
یادداشت 2

گفت وگو با محسن پرویز
 پایمال  شدن 

 حقوق  نویسندگان 
با اقتباس غیررسمی

گزارش نشست بررسی رمان 
»مرا با خودت ببر« اثر مظفر ساالری 
 ظرفیت های تاریخی
 برای تولید رمان فاخر دینی

تیر۱۴

 درگذشت استاد 
میرزا طاهر 
خوشنویس 
تبریزي 
در سال 1355

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

2۴

 سه شــنبه 14تیر 1401     ۵ ذی الحجه 1443      ۵ جوالی 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه  خراســان ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹848      8 صفـح

قدسمعضالتیکنهادصنفیبخشخصوصیوراهکارهایرفعآنرابررسیمیکند

تاریکخانه اتاق های بازرگانی
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نگرانیمقاماتآمریکا
ازباالگرفتناعتراضاتبهقتل
یکجوانسیاهپوست

قتل با 
60 گلوله پلیس
غوغایسپاهان
دراستخداممربیانبزرگ

نیمکتهایلیگ
سنگینتراز
نیمکتتیمملی!

درنشستخبریوزرایخارجه
ایرانوآذربایجانمطرحشد

تأکیدباکو
برمشارکتایران
دربازسازیقرهباغ

ابتذال 
به بهانه گفت وگو
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شرح در صفحه 4

آگهی مناقصه شهرداری فردوس، 
واگذاری امور خدماتی

www.ferdows.ir نشانی اینترنتی
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آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به خرید 2 دستگاه سرور و 5 دستگاه کامپیوتر از طریق مناقصه 
عمومي به شرح مقادیر مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. جهت مشاهده  شرایط خرید و دریافت اسناد 
مذکور به نشاني http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30روز پنج شنبه 
مورخ 23 / 04 / 1401 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده به 
آدرس مشهد مقدس حرم مطهرامام رضا )ع( ابتداي دور برگردان خیابان نواب صفوي )نبش نواب 2( 
ساختمان مجموعه اداري حرم مطهر دبیرخانه معاونت اداري وپشتیبانی حرم مطهراقدام نمایید، ضمناً 

هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره تماس 32009920 - 051 و 32009906 - 051

مناقص��ه خری��د  2 دس��تگاه س��رور و 5  دس��تگاه کام�پیوت��ر
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شرح در صفحه 3

آگهی مناقصه شهرداری فردوس 
واگذاری امورات فضای سبز 

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 برون 
سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 
مشترکین در شهرستان زبرخان طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
واسناد  باشد.اطالعات  می  سامانه1401/04/12  در  فراخوان  انتشار  تاریخ 
و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد.

زمان و مهلت اسناد مناقصه:الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/18
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:      1401/04/29

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

مصرف بی رویه   آب باعث خسارت به آیند گان است

مناقصه عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی فشرده

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و 

خدمات مشترکین
شهر ستان زبرخان

2001001446000124

70.790.419.726ریال 
هفتاد میلیارد و هفتصد 
و نود میلیون و چهارصد 
و نوزده هزار و هفتصد و  

بیست و شش ریال

2.323.800.000
دومیلیارد و سیصد و بیست و سه 

میلیون و هشتصد هزار ريال
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی ساده
) شماره: 87110046 (  )نوبت اول(

روابط عمومی منطقه 8 عمليات انتقال گاز

              1- كد فراخوان در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:    53121479
 2- شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكی دولت:    2001091592000022

3- موضوع مناقصه:  خرید 21 عدد اتصال عایقی "20 )9 عدد(، "6 )2 عدد(، "4 )4 عدد( و "1 )6 عدد(
4- نام و نشانی مناقصه گذار: شركت انتقال گاز ایران )منطقه 8 عمليات انتقال گاز( / تبریز، كيلومتر 15 جاده آذرشهر

5- مي��زان و ن��وع تضمين ش��ركت درفرآیند ارج��اع كار: 000 000 715 ریال مطابق بند الف ماده 5 آیين نامه تضمين معامالت دولتی )تصویب نامه ش��ماره 
123402/ت 50659 تاریخ 1394/09/22( در وجه شركت انتقال گاز ایران، منطقه 8 عمليات انتقال گاز(

6-آخرین مهلت دریافت )دانلود( اسناد مناقصه و فرمها: روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 ساعت 14:00
7 - آخرین مهلت عودت )بارگذاری( اسناد مناقصه و فرمها: روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 ساعت 12:00

8- زمان گشایش پاكات : روز  یكشنبه  مورخ 1401/05/09 ساعت 11:00 اتاق كميسيون مناقصات.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت اینترنتي www.nigcdist8.ir مراجعه فرمایيد.

                                                                   شناسه آگهی:1344550
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استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم .

  آگهی مناقصه  عمومی یك مرحله ای 
به شماره 140111003

دفتر روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن

نوبت دوم

ش�رکت برق منطقه ای گیالن در نظر دارد مناقصه س��رویس حمل و نقل كاركنان شركت را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت به شماره ثبت ستاد 2001001097000009 و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نماید. كليه مراحل فرآیند مناقصه 
از دریاف��ت اس��ناد مناقصه، ارائه پيش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاكت ها از طریق س��امانه ت��داركات الكترونيكی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام 
در س��امانه و دریافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق سازند. به پيشنهادهای واصله خارج از سامانه 
ت��داركات الكترونيك��ی دول��ت و همچنين به پيش��نهادهایی كه بع��د از انقضاء مدت مقرر واصل ش��ود، ترتيب اث��ر داده نخواهد 

شد.سایر اطالعات مورد نياز به شرح ذیل اعالم می شود :
1-نام و نشانی مناقصه گذار : شركت برق منطقه ای گيالن به نشانی رشت - خيابان امام خمينی – چهارراه قدس- امور تداركات 

و قراردادها تلفن   01333325001-6
2-موضوع مناقصه : سرویس حمل و نقل كاركنان شركت )خودروهای استيجاری( .

3-زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد : متقاضيان می توانند از تاریخ درج آگهی تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1401/04/18  
ب��ه س��امانه تداركات الكترونيكی دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir مراجع��ه و با پرداخت مبلغ 1000000 ری��ال از طریق درگاه 
پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسيم بانک مركزی به شماره 4001106106025220  به نام برق منطقه ای گيالن، برای خرید اسناد 

مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-شرایط پيمانكار : دارای گواهينامه صالحيت از وزارت كار و امور اجتماعی در رسته حمل و نقل .

5-مدت انجام كار : 12 ماه هجری شمسی .
6-مبلغ برآورد : 96،343،683،000 ریال .

7-نوع و مبلغ تضمين ش��ركت در مناقصه :مبلغ 4،820،000،000 ریال چهار ميليارد و هش��تصد و بيس��ت ميليون ریال به صورت 
ضمانتنام��ه بانك��ی معتبر و یا واریز وجه به حس��اب بان��ک مركزی به ش��ماره 4001106107376580 )تمركز وجوه س��پرده – بودجه 

شركتهای دولتی( شماره شناسه شبا IR 580100004001106107376580 می باشد.
8-مهلت ارسال پيشنهادها : تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29می باشد.

9-تاریخ گشایش پيشنهادها : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 در سالن كنفرانس شركت می باشد. 
10-تذكر مهم : پيشنهاد دهندگان می بایستی ضمن بارگذاری كليه مدارك پاكتهای ) الف، ب، ج ( در سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت در مهلت مقرر، نس��بت به ارس��ال اصل پاكت الف مطابق ش��رایط درج ش��ده در اس��ناد مناقصه، در پاكت الك و مهر شده تا 

ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 به دبيرخانه برق منطقه ای گيالن اقدام نمایند.
11-سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مركز راهبری و پشتيبانی 1456
                                                                   شناسه آگهی:1344175

رواقرواق

   مهدی قانونی

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شمـاره چهل و دوم | سه شنبه 14 تیر 1401

33 پراو؛700مترزیرزمین
در این گزارش می توانید تا عمق مرگبارترین غار ایران سفر کنید
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عیداکبــر

گورستانسنگها

هنریکههنوزنفسمیکشد

برای ترکمن ها، ماه ذی الحجه حکم اسفندماه  را دارد؛ ماهی برای تدارک جشن

سنگ قبرهای دارالسالم شیراز به موزه خط و نقش شبیه است 

در شهرستان دشتی، عبابافی صنعت آبا و اجدادی است  

یک جهــان
و شش گـــذر 

خانه اسقف، حاال میزبان 
موزه ملی هنر های اصفهان است 

»قاف«ضمیمهسهشنبههای
روزنامهقدس)ویژهمشهد(

انتقاد کارشناسان از غفلت شهرداری ها و دهیاری ها درباره میراث بومی

دانش بومی، قربانی فناوری نشود

با کاتبان حدیث »سلسله الذهب« در شهر فیروزه ای ایرانرواق۴
روایت برگزاری »حصن حصین«؛ گردهمایی بزرگ خوشنویسان خراسان در نیشابور



وعده پیگیری 
اجرای رتبه بندی 
از وزیر 
رئیس مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه 
آموزش و پرورش 
تنها اولویت اول نظام 
جمهوری اسالمی برای 
حل همه چالش هاست، 
گفت: آموزش و 
پرورش نباید به سمت 
خصوصی سازی 
و پول سازی برود. 
محمدباقر قالیباف 
در نخستین کنگره 
معلمان انقالب اسالمی 
اظهار کرد: همیشه 
موضوع اجرایی شدن 
رتبه بندی را از وزیر 
آموزش و پرورش 
مطالبه خواهم کرد 
چرا که اجرایی شدن 
رتبه بندی یک گام 
اساسی در راستای 
اجرایی شدن منزلت 
معلمان است.

