعفر قنادباشی ۸۷۲

ری
هو

جم
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پای
  

    منبع: شفقنا

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شمـاره چهل و یکم | سه شنبه 7 تیر 1401

33 هاشورهایسفیدبرتنخاکستری
عاشقان طبیعت 13 تیرماه را در رینه جشن می گیرند تا زیست بوم شکننده دماوند را یادآوری کنند
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1414

تحفهتالشی

سوروک؛برکتخدا

دردامنههایشاهجهان

دره سیاهمزگی با طعم پنیرش شناخته می شود که ثبت ملی هم شده

همه تفت، دولت خانم را به پخت نان روغنی می شناسند 

»استاد« تاریخی ترین روستای فاروج است؛ با یک حمام 400 ساله 

عسلویه؛
 ایران کوچک

کارگران غیربومی از زندگی 
و تنوع فرهنگی در پارس جنوبی می گویند

»قاف« ضمیمه سه شنبه های 
رونامه قدس 

۲

رئیسی در  همایش سراسری قوه قضائیه مطرح کرد

 محسنی اژه ای: اکسیر خنثی سازی توطئه های دشمن، توجه به گسترش عدالت و مقابله با فساد است
 قالیباف: بر این باور هستیم که خنثی سازی  و رفع تحریم را توأمان دنبال کنیم

 تصمیم قوا برای دوری از حاشیه ها 



 اراده سه قوه 
بر رفع تحریم ها 
رئیس مجلس 
شورای اسالمی با 
حضور در همایش 
سراسری قوه 
قضائیه ضمن تأکید 
بر اینکه هر سه قوه 
بر این باور هستیم 
که خنثی سازی  و 
رفع تحریم را توأمان 
دنبال کنیم، گفت: 
اساس ما مبتنی 
بر خنثی سازی 
تحریم است. با تالش 
خالصانه یکایک 
دلدادگان انقالب و 
ملت شریف، اطمینان 
دارم دستیابی به 
اهداف در دسترس  
قرار دارد و 
امکان پذیر است.

یادداشت

خبر

 قدس، آرش خلیل خانه  
سعید خطیب زاده از شروع 
دور جدید گفت وگوها بــرای 
حــل اخــتــافــات باقیمانده با 
آمریکا در روزهـــای آیــنــده در 
یکی از کــشــورهــای همسایه 
حاشیه خلیج فارس خبر داد و با اشاره به اینکه 
اعــضــای 1+4 در ایــن مــذاکــرات حضور نــدارنــد، 
اظهار کرد: این مذاکرات به صورت غیرمستقیم 
و از طــریــق نــمــایــنــده اتــحــادیــه اروپــــا بــه عــنــوان 
تسهیل کننده گفت وگوها بــا آمریکا صــورت 
خواهد گرفت.دوازدهمین سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان که دیروز آخرین نشست خبری 
خود را در این کسوت برگزار کرد، همچنین تصریح 
کرد موضوع این مذاکرات فقط مسائل اختافی 
میان تهران و واشنگتن و چگونگی رفع تحریم ها 
است و هیچ یک از توافقاتی که تاکنون در وین 

بدست آمده قرار نیست تغییر کند.
او همچنین بــابــیــان اینکه زمـــان گفت وگوها 
مشخص و مکان آن نیز بــه زودی اعام خواهد 
شــد، گفت آمریکایی ها از طریق جــوزف بورل 
ــا و  ــ مــســئــول ســیــاســت خــارجــی اتــحــادیــه اروپ
هماهنگ کننده برجام به تهران پیام داده انــد 
آماده اند تمامی تعهدات توافق هسته ای 2015 
و قطعنامه 2231 را اجرا کنند و انتفاع اقتصادی 

ایران از برجام را تضمین کنند.
ــورل اعــام کرده  وی خاطرنشان کــرد: جــوزف ب
اتحادیه اروپـــا خواستار ادامـــه گفت وگوها بر 
اساس آخرین بسته پیشنهادی ایــران است و 
تاش خواهد کرد اختافات و چالش های موجود 
را بر این مبنا حل وفصل کند.سعید خطیب زاده 
بااین حال تأکید کرد اینکه آمریکایی ها تا چه 

حد در عمل به ایــن وعــده خــود پایبند باشند 
و آن را اجرا کنند با گذر زمان و انجام مذاکرات 
غیرمستقیم آتی مشخص خواهد شد، اما تأیید 
کرد هم درباره شکل و هم محتوای گفت وگوهای 

جدید در تهران با بورل توافق شده است.

دلیل غیبت 1+4 در مذاکرات جدید ◾
وی دربــاره دلیل حضور نداشتن گروه 1+4 در این 
مذاکرات هم با تأکید بر اینکه کسی از میز مذاکره 
حذف نشده، یادآور شد در آخرین دور گفت وگوها 
در اسفندماه همه اذعان کردند همه مسائل فنی 
توافق شده و تنها مسائل اختافی ایران و آمریکا 
باقی مانده که بــرای حلشان در ایــن گفت وگوها 
ــا و به صورت غیرمستقیم  از کانال اتحادیه اروپ

ابتکارات طرفین ردوبدل خواهد شد.
وی انتقال مذاکرات به یکی از کشورهای منطقه 
خلیج فارس را هم امری عادی و برای سهولت کار دو 

طرف مذاکره عنوان کرد.

پیامی که الکاظمی از ریاض به تهران آورد ◾
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر مصطفی 
الکاظمی بــه تــهــران کــه مستقیم از عربستان 
ــاره اینکه وی  سعودی انجام شد و گمانه ها دربـ
حامل پیامی بوده نیز با تأیید این موضوع گفت: 
البته این سفر از پیش برنامه ریزی شده و در قالب 
روابط دوجانبه و برای پیگیری توافقات اقتصادی و 
پروژه های در حال اجرا بود و همزمان مسائل منطقه 
ازجمله نقش مثبت و ســازنــده ای که بغداد در 
ماه های گذشته در روابط ایران و عربستان ایفا کرده 
است هم مطرح بود.وی اضافه کرد: نخست وزیر 
عراق نکاتی را از طرف عربستان به ما منتقل کرد؛ 
ازجمله اینکه آن ها آماده هستند ادامه گفت وگوها 
به سطح دیپلماتیک ارتقا یافته و در بغداد ادامه 
یابد که به زودی تاریخ آن معلوم می شود. در همین 
رابطه توافق شد مقدمات سفر هیئت های فنی برای 

بازدید از سفارتخانه ها انجام شود.
وی درعین حال با اشاره به بیانیه های غیرقابل قبول در 

سفر بن سلمان به کشورهای منطقه، مقامات ریاض 
را به پرهیز از اقدامات تبلیغاتی و آنچه خاف آن را در 
جلسات خصوصی می گویند توصیه کرد و گفت: 
فعاً تمرکز ما بر برگزاری حج است اما پرونده های 
اختافی هم حتماً پرونده های مهمی است و باید 

در جای خودش بین ایران و عربستان بحث شود.

ناتو خاورمیانه توهمی بیش نیست ◾
خــطــیــب زاده در پــاســخ بــه پــرســش خبرنگار ما 
درباره طرح موضوع ایجاد ائتاف نظامی و ناتوی 
خاورمیانه از سوی رژیم صهیونیستی در امتداد 
پـــروژه عــادی ســازی روابـــط با حکومت های عرب 
منطقه  تأکید کرد: اینکه در منطقه خاورمیانه برای 
رژیم اشغالگر قدس نقش محوری در ایجاد ائتاف 
نظامی را در نظر بگیرند، حاکی از ایــن اســت که 
طراحان این موضوع، این منطقه را نمی شناسند؛ 
زیرا در این منطقه هیچ وقت نمی تواند محور، یک 
رژیم تروریستی و قانون گریز و ضد آرمان های جهان 

اسام و فلسطین باشد. 
وی افزود: هر فساد و جنگ و خونریزی می بینید 
ریشه در این رژیم دارد. این رژیم نمی تواند چنین 
محوریتی را بگیرد و ناتو خاورمیانه توهمی بیش 
نیست. آن هــایــی که ایــن مطالب را می گویند 
ــاح و مــعــادالت  ــروش سـ ــ بیشتر بــه دنــبــال ف
دیگری هستند که قطعاً این معادالت به نتیجه 

نمی رسد.

پایان مأموریت خطیب زاده، خداحافظی سخنگو ◾
سعید خــطــیــب زاده در پــایــان ایــن نشست از 
 اتمام مأموریت و مسئولیت خــود در جایگاه 
سخنگو و رئــیــس مــرکــز دیپلماسی عمومی 
و رســانــه ای وزارت خــارجــه خبر داد و بــا اشــاره 
ــر بــه همکاری  بــه اینکه در جایگاه مــشــاور وزی
خــود در وزارت خــارجــه ادامـــه خــواهــد داد از 
انــتــصــاب نــاصــر کنعانی بــه عــنــوان سخنگوی 
جدید وزارت امــور خــارجــه خبر داد. کنعانی 
 پیش ازاین رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در

 قاهره بوده است.

بمب خبری سخنگوی وزارت خارجه در آخرین نشست خبری با خبرنگاران

بازگشت آمریکا به میز مذاکره

خبرخبر
روزروز

در  حاشيه

امیر عبدالهیان 
 به دنبال
 سند جامع 
 بلندمدت 
با آنکارا

وزیر خارجه کشورمان 
که به ترکیه رفته روز 
گذشته در بدو ورود به 
این کشور گفت: یکی از 
محورهای رایزنی در این 
سفر موضوع سند جامع 
همکاری های بلندمدت 
بین دو کشور است. به 
گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبدالهیان افزود: 
امروز در آنکارا هستم که 
عاوه بر رایزنی در مورد 
پرونده های مختلف 
دو جانبه در ارتباط با 
سند جامع همکاری 
بلند مدت بین دو کشور 
نیز رایزنی و گفت وگو 
کنیم. تمرکز اصلی 
روی این مسئله است. 
امیرعبدالهیان ادامه 
داد: با استفاده از حضور 
در ترکیه عاوه بر دیدار 
با آقای چاووش اغلو، با 
دیگر مقامات این کشور 
نیز رایزنی و گفت وگو 
می کنیم.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

935۰۰۰۰226     شما به عنوان روزنامه ای که از 
پایتخت معنوی ایران چاپ می شوید چقدر در برابر 

بدحجابی بانوان حساس هستید؟ بدحجابی هم 
خالف شرع است و هم خالف قانون. حاِل آدم مؤمن 
به هم می خورد از این همه هنجارشکنی روزافزون 

در جامعه اسالمی به ویژه شهر مذهبی مشهد. 
922۰۰۰۰239     باعرض سالم وادب. در بنگاه های 

مسکن تعیین قیمت ها بستگی به میل و اراده 
بی حساب ومنطق صاحب خانه و بنگاهدار دارد. 

متأسفانه اغلب منافع شخصی در اولویت قرار 

می گیرد و باعث می شود گرانی پدید آید و در این بین 
کمر اجاره نشین ها می شکند. دراین مدت اخیرشاهد 

این رویداد تلخ بوده ایم. مسئوالن برای رفع و توقف 
این معضل چاره سازی اساسی و جهادی کنند.

915۰۰۰۰443     با سالم و تشکر از اقدام های سازمان 

فنی آستان قدس. بدترین زمان تابستان که خیل 
زائران به شوق زیارت عازم مشهد مقدس می شوند و 

به دلیل قداست صحن انقالب و وجود پنجره فوالد 
و سقاخانه حداقل یک بار تردد دارند، خواهشمند 

است دستور فرمایید ادامه طرح به پاییز موکول شود.

 حواسمان باشد 
پشت خیمه دشمن هستیم

مهدی زارع   18 اســفــنــد ســـال گــذشــتــه در 
یادداشتی با تیتر »نسخه ای جدید از یک سه 
گانه تاریخی«که در همین ستون چاپ شد نوشتم 
با شــروع جنگ اوکــرایــن و شکراب شــدن روابــط 
روسیه و غــرب، این امکان وجــود دارد که آمریکا 
برای یارگیری و برطرف کردن مشکات اقتصادی 
خود به ویژه در حوزه انــرژی تاش کند ایــران را به 
اردوگاه خود بکشاند. هنوز از این یادداشت مدتی 
نگذشته که سعید خطیب زاده روز گذشته در 
آخرین نشست خبری اش از قطعی شدن مذاکرات 
ایران و آمریکا در یک کشور حاشیه خلیج فارس 
پرده برداشت؛ اگرچه او تأکید کرد این مذاکرات 
غیرمستقیم و با واسطه اتحادیه اروپا خواهد بود. 
به دنبال رسانه ای شدن این مطلب، رسانه های 
نزدیک به دولت هم در گزارش هایی متفاوت تاش 
به توجیه این اقدام کردند. به عنوان مثال تسنیم در 
گزارشی، باوجود تأکید خطیب زاده، این مذاکرات 
را حتی مذاکرات ندانست و تاش کرد آن را در حد 
یک گفت وگوی ساده تقلیل دهد. برخی دیگر نیز با 
اشاره به اینکه این مذاکرات صرفاً به اختافات بین 
ایران و آمریکا اختصاص دارد کوشیدند برجام را از 

آن مستثنا کنند.
اما وقتی بادقت در طرح جدید می نگریم متوجه 
می شویم تنها تفاوت مذاکرات جدید با آنچه در 
ویــن در جریان بــود ایــن اســت که دیگر خبری از 
1+4 نیست. اگر قبول کنیم از بین 1+4 سه کشور 
)آلمان، فرانسه و انگلیس( با آمریکا همراه هستند 
که حقیقتاً هم اینچنین است، نتیجه می گیریم 
غایبان بـــزرگ مــذاکــرات جــدیــد، روســیــه و چین 
هستند. در بین این دو، این روزها روس ها بیشتر 
از همه نگران چنین موقعیتی بــوده و هستند. 
نگرانی روس ها وقتی بیشتر می شود که می دانند 
جامعه ایرانی خاطره خوبی از تاریخچه روابط با 
این کشور ندارد.در چنین شرایطی شاید بهترین 
راه این به نظر برسد که با نزدیک شدن به غرب، 
نفع اقتصادی را تأمین و همزمان روس ها را که این 
روزها دستشان زیر ساطور است از میدان رقابت 
به در کنیم. اما آیا واقعاً این راهکار جواب می دهد؟ 
در دنیای آینده که طلیعه آن با چندقطبی شدن 
نظامات حاکم بر جهان از هم اکنون قابل رؤیت 
است، آیا می توان روی غرب به عنوان یک شریک 

راهبردی حساب کرد؟
به دالیل مختلف که مجال پرداختن به آن ها در این 
نوشتار نیست، پاسخ منفی است. انقاب اسامی 
و نظام لیبرال امپریالیستی موجود در هیچ شرایطی 
نمی توانند شرکای راهبردی یکدیگر باشند. سابقه 
40ساله انقاب در دولت های مختلف غرب گرا یا 

غرب گریز هم این امر را نشان می دهد.
دوســت داشته باشیم یا نه، شرکای تاکتیکی و 
راهبردی ما در آینده، نظام های ضدامپریالیستی 
هستند. در چنین شرایطی جمهوری اسامی 
ــا مــنــفــعــانــه به سمت  ــه یـ ــعــاالن ــران بــایــد ف ــ ــ ای
همکاری های بلند مدت و راهبردی با همین نظام ها 
حرکت کند. عاوه بر این حواسمان باشد در باغ 
سبزی که آمریکا ممکن است در قطر یا هرکشور 
دیگر حاشیه خلیج فارس بــرای دیپلمات ها باز 
کند، تنها و تنها مسکنی کوتاه مدت برای اقتصاد 
به ارمغان خواهد آورد که شاید به کارنامه مثبت 
دولت کنونی بینجامد. درمان ریشه ای اقتصاد 
که نفع آن به نظام و مردم برسد، با نگاه به درون و 
استفاده از ظرفیت ها انجام می شود. شک نکنیم 
امروز اگر غرب ریش سفید اروپایی را برای وساطت 
با ما می فرستد، به ایــن دلیل اســت که بحران 
اقتصادی را تجربه می کند وگرنه متن قطعنامه 
بعدی را هــم نوشته اســت و در اولــیــن فرصت 
علیه ایــران تصویب می کند. بنابراین مذاکرات 
مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا را به هر شکلی 
که می خواهیم جلو ببریم حواسمان باشد به 
پشت خیمه دشمن رســیــده ایــم، تا مبادا گول 

حکمیت غربی عربی را بخوریم.

پوتین با رئیسی دیدار می کند
کاخ کرملین اعام کرد پوتین روز چهارشنبه در 
ترکمنستان با رئیس جمهور ایران دیدار خواهد 
کــرد. به گزارش الجزیره، این دیــدار در حاشیه 
نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در 
ترکمنستان رخ خواهد داد. کرملین همچنین 
اعــام کــرد کــه پوتین در حاشیه ایــن نشست 
با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز 

دیدار می کند.

خبـر
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همزمان با رسمی شــدن خبر بــرگــزاری نشست 
محرمانه اخیر کشورهای عربی، آمریکا و مقامات 
رژیــم صهیونیستی در شرم الشیخ مصر برای 
مقابله با قدرت پهپادی و موشکی ایران، روز گذشته 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با »ندیم 
رضا« رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش 
پاکستان دربـــاره عضویت تــل آویــو در سنتکام 
هشدار داد.به گزارش قدس، سردار باقری استقرار 
صهیونیست ها در مجموعه سنتکام را بسترساز 
ایجاد تهدیداتی برای منطقه دانست و تأکید کرد: 
جمهوری اسامی ایران در قبال آن، عکس العمل 

نشان خواهد داد.
سردار باقری با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به 
دنبال دستیابی به اهــداف مداخله گرانه است، 

تصریح کرد: گروه های تروریستی و تکفیری در 
منطقه به ویژه در سوریه و عراق از دیگر مواردی 
است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 
ایجاد کــرده و به آن دامــن زدنــد و در ادامــه روند 
سلطه گری، تا سقوط این دو کشور پیش رفتند. 
اهمیت سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

آنجا دوچــنــدان می شود که براساس گــزارش 
»وال استریت ژورنـــال« نشست محرمانه 
شرم الشیخ با ابتکار عمل مکنزی، فرمانده 
وقت )سنتکام( و با حضور رژیم صهیونیستی، 

ــودی و قــطــر  ــ ــعـ ــ ــان سـ ــتـ ــسـ ــربـ عـ
ســازمــانــدهــی شـــده اســـت. 

در ایــن اجـــاس کــه حــدود 
سه ماه پیش برگزار شده 

اعضای جلسه به یک توافق دست یافته اند که 
براساس آن، سازوکاری »برای اطاع رسانی سریع 
در صورت شناسایی تهدید هوایی« تعریف شده 
اســت. گــزارش وال استریت ژورنــال تنها دو روز 
پس از آن منتشر شده که عبدهللا دوم پادشاه 
ــده تشکیل  اردن به صــورت علنی از ای
یــک اتــحــاد نظامی مانند نــاتــو در 
خاورمیانه سخن گفته اســت. از 
ســوی دیــگــر، حــضــور فرماندهان 
عالی رتبه نظامی عربستان و رژیم 
اسرائيل در نشست شرم الشیخ نیز 
با توجه به اینکه دو کشور 
رابطه دیپلماتیک ندارند 

حائز اهمیت است.

گزارشگزارش

سردار باقری استقرار صهیونیست ها 
در مجموعه سنتکام را بسترساز ایجاد 

تهدیداتی برای منطقه دانست

شبکه واکنش سریع 
غربی عبری علیه 
پهپادهای ایرانی 

ــل   اص محمدی   حسین 
حــدود ساعت 21 روز هفتم تیر 
1360 دو بــمــب بــســیــار قـــوی در 
محل دفتر مرکزی حزب جمهوری 
اسامی منفجر و موجب شهادت دکتر بهشتی 
و 72 نفر از اعضای حزب شد. در بین این شهدا، 
27نماینده مجلس، چهار وزیر، 13معاون وزیر 
و مدیر کل، یک فرماندار و دو مدیرعامل دیده 
می شد. عامل اصلی انفجار حــزب جمهوری 
اسامی یعنی محمدرضا کاهی، از عناصر 
گروهک منافقین توانست با فــرار از مهلکه از 
کشور بگریزد. بعدها برخی منابع رسمی درسال 
2015 از هاکت وی به دست افراد ناشناس در 
شهر المیره هلند خبر دادند. به مناسبت سالگرد 
این حادثه، به سراغ محمد جواد منصوری، یکی 
از اعضای حزب جمهوری اسامی رفته  ایم و از او 
درباره این رخداد پرسیده ایم. در ادامه بخشی از 

این گفت وگو را مطالعه می کنید.

جایگاه حزب جمهوری اسالمی در آن برهه در  ◾
سپهر سیاسی کشور چگونه بود؟ 

در آن برهه زمانی، حزب جمهوری در راستای 
خط امــام، نیروهای بسیار زیــادی را در کشور 
سازماندهی کرد و با آموزش آن ها، یک سازمان 
انقابی موفق شکل داد. منافقین با نفوذ و 
شناسایی افــراد حــزب، در تــدارک ضربه زدن 
به حزب جمهوری اسامی بودند و به تصور 
خــودشــان قـــدرت اجتماعی-سیاسی نظام 

زیــرســؤال می رفت. به ویژه اینکه تعدادی از 
مسئوالن حزب هم از جمله شهید بهشتی، 
از مسئوالن نظامی و مورد توجه ویژه حضرت 
امام بودند. شهید بهشتی شخصیتی بود که 
هم قشر روحانی و هم قشر دانشگاهی و دیگر 
اقشار به ایشان عنایت ویژه داشتند. تصور 
آن هــا این بود با به شهادت رساندن اعضای 
شــورای حــزب، کل نظام اداری کشور متوقف 
می شود. بعد ها منافقین مدعی شدند سر 
نظام را زده ایم و نظام مجبور خواهد بود با ما 
کنار بیاید اما هیچ یک از این مسائل محقق 

نشد و مــردم از منافقین نفرت پیدا کردند. 
سران سازمان بعدها اعتراف کردند بعضی از 
اعضای حزب مانند پیش از انقاب در ساخت 

و طراحی بمب دست داشته اند.

چرا منافقین مسئولیت رسمی این اقدام را به  ◾
عهده نگرفتند؟

ــاد فــاجــعــه هــرگــز  ــعــ ــ ــل اب ــیـ ــه دلـ ــ نــخــســت ب
نمی خواستند تشکیاتشان گرفتار مجازات و 
تاوان شود. دوم نمی خواستند در سطح جهانی 
محکوم به تروریسم شوند. البته تعدادی از 

سران این فرقه در موارد متعددی اعام کرده اند  
آمریکا، فرانسه، انگلیس و اسرائیل می دانند 
ایــن کــار را چه کسی انجام داده اســت. تنها 
سازمانی که عامل نفوذی در حــزب داشته 

سازمان مجاهدین خلق بود.

غیبت برخی اعــضــای حــزب آن هــم در روز  ◾
حادثه بحث برانگیز نیست؟

جلسات حــزب به صــورت طبیعی، تعدادی 
غایب داشـــت. مثاً بنده پــس از نماز باید 
به مأموریت خــارج از کشور می رفتم و آقای 
رفسنجانی رفته بودند عیادت رهبر معظم 
انقاب که به علت ترور 6 تیر در بیمارستان 
بستری بودند و یا تعدادی از اعضای شورای 
مرکزی حزب در دفتر مرکزی در اتاق هایی خارج 
از سالن، جلسات گروهی داشتند. پس از 
این واقعه، همکاری دستگاه های امنیتی برای 
شناسایی و دستگیری افراد این سازمان ها به 
صورت فوق العاده انجام گرفت و از اردیبهشت 
1361 شاهد سقوط و مرگ سازما ن هایی بود 
کــه بعدها در پــاریــس بــا عــنــوان شـــورای ملی 
مقاومت جمع شدند و بعد از مدتی دچار 
تفرقه شــده و عماً آن شــورا هم منحل شد. 
در واقع می توان گفت حماقت گروهک ها در 
اقــدام به منفجر کــردن دفتر حزب جمهوری 
اسامی جواب عکس داد و موجب تیر خاص 
جمهوریت خواهی انقاب اسامی به تحجر 

تکفیری منافقین بود.

 در گفت وگویی با عضو حزب جمهوری اسالمی 
همزمان با سالروز انفجار دفتر این حزب ابعاد حادثه بررسی می شود

نفاق علیه جمهوریت

گفت وگو

دستگاه قضا، امیدآفرین و گره گشاتصمیم گرفتیم گرفتار حواشی نشویم
رئیس عدلیه ضمن سخنرانی در همایش سراسری قوه 
قضائیه با بیان اینکه تقویت قوه قضائیه از لحاظ نیروی 
انسانی و اداری به نفع مجلس و دولت خواهد بود، گفت: 
باید در زمینه تنوع کار در قوه قضائیه و متناسب سازی آن با 
عِده و عُده کنونی دستگاه قضا، تغییر و  تحول ایجاد شود؛ 
چنانچه ماک صرفاً آمــار باشد ممکن است از جهاتی 

سودمند به نظر برسد امــا از سایر جهات آسیب رسان 
خواهد بــود. محسنی اژه ای تصریح کــرد: آنچه اکسیر 
خنثی سازی توطئه های دشمن است، توجه به گسترش 
عدالت و مقابله با فساد است. نیروی کم دستگاه قضایی و 
حجم باالی پرونده ها در این دستگاه، با توقع ارائه کار دقیق، 

صحیح، سریع و به موقع در قوه قضائیه همخوانی ندارد.

ــیــس جــمــهــور، روز گــذشــتــه بـــا حــضــور در همایش  رئ
سراسری قوه قضائیه بر ضــرورت وجــود پیوست و رصد 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها براساس عدالت تأکید 
کرد. دکتر رئیسی افزود: متن خدمت خالصانه و گره گشایی 
از زندگی مردم و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، فارغ 
از همه سلیقه های فردی و سیاسی مطابق آن چیزی است 

که رهبر انقاب در بیانیه گام دوم ترسیم کردند. رئیس 
جمهور ادامه داد: در قوای سه گانه تصمیم گرفتیم گرفتار 
حاشیه ها نشویم و به متن بپردازیم. در ادوار گذشته برخی 
مسئوالن و دســت انــدرکــاران درگیر حاشیه ها شدند که 
موجب  عقب ماندگی هایی شد، اما تصمیم جدی ما این 

است که دچار حواشی نشویم.



تورم خردادماه 
تورم پنهان 

است که پس از 
اصالح یارانه ها 

نمایان شد
پیمان قربانی، معاون 

اقتصادی بانک 
مرکزی گفت: تورم 
خردادماه در واقع 

تورم پنهان است که 
پس از اصالح نظام 

پرداخت و حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نمایان شد. قربانی 
افزود: در واقع این 

تورم در گذشته بوده 
و با اصالح قیمت ها 

آشکار شد؛ بنابراین 
این اصالح قیمت 

در هر زمانی انجام 
شود، تأثیر خود را 

می گذارد.

خبرخبر
خوبخوب

ــا، مــدیــر روابــــط عــمــومــی بانک  ــ مصطفی قــمــری وف
مرکزی اعــام کــرد: بانک مرکزی در راستای حمایت 
از مستأجران، بخشنامه مربوط به وام ودیعه مسکن 
را ۱۰ خرداد به بانک ها اباغ کرد. دستورالعمل نحوه 
معرفی متقاضیان از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
ضرورت داشت که این موضوع با حضور معاون مسکن 

و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیران مربوطه در 
بانک مرکزی نهایی شد. 

به گزارش فارس، قرار شد شیوه نامه ای که وزارت راه و 
شهرسازی ارائه کرد تا دوشنبه نهایی و به شبکه بانکی 
اباغ شود، پرداخت وام کمک ودیعه مسکن نیز به 
زودی عملیاتی می شود. به گفته وی، در شــورای پول 

و اعتبار پرداخت وام کمک ودیعه مسکن تا سقف 
۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد، به طوری که این 
تسهیات در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کانشهر ها 
۷۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون 
تومان تعیین و به متقاضیان واجد شرایط پرداخت 

می شود.

مهدی پناهی سخنگوی 
ــت بــا اعــام خبر موافقت  دول
دولت با تشکیل وزارت بازرگانی 
نوشت: »از جمله دالیل اعام 
مــوافــقــت تــقــویــت و تجمیع 
ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، 
کنترل مؤثرتر قیمت ها، تسهیل تجارت و رونق 
تجارت خارجی، سیاست گذاری واحد، چابکی در 
امور بازرگانی و حمایت جدی تر از مصرف کننده 
ــود«. پیش  از ایــن رئیس کمیسیون اجتماعی  ب
مجلس در فروردین ماه ۱۴۰۱ اعام کرده بود دولت 

با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است.

سابقه احیای وزارت بازرگانی ◾
هر چند تفکیک و ادغــام وزارتخانه ها در ایــران 
سابقه چند دهه ای دارد و هر از چند گاهی صحبت 
از تفکیک یا ادغام می شود اما تفکیک تجارت از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا در واقع تشکیل 
وزارت بازرگانی از دولت روحانی بسیار جنجالی 
شد و مخالفان و موافقان دوآتشه زیــادی دارد. 
خــرداد 96 بود که دولت همزمان با نشست های 
برجامی با اروپا الیحه  تشکیل وزارت بازرگانی را به 
مجلس ارائه داد که قانون تمرکز وظایف بازرگانی 
بخش کشاورزی به  طور کامل لغو و وزارت بازرگانی 

مانند گذشته احیا می شد.
طولی نکشید که مخالفت ها با این الیحه در 
فضای کارشناسی و رسانه ای باال گرفت و شاید 
یکی از مهم ترین نقدهای وارده به این الیحه را 
ضــرر به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی 
و غذایی و رونــق گرفتن واردات مــواد غذایی و 
کشاورزی می توان در نظر گرفت. تشکیل وزارت 
بــازرگــانــی بــرای دولــت وقــت یکی از مهم ترین 
عناصر مهم برنامه  تنظیم بازار و بهبود شرایط 
معیشتی مردم بوده است و سیاست تخصیص 

ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات محصوالت اساسی 
نیز در همین رابطه شکل گرفت.

حتی این موضوع و اصرار رئیس دولت وقت به 
بحث های سیاسی همچون اینستکس و لوایح 

FATF هم کشیده شد.
از سال 96 تا 98 موضوع تشکیل وزارت بازرگانی 
ــورای اســامــی در قالب  ــار در مجلس شـ ســه ب
الیحه و طرح مطرح و در هر بار با مخالفت قاطع 
نمایندگان مجلس مواجه شد. پس از مخالفت 
سه باره مجلس با تفکیک وزارت صمت، دولت 
دوازدهم برای چهارمین بار در سال های پایانی 
به میدان آمد تا این بار مجوز تأسیس وزارت 
بــازرگــانــی را بــه دســت خــود مجلس و بــا طرح 

»تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی« از 
نمایندگان خانه ملت دریافت کند اما باز هم با 

مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبه رو شد.

نظر موافقان و مخالفان ◾
حال با چنین سابقه ای بار دیگر دولت سیزدهم 
برای تنظیم بازار به دنبال احیای وزارت بازرگانی 
اســت؛ امــا موافقان و مخالفان دربـــاره تبعات 

تشکیل وزارت بازرگانی چه می گویند؟
ــاره بــه شــرایــط تحریمی  برخی مــوافــقــان بــا اشـ
و مــذاکــرات و رویــکــرد جــدیــد تــجــارت خارجی 
دولت رئیسی معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی 
ــه بــا ادعـــای  ــخــان الزم اســـت و حـــذف ایـــن وزارت

کوچک سازی دولت اشتباه بوده است و در زمان 
تحریم باید ابزارهای الزم برای مدیریت بازار و 

تجارت در اختیار دولت باشد.
با این  حال مخالفان نیز معتقدند تمامی نکاتی 
که سخنگوی دولــت یا موافقان احیای وزارت 
بازرگانی به  عنوان مزیت تشکیل این وزارتخانه 

مطرح کردند، به معنی واردات گسترده است!
نکته قابل  توجه در برنامه دولت برای احیای یک 
موضوع قدیمی این است که این بار موافقان 
و ذی نفعان تشکیل وزارت بازرگانی تصمیم 
گرفته اند در سکوت کامل خبری و بدون بحث 
و تبادل نظر کارشناسی و شفافیت رسانه ای این 

پروژه را پیش ببرند.
در دفعات قبلی نیز مرکز پژوهش های مجلس، 
ادغام ها و تفکیک های وزارت صمت در چند 
دهه اخیر را سیاسی دانسته بود و تفکیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را بستری بــرای بروز 

تعارض در اقتصاد سیاسی مطرح کرد.
حتی در برهه ای اداره کل تدوین قوانین مجلس، 
طرح دولت دوازدهم برای احیای وزارت بازرگانی 
ــا ســیــاســت هــای کــلــی نــظــام اداری،  را مــغــایــر ب
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون 
برنامه ششم توسعه کشور و اصــل ۷۵ قانون 

اساسی عنوان کرده بود.
شاید تأکید و توصیه رهبر معظم انقاب به 
دولت سیزدهم برای مدیریت موضوع واردات و 
حمایت از تولید داخل و تأیید این نظرات توسط 
آیت هللا رئیسی به عنوان رئیس جمهور منجر 
به خوش بینی موافقان شده است اما نکته مهم 
کلیدی پرهیز از حاشیه سازی و اختراع دوباره 
چرخ است. به گفته برخی از مسئوالن سابق، 
کشور را هم می شود با وزارتخانه ادغامی اداره 
کرد و هم تفکیکی اما نباید کشور را به خاطر این 

موضوع تعطیل یا معطل کرد.

دولت بار دیگر تصمیم بر تفکیک وزارت صمت گرفت

وزارت بازرگانی؛ به کام 
تنظیم بازار یا واردات؟

خبر کوتاه
 حذف ارز ترجیحی 

برای درآمدزایی نیست
مــعــاون اول رئــیــس جــمــهــور گــفــت: دولـــت به 
مــوضــوع حــذف ارز ترجیحی بــه هیچ وجــه به 
عنوان یک منبع درآمد برای جبران بودجه نگاه 
نکرده بلکه اثرات این طرح بزرگ به گونه ای است 
که در سال های آینده تمامی اقشار آسیب پذیر 
و مردم از ثمرات آن بهره خواهند برد. به گزارش 
مهر، محمد مخبر در جلسه هیئت دولــت با 
اشاره به اعام اسامی ابربدهکاران بانکی توسط 
بانک مرکزی تصریح کــرد: حساب کسانی که 
از بانک ها برای اجرای طرح های بزرگ کشوری 
تسهیات دریافت کرده اند با کسانی که سوء 
استفاده هایی در دریافت این وام ها داشته اند، 

جدا شود.  

 پیش بینی نفت 135 دالری 
تا چند ماه دیگر

مؤسسه IHS مــارکــت کــه بخشی از مؤسسه 
رتبه بندی S&P گلوبال به شمار می رود اعام کرده 
به خاطر کمبود عرضه نفت در بــازار جهانی در 
نیمه دوم امسال احتماالً قیمت به ۱3۵ دالر در هر 
بشکه باال خواهد رفت. به گزارش فارس، در شرایط 
کنونی هر بشکه نفت برنت با قیمت ۱۱۰ دالر 
خرید و فروش می شود. با این حال کارشناسان 
IHS معتقدند در سه ماهه سوم امسال قیمت 
تا ۱36.3 دالر افزایش خواهد یافت. این مؤسسه 
در گزارش خود آورده به طور کلی در نیمه دوم سال 
2۰22 قیمت نفت حدود رقم ۱3۵ دالر در هر بشکه 
خواهد بود و متوسط قیمت برای سال جاری ۱22 

دالر پیش بینی می شود.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9842 سه شنبه 7 تیر 1401  28 ذی القعده 1443  28 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره

قیمتلپتاپ
  ایسوس - 15.6 اینچی
 ROG Strix G15مدل

35.250.000تومان

  لنوو -  15.6 اینچی
15IML 3 Ideapad مدل

10.580.000 تومان

  مایکروسافت - 12.4 اینچی
 Surface Laptop Go مدل

23.790.000  تومان

  ایسوس - 14 اینچی 
R465FA-EB028 مدل

10.200.000  تومان

  اپل -  13 اینچی
 MacBook Pro مدل

42.990.000  تومان

  ایسوس -  14 اینچی
R465FA-BV090 مدل

11.680.000  تومان

80.500.000نیم سکه50.000.000ربع سکه1.503.782بورس 273.531دالر )سنا(59.080.000 مثقال طال 18.739دینار عراق )سنا(135.490.000سکه13.644.000 طال  18 عیار1.833اونس طال 74.481درهم امارات )سنا(

  وام ودیعه مسکن 
 به زودی 
پرداخت می شود

      صفحه 3
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094927000013

موضوع: تکمیل زیرساخت و تعریض بلوار رسالت شمالی 
در محله دهرود 

مبلغ برآورد: 140,151,011,850 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در 

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

شهرداری
 منطقه سه مشهد 

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

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/07 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: 1401/04/14 
مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/04/25   

   هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

هوا گرم است و کمبود آب جدی است، لطفا در مصرف دقت کنیم

فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی   ول

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح آبرسانی 1
2001001446000111مجتمع فیض آباد شهرستان فریمان

)  33.053.485.872ریال( 
)سی و سه میلیارد و پنجاه و سه میلیون و چهارصدو 

هشتادو پنج هزارو هشتصدو هفتادو دوریال(
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ش�رکت کش�اورزی رضوی در نظر دارد محصول 
س�ردرختی هل�و و ش�لیل کش�ت و صنع�ت مزرعه 
نمونه را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از 
کلیه خری�داران دعوت می ش�ود جهت دریافت 
 www.epf.irاس�ناد مزای�ده ب�ه آدرس س�ایت
)قس�مت مزای�ده( مراجع�ه نماین�د، مهل�ت ارائ�ه 
پیشنهادات ساعت 12 مورخ 1401/04/14می باشد، 
ضمن�ا در صورت نیاز به دریاف�ت اطالعات از طریق 
پیامک با شماره09153815087 ارتباط برقرار فرمایید.  