یادداشت

آرش خلیل خانه  وزیر امور 
خارجه کشورمان در نشست 
خــبــری مــشــتــرک بــا همتای 
آذربایجانی خود از میزبانی 
دو اجالس مهم منطقه ای در 
تهران در آینده نزدیک خبر 
داد.حسین امیرعبداللهیان دیروز پس از دیدار 
و رایزنی با »جیحون بایراموف« وزیر امور خارجه 
جمهوری آذربایجان که کمتر از یک هفته پس 
از مالقات الهام علی اف با سید ابراهیم رئیسی 
صــورت می گرفت، اظهار کــرد: در مذاکرات دو 
ــاره مرحله جــدیــد توسعه  ــ رئیس جمهور درب
مناسبات دو کشور گفت وگوهای ســازنــده و 
رو به جلویی صــورت گرفت و در مالقات من با 
آقــای بایراموف هم لــزوم حفظ تمامیت ارضی 
 آذربایجان و حل مناقشه قره باغ بر پایه مذاکره ،
دیپلماسی و اصـــول معین حقوق بین الملل 

تأکید کردیم.
وی با تکرار آمادگی تهران برای تسهیل این روند 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، تصریح 
کرد: ما معتقدیم در شرایط جدید، سازوکارهای 
منطقه ای که بین دو کشور یا کشورهای دیگر 
وجود دارد باید موردتوجه قرار بگیرد و در همین 
راستا من  در سفر هفته گذشته ام به آنکارا با 
برادرم آقای چاووش اوغلو توافق کردیم نشست 
سه جانبه ایران، آذربایجان و ترکیه را به میزبانی 

تهران در سطح وزرای خارجه برگزار کنیم.
وزیــر امــور خارجه کشورمان تأکید کــرد: فرمت 
دیگری در سطح کارشناسان ارشد وجود دارد 
مــوســوم بــه اجــالس ۳+۳ در منطقه قفقاز که 
توافق شد در گام بعدی در سطح وزیران خارجه 
آذربایجان، ایران، ارمنستان، روسیه، گرجستان 
و ترکیه و بازهم در تهران یا یکی دیگر از شهرهای 

کشورمان برگزار شود.

الهام علی ا ف خواهان سفر به ایران ◾
وی از دریافت یادداشت رسمی تمایل و آمادگی 
رئیس جمهور آذربایجان برای سفر به ایران خبر 
داد و با اعالم استقبال و خوشامدگویی دولت 
ایران به این سفر، اضافه کرد: انرژی و ترانزیت 

دو موضوع مهم در همکاری های اقتصادی دو 
کشور است. در همین راستا وزیر نیروی ایران در 
هفته جاری برای بهره برداری از سد خداآفرین و 
سد قیزقلعه سی به جمهوری آذربایجان سفر 

خواهد کرد.
امیرعبداللهیان بااشاره به اهمیت اتصال شبکه 
تبادل بــرق بین دو کشور در فصل تابستان و 
توافقات صورت گرفته در این زمینه که قرار است 
در سفر وزیر نیرو به باکو نهایی شود، تصریح کرد: 

ما همچنین درباره مسائل زیست محیطی درباره 
رود ارس صحبت کردیم؛ زیرا  یکی از نگرانی های 
ــه  ــوده شـــدن رودخــان ــ ــان هــای مـــرزی مــا آل اســت
مــرزی اســت. ریشه های آن در داخــل ایـــران و 
آذربایجان مورد شناسایی قرارگرفته و امیدواریم 
ــات مــؤثــری را  ــدامـ ــن مــســیــر بــتــوانــیــم اقـ  در ایـ

انجام دهیم.
ــزوم رشــد مبادالت  وی همچنین بــا تأکید بــر ل
تجاری دو کشور باوجود جهش ماه های اخیر، 

ــران و  بر ضــرورت توسعه ارتباطات فرهنگی ای
آذربایجان گفت: خرسندم در جمع اصحاب 
رســانــه اعــالم کنم در ۱۰مـــاه گذشته از مرحله 
سوء تفاهم ها به خوبی عبور کرده ایم و اکنون در 
مرحله پیشرفت فزاینده مناسبات همه جانبه 

در راستای منافع دو ملت هستیم.
وزیـــر امـــور خــارجــه کــشــورمــان تشکیل کمیته 
رسانه ای مشترک به ریاست سخنگویان وزارت 
خارجه دو کشور را یکی از عواملی اعالم کرد که 
کمک کرد تنش های رسانه ای در روابط دو کشور 

کاهش یابند.

تأکید باکو بر توسعه روابط تجاری با ایران ◾
به گـــزارش خبرنگار قــدس جیحون بایراموف 
نیز در این نشست خبری مشترک با اشاره به 
اشتراکات تاریخی و فرهنگی و قومی مردم دو 
کشور همچنین اهتمام رهبران و سران دو کشور 
بــرای توسعه روابــط به ویژه در بخش تجاری و 
اقتصادی، بر ضرورت و اهمیت ایجاد کریدور 
شمال جنوب از مسیر آذربایجان و ایران برای 
اتصال دریای سیاه به خلیج فارس اشاره کرد و 
گفت: آذربایجان آمادگی دارد در ساخت  پروژه 
راه آهن رشتـ  آستارا و تکمیل بارانداز در آستارا 
تعهدات خود را اجرا کند و احداث پل اتومبیل رو 
بر رودخانه آستاراچای را تا پایان سال میالدی به 
انجام برساند. وزیر خارجه آذربایجان همچنین 
بر آمادگی کشورش برای آغاز روند عادی سازی 
با ارمنستان پس از جنگ قــره بــاغ خبر داد و 
اظهار کرد: گام هایی در این مسیر برداشته شده 
و اولویت ما بازسازی مناطق آزادشده و بازگشت 
ــان پــس از ۳۰ ســال بــه موطن خودشان  ــ آوارگ

است.
وی حــضــور شــرکــت هــای ایـــرانـــی و مشارکت 
آن هــا در بــازســازی مناطقِ آزادشـــده را یکی از 
چارچوب های همکاری بین دو کشور عنوان کرد 
و با اشــاره به واگــذاری دو پــروژه ساخت مدرسه 
ــه شــرکــت هــای ایـــرانـــی گفت:  و بــیــمــارســتــان ب
معافیت هایی نیز برای شرکت های سرمایه گذار 
 ایرانی در مناطق صنعتی و تجاری آذربایجان 

اعمال شده است.

در نشست خبری وزرای خارجه ایران و آذربایجان مطرح شد

تأکیدباکوبرمشارکتایراندربازسازیقرهباغ

خبرخبر
روزروز

ترجمه و تنظیم، زینب 
اصغریان   فــــارن افــــرز در 
یادداشتی به قلم ماریا فانتاپی 
و ولی نصر )مشاور دولت اوباما( 
گفته است: سفر جو بایدن به خاورمیانه در 
زمــان حساس احیای برجام در حــال انجام 
است. اگرچه آمریکا احیای برجام را بهترین راه 
برای کنترل برنامه هسته ای ایران می داند، اما 
در صورت عدم موفقیت، به نظر می رسد آماده 
استفاده از اسرائیل بــرای مهار ایــران است. 
به ویژه که توافق ابراهیم )دستاورد سیاست 
خارجی دولت ترامپ( اسرائیل را به بحرین، 
مراکش، سودان و امارات متحده عربی (بلوک 
ضدایرانی( پیوند داده و ممکن است به یک 

پیمان دفاعی نظامی کارآمد تبدیل شود.
این دو در ادامه تلویحاً به قدرت برتر ایران در 
منطقه اشاره کرده و می نویسند: اما واشنگتن 
باید راهبرد متفاوتی اتخاذ کند، راهبردی با 

هدف جلوگیری از درگیری. این امر در صورت 
کمک به روابط دیپلماتیک قوی تر بین ایران 
و کشورهای عربی قابل حصول اســت. این 
راهکار می تواند به کاهش تنش های فزاینده 
در خاورمیانه کمک کند. حال آنکه  تشدید 
حمالت توسط اسرائیل و نیروهای نیابتی 
ایران می تواند به یک رویارویی بزرگ تر منجر 
شود. دولت بایدن باید برای دولت اسرائیل 
خطوط قرمز تعیین نموده و بر محدودیت 
حمالت تحریک آمیز علیه ایران پافشاری کند. 
ایاالت متحده همچنین باید یک راهبرد برای 
ثبات خاورمیانه ترسیم کند که صرفاً مبتنی 
بر مهار و رویارویی با ایران نباشد. مؤثرترین 
راه بــرای انــجــام ایــن کــار، انعقاد یــک توافق 
هسته ای جدید با ایــران اســت. حتی بدون 
توافق هسته ای، تعامل بیشتر اعراب و ایران 
می تواند به عنوان ترمزی بــرای فعالیت های 

منطقه ای ایران عمل کند.

پیشنهاد فارن افرز به دولت آمریکا در صورت شکست مذاکرات برجام

تعامل با ایران را بیشتر کنید

قابرصد

 نمایش امحای خودروهای لوکس قاچاق
موتور و برخی قطعات این خودروها پیش از امحا برداشته شده بود!

در  حاشيه

برگزاری 
نشست 
اطالعاتی ها

بعضی رسانه ها از 
جلسه ای مشترک 
بین سران دو نهاد 
اطالعاتی کشور خبر 
دادند. به گزارش ایسنا، 
جلسه ای مشترک 
بین وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران روز گذشته 
برگزار شد. در این 
نشست وزیر اطالعات و 
رئیس سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران تأکید 
کردند که امنیت پایدار 
در سایه هماهنگی و 
همکاری دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی 
افزایش می یابد. 
جزئیات بیشتری از این 
نشست منتشر نشده 
است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

913۰۰۰۰143     با تمام کوششی که دولت برای کنترل 
وضعیت ارائه و قیمت نان در کشور انجام می دهد، 
متأسفانه بعضی از نانوایان سودجو و بی انصاف 
در اصفهان با عرضه نان بی کیفیت، وزن و اندازه 
نان خود را به طور محسوسی کم و کوچک تر و 

سبک تر کرده اند که قابل رسیدگی با بازرسی های 
نامحسوس و مکرر و اعالم شماره تلفنی برای 

رسیدگی به شکایات مردمی است. 
936۰۰۰۰827     متأسفانه با وجود حوزه های 
علمیه متعدد و  طالب جوان پس از درگذشت 

فیلسوف وعالمه بزرگ  استاد مصباح یزدی 
هنوز کسی نتوانسته جای خالی ایشان را پر 
کند. اقدام  پخش درس های ایشان از شبکه 4 

سیما صبح های زود بسیار عالی است و هشداری 
است برای حوزه های علمیه که  بتوانند فردی 

وافرادی راه مباحث قوی و بیان  قوی آن  استاد 
بزرگ را ادامه دهند.

938۰۰۰۰651     لطفًا وقتی  آستان قدس اقدام به 
چاپ و فروش زمین می نماید، آگهی آن را در 

صفحه قدس ویژه خراسان چاپ و منتشر کنید.