   شرکت کشاورزی رضوی 

آگهی مزایده محصول     
سردرختی هلو و شلیل 

متن آگهی تجدید 
 فراخوان عمومی

ح
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شهرداری تربت جام در نظر دارد با استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری و  مصوبه شماره 71 – 1401/01/30 
شورای محترم اسالمی شهر تربت جام ، نسبت به واگذاری فرصت سرمایه گذاری ذیل با مشخصات و شرایط 

مندرج در اسناد تجدید فراخوان به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

ارزش تقریبی آورده سرمایه گذارروش مشارکتآدرس محل پروژهنام فرصت سرمایه گذاریردیف

1
ممیزی و هوشمند سازی حوزه های امالک و شهرسازی، 

ایجاد شهرداری الکترونیک و وصول مطالبات
شهرداری تربت جام

180 میلیارد ریالB.O.Tخراسان رضوی

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت تهیه اسناد 
تجدید فراخوان با واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 3100002305000 شهرداری 
تربت جام نزد بانک ملی ش��عبه امام حس��ن مجتبی )ع( و ارائه آن به اداره س��رمایه گذاری 
ش��هرداری از طریق مراجعه حضوری یا از طریق نمابر ) فاکس (  یا س��ایر پیام رسانها اقدام 

نمایند . ) مبلغ واریزی غیر قابل استرداد است( .
متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن 12-05152527910 اداره 

سرمایه گذاری شهرداری تربت جام تماس حاصل  نمایند 
سایر شرایط : 1-مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول ، تا 10 روز کاری پس از درج 
آگهی نوبت دوم در روزنامه . )تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1401/04/20 ( می باشد . 

2-آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات پایان وقت اداری روز س��ه شنبه مورخ 1401/04/21 به 
دبیرخانه شهرداری می باشد . 

3-زمان بررسی پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 راس ساعت 17:00 می باشد. 
4-مح��ل دریافت اس��ناد اداره س��رمایه گذاری ش��هرداری ترب��ت جام واقع در س��اختمان 

شهرداری تربت جام می باشد . 
5-این تجدید فراخوان بمنزله شناسایی سرمایه گذار بوده و از بین پیشنهادات ارائه شده بهترین 
پیشنهاد برابر شرایط مندرج در اسناد تجدید فراخوان توسط شهرداری انتخاب خواهد شد .

6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار میباشد 
اصغر خوشخو-  شهردار تربت جام

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ 1401/04/25 
شرکت کائولین و خاکهای نسوز خراسان ) شماره ثبت 3968 (

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/25 
که رأس ساعت 12:00 با دستور کار ذیل درمرکزاصلی شرکت واقع در مشهد , بلوار فلسطین  فلسطین 14 ، پالك 28 
برگزار میگردد حضور بهم رسانند . ضمنا" برگه حضور در جلسه مجمع فوق نیز یك ساعت قبل از زمان برگزاری در 

مكان فوق ارائه خواهد شد . 
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دستور کار جلسه : 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی   

2-  بررس��ی و تصوی��ب صورته��ای مال��ی منتهی به 
1400/12/29

3 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
4 - بررسی و تصویب پرداخت سود به سهامداران 

5- بررسی و تصویب پاداش هیئت مدیره 
6 -  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

7 - بررسی و تصویب و تنفیذ معامالت مشمول ماده 
129 قانون تجارت 

8- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد .  
رئیس هیئت مدیره
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آگهی دعوت به  تجدید ارزیابی کیفی فراخوان  
عمومی مناقصه شماره  7-37-1401 - نوبت اول

اداره کل راه آهن 
خراسان در نظر  دارد

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان
بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه ،  ازطریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir   با شماره فراخوان ...... اقدام نماید.
1- نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : سرویس دهی مامورین موظف قطارها در  اداره کل راه آهن 
خراسان .

3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 14:30  روز سه شنبه مورخ  1401/04/14  -  ازطریق 
              www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد(   به آدرس

4-  مهلت و محل ارائه اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  فراخوان فوق می بایست اسناد ارزیابی 
را  تا  ساعت 14:30  روز سه شنبه    مورخ  1401/04/28- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

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

ـ دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان  مدیریت و منابع 
 5- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 
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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



   آریا عظیمی نژاد 
 موسیقی 
»عقرب عاشق« را 
می سازد  
آریا عظیمی نژاد 
موسیقی سریال شبکه 
نمایش خانگی »عقرب 
عاشق« به کارگردانی 
حسین سهیلی زاده 
و تهیه کنندگی رضا 
محقق را می سازد.

این سریال سومین 
همکاری عظیمی نژاد 
و سهیلی زاده پس از 
سریال های »روزهای 
اعتراض« و »آخرین 
گناه« است. محمدرضا 
فروتن، آرمان درویش، 
ساقی حاجی پور، 
سیاوش خیرابی، متین 
ستوده، علی صالحی، 
آتنه فقیه نصیری، 
حسین پاکدل و شقایق 
فراهانی بازیگران این 
سریال شبکه نمایش 
خانگی هستند.

گزارش خبری

خبرخبر
روزروز

کنسرت محمد معتمدی در ناکجاآباد! ◾
محمد معتمدی در حساب رسمی خود 
در اینستاگرام دربـــاره  اجــازه نداشتن برای 
اطالع رسانی دربــاره کنسرت های پیش رو و 
مشخص نبودن زمان و مکان دقیق کنسرت هایش نوشته 
است: »سه چهار روز دیگه، طی سه روز توی سه تا شهر قراره 
کنسرت داشته باشیم. ولی هنوز اجازه نداریم خبرش رو 

اعالم کنیم و حتی نمی تونیم اسم اون شهرا رو بگیم! ...«. 

 »شین« شهاب حسینی مجوز اکران گرفت ◾
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
در جلسه اخیر با صــدور پــروانــه نمایش 
بــرای فیلم های »شین« به تهیه کنندگی 
شهاب حسینی و کارگردانی میثم کزازی و »روز سیب« 
به تهیه کنندگی الهه نوبخت و کارگردانی محمود غفاری 
موافقت کرده است. »شین« یک درام خانوادگی است 

که از چاشنی دلهره برای آن استفاده شده است.

فیلم »تام کروز« میلیارد دالری شد ◾
فــروش جهانی فیلم جدید »تــاپ گــان: 
مــاوریــک« با بــازی »تــام کــروز« به عنوان 
نخستین فیلم سال و دومین فیلم از آغاز 
همه گیری کرونا )پس از فیلم مرد عنکبوتی: راهی به 
خانه نیست(، به فروشی افــزون بر یک میلیارد دالر 
ــران در سینماهای چین و روسیه در گیشه  بــدون اک

دست یافته است.

سیروس مقدم درباره حاج قاسم فیلم می سازد  ◾
ــقــدم، کـــارگـــردان نــام آشــنــای  ــروس م ســی
تلویزیون به عنوان سازنده مینی سریال 
»ترور« انتخاب شد. مینی سریال »ترور« 
با موضوع ترور نافرجام »شهید حاج قاسم سلیمانی« 
به تهیه کنندگی حامد عنقا درصــدد است بخشی از 
جایگاه رفیع و حساس این سرباز گرانقدر اسالم را به 

تصویر بکشد.

  روایتی متفاوت از تجربیات 
جهانگردان خارجی و ایرانی      

»سندباد« نام یکی از تازه ترین تولیدات شبکه2 
سیماست که با هدف آشنایی مخاطبان ایرانی با 

کشورهای مختلف جهان از دریچه روایت ها و 

بازگویی تجربه های جهانگردان سایر کشورها از 
ایران و همچنین ایرانیان ساکن کشورهای دیگر 

تهیه شده است. محور اصلی برنامه سندباد که از 
شب گذشته روانه آنتن شبکه2 شد، گفت وگو با 

جهانگردان و گردشگران خارجی و ایرانیانی است 

که به نحوی تجربه زیست یا ارتباط با خارج از 
ایران را داشته اند. پرداختن به موضوعات مختلف 
در حوزه سبک زندگی و همچنین جزئیات مغفول 

مانده در این حوزه از رویکردهای مهم برنامه 
محسوب می شود. گفت وگو، مصاحبه، گزارش، 

مستند و مناظره بخش های متنوع این برنامه 
است. برنامه سندباد هر هفته دوشنبه حوالی 

ساعت 22:۳۰ دقیقه از شبکه2 سیما پخش 
خواهد شد. بازپخش این برنامه روز بعد ساعت 

۷:۰۰ و ۱۵:۰۰ خواهد بود.

استقبال پرشور مردم از »به رنگ صدا« 

 جز عشق نمی خواهم
من زاده ایرانم

صبا کریمی  ایــن شــب هــا در حــالــی کــه در 
ــن هــای کــنــســرت در ســطــح شهر  اغــلــب ســال
خوانندگان مختلفی روی صحنه می روند اما 
سالن وزارت کشور حال و هوای متفاوتی دارد و 
آواز خوش همایون شجریان و صدای دلنشین 
سازهای ارکستر »سیاوش« به رهبری آرش 
ــاالر می پیچد و گــوش جــان را  گـــوران در ایــن ت

می نوازد.
همایون شجریان پس از چهار سال از اجرای 
آخرین کنسرتش به همراه  سهراب و تهمورس 
پورناظری در تهران، این بار با قطعات تازه ای که 
مجموعه ای از آثــار اخیرش اســت، به صحنه 

بازگشته است.
این خواننده محبوب و برجسته آواز ایرانی با 
اجــرای 9 قطعه همچون »بگذار سر به سینه 
ــری«،  ــف بــر بــاد مـــده«، »آســمــان اب مــن«، »زل
»یک نفس آرزوی تو«، »سرو چمان«، »دیار 
عاشقی هایم« و... میزبان عالقه مندانش و 
عاشقان موسیقی ایرانی است؛ همچنین در 
این کنسرت یک قطعه به صورت بداهه نوازی 
سازهای کوبه ای و دو قطعه »چهار مضراب« و 
»دود عود« با آهنگسازی پرویز مشکاتیان اجرا 
می شود که بسیار مورد توجه عالقه مندان قرار 

گرفته است.
استقبال مــردم از خرید بلیت ایــن کنسرت 
هم در نوع خود یک رکوردشکنی بود و روند 
فروش بلیت را با اختالل مواجه کرد، تا جایی 
که به دلیل استقبال بسیار مخاطبان شجریان 
روزهای دیگری را در تیر و مرداد ماه تمدید کرد 
که در زمان کوتاهی تمام بلیت های آن نیز به 

فروش رفت. 
طبق گزارش سایت تیوال در ۱۲دقیقه آغازین 
ــزار نــفــر در  ــ ــ ــروش، از ســـوی بــیــش از ۷۰ه ــ فـ
مجموع ۱۲میلیون و ۲۰۰ هــزار اتصال شبکه 
به زیرساخت های تیوال برقرار شد و ۲۰هزار 
درخواست خرید در یک ثانیه به ثبت رسید 
و در ١۵دقیقه از آغاز نوبت های بعدی فروش، 
ــزار بلیت در دقــیــقــه ثبت   خــریــد بــیــش از هـ

شد. 
این در حالی است که بیش از هزار و ۲۰۰ بلیت 
ردیف VIP از سوی همایون شجریان به صورت 
رایگان و بر اساس قرعه کشی به دانشجویان 
داوطلب و احراز هویت  شده اهدا شد. کنسرت 
»به رنگ صدا« تا ۵ مردادماه در تهران ادامه 

دارد.
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و هنر فرهنگ 

تلویزیون  

ــه  ــ ــج ــ ــدی ــ خ
 زمـــانـــیـــان  
 خـــرداد مــاه بــود که 
ــان  ــازمــ ــیــــس ســ ــ رئ
ــوزش  ســنــجــش آمــ
ــر  ــ ــت ــ کـــــــشـــــــور، دک
عبدالرسول پورعباس ضمن تشریح 
نحوه اجــرای مصوبه جدید سنجش 
و پذیرش در دانشگاه ها در سال ۱۴۰۲ 
مسئله حــذف درس هـــای عمومی از 
کنکور را یکی از تغییرات اعمال شده در 
کنکور اعالم کرد. وی گفت: در کنکور 
سال آینده اوالً درس عمومی نخواهیم 
داشــت و تمامی پرسش های دروس 
عــمــومــی از کــنــکــور حـــذف می شوند 
و بــررســی آن هــا بــه ســوابــق تحصیلی 
دانــش آمــوزان منتقل خواهد شد که 
این سوابق در طول سال های ۱۴۰۲ تا 

۱۴۰۵ بررسی و اعمال می شود. 
ــان ســنــجــش با  ــازمـ ــیــس سـ گــفــتــه رئ
واکنش های موافق و مخالف زیــادی 
ــادان و  ــه رو شــد. بــســیــاری از اســت ــ روب
معلمان زبان و ادبیات فارسی معتقدند 
شکل امتحان گرفتن ایــن دروس در 
کنکور به فراگیری بهتر دانش آموز از 
این دروس کمکی نمی کرد که حذف 

آن ها آسیبی به یادگیری آن ها بزند.  

تأثیر منفی بر روند یادگیری ◾
دکتر فرزاد قائمی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است 
روشی که دانــش آمــوزان این دروس را 

می خوانند تا بتوانند در کنکور نمره 
باالتری بگیرند روشــی غیرشناختی 
اســـت کـــه هــیــچ کــمــکــی بـــه معرفت 
بهتر از مبنای آمــوزشــی ایــن دروس 
نمی کند، بنابراین حــذف ایــن دروس 
از کنکور مستقیماً به یادگیری این 
دروس آسیبی نــمــی زنــد امــا بــه طور 
غیرمستقیم ممکن اســت بــه رونــد 

یادگیری آسیب بزند. 
استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات 
فــارســی دانشکده ادبــیــات دانشگاه 
فــردوســی مشهد در توضیح بیشتر 
گفت: متأسفانه به خاطر نتیجه محور 
ــوزان  ــش آم بـــودن نظام آمــوزشــی، دان
ــرای دروســـی وقــت می گذارند که به  ب
قبولی آن ها در آزمون کنکور کمک کند 
و حذف دروس از آزمون کنکور متعاقباً 
به کم اهمیت تر شدن این دروس ختم 
می شود که این مسئله در درازمــدت 
می تواند روند آموزش این درس ها را با 

افت بیشتری همراه کند. 
دکــتــر قــائــمــی بــا اشــــاره بــه اهمیت 
نقش زبان و ادبیات فارسی در ایجاد 
وفـــاق و وحـــدت ملی بــه عــنــوان زبــان 
مشترک در مسائل فرهنگی، تاریخی 
و سیاسی معتقد است اگر همراه با 
حذف این درس از کنکور بــرای روند 
یادگیری آن در بخش فرایند پایش 
تحصیلی جایگاه ویژه ای قائل شوند 
حــذف آن بهتر اســت امــا اگــر دروس 
از کنکور حذف شود و در روند پایش 
تحصیلی هم برایش جایگاه خاصی 

قائل نشوند قطعاً به بی اهمیت شدن 
ایــن درس در کــوتــاه مــدت و تأثیرات 
 منفی در مــیــان مــدت خــتــم خــواهــد 

شد.  

ــیــات  ◾ ــوجــه خـــاص بـــه نـــمـــرات ادب  ت
در سال های تحصیل

قائمی با ارائــه یک راهکار 
و پیشنهاد در راســتــای 
اهمیت و توجه به دروس 
عمومی به ویــژه زبــان و ادبیات فارسی 
پس از حذف از کنکور، گفت: بهترین 
ــن اســت بــه نمراتی کــه از  پیشنهاد ای
درس زبان و ادبیات فارسی در سال های 
متوسطه و یا سال های معین استخراج 
مــی شــود در فــرایــنــد نــمــره کــل سابقه 
تحصیلی، جایگاه خاصی داده شود تا 
به بی اهمیت شــدن ایــن درس در نظر 
دانش آموزان و مجموعه آموزشی مدرسه 
ختم نشود و کیفیت آموزشی این درس 
را از آنچه امروز هست کمتر نکند. این 
حداقل کاری است که می شود برای این 
دروس انجام داد تا حذف آن ها آسیبی به 

یادگیری دانش آموز وارد نکند. 
وی در پایان افزود: تأکید من این است 
که حذف این درس از کنکور مستقیماً 
ــن درس نــمــی زنــد چون  آسیبی بــه ای
روند ارزیابی در کنکور روندی نیست 
کــه بــه ایــن درس کمک کند امــا باید 
راهکارهایی ارائــه شود تا این طرح ها 
موجب بی اهمیت شدن این درس و 

بی توجهی به آن نشود. 