ابتذال به بهانه گفت وگو
ــادی، پژوهشگر  ــت ــواد اس محمد ج
مطالعات فرهنگی  بــدون تردید گفت وگو 
یکی از خردمندانه ترین روش های انسانی برای 
پیشرفت جوامع محسوب می گردد. بر بنیاد 
بایستگی شکل گیری فــضــای گفت وگو الزم 
است تا آزادی بایسته نیز برای تحقق این امر 
فراهم آید. همین مسئله ساده پیش از انقالب 
اسالمی، برای کنشگران فرهنگی و سیاسی یک 
آرزو بود، به گونه ای که خفقان و محدود کردن 
اندیشه چنان گسترده بود که کمتر مجال ایجاد 
فضا بــرای تــضــارب آرا وجــود داشـــت. انقالب 
اسالمی به دلیل ماهیت گفت وگویی خویش، 
کوشش کرد تا بستر شکل گیری گفت وگو در 

جامعه را فراهم آورد. 
در سال های اخیر مسئله گفت وگو که پدیده ای 
نوظهور به حساب نیامده و جزوی از باورها و رفتار 
دینی و برآمده از اصــول اســالم سیاسی بــوده ، از 
سوی بسیاری از جریان های گوناگون نواندیشی 
به عنوان یک الگوی تازه ترویج شده است. در این 
رویکرد که به طور پررنگ از سوی جریان موسوم 
به روشنفکری پیگیری می شود، کوشش شده 
است مباحث مورد نظر که بیشتر جنبه و سویه 
شبهه افکنی دارنــد به بهانه گفت وگو طرح شده 
و اذهان را دچار ابهام نمایند. به عبارت ساده این 
گــروه، گفت وگو را به عنوان یک روش گفتمانی و 
اندیشه ساز به تراز یک رسانه تقلیل داده اند تا بهره 
مورد نظر خویش را از آن ببرند. حال آنکه هدف و 
غایت نهایی گفت وگو دست یافتن به حقیقت 
است نه اثبات مدعای متعصبانه از سوی یک گروه. 
گفت وگو زمانی محقق می گردد که دو اندیشه بر 
مبنای یک اختالف در دریافت حقیقت با یکدیگر 
بحث نمایند تا با یاری یکدیگر حقیقت را دریابند. 
با مــروری بر طــرح بحث های سرکار خانم فائزه 
هاشمی و رویکرد گفت وگویی ایشان، به خوبی 
در می یابیم گفت وگو تا مرز یک رسانه زرد سقوط 
می کند. در روزهــای اخیر اظهار نظری از ایشان 
در یک فضای گفت وگویی حاشیه هایی را به بار 
آورده اســت. در طرح بحث های خانم هاشمی 
معموالً فرد مقابل وابسته تأثیر جریان گفتمانی 
خود ایشان است. به نوعی فرد مقابل تسریع گر 
و تأییدکننده مــوارد طرح شده از سوی گوینده 
اســت، که خود ماهیتی ضد گفت وگویی دارد. 
چرا که هیچ گاه مباحثی که از سوی خانم هاشمی 
و امثال ایشان طرح می گردد فرصت نقد در زمان 
طرح را نمی یابد. سرکار خانم هاشمی در همه ارائه 
دیدگاه های خویش، در همه حوزه ها اظهار نظر 
می نمایند. ورود به عرصه های گوناگون فرهنگی، 
اجتماعی، تاریخی، فقهی، سیاسی و امثالهم در 
بسیاری از مطالب ایشان نمود دارد. در جهانی که 
بسیار تخصصی شده است و طرح دیدگاه ها باید 
برآمده از تخصص و مبتنی بر بنیادهای بایسته 
معرفتی باشد، چگونه یک فــرد به خــود اجــازه 
می دهد هر دیدگاه بی اساسی را طرح نماید؟ آیا 
نباید ایشان مبانی دانشی و توضیح تخصصی 

برای ادعاهای خویش را مشخص کنند؟
تحلیل کلی محتوای اظهار نظرهای ایشان نشان 
می دهد که یک منظومه تکراری در مطالب ایشان 
نهفته اســت. این دال مرکزی بــروز یافته حمله 
به ارزش هــای بنیادین انقالبی و حتی دینی بوده 
اســت. به طور کلی مصادیقی که ایشان به طور 
انتقادی به آن می پردازند در زمره باورهای دینی و 
هویتی جامعه است. رویکرد سرکار خانم هاشمی 
پیروی از الگوی نوسازی دوران پهلوی با هدف 
حذف و تغییر ارزش هـــای دینی اســت. هر چند 
ــرای حفظ ظاهر مباحث خویش را با رویکرد  ب
عرفی سازی اسالمی طرح نموده اند. حجاب یک 
باور اسالمی و حتی ایرانی است که در فرهنگ 
کشور نفوذ دارد و حتی به قانون بدل شده است 
که از سوی همگان باید مورد احترام باشد، چرا 
که قانون بــرای ساختارمند کــردن فعالیت های 
اجتماعی وضع شده است. وقتی ایشان به تجلیل 
افــرادی که به طور علنی قانون را زیرپا می گذارند 
مــی پــردازد، در واقــع دو اقــدام انجام داده است. 
نخست اینکه یک ارزش دینی را به راحتی زیر 
سؤال برده، بدون آنکه مبنایی برای آن مشخص 
سازد. دوم اینکه مردم را به قانون گریزی و بدتر از آن 

شورش در برابر قوانین تشویق می کند. 
متأسفانه رویکردهای این چنینی که با شعار 
گفت وگو تکثیر می شوند، زمینه دوقطبی شدن 
جامعه، ازخودبیگانگی و اضمحالل هویت و 
ناآرامی های اجتماعی را فراهم مــی آورد. امید 
اســت بــازنــگــری در ایــن روش مبتذل از سوی 
چنین جــریــان هــایــی، پویایی را بــه جامعه ما 

بازگرداند.

خبـر
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رئیس جمهور با بیان اینکه موفقیت های »طرح 
ــان« می تواند  مدیریت هوشمند یــارانــه آرد و ن
به عنوان الگو در اختصاص یارانه، اجرایی شود، 
اظهار کرد: به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح 
نبوده و نخواهد بود. به گزارش ایرنا، در این نشست 
طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان )مهیا( در 

استان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
 در ایـــن جلسه همچنین مــطــرح شــد تاکنون 
۵۷ درصد نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح 
قرار گرفته اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به 

۱٠٠ درصد برسد.
براساس همین گــزارش بــرآوردهــای اولیه نشان 

می دهد تاکنون ۴٠درصـــد یــارانــه ساالنه آرد به 
ارزش معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان 
به مردم داده نمی شد و هدر می رفت، اما از این پس 
و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در 

قالب خدمات دیگر به مردم باز می گردد.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت 
و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده ها و اطالعات به 
عنوان یکی دیگر از ویژگی ها و نتایج اجرای طرح 
مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که 
نشان می دهد دولت  اکنون اشــراف کامل تری بر 
میزان هدررفت یارانه ها در زنجیره تأمین آرد و نان 

بدست آورده است .

وی تأکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه سازی 
و منطقی کــردن نظام یارانه ها در کشور با هدف 
جلوگیری از هدررفت سرمایه هاست و این طرح 

پیگیری خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با همتای فرانسوی خود درباره مهم ترین مسائل بین المللی و دوجانبه 
گفت و گوی تلفنی انجام دادند. به گزارش تسنیم، حسین امیرعبداللهیان و خانم کاترین کولونا 

در این گفت وگو بر توسعه مناسبات دو کشور تأکید کردند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به گفت وگوهای رفع تحریم ها در وین و دوحه اظهار 
کرد: ارزیابی ما از گفت وگوهای اخیر دوحه مثبت است، اما باید دید طرف آمریکایی چگونه 
می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد، اکنون مسیر دیپلماسی باز است. ما برای رسیدن 
به نقطه نهایی توافقی خوب و پایدار، جدی و صادق هستیم و همواره در مذاکرات، پیشنهادها 
و ایده های مثبت خود را مطرح کرده ایم. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: طرف آمریکایی  بدون 
رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت، معتقدیم نباید جای ابتکار سیاسی 
را، تکرار مواضع قبلی پر کند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این گفت وگو از وجود روابط خوب 
بین تهران و پاریس استقبال کرد و بر ضرورت تداوم مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها تأکید کرد.

دولتدولت

 رئیس جمهور در جلسه بررسی 
اجرای طرح سوبسید آرد مطرح کرد

 الگویی 
 برای پرداخت 
هوشمند یارانه

در گفت و گوی تلفنی وزیر امور خارجه و همتای فرانسوی اش مطرح شد

آمریکا دست خالی به دوحه آمده بود

غول کرونا دوباره جان گرفتتغییرات در وزارت خارجه
همزمان بــا خداحافظی خــطــیــب زاده و شـــروع به کار 
کنعانی به عنوان سخنگوی وزارت خارجه، پنج تغییر 
دیگر هم در وزارت خارجه رخ داده اســت. به گــزارش 
العالم، انتصاب های جدید هفته های اخیر در وزارت امور 
خارجه به شرح زیر است: حجت االسالم والمسلمین 
»امــرودی« به عنوان مشاور وزیر امور خارجه در امور 

فرهنگی، »موسی فرهنگ« به عنوان مشاور وزیر امور 
خارجه، »مجتبی بنی اسدزاده« به عنوان دستیار وزیر 
امور خارجه در امور اجرایی، »عیسی کاملی« به عنوان 
دستیار وزیر و مدیرکل آمریکا و »محمدصادق فضلی« 
به عنوان دستیار وزیــر و مدیرکل غرب آسیا و شمال 

آفریقا.

در 2۴ساعت منتهی به روز گذشته هزارو۷ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱22 نفر از آن ها بستری 
شدند. به این ترتیب پس از چند هفته باردیگر تعداد مبتالیان 
به کرونا چهار رقمی شد. همچنین روز گذشته هشت بیمار 
مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادنــد. در 
حال حاضر 2۳2 نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در بخش 

مراقبت های ویژه بیمارستان های مختلف تحت مراقبت 
قرار دارنــد.در حال حاضر، ۱۰۵شهرستان در وضعیت زرد 
و ۳۴۳شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. افزایش تعداد 
مبتالیان کرونا در حالی است که محمد مهدی گویا، رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت معتقد است 

در واکسیناسیون دز سوم چندان موفق نبوده ایم.



فروش دالری 
بلیت پروازهای 
داخلی به اتباع 
خارجی منتفی 

شد
رستم قاسمی، وزیر 

راه و شهرسازی 
از منتفی شدن 

فروش دالری بلیت 
پروازهای داخلی 

خبر داد. وی افزود: 
از این به بعد فروش 

بلیت پروازهای 
داخلی با دالر را 

نخواهیم داشت و 
این موضوع یکشنبه 
۱۲ تیر به ایرالین ها 

به صورت مکتوب 
ابالغ شده است؛ در 

جلسه ای هم که 
مدیران ایرالین ها 

با رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری 

داشته اند، این 
ممنوعیت به آن ها 

اعالم شده است.

خبرخبر
خوبخوب

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، نیمی از کاالهایی که 
کارخانه های لبنی تولید و به بازار عرضه می کنند، باید 
شامل چهار قلم محصولی باشد که قیمت آن مصوب 
شــده اســت. در ایــن زمینه به شرکت های لبنی اعالم 
شده تا یک هفته دیگر میزان عرضه چهار قلم کاالیی 
که پیش از این ستاد تنظیم بــازار نرخ مصوب تعیین 

کرده بود را افزایش دهند. پس از اصالح یارانه ها در 20 
اردیبهشت 1401، کارخانه های لبنی موظف هستند بر 
اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نیمی از کاالهایی که 
تولید و به بازار عرضه می کنند چهار قلم محصولی باشد 
که قیمت آن مصوب شده است، اما گزارش های بازرسی 
حاکی است که عرضه این کاالها در بازار بسیار کم است. 

ستاد تنظیم بازار پس از اصالح یارانه ها قیمت چهار قلم 
محصول لبنی شیر نایلونی ۹00 گرمی 1/5درصد چربی 
150 هزار ریال، شیر بطری یک لیتری 1/5درصد چربی 
1۸0 هزار ریــال، ماست 2/5کیلویی 1/5درصــد چربی 
4۹5 هزار ریال و پنیر  uf 400 گرمی نسبتاً چرب را ۳۷5 

هزار ریال تعیین کرده بود.

مینا افرازه  فعاالن اقتصادی 
بــخــش خــصــوصــی هـــمـــواره بر 
ضـــرورت حمایت حــداکــثــری از 
اتاق های بازرگانی در میانه جنگ 
اقتصادی و تحریم ها تأکید دارند. 
این در حالی است که عملکرد و 
برخی حاشیه های اتاق ها موجب شده کمیسیون 
اقتصادی مجلس پیگیر بررسی طرح اصالح قانون 
اتاق های بازرگانی باشد. در همین راستا بسیاری از 
کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که تشکل های 
بخش خصوصی همانند اتاق های بازرگانی برای تحقق 
اهداف ماهوی خود و نیز فراهم کردن بسترهای مبادله 
آزاد نیازمندند تا نظام حکمرانی مشخص و مناسبی 
ایجاد شــود و شفاف سازی ساختار، فعالیت ها و 

وظایف صورت بگیرد.

ریشه مشکالت اتــاق هــای بــازرگــانــی در قانون  ◾
فعلی است

در همین بــاره مهدی فامیل محمدی، کارشناس 
ــاره معضالت  اقتصادی در گفت وگو با قــدس دربـ
اتاق های بازرگانی و راهکارهای رفع آن، اظهار کرد: 
انتقادهای بسیاری دربــاره شرایط و عملکرد اتاق 
بازرگانی مطرح است. بخشی از انتقادها نسبت به 
افــرادی مطرح می شود که در حال حاضر مدیریت 
اتاق بازرگانی چه اتاق ایران و چه اتاق تهران را بر عهده 
دارند، اما انتقادهای دیگری هم نسبت به قانون فعلی 
اتاق مطرح است و تا وقتی  که این قانون برقرار باشد، 
ریشه مشکالت همچنان باقی است. با قانون فعلی 
در صورت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در انتهای 
امسال و روی کار آمدن افراد جدید، امکان دارد همین 
مشکالت برای اتاق های بازرگانی باقی باشد. یکی 
از مشکالت اتــاق بازرگانی این است که شفافیت 
هزینه کرد و درآمدهای اتاق مطالبه نمی شود و اختیار 
و صالحیت رسیدگی به ایــن مسئله که درآمدها 
چگونه هزینه می شود در قانون به شورای نظارت بر 
اتاق داده نشده است. یا حتی درباره قانون انتخابات 
اتاق بازرگانی نیز موارد متعدد و آیین نامه ای که برای 
این قانون نوشته  شده موجب بروز ایرادهایی بوده 

است و زمینه انتخابات نامناسب را ایجاد می کند.
فامیل محمدی گفت: اما مهم ترین معضل قانون 
فعلی اتاق بازرگانی این است که وضعیت حقوقی 
اتاق را مبهم گذاشته است. در قانون فعلی گفته  شده 
اتاق یک  نهاد غیرانتفاعی است اما در مورد وضعیت 
خصوصی یا عمومی بودن این نهاد صحبتی نشده 
است. بخشی از معضالتی که موجب ناکارآمدی اتاق 

بازرگانی و مسائل آن شــده، ناشی از نقشی است 
که ذ ی نفعان اتاق در بروز وضعیت فعلی داشته اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای مثال قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار که توسط اتاق به 
مجلس پیشنهاد شــده موجب ایجاد معضالتی 
اســت و در آن قید شــده تمام تشکل هایی کــه در 
گذشته ذیل وزارت کار یا دیگر مجموعه ها بودند 
باید ذیل اتاق بازرگانی دربیایند و تحت مدیریت و 
نظارت اتــاق باشند. همین موضوع انحصار قابل  
توجهی را ایجاد کــرده و اتــاق به نماینده تام بخش 
خصوصی تبدیل  شده که در بسیاری از شوراها و 
نهادهای تصمیم گیرنده حاکمیتی مثل ستاد تنظیم 
بازار، شورای پول و اعتبار و نهادهای مشابه به  عنوان 
نماینده بخش خصوصی اتــاق بازرگانی مشارکت 
می کند و به اطــالعــات زیـــادی دسترسی داشته و 
نسبت به تصمیمات اتخاذ شده نظارت می کند. این 
در حالی است که معموالً اتاق بازرگانی نماینده کل 
بخش خصوصی نیست و تعداد فعاالن اقتصادی 

حاضر در آن اندک است و تنها کمتر از 50هزار فعال 
اقتصادی عضو اتاق هستند. مجموع قوانینی که در 
مجلس تصویب  شده و برخی از آن ها هم با نفوذ و 
دخالت اعضای بازرگانی به نتیجه رسیده است، 
در نهایت منجر به این شده اتاق بازرگانی به عنوان 
نماینده تمامی بخش خصوصی در حاکمیت نقش 

ایفا کند.
وی تأکید کرد: از طرفی بر اساس برخی قوانین دیگر 
همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، باید گفت 
اتاق بازرگانی یک  نهاد عمومی است و بناست در 
طــرح جدید مجلس نیز قوانین مربوطه بررسی و 
معضالت آن برطرف شود تا اتاق به یک نهاد عمومی 
غیرانتفاعی تبدیل گردد. این در حالی است افرادی که 
از وضعیت فعلی اتاق نفع می برند، به دنبال تشدید 
فشارها در راستای حــذف ایــن بند از قانون جدید 
هستند و اصرار دارند اتاق یک  نهاد خصوصی باقی 
بماند؛ اما به  خوبی می دانیم هیچ نهاد خصوصی 
نمی تواند چنین انحصار گسترده ای در اموری مانند 

صدور کارت بازرگانی یا انحصار نمایندگی بخش 
خصوصی در نهادهای تصمیم گیرنده داشته باشد. با 
وجود اینکه اتاق بازرگانی یک تشکل اقتصادی برآمده 
از بخش خصوصی است اما به دلیل انحصارات 
و اختیارات حاکمیتی که در اختیار دارد، قاعدتاً 
دیگر یک  نهاد خصوصی نیست بلکه نهاد عمومی 

محسوب می شود.

 عمومی شدن اتاق ها موجب کارآمدی می شود ◾
فامیل محمدی افزود: از طرفی هم برخی افرادی که 
از وضعیت فعلی اتــاق نفع می برند استداللشان 
این است که اتاق های بازرگانی در تمام نقاط دنیا 
ــد و از نظر حقوقی به  عنوان  قالب مشخصی دارن
یک شخصیت خصوصی محسوب می شوند که 
ذیــل حقوق خصوصی قــرار می گیرند. در پاسخ به 
این استدالل باید گفت بسیاری از اتاق های بازرگانی 
در سایر نقاط جهان که دارای وضعیتی همانند اتاق 
بازرگانی ایــران هستند و به  عنوان مشاور نهادهای 

حاکمیتی و دولتی فعالیت دارنــد، از منظر حقوقی 
وضعیتشان تحت حقوق عمومی است نه خصوصی. 
چنان که بسیاری از اتاق ها در فرانسه، اتریش، آلمان 
یا ترکیه از نظر حقوقی یک  نهاد عمومی محسوب 
می شوند. بدین ترتیب باید این تناقض موجود حل 
شود، یعنی اگر اتاق بازرگانی درصدد است به  عنوان 
یک  نهاد خصوصی باقی بماند بایستی اختیارات 
خود را تحویل بدهد و بگوید نهادی خصوصی است 
ــدارد؛ اما اگر  و اختیارات گسترده نهاد عمومی را ن
بخواهد کماکان تمامی اختیارات و انحصارات را در 
اختیار داشته باشد، آن موقع دیگر نمی تواند به عنوان 

نهادی خصوصی محسوب شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: با توجه به 
اختیاراتی که مطابق قانون به اتــاق بازرگانی داده  
شده، تصمیم مجلس نیز بر این است که اتاق تبدیل 
به نهاد عمومی شود زیرا عمومی شدن آن سبب 
افزایش اعضا و کارآمدی می شود؛ بنابراین ضرورت 
دارد این مسئله در قانون جدید اصالح و وضعیت 
اتاق از نظر حقوقی مشخص شود. همچنین تغییر 
قانون باید به شفاف سازی نقاط مبهم موجود در 
انتخابات، هزینه کرد درآمدها و وضعیت حقوقی 
اتاق ها منجر شــود. باید در قانون مشخص شود 
اتاق بازرگانی کجا بودجه را هزینه کند و به چه کسی 
گــزارش دهــد. متأسفانه در قانون مربوط به نحوه 
تأمین هزینه های اتــاق بازرگانی این توضیح داده 
نشده که اتاق باید به چه کسی پاسخگو باشد، در 
حالی  که در حال استفاده از بخشی از درآمدهای 
عمومی کشور است اما به کسی پاسخ نمی دهد. 
وقتی الــزام به پاسخگویی در قانون در نظر گرفته 
شود، قاعدتاً همین موجب کارآمدی اتاق ها می گردد 

و به توسعه تجارت کشور منتهی می شود.
وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه باید در قانون زمینه 
برگزاری انتخابات سالم فراهم شود زیرا قانون فعلی 
نسبت به انتخابات اتــاق بازرگانی بسیار مبهم 
صحبت کرده و همین موجب شده در دوره هــای 
مختلف با تخلفات گسترده مواجه شویم. همین 
تخلفات به مدت چهار سال عملکرد اتاق را تحت 
تأثیر قرار می دهد و گاهی منجر به انحالل آن در 
برخی استان ها می شود که علت هم به نقص 
قــانــون بــرمــی گــردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود 
از طرحی کــه در مجلس در حــال بــررســی است 
حمایت صورت بگیرد تا قانون بهتری برای اتاق 
بازرگانی به تصویب برسد، زیــرا معضالت اتاق 
بازرگانی ریشه در قانون دارد نه لزوماً عملکرد 

مسئوالن فعلی.