 بررسی حذف درس های عمومی از آزمون سراسری  درگفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی 

 مطالعه برای کنکور به یادگیری 
»حــراج ملی ایــران بیش از ۴۲ میلیارد تومان فروخت و زبان و ادبیات فارسی کمکی نمی کند 

گران ترین اثر این حراجی، 9 میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان 
چکش خورد«؛ خبری که دو روز گذشته در فضای فرهنگ 
و هنر منتشر شده و حاشیه هایی را این بار به لحاظ دریافت 
مجوز و همچنین فرجام آثار فروخته شده، متوجه این 

رویداد کرده است.
به گزارش ایسنا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در »حراج ملی« اعالم کرده است: 
»هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و 

موضوع در حال بررسی است«.
اما هادی پورجاوید، یکی از مدیران رویداد »حراج ملی« می گوید:  »هر 
فعالیتی نیاز به مجوز دارد و حراج ملی هم نیاز به یک مجوز کلی از ارشاد 
داشته که دریافت شده و به ما نیز اعالم شده که باید مجوزمان را از ارشاد 
دریافت کنیم و ما نیز همین کار را انجام دادیم و اگر بخواهید می توانیم 
در اختیارتان قرار دهیم«. این مسئله نشان می دهد که این رویداد اجازه 

قانونی برای فعالیت داشته است.
در این میان معاون هنری هم در گفت وگویی با یکی از رسانه ها تأکید 
کرده حراج ملی مجوز آن ها را دریافت کرده اما برای ارائه آثاری که متعلق 
به میراث فرهنگی است، آن ها باید پاسخگو باشند؛ زیرا آثار حراج ملی 
دو دسته هستند که آثار هنری آن  از طرف معاونت هنری مجوز دریافت 

می کند و آثار دیگر در حوزه اختیار میراث فرهنگی است.
به نظر می رسد بیش از مجوز، وضعیت آثار پس از فروش و جلوگیری 
از قاچاق آن ها باشد؛ چنانچه عنوان شده است، »با توجه به قدمت و 
نفاست این آثــار، خروج آن ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۱6۵ 

مجازات اسالمی جرم محسوب می شود«. 
مدیر حراج ملی در همین راستا و در پاسخ به بحث ممنوعیت خروج آثار بر 
ممانعت از ارزبری تأکید می کند و می گوید: »فرض کنید از حراجی ها دیگر 
حمایتی صورت نگیرد و مجوزی برای ادامه فعالیت آنان صادر نشود. 
اتفاقی که می افتد این است که افراد عالقه مند و مجموعه داران باید به 
دبی و کشورهای دیگر به منظور خرید سفر کنند که یک ارزبری بزرگ 
اتفاق می افتد. اما به واسطه چنین رویدادهایی افراد می توانند در کشور 

خودشان این کار را انجام دهند و خریدشان را انجام دهند«. 
او ادامه می دهد: »نکته بعدی گردش چرخه اقتصاد هنر است. یک 
درصد آنچه در حوزه هنر تولید می شود در اقتصاد گردش پیدا می کند. 
این مجموعه در حال تالش است تا طی یک آیین نامه مشخص در قالب 
یک حراج با رعایت تمام اصول قانونی به رونق اقتصاد هنر کمک کند. 
حراج ملی، ضیافتی است که افراد در آن راجع به هنر بگویند و بشنوند«.

با این نگاه شاید بتوان گفت با توجه به پیچیده بودن سازوکار رویدادی 
مانند »حراج ملی« و با توجه به تنوع آثار از صنایع دستی و هنرهای 
تجسمی گرفته تا آثاری نفیس با قدمت باال، این شبهه در صدور مجوز، 

بیش از همه تبدیل به سدی شده که جلو نظارت کامل را می گیرد.

 ضیافتی هنری 
به قیمت حراج آثار ملی؟!  

هنرهای تجسمی

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140160319078003203 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ماش��اءاله پرنیان فرزند اصغر بشماره شناسنامه 573 صادره ازكرمان 
در 28/8 س��هم مشاع از 96 سهم ششدانگ و  آقای مجید فرزامندی فرزند غالمحسین به شناسنامه 
346 صادره از كرمان   در 4/2 س��هم مش��اع از 96 سهم ششدانگ و  خانم زهرا روءفی فرزند احمد به 
شناسنامه5 3266 صادره از كرمان در 7/2 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ در یك باب مغازه مشتمل 
بر طبقه فوقانی)كاربری عرصه تجاری و پذیرایی و گردشگری( به مساحت0 130/7 مترمربع پالك1 
فرعی از543 اصلی  واقع در بخش 3كرمان آدرس كرمان خیابان طالقانی نبش طالقانی 12 خریداری 
از مالك رسمی خانم فاطمه تركی زاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالكیت صادر خواهد شد.  شناسه آگهی:1341991  آ-40104241
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/07         

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/22
محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالك منطقه 2كرمان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر كالسه 1400/274 و رای شماره 140160307114000486 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ش��یروان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای فرهاد پویا فرزند حس��ین به ش��ماره شناسنامه 751 صادره از در ششدانگ یك باب منزل 
مسكونی به مساحت 146.60 مترمربع قسمتی از پالك 2 اصلی حصار بخش 5 ناحیه 4 از محل مالكیت مصطفی 
مهدوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.  آ-40104260

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/07            
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/22

علی محمودی رئیس ثبت اسناد و امالك شیروان

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوی    
 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فریمان     

 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی                      
 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی                                                
برابررای شماره140060306022001005هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فریمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسین یزدانی 
فریمانی فرزندغالمعلی به شماره شناس��نامه11صادره ازفریمان دریك قطعه زمین مزروعی بانضمام سالن پرورش 
قارچ بمس��احت 4000مترمربع پالك10518فرعی از276اصلی واقع دربخش13ازمحل مالكیت رس��می متقاضی 
محرزگردیده اس��ت.لذابمنظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهی میش��ود درصورتی كه اشخاص 
نسبت بصدورسندمالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادرخواهدشد.   آ-40103524
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،3،24                   تاریخ انتشارنوبت دوم:1401،4،7                      

 محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالك

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر كالسه 1401،017 و رای شماره 140160307114000612 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ش��یروان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای مسلم فرهادی فرزند فرهاد به شماره شناسنامه 1043 صادره از شیروان در ششدانگ یك 
قطعه ساختمان به مساحت 297.45 مترمربع تمامت باقیمانده پالك 1440 فرعی از 2 اصلی ناحیه 4 بخش 5 از 
محل مالكیت احمد طیبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ40103452
تاریخ انتشار نوبت اول:1401،03،23                               تاریخ انتشار نوبت دوم:1401،4،07

علی محمودی رئیس ثبت اسناد و امالك شیروان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بوكان

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی ش��ماره  140160313010000539 هیأت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بوكان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای رحیم بیگ زاده فرزند عزیز بش��ماره شناسنامه 428 صادره از شاهین دژ در 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 10 / 155 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 2036 فرعی از 
130– اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوكان – بلوار شهدا ، كوچه بابان 4 خریداری از آقای ابوبكر 
مهتدی مالك رسمی پالك مذكور مع الواسطه توسط آقایان عبداله و صالح الدین اسماعیل پور و رسول 
اصالنی محرز گردیده كه برای آن پالك 15156 فرعی از 130 – اصلی تعیین و اختصاص یافته است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد . آ40103446
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/23                         

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/07
خالد خانه بیگی– رئیس ثبت اسناد و امالك بوكان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره140160319078002112 هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان 
تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای كریم خلیلی بلبلوئی فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 7 
صادره ازماهان در شش��دانگ یك باب خانه به مس��احت 319.8 مترمربع تحت پالك 16747 فرعی 

از3968  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 886 فرعی از 3968 اصلی بخش2كرمان واقع در كرمان 
خیابان12امام چهار راه عسكر 200متر باالتر كوچه بن بست شرقی14 خریداری از مالك رسمی آقای 
كریم گنجعلیخانی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.  آ40103369  شناسه آگهی:1332884
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/23                       

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/07
محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد وامالك ناحیه 2شهرستان كرمان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 140160319078002372 هیات دوم موضوع قان��ون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم مطهره پورمحمدی جوشانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1499 صادره ازگلباف  در ششدانگ 
یك باب خانه به مساحت 123.9 مترمربع تحت پالك 16921 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 
674 فرعی از 3968  اصلی بخش2كرمان  واقع در كرمان سراسیاب خیابان صیادشیرازی 11شرقی 2بن بست دوم  
خریداری از مالك رس��می آقای رضا حیدری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.              
 شناسه آگهی:1332887  آ40103368

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/23                         
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/07

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالك ناحیه 2شهرستان كرمان

صفحه 4



مهاجرت 
 معکوس 

 سّر مگوی 
صهیونیست ها

از جمله 
خطرناک ترین 
موضوعاتی که 

امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی را 
تهدید می کند، 

مهاجرت معکوس 
یعنی بازگشت 

یهودی های موجود 
در سرزمین های 

اشغالی به 
کشورهای اصلی 

خودشان است؛ این 
موضوع به عنوان 

اسرار امنیتی رژیم 
محسوب می شود 
و آمارهای دقیقی 
در مورد آن وجود 

ندارد.

زوم زوم 
گفت وگوگفت وگو

بــا تــوجــه بــه گــزارش هــایــی  ◾
 که در مــورد پادگانی بــودن و وجود 
ــتــی هــمــیــشــگــی در  ــی ــرس امــن ــ تـ
سرزمین های اشغالی وجود دارد، 
شما اوضــاع اجتماعی اسرائیل را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ً پادگانی-نظامی  رژیم صهیونیستی یک جامعه کامال
است؛ زیرا نظامی که این رژیم اشغالگر از بدو تأسیس 
اتخاذ کرده، بر پایه سربازگیری اجباری از بین مردان 
و زنــان مبتنی بــوده و بنابراین تمام اسرائیلی ها جز 
حریدی ها و عرب ها، باید حتماً وارد ارتــش شوند 
کــه آقــایــان ســه ســال و خانم ها دو ســال و نیم باید 
خدمت کنند؛ براین اساس بنیاد اصلی ارتش رژیم 
صهیونیستی بر نیروهای ذخیره مبتنی است که در 
مواقع نیاز فراخوانده می شوند. نکته دوم در این زمینه، 
ترس همیشگی است که همواره در جامعه اسرائیل 
وجود داشته؛ جامعه ای که مسلح است و از هر اتفاقی 
در هراس است؛ چرا که موجودیت آن یک موجودیت 
جعلی و به همین سبب همیشه در حال ترس و نگرانی 
است. این نگرانی که جنبش صهیونیستی از طریق 
مطرح کردن هولوکاست و مظلومیت ادعایی در مورد 
یهود برای غلبه بر آن تالش می کند، روبه فزونی است 
و از این رو تمام عوامل تأسیس این رژیم موجب شده 

اسرائیل یک جامعه کامالً پادگانی و نظامی باشد.

رژیم صهیونیستی حمایت های مادی و سیاسی  ◾
زیـــادی را از آمریکا دریــافــت می کند؛ با توجه به این 

کمک ها و شرایط درآمدی اسرائیل، وضعیت اقتصادی 
ومعیشتی در این رژیم در چه سطحی قرار دارد؟

ــه ایـــن رژیـــم از ســال  ــاالت مــتــحــده ب ــ کــمــک هــای ای
1967 تاکنون هیچ وقت متوقف نشده و قبل از این  
نیز کمک هایی از جانب آلمان به عنوان غرامت 
هولوکاست پرداخت می شد و در شکل گیری این 
رژیم بسیار تأثیرگذار بود. کمک های آمریکا در عرصه 
نظامی بسیار سنگین و ساالنه بیش از 5 میلیارد دالر 
است و این به طور قطع از هزینه های رژیم می کاهد، 
اما آیا این کمک ها موجب رضایت عمومی در رژیم 
صهیونیستی خواهد شد؟ اسرائیل از دهه 80 میالدی 

به این طرف به سمت خروج از اقتصاد سوسیالیستی 
که این رژیم بر پایه آن تأسیس شده بود، حرکت کرده 
و وارد مسیر اقتصاد آزاد و سرمایه داری شده است. 
اکنون در سرزمین های اشغالی نظام سرمایه داری 
متوحشانه ای حاکم است که انجمن های تعاونی را لغو 
کرده و همه اموال به نفع شرکت های بزرگ اسرائیلی 
خصوصی ســازی شــده اســت؛ بنابراین در جامعه 
اسرائیل اکنون دو طبقه اجتماعی وجود دارد، طبقه 
ثروتمندان ذی نفوذ و طبقه متوسط که در سال 2011 
شاهد بودیم این طبقه که احساس فشار و حرکت به 
سمت فقر می کنند، به خیابان ها آمدند. در بررسی 

اوضــاع جامعه رژیم صهیونیستی نمی توان وجود 
گرانی زیاد و توزیع نامناسب منابع مالی را انکار کرد. 
این یک مشکل ریشه ای در اسرائیل است؛ چراکه با 
رویکرد تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی بین یهود 
شرق و غرب مرتبط است و مهاجران جدید اتحادیه 

شوروی سابق را نیز دربرگرفته است.

نظر شما در مــورد سیاست خــارجــی اسرائیل و  ◾
چالش های امنیتی و سایبری که این رژیم با آن مواجه 

است، چیست؟
جنگ سایبری مسئله جدیدی است که به دکترین 
نظامی رژیمی صهیونیستی وارد شده و در 10سال 
اخیر تهدیدهایی از ایــن دســت بــه دلیل توسعه 
فــنــاوری و اینترنت، افــزایــش قابل توجهی داشته 
اســت. اسرائیل مشکالت بزرگی در زمینه امنیت 
سایبری دارد؛ چراکه این رژیم در این زمینه پیشرفته 
است و در سطح بسیار باالیی از رایانه و اینترنت در 
سرزمین های اشغالی استفاده می شود، اما یک نهاد 
واحد وجود ندارد که بتواند از کل امنیت سایبری این 
رژیم حفاظت کند و از این رو در زمینه دفاعی بحران 
وجود دارد. مسئله دوم اینکه تهدیدات متعددی علیه 
اسرائیل وجود دارد. بحران اسرائیل در این زمینه با 
پیشرفت محور مقاومت به ویژه ایران و حزب هللا در 
زمینه حمالت سایبری تشدید شده که این مسئله 
سبب شده زیرساخت های این رژیم اعم از شبکه 
 آبرسانی، شبکه بــرق، بانک ها، شرکت های مالی 
و... در سرزمین های اشغالی در معرض تهدید قرار 

گیرند و تمام این ها هم بر اقتصاد رژیم و هم در زمینه 
احساس ناامنی در جامعه تأثیرگذاشته است.

باتوجه به آنچه در مــورد چالش ها و تهدیدهای  ◾
پیش روی اسرائیل گفته شد، آینده این رژیم را چگونه 

پیش بینی می کنید؟
به نظر من اسرائیل با شرایطی که گفته شد و با توجه 
به مشکالت متعددی که از آن رنج می برد، تداومی 
نخواهد داشت و نابودی آن حتمی است؛ چراکه 
جــدای از تهدیدات خارجی، با تناقضات زیــادی 
در سطح داخلی روبه رو است. در برهه اخیر مدام 
سران رژیم در مورد تهدید داخلی سخن می گویند و 
بزرگ ترین تهدیدهایی که موجودیت این رژیم را به 
خطر انداخته، بحران های داخلی است. فردگرایی 
و منفعت طلبی اکنون در اسرائیل بر جمع گرایی و 
منفعت عمومی غلبه کرده است، از طرف دیگر این 
رژیم با بحران سیاسی مواجه است و امکان تشکیل 
کابینه ای با ثبات در اسرائیل وجود ندارد. اعتماد 
شهرک نشینان به نهادهای حکومتی به ویــژه به 
ارتش به شدت کاهش یافته است، بحران اقتصادی 
و شکاف طبقاتی بین ثروتمندان که 10 درصد و طبقه 
متوسط و فقیر که باقی اقشار اسرائیل هستند 
خشم ساکنان آن را برانگیخته اســت، اختالفات 
عقیدتی و دعوای الئیک ها با حریدی ها و مشکالت 
عدیده دیگر همگی بحران هایی هستند که رژیم 
صهیونیستی در سطح داخلی با آن روبه رو است و 
مانع از آن خواهد شد که رژیم صهیونیستی عمری 
طوالنی داشته باشد و این صرفاً یک پیش بینی یا 
انتظار نیست، بلکه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
این مسئله را تأیید می کنند و اگر این بحران ها را به 
تهدیدات خارجی اضافه کنیم، به یقین می رسیم 
که نابودی اسرائیل حتمی است و نمی تواند مدت 

زیادی را به حیات خود ادامه دهد.

امکان سنجی بقای  اسرائیل در گفت وگو با تحلیلگر فلسطینی به بهانه هشدارهای بنت درباره آینده حکومت یهود

8 دلیل فروپاشی  رژیم صهیونیستی

WWW.QUDSONLINE.IR9842 سه شنبه 7 تیر 1401  28 ذی القعده 1443  28 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره

5

رژیمی مبتنی بر تبعیض نژادی
تحلیلگر مسائل رژیم صهیونیستی درباره نژادپرستی 
در داخــل ایــن رژیــم و تــفــاوت هــای بین یهود شــرق و 
غرب در اسرائیل گفت: رژیم صهیونیستی فقط یک 
ــژادی تنها بین  رژیــم نژادپرست نیست و تبعیض ن
اسرائیلی ها و فلسطینی ها یا یهودی ها و مسلمانان 
وجود ندارد، بلکه این رژیم حتی بین خود اسرائیلی ها 

نیز تبعیض قائل است و جنبش صهیونیستی این 
رژیم، کامالً با اشکنازی ها مرتبط است و این گروه خود 
را نماینده تمدن غربی در خاورمیانه می داند، براین 
اساس فرصتی برای یهودی های شرق قائل نمی شوند، 
امــا »بــن گــوریــون« مجبور شد بــرای پر کــردن ترکیب 
جمعیتی و جغرافیایی سرزمین های تحت اشغال از 

یهودی های شرق نیز برای حضور در این سرزمین ها 
دعوت کند و در آغاز نیز آن ها را در اردوگاه ها یا مناطق 
ــد و آن هـــا را بــه سمت های  دوردســــت سکونت دادنـ
حاکمیتی وارد نکردند، حتی اکنون نیز هیچ نخست 
وزیری با اصالت شرقی انتخاب نمی شود و بیشتر امور 
نیز تحت اختیار اشکنازی ها قرار دارد. به طور قطع 

مناطقی که یهودی های غرب ساکن هستند، بهتر از 
مناطقی اســت که یهودی های شــرق در آن سکونت 
دارند و حتی در زمینه فرهنگی نیز فرهنگ یهودی های 
غرب بر مفصل های حکومتی سیطره دارد و شرقی ها 
در هر سطحی هم که باشند نمی توانند پست های 

کلیدی رژیم را در اختیار داشته باشند.

حسن الفی
نویسنده فلسطینی

  جواد فراهانی  رژیم صهیونیستی 
در سال های اخیر با بحران های جدی 

متعددی روبه رو شده و نگرانی های عمیقی 
بین سران این رژیم در مورد موجودیت 
و امکان بقای آن به وجود آمده است؛ به 

گونه ای که از یک طرف اختالفات سیاسی 
موجب شده کابینه باثباتی در سرزمین های 
اشغالی شکل نگرفته و انتخابات متعددی در 
این سال ها در آن برگزار شود و از طرف دیگر 

چالش های عدیده  بر عمق نگرانی های 

مقامات این رژیم  در مورد موجودیت 
اسرائیل افزوده است.اخیرًا هم نفتالی 

بنت هشدار داده بود تاکنون هیچ حکومت 
یهودی بیشتر از هشتاد سال دوام نیاورده 

است.به منظور بررسی بیشتر چالش ها 

و تهدیدات پیش روی رژیم صهیونیستی 
و امکان سنجی بقای آن، با »حسن الفی« 

نویسنده فلسطینی و تحلیلگر مسائل 
داخلی رژیم اسرائیل گفت وگو کرده ایم که 

در ادامه می خوانید. 