قدس معضالت یک نهاد صنفی بخش خصوصی و راهکارهای رفع آن را بررسی می کند 
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قیمت یخچال-
فریزر 

  دوو 
1077TI-D4BF مدل 

12.359.000  تومان

  فیلور  
013-RPD-COL مدل

7.850.000  تومان

  امرسان 
TFH14T مدل

8.470.000  تومان

  امرسان 
TFH17T350 مدل
8.900.000 تومان

  هیمالیا 
HRFN60501 مدل
17.146.000  تومان

  تی سی ال  
TF540 مدل

22.910.000  تومان

82.000.000نیم سکه51.500.000ربع سکه1.507.156بورس 275.828دالر )سنا(60.790.000 مثقال طال 18.897دینار عراق )سنا(142.970.000سکه14.034.000 طال  18 عیار1.806اونس طال 75.106درهم امارات )سنا(

 مهلت یک هفته ای به 
کارخانه های لبنی برای 
افزایش تولید چهار قلم کاال

      صفحه 3
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شرکت کش�اورزی رضوی در نظر دارد محصول 
س�ردرختی باغ�ات س�یب پاییزه،گالب�ی و گردو 
کشت و صنعت باغات را از طریق مزایده بفروش 
برس�اند، لذا از کلیه خریداران دعوت می ش�ود 
جه�ت دریافت اس�ناد مزایده به آدرس س�ایت 
https://epf.ir )قس�مت معام�الت/ مزایده( 
مراجعه نمایند ، مهلت ارائه پیش�نهادات س�اعت 
اداری مورخ 1401/04/21 می باشد . ضمنا در 
صورت نیاز به دریافت اطالعات از طریق شماره 
ارتب�اط   121 داخل�ی   051-37122692 تلف�ن 

برقرار فرمایید.
     شرکت کشاورزی رضوی 

آگهی مزایده 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع طرح 
آبرسانی به شهرستان رشتخوار طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1401/04/13 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

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

زمان و مهلت اسناد مناقصه:الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/20
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/05/01

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

900روستا در استان با  کم  آبی شدید مواجه است , همه مسئولیم

مناقصه عمومی یک مرحله ای
ول  با ارزیابی ساده 

ت ا
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

طرح آبرسانی 
به  شهر رشتخوار 

)احداث مخزن 1000 
مترمکعبی(

2001001446000125
  933/117/333/ 42ریال  
چهل و دو میلیارد و نهصد و سی 

و سه میلیون و صد و هفده 
هزار و سیصد و سی و سه ریال

2.147.000.000ريال
دومیلیارد و یکصد و چهل 

و هفت میلیون ريال
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدیدیک فقره 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 1401/04/13 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: 1401/04/18
مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/04/29      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(

تجدید فراخوان مناقصه عمومی 

مبلغ تضمین مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

خرید یک پک ماژول هداسپیس 1
)  head spase( Gcmss 15.000.000.000 ریال2001001446000127دستگاه

) پانزده میلیارد ریال (
)750.000.000 ریال(

هفتصدو پنجاه میلیون ریال

 

اطالعیه -آگهی مناقصه

/ح
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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

www. ferdows.ir : تلفن تماس : 5- 32721701 داخلی 222                         نشانی اینترنتی
   شهرداری فردوس 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
دو فقره تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوعات 
به شرح ذیل را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/04/12 می باشد.اطالعات 
واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/20
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  1401/05/01

هزینه چاپ دونوبت  آگهی به نسبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

با مصرف هوشمندانه , به زندگی لبخند بزنیم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
وم یک مرحله ای با ارزیابی ساده 

ت د
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

طرح آبرسانی مجتمع 
روستای خیبر) خط انتقال 

چاه مجتمع تا مخزن 
300 متر مکعبی ریواده (

شهرستان جغتای 

2001001446000123

56.605.526.687 ریال 
)پنجاه و شش میلیارد وششصد 
و پنج میلیون و پانصد و بیست 

و شش هزار و ششصد و 
هشتاد و هفت ریال (

2.830.300.000ریال 
)دو میلیارد و هشتصد و سی 

میلیون و سیصد هزارریال(

2
طرح آبرسانی نوده انقالب 

2001001446000120شهرستان خوشاب

9.659.483.303 ریال 
)نه میلیارد وششصد و پنجاه و 

نه میلیون و چهارصد و هشتاد و 
سه هزار و سیصد و سه ریال (

482.975.000ریال 
)چهارصد و هشتاد و دو میلیون و 

نهصد و هفتاد و پنج هزارریال(



   اظهارنظر علی 
نصیریان درباره 
حذف ادبیات 
علی نصیریان با 
تأکید بر اینکه زبان و 
ادبیات فارسی بخش 
عمده ای از هویت 
ایرانیان را تشکیل 
می دهد، در خصوص 
خبر حذف دروس 
عمومی از کنکور سال 
۱۴۰۲ گفت: آموزش 
زبان و ادبیات فارسی 
قطعًا باید از دوران 
مدرسه اتفاق بیفتد 
و این وظیفه دولت و 
آموزش و پرورش است 
که پاسبان و نگهبان 
زبان فارسی باشد. 
همچنین از جایی مثل 
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی هم باید 
در این مورد پرسیده 
شود که چه اقدامی در 
مقابل این نوع اتفاق ها 
انجام می دهند.

هنرهای تجسمی

 روز طرح مشکالت اهالی قلم ◾
محسن پرویز،رئیس انجمن 
قلم می گوید: اختصاص یک 
روز به نام قلم بدان معنا نیست 
کــه همه مشکالت ایــن حــوزه 
باید در این روز حل یا برای همه 
مسائلش طرح و برنامه ای نوشته شود؛ اصالً این 
طور نیست، اتفاقاً ما روزهای متعددی به بهانه های 
مختلفی در تقویم کشور داریم که در شمار زیادی از 
این روزها اتفاق ویژه ای هم برای آن حوزه مشخص 

رخ نمی دهد. 
این نویسنده تأکید می کند: حوزه قلم مانند سایر 
بخش هاست، اما نکته مهم این است که وقتی یک 
روز به یک عنوان خاص تخصیص پیدا می کند در 
واقع زمینه ای فراهم می شود که طرح موضوع کنیم 
و مــروری اجمالی بر رشد و پیشرفت، مشکالت، 
معضالت و راهکارهای آن داشته باشیم. به نظرم 
باید به روز قلم از این جنس نگاه کنیم، یعنی روزی که 
قرار است مسائل و مشکالت حوزه قلم را در جلسات 
مختلف طرح کرده و اگر راه حلی دارد یا نیازی به کار 
کارشناسی احساس می شود توسط مجرای مربوطه 

این اتفاق پیگیری شود.
رئیس انجمن قلم با تأکید بر دو حوزه اثرگذار و مرتبط 
با نویسندگان و شاعران می گوید: وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی و شــورای عالی انقالب فرهنگی دو 
نهادی هستند که به موازات این دو مجلس شورای 
اسالمی در کنار دولــت می تواند به رفع یا کاهش 

مشکالتی که در این حوزه وجود دارد، کمک کند.
واقعیت این است که هر چه به رشد حــوزه قلم و 
آنچه محصول فکر و اندیشه نویسندگان است 
بیشتر پرداخته شود، در واقع به رشد و تعالی جامعه 
و آگاهی بخشی مـــردم کمک کــردیــم و ایــن نکته 
ارزشمندی است. به نظرم روز قلم می تواند شرایط 
و محملی برای پرداختن به مسائل حول و حوش 

قلم فراهم کند.

 دست انجمن قلم بسته است◾
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی و رصد 
شرایط اهل قلم توسط چندین نهاد مجزا از هم 

موجب تکثرگرایی و اعمال سلیقه نمی شود، این 
طور می گوید: در کشور ما تقسیم وظایفی بین قوا 
صورت گرفته که بخش قانون گذاری، اجــرا  و قضا 
جدا از یکدیگر فعالیت می کنند و تفکیک قوا هم 
انجام شده که وظایفشان با یکدیگر تداخل پیدا 
نکند. طبیعتاً الزم است بخش قانون گذار هر از 
چند گاهی مسائل حوزه های مختلف را بررسی کند 
و اتفاقاً مراکزی برای این امر هم در مجلس تأسیس 
شده تا این مشکالت را رصد، ارزیابی و گزارش کند 
و اگر الزم است طرح هایی در مجلس تصویب یا 
لوایحی از طرف دولت پیشنهاد شود که براساس کار 

کارشناسی در مجلس پیگیری شود.
وی ادامه می دهد: به نظرم این تکثر نیست و هر کدام 
از این بخش ها منفک از دیگری با هم کار می کنند. 
مضاف بر این ارکان، شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیز به دلیل حضور رؤسای هر سه قوه جایگاه بسیار 
مهمی دارد و زمانی که هماهنگی و همکاری هر 
سه قــوه وجــود داشته باشد شــورای عالی انقالب 
فرهنگی می تواند کمک کند. البته دبیرخانه شورا 
نیز زیرمجموعه هایی دارد که کارهای تخصصی را در 
حوزه فرهنگی انجام می دهند و آن ها هم می توانند 
بسیاری از این مسائل را رصد و به پیشرفت این حوزه 

کمک کنند. 
معاون اسبق امور فرهنگی وزارت ارشاد در واکنش به 

حمایت از نویسندگان و بهبود وضعیت معیشتی 
آن ها می گوید: دست انجمن قلم برای رسیدگی به 
مسائل معیشتی نویسندگان چندان باز نیست 
و به عنوان یک تشکل متشکل از نویسندگان و 
شاعران یک جایگاه نسبی در جامعه دارد. در اصل 
کــار اساسی توسط سیاست گذاران و اجـــرای آن 

سیاست ها توسط مجریان دولتی باید انجام شود.