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5
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ش��هرداری ف��ردوس در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره 1401/1285 م��ورخ 1401/02/26 
ش��ورای محترم اس��امی ش��هر ، نس��بت به واگذاری امورات فضای س��بز ش��هرداری ش��امل 
نگهداری ، كاش��ت ، احیاء و بهس��ازی فضاهای س��بز به مس��احت تقریبی 1/010/000 مترمربع 
) معادل 101 هکتار ( بصورت حجمی و به مدت دو س��ال به ش��ركتهای دارای صاحیت و واجد 
ش��رایط اق��دام نمای��د . متقاضیان می توانند جهت كس��ب اطاعات بیش��تر و دریافت فرم 
درخواس��ت و ش��رایط مناقصه و پرداخت حق ثبت ن��ام به دبیرخانه ش��هرداری مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1401/04/23 ارائه 

و رسید دریافت دارند.
تاریخ بازگشائی استعامات : شنبه مورخ 1401/04/25             ساعت بازگشایی :12 ظهر
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       آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث پل 
به صورت تهاتر مبلغ با بهره برداری از فضای تبلیغات همان پل

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

مناقصه اقدام نماید.
مبلغ برآورد اولیه احداث پل به تفكیك و به شرح جدول ذیل و بر مبنای فهرست بهای سال 1401میباشد.

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

 معاونت خدمات  شهری شهرداری مشهد 

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

كشاورزی

مبلغ برآورد اولیه ساخت به ریالحدود متراژ)مترطول(محل های مجاز بهره برداری تبلیغاتی مكانردیف

7522.114.768.076مسیر رفت و برگشتبزرگراه كالنتری محدوده بولوار پیروزی1

9527.583.685.941مسیر رفت و برگشتبزرگراه چراغچی نرسیده به میدان فهمیده - فخر2

7522.035.678.806مسیر رفت و برگشتبولوار آزادی روبروی بولوار معلم3

4016.540.594.679مسیر رفت و برگشتابتدای بولوار هاشمیه4

9527.972.044.821مسیر رفت و برگشتبزرگراه میرزایی 4 و 56

10037.774.933.796مسیر رفت و برگشتبلوار نمایشگاه روبروی نمایشگاه بین المللی6

6520.434.960.895مسیر رفت و برگشتبلوار هاشمی رفسنجانی 77

7521.174.597.065مسیر رفت و برگشتبلوار هاشمی رفسنجانی ابتدای رحمانیه8

    اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- ))آگهی مزایده عمومی– نوبت اول((
   اداره كل راه��داری و حمل و نقل جاده ای اس��تان مازندران در نظ��ر دارد مزایده  عمومی با موضوع اجاره نگهداری و بهره برداری از پاركینگ 
پایانه بار نکا  را از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید كلیه مراحل مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد و بازگشایی از طریق سامانه 

تداركات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار )ریال(مبلغ پایه اجاره )ریال( -برای مدت یک سالگروه هاشماره مزایده

اجاره نگهداری و بهره برداری از 5001003489000004
پارکینگ پایانه بار نکا  

72/000/0003/600/000
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ارائ��ه گواه��ی مبنی بر تائید صاحیت كاری از س��وی اداره كار و امور اجتماعی ارائه 
گواه��ی الزم مبن��ی بر تعیی��ن صاحیت ایمنی از س��وی اداره كار و ام��ور اجتماعی و 
گواهی مبنی بر  صاحیت انجام حفاظت فیزیکی و نگهبانی و مناس��ب بودن امکانات و 

تجهیزات مرتبط شركت از نیروی انتظامی الزامی است.
مهلت ارسال  اسناد و درج پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز  شنبه   مورخ 

 1401/04/21
مهلت ارسال پاكات الف به دبیرخانه حراست اداره كل  : تا ساعت 14:30 روز  شنبه      

مورخ 1401/04/21
زم��ان و محل قرائت پیش��نهادات: روز  یکش��نبه مورخ 1401/04/22  س��اعت 8.30 

صبح - در اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
ب��رای كس��ب اطاع��ات بیش��تر متقاضیان م��ی توانندب��ه س��ایت مزای��ده واگذاری 
 011-33326002-7 ش��ماره  ب��ا  ی��ا  مراجع��ه   http://iets.mporg.ir الکترونیک��ی  

)داخلی 338 و 339( اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمائید.
                                                                  شناسه آگهی:1341743

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران
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ش��هرداری فردوس در نظر دارد به استناد مجوز ش��ماره 1401/1285 مورخ 1401/02/26 شورای 
محترم اس��امی شهر ، نس��بت به واگذاری امورات خدماتی شهرداری ش��امل رفت و روب ، حمل 
زباله سطح شهر و قسمتی از امور پشتیبانی و نقلیه بصورت حجمی و به مدت دو سال به شركتهای 
دارای صاحیت و واجد ش��رایط اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت كس��ب اطاعات بیشتر و 
دریافت فرم درخواست و شرایط مناقصه و پرداخت حق ثبت نام به دبیرخانه شهرداری مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 1401/04/23 ارائه و رسید 

دریافت دارند .
تاریخ بازگشائی استعامات : شنبه مورخ 1401/04/25                        ساعت بازگشایی : 12 ظهر
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شهرداری فردوس 

س���ند کمپان���ی و ب���رگ س���بز  ی���ک دس���تگاه کامیون 
کمپرسی سیستم بنز تیپ1924/42 مدل 1400 رنگ 
نارنجی- روغنی به ش���ماره موتور33594010134995 
و ب���ه ش���ماره شاس���ی NAB374448MA001998  و 
به ش���ماره انتظامی 536ع95 ایران 42 به نام احمد 

یگانه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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مدرک موقت پای���ان تحصیالت اینجانب بابک 
واثقی فرزند محمد با  شماره شناسنامه 17917 
صادره از مش���هد و ک���د مل���ی 0945911051 در 
مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته مکانی���ک 
جامدات صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی واحد 
مش���هد  مفق���ود گردیده اس���ت و فاق���د اعتبار 

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

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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ش��هرداری اس��امیه در نظر دارد، به اس��تناد صورتجلس��ه ش��ماره 46مورخ1400/11/17ش��ورای اسامی 
ش��هر اسامیه نسبت به فروش یکدستگاه سرند صحرایی بشرح مش��خصات ذیل از طریق مزایده كتبی و 
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 صورت می گیرد.
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 ایجاد 
300 هزار شغل 
در سال جاری 
 توسط 
 بنیاد برکت 
به گزارش برنا؛ 
محمد ترکمانه، 
مدیرعامل بنیاد 
برکت گفت: در جلسه 
شورای عالی اشتغال 
کشور مقرر شد 
بنیاد برکت با توجه 
به زیرساخت ها، 
توانایی ها و 
فعالیت هایش در 
حوزه توانمندسازی 
به خصوص متمرکز 
در مناطق محروم، 
ایجاد 300هزار 
شغل از یک میلیون 
شغل تعهد شده 
توسط دولت را در 
سال 1401 برعهده 
بگیرد. 

توسعه  مصدق   محمود 
قــضــایــی بـــه مــنــظــور گسترش 
عــدالــت در جامعه اصلی ترین 
ــی اســــت کـــه در ســاخــتــار  هــدف
قضایی کشور دنــبــال می شود. 
امــا تحقق ایــن هــدف بــه عنوان 
یک آرمان اجتماعی با چالش های مختلفی همراه 
است. یکی از مهم ترین مشکالتی که بر سر راه قوه 
قضائیه و مسئوالن آن وجــود دارد، طوالنی شدن 
فرایند رسیدگی به پرونده ها یا همان اطاله دادرسی 
در مراجع قضایی است که به اعتقاد کارشناسان 
حقوقی و قضایی همچون آینه ای شفاف، کاستی های 
ــشــه دار در پیکره نــظــام قضایی مــا را منعکس  ری

می کند.
البته دستگاه قضایی همواره تالش کــرده به روند 
ــا ســرعــت بخشد چــنــان کــه مسعود  دادرســــی هــ
ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته در 
نشستی رسانه ای خبر از کاهش زمان دادرسی در 
کشور داد و گفت: در سال1399 میانگین رسیدگی  
به پرونده ها 111روز بود؛ با تالش و برنامه های انجام 
شده این رقم در پایان ســال1400  به 95روز رسیده 
که اگر مقیاس را بــدون احتساب اجــرای احکام در 
نظر بگیریم میانگین مدت دادرســی به 79 روز نیز 

می رسد. 
با این همه، فرایند رسیدگی به پرونده ها در کشور 
هنوز زمانبر است. کارشناسان در گفت وگو با ما به 
این پرسش که این موضوع ریشه در چه عواملی دارد 
و برای تداوم کاهش اطاله دادرسی در کشور چه باید 

کرد، پاسخ گفته اند. 

دالیل اطاله دادرسی ◾
علی نجفی توانا؛ رئیس سابق اتحادیه سراسری 
کانون های وکالی دادگستری ایران)اسکودا( در پاسخ 

به قدس می گوید: اطاله دادرســی موجب تضییع 
حقوق مردم، نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به 
دستگاه قضایی، کاهش عدالت و امنیت در جامعه، 
افزایش پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار 
دستگاه قضایی و کم شدن اثر بازدارندگی مجازات 
بــه خاطر طــوالنــی شــدن فاصله بین کیفر و عمل 
مجرمانه می شود. عوامل مختلفی موجب طوالنی 
شدن دادرسی در کشور شده است. دلیل نخست 
را باید در زیاد شدن اختالفات و وقوع جرایم دانست 
که خود معلول عواملی چون مشکالت اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی، کاهش آستانه تحمل مردم و 
گذشت نکردن آن ها در روابط خصوصیشان است. 
از سوی دیگر تعداد  قضات و کارمندان و همچنین 
محاکم رسیدگی به پرونده ها متناسب با افزایش 

دعاوی و جرایم نیست.
وی سومین عامل این پدیده را وجود قوانین دست و 
پاگیر و مداخله برخی نهادها چه در بحث ضابطان 
دادگستری و چه در موضوع نگاه های جناحی در 
موضوع دادرســی اعــالم می کند و می گوید: این در 
حالی است که در بحث رسیدگی نیز ما گاه برای جلب 

رضایت افکار عمومی بعضی از پرونده ها را زودتر 
از حد متعارف مورد رسیدگی قرار می دهیم که در 
برخی موارد احکام صادر شده در مرحله تجدیدنظر 
نقض می شود و برخی از پرونده هایی که حساسیت 

اجتماعی ندارند سرعت الزم را در دادرسی ندارند. 
نجفی توانا، نبود آموزش صحیح قضات و همچنین 
عدم بازآموزی قضات حین اشتغال را از دیگر عوامل 
اطاله دادرســی در کشور می خواند و می گوید: این 
مــوضــوع موجب نبود شــرایــط مطلوب علمی در 
دادرسی ها از نظر نظری و رویه قضایی شده است. 
وی اجباری نبودن حضور وکیل در دادرسی ها را هم 
یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی عنوان  و تصریح 
می کند: برای وجود یک دادرسی مطلوب و یک نظام 
قضایی کارآمد استفاده از ابزارهای معین مثل نهاد 
وکالت الزم است، به گونه ای که طرح هر دعوایی با 
حضور وکیل انجام شود. این موضوع بستر سرعت و 
دقت رسیدگی به پرونده ها را فراهم می کند و موجب 
توسعه عدالت قضایی می شود. ضمن اینکه مردم 
کمتر درگیر  اختالفات حقوقی در روابط اجتماعی 
و اقتصادیشان می شوند و این گونه، بخش قابل 
توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری کاهش می یابد. 
وی نبود نظارت تخصصی در نظام قضایی را از آفات 
موجود در کارآمدی مورد انتظار مردم از نظام قضایی 
ــای اژه ای از قضات  کشور مــی دانــد و می گوید: آق
باسابقه و مدیران مجرب این دستگاه است که مزایا 
و عیوب کار را کامالً تشخیص می دهد و در مدیریتی 
کــه بــه عهده دارد اگــر در راســتــای چــابــک ســازی و 
چاالک سازی نظام قضایی همراه با دقت و بی طرفی 
اقدام و سعی کند این نظام را از دعواهای جناحی 
دور نماید و اجــازه دهــد جامعه حقوقی کشور با 
نظام قضایی همکاری الزم را داشته باشد می توان 
امیدوار بود این نظام از وضعیت نه چندان مطلوب 

خارج شود. 

قوانین به روز شود ◾
سخنگوی مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه نیز اطاله دادرسی را مهم ترین 
آسیب موجود در قوه قضائیه عنوان می کند و به 
قدس می گوید: البته با کاهش چند روزه میانگین 
رسیدگی به پرونده ها در ســال گذشته به نسبت 
سال 99 که به دلیل اجرای برنامه هایی مثل توسعه 
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، الکترونیکی کردن 
دادرسی، اصالح برخی قوانین و... حاصل شده، جای 
امیدواری است هر چه زمان می گذرد بیشر شاهد 

رفع این مشکل باشیم. 
اسماعیل حسینی ایجی با اشاره به اینکه با اقدامات 
یــاد شــده محدوديت های زمانی و مکانی به طرز 
شگرفی کاهش يافته و کارها در مقایسه با گذشته با 
سرعت بیشتری در مراجع قضایی انجام می شود، 
ــی در  ــرای تـــداوم کاهش اطــالــه دادرسـ مــی افــزایــد: ب
کشور ابتدا باید تــالش کــرد آمــار ورودی پرونده به 
مراجع قضایی کم شود. عالوه بر این، یکی از عوامل 
مهم اطاله دادرسی ریشه در قوانین دارد. بنابراین 
الزم اســت کــار به روزرسانی قوانین انجام شــود در 
این صورت بخشی از مشکل طوالنی بودن فرایند 
رسیدگی به پرونده ها حل می شود. ضمن اینکه 
باید تالش بیشتری به منظور آموزش شهروندان و 
احیای حقوق عامه انجام دهیم چون این گونه، آمار 
ورودی پرونده ها به مراجع قضایی و کالنتری ها کم و 
به طور طبیعی مشکل اطاله دادرسی تا حدی برطرف 
می شود.  وی با اشاره به اینکه وکالت اجباری نقش 
مؤثری در کاهش اطاله دادرســی دارد، می افزاید: 
همچنین وکالت تخصصی می تواند در کاهش اطاله 
دادرســی مفید واقع شود. کاری که  در حال حاضر 
مرکز وکال و مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه 
با راه انـــدازی نخستین دپارتمان تخصصی حقوق 

ورزشی شروع کرده است. 

کارشناسان در گفت و گو با قدس مطرح کردند

 نقش مؤثر وکالت اجباری 
در کاهش اطاله دادرسی

ددستچينستچين

علی نجفی توانا
رئیس سابق اتحادیه سراسری 

کانون های وکالی دادگستری 

در امور قضایی و رسیدگی به دعاوی مردم نه 
باید سرعت را فدای دقت و نه دقت را قربانی 

سرعت کرد. بنابراین وقتی صحبت از دادرسی 
عادالنه می شود باید این دو مورد لحاظ قرار 

گیرد. البته باید این نکته را یادآور شد که مشکل 

اطاله دادرسی فقط مختص کشور ما نیست، 
حتی در برخی کشورها مثل انگلستان و فرانسه 

که معدل قابل قبولی در نظام قضایی دارند نیز 
موضوع طوالنی شدن دادرسی به ویژه در امور 
کیفری به منظور انجام تحقیقات برای کشف 

حقیقت مطرح است. در ایران هم با این چالش 
مواجه هستیم که به اذعان سخنگوی قوه 

قضائیه میانگین رسیدگی به پرونده ها به کمتر 
از100 روز رسیده که البته این رقم بر اساس یک 

معدل ُکلی است.
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 شهریه مدارس غیردولتی مغایر عدالت نیست ◾
مهرداد ویس کرمی؛ عضو کمیسیون آموزش 
برخی مباحث مطرح شده دربــاره مغایرت 
شهریه مدارس غیردولتی با عدالت آموزشی 
را نــادرســت برشمرد و به پانا گفت: دریــافــت شهریه 
توسط مــدارس غیردولتی نه تنها خالف قانون نیست 
بلکه معنای بی عدالتی هم ندارد و برخی مباحث درباره 

ناعادالنه بودن شهریه این مدارس درست نیست.

کمبود 100 هزار نیرو در وزارت بهداشت ◾
ــر  عــبــاس عـــبـــادی، مــعــاون پــرســتــاری وزی
بهداشت در گفت وگو بــا فـــارس بــا بیان 
اینکه  مــا100 هــزار نیرو نیاز داریــم اظهار 
کرد: درخواست پذیرش 100هزار نیروی نظام سالمت 
داده شده که تعداد قابل توجهی از این تعداد مربوط به 
پرستاران است، اما هنوز مجوزی از سازمان استخدامی 

صادر نشده.

وضع ناخوش داروخانه ها ◾
سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران به ایلنا گفت:  داروخانه دار 
ــن شــرایــط اقــتــصــادی مجبور است  در ای
حقوق مسئوالن فنی داروخانه را که حداقل ۲0میلیون 
تومان اســت و حداقل 7میلیون تومان حقوق سایر 
پرسنل و تکنسین ها را پرداخت کند؛ همین موضوع 
موجب شده داروخانه ها از تعداد پرسنل خود بکاهند. 

چادر کاالی فرهنگی می شود ◾
سید مجید امامی، دبیر شــورای فرهنگ 
عمومی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
یکی از بزرگ ترین مأموریت های کارگروه 
شورای فرهنگ عمومی کشور، حمایت و تأمین پوشش 
برتر یعنی چادر بوده است. باید در نظر گرفت تصویب 
چادر به عنوان کاالی فرهنگی در مرحله نگارش قانون 

است و هنوز محقق نشده است.
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شهرداری 
منطقه2

برگ س���بز ، کارت و س���ند مالکیت س���واری سیستم 
پ���ژو 405 تیپ جی ال ایکس ای مدل 1383 به رنگ 
بژ-متالیک به ش���ماره موتور 12482026909 و شماره 
شاسی 82050290 به شماره پالک 54 - 364 ق 48 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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کارت دانش���جویی اینجانب دانی���ال چابک  فرزند 
یحی���ی ب���ه ک���د مل���ی 0925145361 و به ش���ماره 
دانش���جوئی 9713040564 از مجتم���ع آم���وزش 
عال���ی فنی ومهندس���ی اس���فراین مفق���ود وفاقد 

اعتبار است.

ح
,4

01
04

24
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���ایی  کارت  و  س���بز  ب���رگ   ، کمپان���ی  س���ند 
موتورسیکلت  سیستم بهپر 200CC مدل 1395 رنگ 
مشکی به شماره  موتور 301574 و به شماره شاسی 
01141 و ب���ه ش���ماره انتظام���ی 25418 ای���ران 776 به 
ن���ام وحید جاللی نیا مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

است.
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برگ س���بز خ���ودرو نیس���ان م���دل 1380 آبی رنگ 
شاس���ی  ش���ماره   00158423 موت���ور  ،ش���ماره 
00C58296 ش���ماره پالک ایران 79_633 ص 16 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کارت معاینه فنی ،کارت سوخت ، بیمه ی ماشین و 
کارت ماشین به مشخصات سواری پراید مدل 1385 
به رنگ نقره ای و شماره انتظامی 884س36_ایران 
74 و ش���ماره موت���ور: 1557851 و ش���ماره شاس���ی: 
S1412385861836 مفقود گردید و از درجه ی اعتبار 

ساقط گردید.
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو 206 مدل 1383 رنگ 
نق���ره ای ب���ه ش���ماره موت���ور 10FSM84712351 و 
ش���ماره شاسی 83622441 و شماره انتظامی 959 ه 
36 ایران 20 به مالکیت غالمرضا گل نراقی مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد. 
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برگ س���بز و س���ند مالکیت خودروی سواری پراید 
م���دل 89 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
959ب83 ای���ران 86  ش���ماره موتور 3353221و 
ش���ماره شاس���ی S1422289141156  ب���ه مالکیت 
نجمه س���ادات س���روری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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رن���گ   93 م���دل  پرای���د  خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 735ط82 ای���ران 
12 ش���ماره موت���ور 5213374 و ش���ماره شاس���ی 
NAS4111100E3688556  ب���ه مالکی���ت مه���دی 
ج���دی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد. 
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1394رن���گ  م���دل  س���واری  پ���ژو  خ���ودرو  س���ند 
ش���ماره   124k0620572 متالی���ک  ای���ی  نق���ره 
ش���ماره   NAAM11CA0FR503989 موت���ور، 
پ���الک56س586-42 خانم گلجهان رایزن مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد..
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کارت پالک خودرو سواری پژو تیپ PARS XU 7 مدل 
 124 K 1526023 1399 به رنگ سفید-روغنی به شماره موتور
به ش���ماره شاس���ی NAAN 01 CE 8 LH 337033 به 
ش���ماره پالک 874م53 - ایران 95 بنام نسیمه دکالی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد / ایرانشهر 
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برگ س���بز خودروی س���واری وانت س���ایپا مدل 1399 
 M13/6433602 رنگ سفید روغنی به ش���ماره موتور
و شماره شاسی NAS451100L4907525 و بشماره 
پ���الک 36 ایران 331 ن 44 بنام آقای امیر س���االری 
علویی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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 اصل س���ند و برگ سبز و کارت موتور سیکلت  مدل 
1386 شماره پالک ایران 791- 47623 شماره موتور 
   NB3***125P8652363  36027510 و شماره شاسی
متعلق به آقای رضا حسینی با کد ملی  0640154190 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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  8i کارت خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی 
 - رن���گ : مش���کی متالی���ک – م���دل 1383- ش���ماره                         
موت���ور 12483161673 ش���ماره شاس���ی : 83070151 
-ش���ماره پ���الک ای���ران 12- 486 ب 84 متعل���ق ب���ه 
ب���ا ک���د مل���ی 5639819091  آق���ای محم���د راس���تی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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برگ س���بز موتور س���یکلت احس���ان تیپ 125cc رنگ 
مش���کی سال 1393 به شماره ش���هربانی41298-772 
و ش���ماره موتور 0125N2N319532 و شماره شاسی 
N2N***125E 9319261 به مالکیت داوود عیسی پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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ب����رگ س����بز خ����ودرو س����واری پ����ژو تی����پ PARSXU7 رنگ 
خاکستری - متالیک سال 1399 به شماره شهربانی 54 ی 
382 ایران 74 و شماره بدنه NAAN01CE2LH241835 و 
شماره موتور 124K1432835 به مالکیت سعید حاجی پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز موتور س���یکلت انرژی تیپ CDI 125 رنگ 
قرم���ز س���ال 1391 به ش���ماره ش���هربانی14248-767 
و ش���ماره موت���ور NRG11001220 و ش���ماره شاس���ی 
NIK***125E 9100969 به مالکیت جلیل رضائی نیک 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز س���ند کمپانی کارت شناسایی وانت تویوتا 
رنگ قرمز سال 1377 به شماره شهربانی 13 م 322 
ایران 32 و شماره بدنه 262044-125 ان آر و شماره 
موت���ور 12R1368384 به مالکیت علی اکبر رئیس���ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز خودرو سواری هاچ بک پژو تیپ 206TU5 رنگ 
سفید-روغنی سال 1398 به شماره شهربانی 63 ل 339 
ایران 36 و ش����ماره بدن����ه NAAP13FE6KJ350545 و 
ش����ماره موتور 166B0026900 به مالکیت مجید پور عرب 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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 405GLX-XU7ب����رگ س����بزو س����ندکمپانی س����واری پ����ژو
  124K0369044مدل93رنگ نقره ای- متالیک شماره موتور
ش����ماره شاس����ی NAAM01CA2ER026399 شماره پالک 
انتظامی87 ایران223د54 مالکیت محمد حسین دویران 
کدملی 5609921716 مفقودوازدرجه اعتبارساقط می باشد. 
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برگ س���بز و س���ند کمپانی پژو آردی مدل 1382 رنگ 
س���بز یش���می – معمول���ی موت���ور : 22328201908 
شاسی : 82702077 ش انتظامی : 787 ق 79 ایران 
32 بنام س���تایش یس���کابادی کدملی 0910413746 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
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برگ س���بز و س���ند کمپان���ی خودرو س���واری پراید 
GLXi م���دل 1387 رنگ س���فید به ش���ماره موتور 
2699521 و شماره شاسی S1412287568529 و 
ش���ماره انتظام���ی 127 و 89 ایران 74 به مالکیت 
رامین هزاری سیاه خوله مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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سند کمپانی خودروی  وانت پیکان  مدل 1388 رنگ 
سفید شیری  به شماره موتور 11488005697 و 
به ش���ماره شاسی NAAA36AA29G838975 و به 
ش���مار انتظامی 414ل28 ای���ران 42 به نام حمید 

بهابسته مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
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گواهینام���ه پایان تحصی���ات اینجانب 
مری���م ارغیان���ی فرزند امین به ش���ماره 
ملی ٠٩٣٧٨٤٥٤٦٩ صادره از دانشگاه 
آزاد اس���امی واح���د مش���هد به ش���ماره 
س���ریال١٥٧٩١١١٠٠١٣٢ مفق���ود گردیده 
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
از یابن���ده تقاضا می ش���ود به دانش���گاه 

ازاد مشهد ارسال نماید.
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م���درک  کاردانی معم���اری  اینجانب خانم مرضیه 
خی���ری فرزن���د عل���ی باش���ماره شناس���نامه 15129 
صادره از مشهد و کدملی 0946632162 در مقطع 
کاردانی معماری از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد 
نیش���ابور  مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 
می باش���د. از یابنده تقاضامی ش���ود اصل مدرک 
رابه دانش���گاه آزاداسالمی نیش���ابور واحد سما به  
نش���انی : استان خراسان رضوی ،نیشابور،خیابان 
پژوهش-مجتم���ع دانش���گاه آزاداس���المی واح���د 
نیشابور  اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید 
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آگهی مزایده فروش واحد تجاری بصورت کتبی و غیر حضوری)مرحله دوم( 
شهرداری فردوس در نظر دارد باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر فردوس در جلسه شماره 82 مورخ 1401/03/05 نسبت 

به فروش تعداد 7 واحد تجاری واقع در بازار بزرگ شهروند از طریق مزایده کتبی و غیر حضوری اقدام و به افراد متقاضی واگذار نماید  
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز پنج شنبه مورخ 1401/04/16  همه روزه بجز ایام تعطیل جهت بازدید از محل و 

کسب اطالع از چگونگی وضعیت ملک و دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به شهرداری فردوس مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده :

1 ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مزایده جهت هر واحد تجاری مبلغ 500/000/000 ریال)معادل پنجاه میلیون تومان( مربوطه را طی 
فیش بانکی بحساب سپرده کوتاه مدت 0205017418002 بانک ملی بنام شهرداری فردوس واریز و به همراه مبلغ پیشنهادی بهاء هر واحد تجاری و مشخص 

نمودن شماره واحد و شماره بلوک براساس کروکی آگهی مزایده در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس  نموده و رسید دریافت دارند.
2ـ  پرداخت ارزش ریالی واحدهای تجاری توسط برنده مزایده بصورت نقدی می باشد .

تبصره ـ در راستای حمایت از اصناف مستاجر ، فروش جهت متقاضیانی که جزو اصناف بوده در حال حاضر مستأجر و دارای پروانه کسب قانونی و در حال 
فعالیت می باشند و تمایل به ادامه فعالیت در همان رسته صنفی در بازار شهروند را داشته باشند ) بجز صنوف آالینده و مزاحم ( ، در صورت برنده شدن در 

مزایده ، پرداخت وجه به صورت 50 درصد نقدی و مابقی به صورت اقساط  تا پایان سال جاری  خواهد بود .
3ـ  تحویل واحدهای تجاری موضوع مزایده مذکور تا بهمن ماه 1401ـ  بصورت کامل با جزئیات کف سرامیک ، بدنه تا سقف کاشی کاری، دارای امتیازات آب 

، برق مستقل ، نما شیشه سکوریت ، درب کرکره ای برقی ، سقف سفید کاری با گچ و نور مخفی خواهد بود.
4ـ  هر یک از واحدهای تجاری مذکور دارای حدود 47/5 مترمربع زیربنای مفید می باشد و قیمت پایه هر واحد تجاری مبلغ 10/000/000/000 ریال )معادل یک 

میلیارد تومان( می باشد و بدیهی است قیمت پیشنهادی متقاضیان براساس هر واحد تجاری با وضع موجود و بدون درنظر گرفتن مساحت می باشد.
 5ـ   برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

6ـ  کلیه هزینه های نقل و انتقال سند با خریدار خواهد بود و انتقال سند بعد از تسویه حساب نهایی ، توسط واحد امالک شهرداری برابر مقررات انجام خواهد شد .
7ـ  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .                     8ـ  سایر اطالعات و جزئیات مزایده در اسناد مزایده مندرج است 

9ـ  تاریخ تحویل پاکات قیمتهای پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1401/04/16 خواهد بود .
10ـ  تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده روز شنبه 1401/04/18 ساعت 10 صبح در محل شهرداری خواهد بود. 

   www. ferdows.ir : حسین اکبری شهردار فردوسشماره تماس :   5- 32721701 - 056            نشانی اینترنتی                                                                                                                                    
فهرست واحدهای  تجاری بازار بزرگ شهروند – شهرداری فردوس )مرحله دوم(

قیمت پایه هر واحد مساحت )متر مربع(شماره واحد تجاریشماره بلوک
تجاری )ریال(

سپرده شرکت در مزایده هر 
واحد تجاری)ریال (

حدود 47/5 متر مربع واحدهای 3 تا 9یک
زیربنای مفید

10/000/000/000
)یک میلیارد تومان(

500/000/000
)پنجاه میلیون تومان(
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مدرک موقت پایان تحصیالت کارشناسی اینجانب 
مژگان دائی زاده فرزند کاظم به ش���ماره شناسنامه 
0923135820 صادره از مشهد در مقطع کارشناسی 
معم���اری از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد مش���هد 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد به نشانی : اس���تان خراسان 
رضوی ، شهرس���تان مش���هد ، امامیه 42 س���ازمان 
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نماید .
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برگ سبز تراکتور 285 تک دیفرانسیل کشاورزی 
ب���ه رن���گ قرم���ز م���دل 1390 ب���ه ش���ماره موت���ور    
LFW04144X  وبه ش���ماره شاس���ی  L02322  به 
شماره سری  L00938A1 به نام مجید دوجی نژاد 

مفقود و اعتبار ندارد .
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م���دل  زانتی���ا   SX کارت س���بز ماش���ین س���واری
شاس���ی   712664 موت���ور  س���فید  رن���گ   1386
S1512286157469 هاجرطاح���ن چنار به ش���ماره 
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محمد دانشگر 
سپاهانی  شد

مدافع استقالل به 
سپاهان پیوست. 

مدافع استقالل پس 
از مذاکره و توافق 

با مسئوالن باشگاه 
سپاهان با عقد 

قراردادی به جمع 
شاگردان مورایس 
اضافه شد. پیش از 

این مذاکرات دانشگر 
با استقاللی ها 

بی نتیجه بود تا 
این بازیکن تصمیم 

بگیرد در فصل جدید 
طالیی پوش شود. 

مدت قرارداد دانشگر 
با سپاهانی ها سه 

سال است.
مبلغ قرارداد سه 

 ساله او نزدیک
 50 میلیارد تومان 

عنوان شده.

در  حاشيه

قهرمانی 
تاریخی 
دختران 

تکواندو ایران 
در آسیا

تیم ملی تکواندو  زنان 
ایران برای نخستین 

بار در رقابت های 
قهرمانی آسیا به عنوان 

قهرمانی رسید. 
بیست و پنجمین دوره 

رقابت های تکواندو 
قهرمانی آسیا در 

حالی در چونچئون 
کره جنوبی به پایان 

رسید که بانوان ایران 
با کسب سه مدال 
طالی ناهید کیانی، 

زهرا پوراسماعیل و اکرم 
خدابنده، دو نقره مبینا 

نعمت زاده و نسترن 
ولی زاده و برنز زهرا 

شیدایی برای نخستین 
بار به مقام قهرمانی 

رسیدند، تیم چین نایب 
قهرمان شد و کره جنوبی 

میزبان نیز به عنوان 
بهتر از سومی دست 

پیدا نکرد.

خبرخبر
روزروز

  پیتر چک 
 اسطوره باشگاه چلسی، از سمت 
خودش به عنوان مشاور فنی این 

تیم کنار می رود. »قرار گرفتن در این 
نقش چلسی در طول سه سال گذشته 
افتخار بسیار بزرگی برای چک بود«.

  دی ماریا 
وینگر آرژانتینی فصل قبل پاری 

سن ژرمن با یوونتوس برای امضای 
قراردادی یک ساله به توافق رسیده 

است. یووه در این مدت ۷ میلیون 
یورو به دی ماریا دستمزد می دهد.

  فرناندینیو 
 هافبک منچسترسیتی، برای پیوستن به 
اتلتیکو پارانائنزه به توافق رسیده است. 
قرارداد فرناندینیو با منچسترسیتی در 

 پایان فصل گذشته به اتمام رسید. او
 9 سال با پیراهن سیتی به میدان رفت.

حسینی  سینا 
فـــــوتـــــبـــــال  در   
ــه ای امـــــروز  ــ ــرفـ ــ حـ
خــریــد ســتــاره هــای 
اتفاق  گران قیمت 
عــجــیــبــی نــیــســت، 
ــد چنین  ــا باشگاه هایی حــق دارنـ ام
فرایندی را بگذرانند که از نظر مالی 
دارای انضباط استاندارد باشند و هیچ 
گونه بدهی معوقه ای نداشته باشند 
که در این صــورت بر اســاس سرمایه 
ثبت شده می توانند تا مرز مشخصی 
نسبت به خرید بازیکن اقدام کنند و 
چنانچه از قوانین و مقررات تخطی 
کنند بــه عــنــوان متخلف دادگــاهــی 
می شوند و باید در مــراجــع ذی ربــط 
پاسخگو باشند، اما در فوتبال ایران 

دقیقاً همه چیز برعکس است!
بــاشــگــاه هــای لیگ بــرتــری بــه ویـــژه دو 
بــاشــگــاه اســتــقــالل و پرسپولیس با 
انبوهی از مشکالت مالی، نداشتن 
تراز مالی مثبت و روشن نبودن سرمایه 
اولیه در شرایطی که پرونده های مالی 
ــادی علیه آن هــا وجــود دارد  بسیار زی
و مــیــزان بدهکاری شان ســر بــه فلک 
ــدام بــه استخدام  گذاشته اســـت، اقـ
بازیکنان تــازه وارد می کنند و با عقد 
قراردادهای نجومی بر میزان بدهکاری 
خود می افزایند تا به این ترتیب تیم 
کهکشانی برای خود جمع و جور کنند، 

در شرایطی که در همین مقطع زمانی 
هر دو باشگاه به دلیل بدهکاری به 
طلبکاران داخلی و خارجی پنجره نقل 

و انتقاالتی آن ها مسدود است.
در کنار ایــن دو باشگاه باشگاه های 
ــان، فـــوالد  ــاهـ ــپـ ــظــیــر سـ صــنــعــتــی ن
ــان، مــس کـــرمـــان، گــل گهر  خــوزســت
سیرجان، مس رفسنجان، ذوب آهن 
بــه شــدت در تکاپوی جــذب بازیکن 
هستند، البته نه به سبک و سیاق 
تیم های تهرانی بلکه با اعداد و ارقامی 
ــود ایـــن بــه دلیل  پــایــیــن تــر امـــا بــا وجـ
افــزایــش سرسام آور و ناگهانی نرخ 
فوتبال آن ها نیز ناچارند در این برهه 

قراردادهای میلیاردی را وعده دهند.
حـــال ســـؤال ایــنــجــاســت در شــرایــط 
ــار مشکالت  کــنــونــی کــه کــشــور دچــ
اقتصادی فراوان است و تحریم های 
ظالمانه کشورهای اروپایی و آمریکا 
ــران را با  ــران اقتصاد ای علیه مــردم ای
ــرده منابع  بــحــران جـــدی رو بــه رو کـ
پــرداخــت ایــن پــول هــا از کجا تأمین 
مــی شــود؟ آیــا نظارتی روی پرداخت 
این پول ها وجود دارد؟ آیا استاندارد 
مشخصی بـــرای قــیــمــت گــذاری یک 
بازیکن در فوتبال و ورزش ایران وجود 
دارد یا اینکه تنها به لطف واسطه ها 
و پورسانت بگیرها از منابع دولتی و 
عموماً بیت المال این ریخت و پاش ها 