 معیشت نویسندگان همیشه با مشکل مواجه ◾
بوده است

وی درباره وجهه مطالبه گری انجمن قلم در حمایت از 
وضعیت نویسندگان تأکید می کند: در حال حاضر 
تأمین معیشت به معنای اینکه کسی از راه نوشتن 
بخواهد اموراتش را بگذراند چندان عملی نیست 
و هنوز به آن مرحله نرسیدیم. وضعیت معیشتی 
نویسندگانی که همه زمانشان را برای کار نوشتن 
می گذارند همیشه در پایین ترین سطح بوده، حتی در 
اوج دورانی که تیراژ کتاب ها هم باال بود و رونقی در این 
حوزه وجود داشت هم این مشکالت دیده می شد. به 
نظرم سیاست گذاران باید به گونه ای ریل گذاری کنند 
که این مشکل تا حد زیادی برطرف شود و این امر با 
پیوند خوردن حوزه قلم با سایر بخش های سودده 

میسر خواهد شد.
وی در ادامــه می افزاید: بحث ناچیز بــودن و عدم 

استمرار درآمــد نویسندگان همیشه مطرح بوده 
اســت. به ایــن معنا که اگــر کسی بخواهد فقط از 
راه نوشتن اموراتش را بگذراند قطعاً دچار مشکل 
می شود. بهبود این شرایط مستلزم این است که 
پیوندی میان این بخش با بخش هایی که سوددهی 
نسبی دارند ایجاد شود و از تجریبات دیگران هم در 

این خصوص بهره ببریم.
این نویسنده تصریح می کند: مسئله کاهش تیراژ 
کتاب های کاغذی فقط مخصوص کشور ما نیست و 
در همه جای دنیا اتفاق های مشابهی می افتد و کتاب 
الکترونیکی جای کتاب کاغذی را گرفته است. در 
حوزه های دیگر نیز انواع جدیدی از نشر آثار جایگزین 
کتاب کاغذی شــده اســت؛ اگرچه نسخه کاغذی 
جایگاه خودش را حفظ کرده و هرگز نمی توان آن را 
حذف کرد اما برای همین تغییرات و جابه جایی ها الزم 
است تدبیری اندیشیده شود تا نه تنها نویسندگان 
بلکه سایر مشاغل مرتبط با ایــن حــوزه هم دچار 

مشکل نشوند.

 اقتباس رسمی را جدی بگیریم◾
رئیس انجمن قلم با اشــاره به بخش های سودده 
یــادآور می شود: محصول تولید شده هنر مکتوب 
)شعر و داستان( است و داستان مادر فیلم نامه و آثار 
نمایشی است. اگرچه در کشور ما اقتباس صورت 
می گیرد اما رسماً عنوان نمی شود و این سبب پایمال 
شدن حقوق نویسنده اصلی می شود. در واقع از این 
منابع اقتباس غیررسمی صورت می گیرد در حالی 
که اگر بــرای آفرینش آثــار نمایشی از جمله فیلم، 
تئاتر، تله فیلم و... اقتباس رسمی صورت بگیرد و 
حق و حقوق نویسندگان پرداخت شود وضعیت تا 
حدودی فرق خواهد کرد. در حوزه شعر هم به همین 
صورت است و اشعار می تواند مورد استفاده کسانی 
قرار بگیرد که در حوزه موسیقی و ترانه فعالیت دارند 
و اگر شکل آن هم درست باشد می تواند کمک کار 

نویسندگان و شاعران باشد.  
وی در پایان تأکید می کند: شایسته است که مجریان 
مربوطه و مراکز سیاست گذاری کارگروه های ویژه ای 
ایجاد کنند که با فعالیت مستمر در این حوزه شاهد 

بهبود شرایط باشیم.

خبرخبر
روزروز

خبر خوش برای روزنامه ها◾
ایــمــان شــمــســایــی، مــدیــر کــل مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی گفت: به منظور 
حمایت از رسانه های مکتوب، کاغذ را با نرخ 
بسیار مناسب و کمتر از رقم موجود در بازار در نظر گرفتیم 
که آماده ترخیص است و مصرف یک سال مطبوعات را 
پوشش می دهد. ما مستقیم کاغذ را به دست مصرف کننده 

خواهیم رساند و به نشریات سهمیه می دهیم.

هادی حجازی فر و مهتاب کرامتی روی پرده سینماها◾
فیلم سینمایی »پیتوک« از فــردا روی پرده 

سینماهای تهران و شهرستان ها می رود.
ــو و  ــان گـ ــتـ ــت داسـ ــی  اســ ــ ــ »پـــیـــتـــوک« درام
قهرمان محور با بهره گیری از مؤلفه های ژانرهای تریلر و نوآر 
که نخستین فیلم سینمایی سیدمجید صالحی در مقام 
کارگردان به  شمار می آید.مهتاب کرامتی، هادی حجازی فر، 
الناز حبیبی و شاهرخ فروتنیان از بازیگران این فیلم هستند.

بازیگر قدیمی سینما بستری شد◾
جمشید جــهــان زاده، بازیگر پیشکسوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون از چند روز پیش 
ــوی در بخش  بــه دلــیــل مشکل قلبی و ریـ
مراقبت های ویژه بیمارستان شهید لواسانی تهران بستری 
است. هم  اکنون وضعیت استاد جهان زاده پایدار است 
و امیدوارند در چند روز آینده این هنرمند از بیمارستان 

ترخیص شود.

انتشار فراخوان جشنواره فجر همزمان با عید قربان ◾
مجتبی امینی، دبیر جشنواره فجر گفت: 
طی دو مــاه گذشته جلسات کارشناسی 
متعددی برای آماده سازی فراخوان چهل 
و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار کردیم 
و با آسیب شناسی دوره هــای گذشته، به نسخه نهایی 
رسیدیم که ۱۹ تیرماه همزمان با عید سعید قربان منتشر 

خواهد شد. 

  صبا کریمی     ۱۴ تیرماه به نام روز قلم نام گذاری 
شده است؛ برای قشری که نقش مهمی در فرهنگسازی 

و اعتالی ارزش های جامعه دارند اما خودشان با 
سختی های بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. روز 
قلم، روز ارزشمندی است؛ چرا که به اندیشه و تفکر 

گره خورده و وامدارانش یعنی نویسندگان و شاعران 
بخشی از جامعه هستند که باید بیش از پیش وضعیت 
زندگی آن ها را در نظر داشت تا بتوانند با طیب خاطر 

به خلق اثر مشغول شوند، اما آیا در واقعیت هم این 
گونه است، آیا غم نان و دغدغه مسائل معیشتی و 

گرفتاری های بسیار اجازه ذهنی باز و خلق آثاری 
درخور را می دهد؟ حتی اگر نتوان قدمی رو به جلو 
برداشت اما امروز بهانه خوبی است برای یادآوری 

حقوق جامعه نویسندگان، شاعران و کسانی که 
همیشه در خط اول حفظ فرهنگ و اندیشه بوده اند.   

به مناسبت چهلمین روز حادثه متروپل
»غمی دگر« بر دیوار 

ــه مناسبت  نمایشگاه عــکــس »غــمــی دگـــر« ب
چهلمین روز حــادثــه مــتــروپــل، بــه همت خانه 
عکاسان ایران عصر یکشنبه ۱۲ تیر در گالری شماره 

یک خانه عکاسان ایران حوزه هنری افتتاح شد.
سیداحسان باقری، مدیر خانه عکاسان ایــران 
در مــورد برپایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه 
عکس »غمی دگــر« به مناسبت چهلمین روز 
حادثه متروپل با آثاری از ۱۲ عکاس خوزستانی که 
نخستین ساعات حادثه در موقعیت آن حضور 
داشتند و تا روزهای بعد هم عکاسی را ادامه دادند، 

برپا شده است.
وی افــزود: ۳۶ اثر از این ۱۲ عکاس در نمایشگاه 
»غمی دگــر« در قطع های  ۱00*70 و ۱50*۱00 
سانتیمتر در معرض دید عالقه مندان قرار داده 
ــدازه ۱50*۲50  ــ شـــده اســـت. یــک عــکــس در انـ
سانتیمتر هم در ورودی نمایشگاه نصب شده 

است.
باقری ادامــه داد: گــردآورنــده این آثــار مرتضی 
جابریان از عکاسان خوب خوزستانی است و 
در این نمایشگاه عکس هایی از امین نظری، 
علی محمدی، محمدامین انــصــاری، فاطمه 
ــان، حسین عــبــدهللا اصـــل، میالد  رحــیــمــاوی
حمادی، مونا صیافی زاده، مرتضی جابریان، 
رضــا سلیمانی، سیدخلیل مــوســوی، شایان 
حاجی  نجف و هــادی آبیار به نمایش درآمــده 

است.
مدیر خانه عکاسان ایــران در پایان با دعــوت از 
ــار گفت:  ــ ــن آث ــرای تــمــاشــای ایـ ــ عــالقــه مــنــدان ب
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند 
از دوشنبه ۱۳ تیر الی ۲۹ تیر ۱۴0۱ به جز روزهای 
پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ الــی ۱۸ به حوزه 
هنری واقع در خیابان سمیه تقاطع خیابان حافظ 

مراجعه کنند. 
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و هنر فرهنگ 

محسن پرویز
رئیس انجمن قلم

محسنپرویزازضرورتسیاستگذاریبرایبهبودوضعیتاهالیقلممیگوید

پایمال شدن حقوق نویسندگان با اقتباس غیررسمی

      صفحه 4

برگ سبز خودرو سواری رنو تیپ L90 لوگان رنگ 
نقره ای سال 1387 به شماره شهربانی 48 ج 275 
 NAPLSRALD81018085 ایران 42 و شماره بدنه
و شماره موتور K4MA690D034093 به مالکیت 
حس���ن صحرائ���ی ش���وربیگی مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پی���کان م���دل1373 
رن���گ س���فید یخچالی روغنی به ش���ماره شاس���ی 
73429545 و شماره موتور1127220078 و شماره 
انتظامی 841 ج 71 ایران 42 به مالکیت علی اللهی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کلی���ه م���دارک اعم از س���ندکمپانی و برگ س���بز و 
کارت وانت مزدا 1600 مدل 1363 آبی روغنی ش 
پالک ایران 55-714ج78 ش موتور 059627 ش 
شاس���ی 6364146 به نام عل���ی محمود پور فرزند 

احمد مفقود و فاقد اعتبار است.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی پژو207 مدل 98 
رنگ سفید روغنی به ش���ماره انتظامی 221و41 ایران 
74 ش���ماره موتور 163B0319858 و ش���ماره شاسی 
NAAR03FEXKJ389070  به مالکیت محمدمهدی 
صادق���ی دهش���یری مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
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برگ س���بز خ���ودرو وانت پیکان بش���ماره انتظامی 
44-285ط41 به رنگ س���فید-روغنی، مدل1386 
و ش���ماره موتور 11486059573 و شماره شاسی 
31655605  متعلق به علی رضی زاده نظرلودو از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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131SL برگ س���بز خ���ودرو س���واری س���ایپا تی���پ
ش���ماره  ب���ه   1390 س���ال  س���فید-روغنی  رن���گ 
ش���هربانی 32 ه 724 ای���ران 74 و ش���ماره بدن���ه 
S3412290855332 و ش���ماره موتور 3966982 
ب���ه مالکیت محمد محمد زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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پورفرهن���گ  فریب���ا  اینجان���ب  دانش���جویی  کارت 
ص���ادره  پرس���تاری  رش���ته   9713616 بش���ماره 
ش���مالی،  خراس���ان  پزش���کی  عل���وم  دانش���گاه 
مجتم���ع آموزش عالی س���المت ش���یروان مفقود 
میباش���د. س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  گردی���ده 