انجام می شود؟

ــارد بــــه یــک  ــیـ ــلـ ــیـ ــت 50 مـ ــ ــرداخـ ــ پـ
ــابــت قــــــرارداد ســـه ســالــه  ــکــن ب ــازی ب
تــوســط یــک بــاشــگــاه شهرستانی یا 
ــرارداد 20 میلیاردی با یک بازیکن  ق
کــه فقط یــک بــار بــه اردوی تیم ملی 
دعـــوت شـــده، بــر اســـاس چــه قاعده 
ــه اســـت؟  ــت ــرف  و اصـــولـــی صـــــورت گ
پــرداخــت 17 میلیارد تــومــان بــه یک 
لژیونر مصدوم یا قرارداد 20 میلیاردی 
با یک بازیکن که در مجموع برای تیم 
سابق خود تنها سه بازی کامل انجام 
داده اســـت، نــشــان از کـــدام رویــکــرد 

منطقی و رویه استاندارد دارد؟
ــروز بــســیــاری از افــتــخــارآفــریــنــان  ــ ام
کــشــورمــان در مــیــادیــن بین المللی 
و مــدال آوران المپیک از غم نــان به 
ــردن کنار  ــ دســتــفــروشــی و بــســاط ک
خیابان روی آوردنــد، چگونه باید در 
این شرایط یک فوتبالیست نازپرورده 
ایــن رقــم هــای هنگفت را بــرای کمتر 
ــا این  از هفت مــاه دریــافــت کــنــد؟ آی
ــا شــعــارهــای عــدالــت خــواهــی  رویـــه ب
دولــت در حــوزه معیشت اجتماعی 
ــهــادهــای  ــرا ن ــی دارد؟ چــ هــمــخــوان
نظارتی بــه پــرونــده نقل و انتقاالت 
و مصائبی کــه عـــده ای مــدیــر هزینه 
گرا بر پیکره فوتبال ورشکسته ایران 
وارد می کنند ورود نمی کند؟ جامعه 
ــن بــی تــفــاوتــی  ــایــد شــاهــد ایـ ــا کــی ب  ت

باشد؟

نهادهاینظارتیچهزمانیرویقراردادهاینجومیدستمیگذارند؟

موریانه »پورسانت بگیرها« به جان فوتبال
زیر ذره بين

منهای فوتبال

برنامه های استقالل برای فصل جدید

 مذاکرات جدی 
با سیلوا، غالمی و چشمی

جدایی محمد دانشگر و پایان قرارداد رافائل سیلوا، 
عارف غالمی و روزبه چشمی نگرانی هایی را برای 
طرفداران ایجاد کرده مبادا تیم قهرمان فصل قبل 
که تنها 10 گل خورده در 30 بازی را در کارنامه اش به 
ثبت رسانده در خط دفاعی با کمبود شدید بازیکن 

مواجه شود.
از این رو مسئوالن استقالل عزم خود را جزم کردند 
تا در ابتدا قرارداد سه مدافع مرکزی شان را تمدید 
کنند و سپس برای رفع مشکل سیاوش یزدانی 
اقدام کنند و بتوانند این بازیکن را نیز به تیم خود 

برگردانند.
تا این لحظه حضور محمدحسین مرادمند در 
ترکیب استقالل برای لیگ بیست و دوم قطعی 
اســت، جدایی دانشگر و پیوستن او به سپاهان 
قطعی شده و شرایط نرمالی برای سایر بازیکنان 

وجود ندارد.
در چنین شرایطی مذاکرات همزمان استقاللی ها 
با سه بازیکن خط دفاعی شان ادامه دارد و آن ها 
امــیــدوارنــد طــی دو، ســه روز آیــنــده قــراردادهــای 
جدیدی را با چشمی، سیلوا و غالمی امضا کنند. 

مـــدافـــع بــرزیــلــی اســتــقــالل کـــه گــفــتــه مــی شــود 
پیشنهادی نیز از لیگ امارات دریافت کرده، رقمی 
نزدیک به 700 هزار دالر از استقاللی ها درخواست 
کــرده و همین موضوع باعث شــده تا ایــن لحظه 
قرارداد جدیدی امضا نشود. عارف غالمی،مدافع 
ملی پوش استقالل قـــراردادش با استقالل تمام 
شــده،  یکی دو پیشنهاد از اروپــا دریافت کــرده و 
همین موضوع او را در یک دوراهی قرار داده است.

غالمی در سالی که به جام جهانی منتهی می شود 
هنوز تصمیم خود برای رفتن به اروپا)شما بخوانید 
پرتغال( یا ماندن در استقالل و در چشم اسکوچیچ 
بودن را نگرفته است. روزبه چشمی همواره نشان 
داده که عالقه خاصی به استقالل دارد. البته 
چشمی در مذاکره با مسئوالن استقالل بسیار 
عالقه داشته که نظر ریکاردو ساپینتو را نیز درباره 
خودش بداند و حاال باید دید او چه تصمیمی برای 

آینده اش خواهد گرفت.
مورد خاص استقالل برای تقویت خط دفاعی خود 

سیاوش یزدانی است. 
ــرای گرفتن کــســری خــدمــت بــه جایی  ــزدانــی بـ ی
نرسیده و از طــرف دیگر او شانس خــود را بــرای 
حضور در آزمــون دکترا نیز امتحان کرد تا شاید 
معافیت تحصیلی بگیرد که با این شرایط هم هنوز 

موفقیتی کسب نکرده است.

فدراسیون از جوان گرایی کادر فنی حمایت کند

 ظهور نسل جدید کاراته
در انتخابی تیم ملی

رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کاراته 
برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی برگزار 
شد و در نهایت چهره های جوان و تازه نفس کاراته 
ایران با برتری مقابل نفرات با تجربه و عنوان دار، 
موفق شدند بــه عضویت تیم ملی دربیایند.
مهم ترین نکته مثبت این رقابت ها که نوید بخش 
روزهای خوب برای کاراته ایران را می دهد، ظهور 
چهره های جوان با شکست مدعیان تیم ملی بود.
در وزن 75- کیلوگرم، بهمن عسگری چهره با 
اخالق و عنوان دار کاراته ایــران پس از یک سال 
دوری از میادین، در این رقابت ها به میدان رفت و 
پس از یک پیروزی مقابل علیرضا حیدری، برابر 

مهدی شهگل 7 بر 2 شکست خورد.
سامان عدالتی نیز در همین وزن پس از شکست 
آسیابری با تجربه با نتیجه قاطع 15 بر ۶، در 
ــارزه مقابل مــهــدی شهگل ۶ بــر 5  ــب دومــیــن م
شکست خـــورد.در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی 
ــران با  خدابخشی چهره کرمانشاهی کاراته ای
نمایشی درخشان موفق شد به کسب عنوان 
قهرمانی شد. ذبیح هللا پورشیب کاپیتان پرافتخار 
تیم ملی و مهدی خدابخشی پس از دو پیروزی 
مقابل امیرحسین فداکار و اسماعیل معتمدی 
در دیــداری حساس به مصاف هم رفتند که این 
دیدار پر افت و خیز و جذاب در نهایت با برتری 10 
بر ۹ خدابخشی به پایان رسید. پورشیب در ادامه 
برابر امیرحسین فداکار نیز با نتیجه عجیب ۶ بر 

2 شکست خورد.
در نهایت مهدی خدابخشی با آمادگی بسیار 
خوب و انگیزه باال با شکست همه رقبای خود به 
عنوان نخست رسید و موفق شد جایگزین چهره 

با تجربه ای به نام ذبیح هللا پورشیب شود.
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درخواست پرسپولیس برای جذب محبی ◾
محمد محبی کــه پیش از ایــن شایعه حــضــورش در 
استقالل و بازگشت به سپاهان شکل گرفته بود، اکنون 
با درخواست رسمی باشگاه پرسپولیس برای صدور 

رضایت نامه اش از سوی سانتاکالرا مواجه شده است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده است که پیش از این 
باشگاه سپاهان و همچنین استقالل درخواست رسمی 
خود را به سانتاکالرا برای این انتقال ارسال کرده بودند 

نژاد مهدی با سپاهان تمدید کرد  ◾
مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان قراردادش را با 

این باشگاه تمدید کرد. 
محمد نژادمهدی مدافع سپاهان دیروز با مدیران این 
ــرارداد دو ساله اش را امضا  باشگاه به توافق رسید و ق
کرد. این در حالی است که استقالل و فوالد خوزستان 
 خــواهــان جــذب ایــن بازیکن بــودنــد، ولــی نژادمهدی 

در نهایت تصمیم گرفت تا در سپاهان بماند.

بازیکن پرسپولیس شاگرد مطهری شد  ◾
محمد شریفی هافبک بوشهری پرسپولیس که جزو 
سهمیه زیر 23 سال محسوب می شود، طی توافقی با 
باشگاه، به مدت یک فصل به نساجی مازندران پیوست. 
شریفی بازیکن تیم ملی نوجوانان در جام جهانی 2017 از 
سوی فیفا به عنوان یکی از 50 استعداد برتر فوتبال جهان 
معرفی شد. محمد شریفی سابقه حضور در استقالل 

خوزستان، سایپا و پرسپولیس را دارد. 

بهداد سلیمی نایب رئیس وزنه برداری شد ◾
سجاد انوشیروانی پس از اینکه به عنوان سرپرست 
فدراسیون وزنه برداری منصوب شد، اولین تغییرات را 

در فدراسیون  رقم زد.
با حکم انوشیروانی، بهداد سلیمی قهرمان سابق جهان 
و المپیک به سمت نایب رئیسی فدراسیون منصوب 
شــد. حسین مقامی نیز سمت ســرپــرســت دبیری 

فدراسیون را برعهده گرفت.

لوئیس کامپوس، مدیر ورزشی جدید پاری سن ژرمن، به 
دنبال تغییر و تحول اساسی در فهرست بازیکنان این تیم 
است.حضور کامپوس به جای لئوناردو در پست مدیریت 
ورزشی پی اس جی سبب شده این تیم با تغییرات بسیاری 

روبه رو شود. 
آن ها نخستین فروش مهم این فصل را نهایی کرده و آلفونس آرئوال که 
پیش از این سابقه حضور در رئال مادرید را نیز داشت به صورت دائمی و 
با مبلغ 12 میلیون یورو به وستهام که پیش از این به صورت قرضی از این 

دروازه بان استفاده می کرد، فروختند. 
این انتقال اهمیت زیادی از نظر اقتصادی داشت و قدم اول این باشگاه در 
تابستان مهم پیش رو بود، تابستانی که پی اس جی امیدوار است بتواند 
درآمد خوبی از فروش بازیکنانش از آن داشته باشد و بودجه مناسبی برای 

جذب بازیکنان جدید بدست آورد. 
روزنامه فرانسوی اکیپ مدعی شده کامپوس لیست سیاهی از بازیکنانی 
که باید در این تابستان از این تیم جدا شوند تهیه کرده و نام بسیاری از 

بازیکنان این تیم در آن به چشم می خورد. 
مارسین بولکا، دیگر دروازه بان پی اس جی، پیش از این با 2میلیون یورو 
به نیس منتقل شده بود، اما کامپوس همچنان امیدوار است بتواند 
بازیکنانی چون تیلو کرر، عبدو دیالو، سرجیو ریکو، ادریسا گه یه و آرناد 

کالیموئندو را نیز به فروش برساند. 
یکی از مشکالت مهم پی اس جی در نهایی کردن این روند این است که 
دستمزد بازیکنان این تیم بسیار باالست و همین سبب شده باشگاه های 
دیگر توانایی پرداخت این دستمزد را نداشته باشند و خرید بازیکن از این 

باشگاه برای آن ها دشوار باشد. 
مشکل دیگر این است که بعضی از بازیکنان سرشناسی که این باشگاه 
امیدوار است بتواند آن ها را در این تابستان به فروش برساند مانند پاردس، 
ایکاردی یا آندر هررا اعالم کرده اند تمایلی به ترک پارک دو پرنس ندارند. 

حاال موضوع فروش نیمار هم به پرونده های حل نشده پی اس جی مانند 
اخراج مائوریسیو پوچتینو، به خدمت گرفتن کریستوف گالتیه و همچنین 
جذب میالن اشکرینیار از اینتر اضافه شده و باید دید کامپوس چه 
راهکاری برای بهبود شرایط دارد. منابع فرانسوی و اسپانیایی مدعی شدند 
نیمار از شرایطش در پاری سن ژرمن راضی نیست و قصد دارد از این تیم 
جدا شود. مدیران یونایتد در حال ارزیابی شرایط نیمار هستند تا بتوانند 

این بازیکن برزیلی را در روزهای آتی به خدمت بگیرند. 
دستمزد باالی نیمار موضوع مهمی در انتقال این بازیکن است و هر 

باشگاهی توانایی پرداخت چنین هزینه ای را ندارد.

ستاره های »پی اس جی« در حراج تابستانی

انقالب در پاریس 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

در روزهای اخیر صحبت هایی در خصوص 
خداحافظی سیدجالل حسینی کاپیتان 
تیم فوتبال پرسپولیس از فوتبال مطرح شد. 

درحالی که قرار بود کاپیتان پرسپولیس 
در یــک کنفرانس خــبــری از فوتبال 
خداحافظی کند، اما او تصمیم گرفته 
تــا بــا یــک پست در اینستاگرام وارد 

عالم مربیگری شــود و از فوتبال 
کناره گیری کند.

در همین رابطه سیدجالل 
حسینی در گــفــت وگــو با 
خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
فــــــــارس، در خــصــوص 
ــش هـــــــــــواداران و  ــ ــن ــ واک
اهالی فوتبال به بحث 
خــداحــافــظــی او اظهار 
کرد: واقعاً خوشحالم و 
نمی دانم که با چه زبانی 

از مــردم تشکر کنم. باورم 
ــواداران فوتبال فارغ  نمی شود، هــ
ــدازه بــه مــن لطف  از رنــگ هــا ایــن انـ
داشتند و من را                            مورد حمایت خود 
ــد. اینکه بعد از سال ها  ــ قـــرار دادن
فوتبال بازی کردن این گونه مردم من 
را                            مــورد محبت خود قــرار می دهند، 
شگفت زده ام می کند و زبانم قاصر 

است تا از آن ها تشکر کنم.

ــواداران فوتبال و  ــ ــزود: باید از همه ه  وی افـ
ــواداران پرسپولیس، اهالی  به خصوص هــ
فوتبال، بازیکنان، مربیان، اصحاب رسانه 
و... ممنون باشم که سنگ تمام گذاشتند و 
من را                            مورد محبت و لطف خود قرار دادند. 
خودم هم باورم نمی شد که این طور مورد 
محبت قرار بگیرم و واقعاً نمی دانم در 
جواب این همه دلگرمی و معرفت 

چه بگویم.
کاپیتان تیم پرسپولیس در 
ادامــه گفت: از اینکه بعد از 
سال ها فوتبال بــازی کــردن و 
دور بودن از همه چیز باز هم 
در ذهن مــردم ماندگار شدم، 
خوشحالم. این موضوع درس 
بزرگی برای همه فوتبالیست ها 
و ورزشکارانی است که بدانند اگر 
ــرای خوشحالی  بــدون حاشیه و ب
مردم تالش کنند، همیشه در اذهان 
ــواداران بــاقــی می مانند. مـــردم و  ــ هـ
هواداران با معرفت ما واقعاً سنگ تمام 
می گذارند و در این چند وقت محبت 
بسیار زیــادی به چشم دیــدم که این 
مسئله برایم باورکردنی نبود. یک بار 
ــواداران و اهالی فوتبال  دیگر از همه هــ
تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم پاسخ 

این محبت ها را                            بتوانم بدهم.

واکنش سیدجالل به خداحافظی از فوتبال

شگفت زده ام!
امیرحسین حسین زاده درباره آغاز تمرینات 
انـــفـــرادی اش گــفــت: چند روزی اســـت که 
ــفــرادی خــود را آغـــاز کـــرده ام تا  تمرینات ان
تمرینات فصل جدید شروع شود. امیدوارم 

در این مدت باقیمانده تا تمرینات هم 
اتفاق خوبی برای من بیفتد و هم یک 
اتــفــاق خــوب بــرای استقالل بیفتد. 

طوری باشد که هردو راضی باشیم.
او دربــــــــاره فـــصـــل گــذشــتــه 

کـــه مــنــجــر بـــه قــهــرمــانــی 
استقالل شــد، گفت: 

فــصــل گــذشــتــه یک 
ــرای  فــصــل رویــایــی ب
یکایک اعضای تیم 

بــود. فصل خاصی بود 
که واقعاً فوق العاده گذشت 

ــدا را  و خیلی خــوشــحــالــم و خـ
شــاکــرم کــه پــس از چندین سال 
قهرمان شدیم و دل هـــواداران را 
شاد کردیم. از اینکه آقا وریا جام 
را باالی سر برد، خیلی خوشحالم 
و آن لحظه بــرایــم رویــایــی بــود. از 

تمام کسانی که سال گذشته زحمت 
کشیدند ممنونم و فکر نمی کنم 
سالیان سال چنین اتفاقی نه برای 

من و نه باشگاه استقالل بیفتد. 
حسین زاده در مورد دعوت به اردوی 

تیم ملی و جام جهانی اظهار کرد: خداراشکر 
که در اردوی اخیر با نظر کادرفنی حضور 
داشــتــم. از آن هــا ممنونم که به من اعتماد 
کردند و امــیــدوارم جــواب اعتماد کادرفنی 
 را بـــدم. مثل همیشه هــر جــایــی کــه بــودم
ــم را گــذاشــتــم. سعی  ــوان  100 در صــد ت
می کنم هر چه در توانم دارم را بــرای تیم 

ملی بگذارم و از این دریغ نکنم. 
ــم مــلــی  ــ ــی ــ بــــازیــــکــــن جــــــــوان ت
درخصوص اینکه آیا می تواند 
پدیده جام جهانی باشد یا 
خیر، گفت: من در چند 
ــن را خــوانــدم،  ســایــت ایـ
خداراشکر می کنم بابت 
این اتفاقی که افتاده ولی به 
پدیده و ایــن طــور چیزها تگاه 
نمی کنم. همیشه سعی می کنم 
بهترین عملکرد خودم را داشته 
باشم و اگر در جام جهانی هم 
باشم تــالش می کنم بهترین 
باشم. حسین زاده همچنین 
ــورد وضعیت خــودش با  درمـ
ــرد: اول  اســتــقــالل اظــهــار کـ
عــرض کـــردم امــیــدوارم در 
آیـــنـــده اتـــفـــاق خــــوب هم 
 بـــرای مــن و هــم استقالل 

بیفتد.
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حسین زاده:

 امیدوارم اتفاق خوبی برای من و استقالل بیفتد



   با سوریه 
تماس های 
اطالعاتی داریم  
»ابراهیم کالین« 
سخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه 
ضمن تأکید دوباره 
بر تالش آنکارا برای 
ایجاد »منطقه امن« 
در شمال سوریه، از 
تماس های دوره ای بین 
سرویس های اطالعاتی 
دو کشور خبر داد. وی 
تصریح کرد: در حال 
حاضر هیچ تماسی 
در سطح سیاسی با 
سوریه وجود ندارد، 
اما همان طور که رجب 
طیب اردوغان رئیس 
جمهور کشورمان 
اشاره کرد، واحدهای 
اطالعاتی ترکیه بر 
اساس منافع ملی ما به 
طور منظم با همتایان 
سوری خود تماس 
دارند.

یادداشت
اسرائیل و گرم شدن تنور منازعه 

در شمال قاره سیاه
جعفر قنادباشی، سفیر پیشین ایران در 
لیبی   این روزها موضوعی که از سوی رسانه ها 
و بــرخــی تحلیلگران برجسته شــده و مــورد 
مداقه قرار گرفته، نقش رژیم صهیونیستی در 
افزایش منازعات شمال آفریقا و به ویژه بین دو 

کشور الجزایر و مغرب است. 
تل آویو چند سالی می شود که با دامن زدن به 
تنش بین دو ملت مسلمان، تالش دارد از این 
آب گل آلود ماهی گرفته و جای پای خود را در 

این حوزه باز کند. 
ــورد همین چند روز پیش هم  در آخــریــن مـ
ــم  ــ ــی رژی ــ ــل ــد« وزیــــــر داخــ ــیـ ــاکـ ــت شـ ــیـ ــلـ »آیـ
صهیونیستی که به مغرب سفر کرده بود، در 
دیدار با »ناصر بوریطه« وزیرخارجه این کشور 
در سخنان تحریک آمیز به صراحت اعالم کرد 
تل آویو از حاکمیت مغرب بر صحرای غربی – 
منطقه ای مورد مناقشه بین مغرب با الجزایر 

- حمایت می کند. 
نباید از یاد برد تل آویو هر اقدامی که در آفریقا 
انجام می دهد ابتدا غارت ثروت این قاره را به 
عنوان یک اصل مدنظر دارد. تجارت کاالهایی 
مانند الماس، طال و حتی آثــار باستانی برای 
ــدر جـــذاب اســت کــه از  صهیونیست ها آن قـ
هیچ اقدامی بــرای نفوذ در قــاره سیاه باوجود 
مخالفت ها ابایی نداشته باشند. در این مسیر 
کشورهای شمالی آفریقا به دلیل برخورداری 
از منابع نفتی، بیشتر زیر ذره بین هستند. 
صهیونیست ها برای پیشبرد اهداف خود در 
این حوزه و بل کل آفریقا چند برنامه را مدنظر 

دارند. 
نخست پیشبرد سیاست اختالف بینداز و 
حکومت کن است که از انگلیس این استعمار 
پیر آموخته اند. اسرائیل پــس از راه افتادن 
پروژه عادی سازی روابط با کشورهای سازشکار 
عــربــی کــه در دوره ریــاســت جــمــهــوری دونــالــد 
ترامپ کلید خورد، از روابط علنی خود با مغرب 

پرده برداری کرد. 
ــا برجسته کــردن  ــو ب در مــراحــل بــعــد تــل آویـ
اختالفات مغرب با الجزایر تــالش کــرد نفوذ 
خــود در ایــن کشور را افــزایــش دهــد تــا جایی 
ــاط«  که به امضای توافق نامه امنیتی با »رب
خــتــم شـــد، امـــا رهــــاورد واقــعــی و نــهــایــی ایــن 
ــدام تنها افــزایــش تنش در شــمــال آفریقا   اقـ

بود. 
سیاست دیگری که صهیونیست ها مدنظر 
دارنـــد اســالم زدایــی از حــکــومــت داری در این 

خطه است. 
کشورهای شمال آفریقا عمدتاً دارای جمعیت 
مسلمان هستند و همین موضوع خاکریزی 
مقابل نفوذ صهیونیست هاست. بر این اساس 
محور غربی – عبری با دالرهای سعودی پروژه 
اسالم زدایی از برخی کشورهای منطقه را کلید 

زده است.
 ایــن واقعیت به ویژه با حــذف اســالم از قانون 
ــدت پــررنــگ و  ــونــس بــه شـ اســاســی جــدیــد ت
خبرساز شده است. بی شک صهیونیست ها 
در مراحل بعد ایــن نقشه را بــرای کشورهای 
مسلمان دیگر در سر می پرورانند، مسئله ای 
کــه مــی تــوانــد حـــوزه شــمــال آفریقا را بیش از 
پیش آشفته و در آینده نزدیک آبستن خطر 

ناامنی کند.
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جهان

عربستانعربستانیمنیمن عراقعراق
 تمدید دوباره آتش بس 
در یمن دور از ذهن است

»حسین العزی« معاون وزیرخارجه دولت نجات ملی یمن 
در پیامی توییتری به تحوالت اخیر در این کشور و ادامه نقض 
مکرر آتش بس از سوی ائتالف متجاوز سعودی واکنش نشان 
داد. وی در این باره نوشت: من تمدید دوباره آتش بس اعالم 
شــده از ســوی سازمان ملل در یمن را دور از ذهــن می دانم. 
اظهارات العزی در حالی است که براساس اعالم منابع یمنی 
طی ۲۴ ساعت گذشته آتش بس »الحدیده« بیش از ۶۰ بار 

توسط ائتالف سعودی نقض شده است. 

وضعیت حقوق بشر در عربستان 
نگران کننده است

مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی اعــالم کرد ادعاهای 
محمد بن سلمان درباره انجام اصالحات در عربستان، بیش از 
آنکه اقدامی واقعی باشد، یک تحرک شتاب زده، بی نظم و بدون 
نتیجه است. در این گزارش آمده است: ایجاد فضای باز سیاسی 
ــادی محقق نشده و رونــد اصالحات  در سعودی تا حــدود زی
ضعیف اســت. ایــن مرکز در ادامــه گــزارش خــود اعــالم کــرده: 
وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی بسیار نگران کننده 

است، برخی از مخالفان، ناپدید و برخی دیگر اعدام می شوند.

3 نشست در 72 ساعت برای 
پایان بن بست سیاسی در عراق

یک عضو هیئت هماهنگی شیعیان عراق از سه نشست مهم 
این گروه در ۷۲ ساعت آینده با هدف تسریع در روند دستیابی 
به توافق تشکیل دولت جدید خبر داد. به گزارش المعلومه، 
»ترکی العتبی« در شرح جزئیات این نشست ها گفت: تیم 
مذاکره کننده هیئت هماهنگی شیعی سه نشست مهم با 
نیروهای سیاسی برگزار خواهد کرد تا تفاهم هایی برای تشکیل 
دولت آینده ایجاد شود.وی در پایان تأکید کرد: این گروه به دنبال 

مشارکت حداکثری نیروهای سیاسی در دولت بعدی است.

مهدی خالدی   اجالس سه روزه رهبران 
هفت کشور صنعتی، موسوم به »جی ۷« 
که از روز گذشته در آلمان آغاز شده، بیش 
از هر چیز رنگ و بوی ضد روســی و چینی 
به خــود گرفت تا جبهه بندی میان بلوک 
شرق و غرب در سایه بحران اوکراین بیش 
از پیش آشکار شود. در حالی که با توجه به جنگ در اوکراین، 
موضع گیری ضدروسی رهبران جی ۷ تا حدی قابل پیش بینی 
به نظر می رسد، اما نکته برجسته دیگر این اجــالس رویکرد 
ضد چینی آن بود. بر این اساس رهبران کانادا، فرانسه، آلمان، 
ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا در نخستین روز 
نشست خود که در نزدیک شهر »گارمیش-پارتنکیرشن« ایالت 
»باواریا« آلمان برگزار می شود با اختصاص بودجه ۶۰۰میلیارد 
دالری به زیرساخت های عمومی و خصوصی کشورهای درحال 
توسعه برای مقابله با طرح بزرگ و چندتریلیون دالری کمربند و 
جاده چین موافقت کردند. براساس گزارش »ساندی مورنینگ 
هرالد«، »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا با اشــاره به این 
مسئله گفت: آمریکا ۲۰۰میلیارد دالر از سرمایه فدرال و بخش 
خصوصی را طی پنج سال آینده برای حمایت از سرمایه گذاری در 
کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط در زمینه های مختلف 
اختصاص خواهد داد. اورســوال فن درلین، رئیس کمیسیون 
ــا نیز تأکید کــرد: کشورهای اروپــایــی 3۰۰میلیارد دالر در  اروپ
پروژه های مختلف طی همین دوره پنج ساله هزینه خواهند کرد 
تا جایگزینی پایدار برای طرح کمربند و جاده چین که شی جین 

پینگ، رئیس جمهور چین در سال ۲۰13 راه اندازی کرد، ایجاد 
کند.  اما بحران اوکراین و موضع گیری سران گروه ۷ علیه روسیه 
یکی دیگر از محورهای مهم نشست بود. پیشتر کاخ سفید با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرده بود آمریکا تصمیم دارد به همراه 
دیگر رهبران کشورهای گروه یاد شده، روسیه را هدف تحریم های 
جدید قرار دهد. افراد و صنایع دفاعی و نظامی روسیه در مرکز 
تحریم های اخیر قرار دارد. کشورهای غربی قبالً نیز روسیه را 
به دلیل عملیات ویژه اش در اوکراین هدف اعمال تحریم های 
بی سابقه قرار داده بودند. اما جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در نشست اخیر خواستار اتحاد گروه ۷ و ناتو در رویارویی با 
تهاجم روسیه به اوکــرایــن شد و گفت: والدیمیر پوتین روی 
شکاف در غرب سرمایه گذاری کرده است. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکــرایــن هم در ایــن نشست با رهــبــران هفت 

اقتصاد برتر دنیا از طریق ویدئوکنفرانس دیدار کرده است. 
گفتنی اســت، نشست ســران گــروه ۷ در حالی انجام می شود 
که اجالس ناتو برای تصمیم گیری دربــاره بحران اوکراین نیز روز 
سه شنبه در بروکسل برگزار خواهد شد. قرار است رهبران »گروه۷« 
در نشست خود درباره موضوعات مهم دیگری از جمله چگونگی 
مقابله با تورم فزاینده در کشورها، بحران رو به افزایش غذا و کمبود 
انرژی هم گفت وگو کنند. این در حالی است که همزمان شماری 
از شهروندان آلمانی با برگزاری تجمعی نزدیک مکان برگزاری 
اجالس، اعتراض خود را به بی تفاوتی رهبران حاضر در این رویداد 
به معضالت کنونی جهان از جمله تغییرات اقلیمی، افزایش 

سوخت های فسیلی، عدالت اجتماعی و... نشان دادند.

تأکید سران گروه 7 بر حمایت از اوکراین و مقابله با طرح »کمربند و جاده«

نشست جی 7 زیر سایه روسیه و چین
زینب اصغریان   شبکه صهیونیستی کان گزارش داد: 
کمیسیون قــانــون اســاســی کــنــســت )پــارلــمــان رژیــم 
صهیونیستی(، قانون موسوم به متهمان به جرایم جنایی 
را به تصویب رساند. براساس ایــن قانون، نمایندگان 
پارلمان که در گذشته سابقه متهم شدن به جرایم جنایی را داشته اند، 
امکان نخست وزیر شدن را ندارند؛ اقدامی که برخی، آن را در ادامه 
جنگ قدرت داخلی میان طیف های سیاسی در اراضی اشغالی قلمداد 
کرده اند، چرا که تصویب نهایی چنین طرحی می تواند راه رسیدن دوباره 
بنیامین نتانیاهو به قدرت را سد کند. اقدام جدید البته در این مرحله 
صرفاً یک الیحه پیشنهادی اســت که در کمیته تخصصی اولیه 
پیشنهاد شده اســت. با اینکه الیحه سال هاست مطرح است اما 

احتمال تصویبش بسیار باالست.
در حالی که جنگ قدرت میان طیف نتانیاهو و نفتالی بنت این روزها 
داغ شده این طرح می تواند جلو قدرت یابی دوباره نخست وزیر پیشین 
را بگیرد. نتانیاهو که اصلی ترین رقیب کابینه ائتالفی »نفتالی بنت«-
»یائیر الپید« است در حال حاضر در سه پرونده فساد متهم شده 
است. او اما این روزهــا در سایه سقوط دولت بنت در فکر بازگشت 
دوباره به قدرت است. این موضوع با مخالت های بسیاری مواجه شده 
به طوری که آویگدو لیبرمن، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی تأکید کرده 

احزاب نباید اجازه بازگشت نتانیاهو به قدرت را بدهند.
رژیــم صهیونیستی اکنون درگیر اختالفات سیاسی داخلی است. 
نفتالی بنت که فقط چند روز پس از یک سالگی کابینه اش مجبور 
به اعالم فروپاشی ائتالف شد، در گفت وگویی با یکی از شبکه های 
تلویزیونی این رژیم، ابعاد دیگری را از دغدغه هایش درباره آینده این 
رژیم افشا کرد. بر اساس این مصاحبه، وی با اشاره به تداوم تنش های 
سیاسی پس از برگزاری چهار دوره انتخابات سراسری، احتمال وقوع 
جنگ داخلی در اراضی اشغالی را مهم ترین نگرانی خود دانست. بنت 
به تازگی رایزنی هایی درباره آینده سیاسی خود انجام داده و این روزها 
در حال فراهم کردن مقدمات برای انتقال قدرت به کابینه انتقالی به 
نخست وزیری یائیر الپید است. دوشنبه هفته گذشته، نفتالی بنت 
و یائیر الپید در بیانیه ای مشترک از موافقت با انحالل کنست خبر 
دادنــد، بر اساس این تصمیم، یائیر الپید تا زمان برگزاری انتخابات 
جدید پارلمانی، کابینه انتقالی را تشکیل خواهد داد. این تصمیم پس 
از آن اتخاذ شد که ائتالف نفتالی بنت و یائیر الپید اکثریت کرسی ها 
در کنست را از دست داد، این مسئله سبب شد کابینه ائتالفی در 

تصویب لوایح مدنظر خود در کنست ناکام بماند.

 پارلمان اسرائیل قانونی برای جلوگیری از نخست وزیری نتانیاهو 
تصویب کرد

تشدید جنگ قدرت در اراضی اشغالی 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان
هفتم تیرماه سالروز قیام مردم تبریز علیه استبداد 

محمدعلی شاه )1287 ش( است. مخالفت شاه قاجار 
با مشروطه  خواهان و نیز به توپ بستن مجلس، مردم 
ایران را به شورش واداشت و در این راه، تبریز پیشرو 

بود. مقاومت مردم تبریز، به رهبری دو تن از رادمردان 
به نام  های ستارخان )سردار ملی( و باقرخان 

)ساالر ملی( یازده ماه طول کشید. این قیام، یکی از 
رویدادهای مهم در جنبش مشروطه به شمار می آید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/8

4/5

اذان مغرب

20/45

غروب خورشيد

20/24
 نیمه شب شرعی

00/15
طلوع فردا

5/51

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/35

3/29

اذان مغرب

20/15

غروب خورشيد

19/53
 نیمه شب شرعی

23/41
طلوع فردا

5/17

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

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

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

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه
) بصورت فشرده ( فراخوان عمومی

 مناقصه شماره  25-37-1400- نوبت اول

اداره کل راه آهن 
خراسان در نظر  دارد

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان

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

به شرح زیر اقدام نماید .
1- نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- شرح مختصر موضوع مناقصه :  خرید 14800  قالب 
کفشک ترمز چدنی بزرگ و کوچک  .

3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14:30  
روز دوشنبه  مورخ  1401/04/13 از طریق سامانه تدارکات 

         www.setadiran.irالکترونیکی دولت به آدرس
4-  مهلت  بارگذاری  اسناد ارزیابی و مناقصه : شرکت 
ارزیابی  اسناد  بایست  می  فوق  فراخوان  در   کنندگان 
مورخ   روز سه شنبه   تا ساعت 14:30   را   مناقصه   و 
1401/04/28- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

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

اداره کل راه آهن خراسان . 

واریز  نحوه  و  مناقصه  اسناد  5-قیمت 
وجه: مبلغ 1.000.000)یک میلیون( ریال 

به شماره حساب IR 710100004001064004005747    با  
شناسه واریز   215064060280500885132310008000   

بنام تمرکز درآمد راه آهن .
6- مبلغ کل برآورد : 56.800.000.000 ریال  .

7- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  
چهل   و  هشتصد  و  میلیارد  دو    (  2.840.000.000
میلیون(  ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین 
شماره  مصوبه  موضوع  دولتی  معامالت  تضمین  نامه 
123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات محترم 
 57592 5211/ت  شماره   با  آن  اصالحیه  و  وزیران 
هـ مورخ 1400/01/22 ، در صورت واریز  نقد  شماره  
حساب  IR290100004001064006372624  با شناسه 
واریز 984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی  

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

شنبه   مورخ  1401/05/01     

 بدینوس��یله به اط��الع كلیه س��هامداران محترم  
شركت میرساند :

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  شركت خدمات 
گردش��گری و ام��ور رفاه��ی كارگ��زاران پ��ارس 
)س��هامی عام( كه در ساعت 10 صبح روز یکشنبه  
مورخ  1401/04/26به نش��انی : مشهد - بزرگراه 
ش��هید كالنتری -مجتمع های توریستی و رفاهی 
آبادگ��ران ایران -ب��رج اداری آفتاب- طبقه اول 

–واحد E9  برگزار میگردد .

دستور جلسه : 
1- انتخاب اعضاءاصلی و علی البدل هیئت مدیره 

شركت به مدت 2 سال 
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شركت برای 

مدت یکسال 
3- تعیی��ن روزنام��ه كثیراالنتش��ار جه��ت درج 

آگهی های شركت 
4- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی 
كه طبق قان��ون تجارت و اساس��نامه در صالحیت 

مجمع عمومی عادی میباشد.      
       هیئت مدیره- شركت خدمات گردشگری و 

امور رفاهی كارگزاران پ�ارس

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت خدمات گردشگری و 
امور رفاهی کارگزاران پارس )سهامی عام(

 شماره ثبت 25920   
شناسه ملی :  10380413349  
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