ح
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برگ سبز و کارت و بیمه و کلیه اسناد خودرو سواری پژو 
206 تیپ 2 مدل1383 رنگ نقره ای متالیک به ش����ماره 
شاسی 83607581 و شماره موتور 10FSM84645609 و 
شماره انتظامی 514 و 88 ایران 42 به مالکیت غالمعلی 

براتی کجوان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 1600iس���ندکمپانی نوع وانت سیستم پیکان تیپ
مدل 1382شماره پالک 36ایران 683ج42 شماره 
موتور11538210784شماره شاسی 82911885نام 
مال���ک  عل���ی اکبرچمن���ی کته شمش���یری مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سند کمپانی وبرگ سبز وانت مزدا1600فیروزه ای 
متالیک مدل1370 ش پالک ایران 42-176ج46

ش موتور 191869 ش شاسی 70605585 به نام 
غالمحسین حسینعلی زاده فرزند محمد ابراهیم 

مفقود و فاقد اعتبار است.
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کلی���ه م���دارک اع���م از س���ند کمپانی و برگ س���بز 
و کارت موت���ور س���یکلت 125 پرن���د قرم���ز م���دل 
1383 ش پ���الک ای���ران 771-95949 ش موت���ور 
*156FMI*83020401 ب���ه نام محمد نخعی کالته 

مفقود وفاقداعتباراست.
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ب���رگ س���بز س���واری سیس���تم پرای���د تی���پ ج���ی تی 
ایکس  به رنگ س���فید ش���یری - روغن���ی مدل 1383 
ب���ه ش���ماره موت���ور 00637972 و ش���ماره شاس���ی 
S1412282182784  به شماره پالک 396 ب 11 ایران 
54 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ح
,4
01
04
65
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری تیبا  2 هاچ بک مدل 1396 
 M158457457 رنگ سفید روغنی به ش���ماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAS821100H1108261 و ش���ماره 
انتظامی 265 س 79 ایران 36 به مالکیت حیدر عابد 

اسکندری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اطالعیه -آگهی مناقصه
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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 شرکتهای 
دارای صاحیت و واجد ش��رایط اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطاعات بیشتر و 
دریافت فرم درخواست و شرایط مناقصه و پرداخت حق ثبت نام به دبیرخانه شهرداری مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر 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

      www. ferdows.ir : تلفن تماس : 5- 32721701 داخلی 222                            نشانی اینترنتی
شهرداری فردوس 

40
10
41
89

اداره آموزش و پرورش منطقه یک 
تهران در نظر دارد

نیاوران-منظریه-جنب اردوگاه باهنر  را برای مدت یک سال به صورت 
اجاره با قیمت پایه ماهانه  125/000/000ریال واگذار نماید 
شماره مزایده  در ستاد ایران : 5001030049000011

متقاضیان از تاریخ انتشاراین آگهی به مدت 4 روز جهت دریافت اسناد و 
مدارك  مزایده و10 روز جهت  ارسال پیشنهاد قیمت درسامانه تداركات 

الكترونیكی دولت ) www.setadiran.ir ( مهلت دارند .
                                                                                         شناسه آگهی 1342237 م الف 1316

آگهـی مـزایده اجاره



تجهیزات 
پیشرفته نظامی 

راز ارتباط 
اوکراین و تایوان
تایوان در تمام صنایع 

الکترونیک مدرن 
از جمله تسلیحات 

نظامی هوشمند به 
عنوان یکی از مهم ترین 

تولید کننده ها 
محسوب می شود و 
گاز نئون مورد نیاز 
برای این صنایع به 
ویژه سیستم های 
موشکی نقطه زن و 

هدایت شونده خلوص 
آن باید 99/9 درصد 

باشد و این درصد 
از خلوص گاز نئون 

تنها در اوکراین یافت 
می شود. در اینجا 

ارتباط بین رویدادهای 
آینده اوکراین و تایوان 

مشخص می شود.

خبرخبر
روزروز

ابتدا بفرمایید که ارزیابی  ◾
شما از سیاست گذاری های آمریکا 
در دهــه هــای گذشته در منطقه 

وجهان چیست؟
آمریکا طی ســال هــای متمادی 
ــر خـــوی  ــ گـــذشـــتـــه مـــبـــتـــنـــی بـ
استکباری و زیاده خواهی و همچنین با اتکا بر رهبری 
خود در جهان تک قطبی همواره به جنگ افروزی در 
کشورها و سیاست گذاری در آن ها مبتنی بر منافع 
خود پرداخته است؛ مداخله مستقیم نظامی در 
برخی از کشورها مانند عراق و افغانستان یکی از 
مــوارد این سیاست ها بوده که به کشتار مردمان و 
نابودی کشورها و به عقب برگرداندن آن ها منجر 
شده است. آنچه در سوریه رخ داد نیز یک نمونه از 
این سیاست گذاری های آمریکا بوده است که گرچه 
از طریق مداخله مستقیم نظامی نبود، اما در هیچ 
یک از طرح های تروریستی که متحدان آن علیه 
سوریه انجام دادند غایب نبوده و در اتاق عملیات 
ــرای هدایت جنگ علیه سوریه به شدت  آن هــا ب
فعال بوده است. از سوی دیگر، کشورهای آسیایی 
نیز مانند ایــران و کره شمالی از اعمال تحریم های 
ناعادالنه آمریکا در همه اشکال و سطوح آن در 
امان نبوده اند که از طریق این تحریم ها واشنگتن 
تالش کرده تا این کشورها در برابر آن تسلیم شوند 
و رویکرد مخالف خود در قبال سیاست های آمریکا 
را تغییر دهند، اما با این همه موفق به تحقق هدف 
خود نشده و دست از پا درازتر مجبور به ترک منطقه 

شده است.

اهــداف آمریکا از این جنگ افــروزی ها چه بوده  ◾
است؟

اگر به جزئیات این سیاست های آمریکا و جنگ های 
متعدد آن در خاورمیانه و آسیا بپردازیم متوجه 
می شویم اغلب آن ها به طور غیرمستقیم به رویکرد 
جنگ اعـــالم نــشــده علیه چین و روســیــه مرتبط 
هستند تا مسیر توسعه اقتصادی و نظامی این دو 
کشور را از طریق کنترل بیشتر کشورهای آسیایی 
و خاورمیانه به همراه دولت هایی که در فضای آن 
حرکت می کنند، مسدود کرده و چین را محاصره 

کنند تا با ایــن شیوه مانع از گسترش نفوذ آن در 
جهان شوند. همین امر در مــورد روسیه با تغییر 
دولــت هــای متحد آن در منطقه و روی کــار آوردن 
حکومت های متمایل به اتحاد آمریکا و پیشبرد 
پروژه اش صدق می کند که البته همه این تالش ها و 
حکومت هایی که از این طریق برسرکار آمده اند، پس 
از دهه ها جنگ و سیاست های ناموفق آمریکا در 
منطقه به شدت شکست خورده اند. چندی پیش 
وزیــر امــور خارجه آمریکا در یک مصاحبه اذعان 
کرد آمریکا 20 سال را در جنگ های خاورمیانه و 
آسیا هدر داده است، در حالی که چین و روسیه در 
حال ساختن اقتصاد و قدرت نظامی خود به گونه ای 
بوده اند که روسیه دوباره قدرت جهانی و اعتبار خود 
در دوران اتحاد جماهیر شــوروی را بدست آورده و 
چین در این دوره بدون چالش با توسعه قابلیت های 
نظامی و اقتصادی بی سابقه، تاج و تخت اقتصاد 

جهانی را در اختیار گرفته است.

براین اساس آیا می توان گفت بحران اوکراین نیز  ◾
در ادامه این سیاست گذاری های آمریکا ایجاد شد؟

بله همین طور اســـت؛ مقصد جایگزین آســیــا و 

خاورمیانه برای تداوم سیاست های آمریکا پس از 
سال ها شکست، اروپا بوده تا شاید راه خود را برای 
حفظ وجهه متزلزل استکبار آمریکا پیدا کند و 
انتخاب این بود که اوکراین را درگیر جنگ نیابتی با 
روسیه کند تا شاید از این طریق بتواند توان نظامی 
و اقتصادی روسیه را تضعیف کند که البته در این 
مسیر با غافل گیری روبــه رو شــد؛ به گونه ای که از 
منظر اقتصادی، پس از اعمال تحریم های اقتصادی 
علیه روسیه و ممنوعیت واردات نفت و گاز از آن که 
اکثر کشورهای اروپایی به دلیل نبود جایگزین به 
آن پایبند نبودند، فــروش نفت روسیه نسبت به 
سال های گذشته 20 درصد افزایش یافت و این منجر 
به بروز اختالف در مواضع ناتو و کشورهای اروپایی 
شد که برخی ضرورت توقف جنگ و موافقت با تمام 
درخواست های روسیه را ضروری دانستند؛ زیرا آنچه 
رخ داد افزایش تقاضا برای نفت و گاز روسیه با دو 
برابر قیمت قبل از جنگ بود؛ به عبارت دیگر، آن ها 
دریافتند کشورهای اروپایی خود با پرداخت های 
فزاینده نفت و گاز روسیه، عملیات نظامی این کشور 
در اوکراین را تأمین مالی می کنند و این همان چیزی 
است که آلمان و فرانسه خیلی زود متوجه آن شدند. 

در نوع دیگری از تحریم ها علیه روسیه مانند تحریم 
پلتفرم های جمعی و شبکه های اجتماعی، مسکو از 
راه اندازی پلتفرم های دیجیتال جدید به زبان روسی 
به عنوان جایگزینی برای پلتفرم های شرکت های 
خصوصی آمریکایی خبر داد و به عنوان مثال پلتفرم 
Rosgram را به عنوان جایگزینی برای اینستاگرام 

که در سطح جهانی استفاده می شود، معرفی کرد.
در مجموع، بــا توجه بــه آنچه گفته شــد متوجه 
می شویم فریاد آمریکا در اوکراین برای بسیج همه 
کشورهای اروپایی علیه روسیه به عنوان متجاوز 
و با هدف فعال کــردن طرح تحریم های اقتصادی 
مشترک، نتیجه عکس داشته است؛ در یک نمونه 
ارزش روبل روسیه در سطحی افزایش یافت که در 
سال های اخیر بی سابقه بوده است. عالوه براین 
روسیه در حال ترسیم نقشه جدید برای بازارهای 
جهانی انــرژی و تغییر هویت نظام مالی جهانی 
است. در عرصه نظامی نیز هیاهوی آمریکا فقط 
برای متقاعد کردن طرف اوکراینی به این موضوع 
بوده که واشنگتن در این جنگ در کنار کی یف است 
و آن را به ادامه حضور در روند خودکشی سیاسی و 
نظامی در جنگی نیابتی از طرف آن ها تا جان آخرین 
سرباز خود ادامــه دهد، به ویژه اینکه آمریکا خود 
می دانست امکان مداخله مستقیم و حضور در کنار 
ارتش اوکراین و یا حتی ارائه کمک نظامی الزم برای 

مقابله با ارتش روسیه و توقف آن را ندارد.

از آغــاز عملیات نظامی روسیه در اوکــرایــن، به  ◾
موازات آن مسئله تایوان و جنجال های چین و آمریکا 
در مورد این منطقه نیز برجسته شده است؛ آیا از نظر 
شما بین پرونده تایوان و پرونده اوکراین ارتباط خاصی 

وجود دارد؟
در مــورد چین باید گفت ایــن کشور در تمام این 
رویــدادهــا و هیاهوی آمریکا، فقط شنونده خوبی 
ــن فــریــادهــا بـــوده کــه در برخی مــواقــع بین  بـــرای ای
رویدادهای اوکراین و گاهی دیگر در مورد پرونده ای 
مورد انتظار در آینده یعنی اصرار چین بر بازگرداندن 
جزیره تــایــوان به سرزمین اصلی خــود مبتنی بر 
یک داســتــان تاریخی تقسیم مــی شــود. واقعیت 
این سر و صدای آمریکا در قبال اقدامات چین، بر 
این کشور پوشیده نیست؛ چین به خوبی می داند 
همه جنگ ها در طول تاریخ تا به امروز صرفاً ریشه 
در منافع اقتصادی دارد؛ به گونه ای که تایوان در 
تمام صنایع الکترونیک مــدرن از جمله رایــانــه و 
تلفن همراه و همچنین در صنعت خــودروســازی 

و ساخت موشک های نقطه زن و هدایت شونده 
و پیشرفته ترین سیستم های تسلیحات نظامی 
هوشمند با دقت باال به ویژه آن هایی که به تراشه های 
الکترونیکی با ابعاد نانومتری کوچک )4 تا 5 نانومتر( 
نیاز دارند، به عنوان یکی از مهم ترین تولید کننده ها 
محسوب می شود، با علم به اینکه ایــن تراشه ها 
ــرای ساخت خــود به مــواد کمکی مانند گازهای  ب
هلیوم و نئون نیاز دارند که مهم ترین تولیدکننده آن 
روسیه و اوکراین هستند و گاز نئون مورد نیاز برای 
این صنایع به ویژه سامانه های موشکی نقطه زن و 
هدایت شونده خلوص آن باید 99.9 درصد باشد 
و این درصد از خلوص گاز نئون تنها در اوکراین، به 
ویژه در اودسا یافت می شود؛ در اینجا ارتباط بین 
رویدادهای آینده اوکراین و تایوان مشخص می شود 
به گونه ای که دیوانگی آمریکا در مورد اصرار چین 
برای بازگرداندن تایوان از طریق نظامی و تهدید به 
مداخله مستقیم نظامی در صورت حمله چین به 
تایوان، به تالش این کشور برای جلوگیری از تسلط 
چین بر بزرگ ترین کارخانه های تایوان در زمینه تولید 
تراشه های الکترونیکی باز می گردد؛ چین این مسئله 
را یک موضوع امنیت ملی برای خود در نظر می گیرد، 
بنابراین معادالت به گونه ای پیش خواهد رفت که 
روسیه گازهای مورد نیاز برای ساخت این تراشه ها را 
با تسلط بر منطقه اودسا در اوکراین مال خود می کند 
و در آن طرف نیز چین در صورت بازگرداندن تایوان 
به خاک خــود، بر کارخانه هایی که این تراشه های 
الکترونیکی را تولید می کنند، مسلط خواهد شد. 
براین اســاس، هر کسی که بتواند شریان های این 
صنایع را کنترل کند، اقتصاد جهانی را با انــواع 
صنایع الکترونیک، فناوری و حتی نظامی، از جمله 

سیستم های دقیق آن، مال خود خواهد کرد.

براین اســاس، پیش بینی شما از آینده جهان با  ◾
توجه به تحوالت جاری و پیش رو چیست؟

آنچه در خطوط باال گفته شد، همان چیزی است که 
در مورد اوکراین پس از پیروزی های روسیه و توانایی 
این کشور برای تحمیل تمام شرایط خود برای توقف 
عملیات نظامی در اوکراین اهمیت پیدا می کند و 
در صــورت حمله چین به تایوان شرایط به همین 
شکل خواهد بود؛ از این رو متوجه می شویم چین 
و روسیه چگونه با گام های محکم در مسیر تغییر 
نظم اقتصادی و نظامی جهان حرکت می کنند، در 
حالی که ایاالت متحده آمریکا باید به برگزاری مراسم 

یادبود نظام تک قطبی خود سرگرم شود.

نگاهی به رابطه میان پرونده تایوان و اوکراین در گفت وگو با تحلیلگر برجسته سوری

چین و روسیه در مسیر تغییر نظم جهانی
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هشدار به لندن: تایوان بخش جدایی ناپذیر چین است
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از دیدار اخیر مقامات 
ارشــد تجاری تایوان و انگلیس، دولــت چین به لندن 

هشدار داد تایوان بخش جدایی ناپذیر چین است.
در اواسط ماه گذشته، مذاکره کننده ارشد تجاری تایوان 
در لندن با همتایان انگلیسی خود دیدار کرد تا درباره 
ــط تجاری دوجانبه و همچنین تــالش ایــن جزیره  رواب

خودمختار برای پیوستن به ۱۱ کشور عضو توافق تجاری 
شراکت ترانس-پاسیفیک )CPTPP( گفت وگو کند.

سخنگوی دولت تایوان در انگلیس در گفت وگو با نشریه 
پولیتیکو جزئیات این دیدار و موارد مورد بحث را تأیید کرده 
است. وزارت تجارت انگلیس هم بدون اشاره به جزئیات 

بیشتر، این دیدار و محور گفت وگوها را تأیید کرده است.

یکی از سخنگویان دولت چین به دولت انگلیس هشدار 
داد تایوان بخش جدایی ناپذیر کشور چین است و خود 
کشوری مستقل نیست و جامعه بین الملل با توافق 
جمعی این موضوع را پذیرفته و به رسمیت می شناسد.

تایوان جزیره ای خودمختار در شرق کشور چین است و در 
چارچوب سیاست »چین واحد« تحت حاکمیت دولت 

چین قرار دارد، اما به گفته مقامات دولت چین، آمریکا و 
کشورهای غربی با تحریک جریان های جدایی طلب این 
منطقه، در پی ایجاد تنش بین این جزیره و دولت مرکزی 
پکن هستند.دولت چین همچنین اعالم کرده »قاطعانه« 
مخالف تالش های تایوان برای پیوستن به توافق تجاری 

شراکت ترانس-پاسیفیک است.

سامر کامل فاضل 
نویسنده و تحلیلگر 
سوری 
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    جواد فراهانی  ایاالت متحده آمریکا در 
دهه های گذشته بر اساس قدرت نظامی و اقتصادی 

خود، به استفاده از دخالت نظامی در قبال کشورهای 
آسیایی و خاورمیانه عادت کرده است؛ از آنجا که 

آمریکا خود را رهبر یک جهان تک قطبی می دانست 

سعی داشت در تمام نقاط جغرافیایی، متناسب با 
منافع خود و متحدانش سیاست گذاری کند؛ اما اکنون 
و پس از شکست در بیشتر پروژه های خود در منطقه 

اعم از افغانستان، سوریه و عراق که با خروج بخش 
زیادی از نیروهای آمریکایی از منطقه همراه بود، 

روسیه با عملیات نظامی در اوکراین و چین با دنبال 
 کردن پرونده تایوان و مقابله با زیاده خواهی های
 آمریکا در این منطقه، تحوالت مهمی را در عرصه 
جهانی رقم زده است  و به وضوح نشانه های پایان 
جهان تک قطبی به زعامت واشنگتن نمایان شده 

است. در این زمینه بین پرونده تایوان و پرونده 
اوکراین درهم تنیدگی خاصی وجود دارد که در 

گفت وگو با »سامر کامل فاضل« تحلیلگر برجسته 
 سوری نقاط اشتراک این دو پرونده و عوامل 

در هم تنیدگی آن دو را بررسی کرده ایم.

گفت وگوی 
ویژه
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آگهی مناقصه 
ش��رکت س��امان داروی هش��تم در نظ��ر دارد 
نس��بت به خرید س��تون ه��ای کروماتوگرافی 
نمای��د.  اق��دام  عموم��ی  مناقص��ه  طری��ق  از 
خواهش��مند اس��ت جهت دریافت اطالعات به 

آدرس samandaroo.com مراجعه نمایید.
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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
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آگهی مزایده  مرجع شماره5001094834000001

س��ازمان مدیری��ت پس��ماند ش��هرداری س��بزوار در نظر دارد نس��بت به واگ��ذاری عملیات جمع آوری هوش��مند 
پسماندهای خشک از جمله کاغذ، پالستیک، پت و...درمبادی تولید را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج 
در اس��ناد مزایده با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir( و با ش��ماره مزایده 

5001094834000001 بصورت الکترونیکی برگزارنماید.
زمان انتشار درسامانه 1401/04/14 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت : 1401/04/25
آخرین مهلت شرکت در مزایده : 1401/05/04 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 216/000/000ریال
ضمنًا رعایت مواردذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 

بودن مزایده گران محترم ازاین طریق امکان پذیر است .
2. کلیه اطالعات مورد اجاره ش��امل مش��خصات، ش��رایط و نحوه اج��اره در برد اعالن عمومی س��امانه مزایده ، قابل 

مشاهده ،بررسی و انتخاب میباشد.
2.عالقه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثب��ت نام ودریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به ش��ماره 

02141934 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها،درسایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود 

است.
امیر ناطقی-رئیس سازمان مدیریت پسماندشهرداری سبزوار

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی خدمات تولید و توسعه
 نرم افزار سفارش مشتری مبتنی

 Oracle Apex بر فریمورک 
آستان قدس رضوی در نظر دارد خدمات تولید و توسعه نرم افزار سفارش 
مش�تری مبتن�ی ب�ر فریم�ورک Oracle Apex را از طری�ق مناقصه عمومی 
واگ�ذار نماید، لذا متقاضیان محترم به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و 
 http://dev.razavi.ir دریافت اس�ناد مربوط�ه می توانند به نش�انی
بخ�ش مناقصات مراجعه و حداكثر تا س�اعت 13:30 روز س�ه ش�نبه مورخ 
1401/04/21 نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق 
شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001025 
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قانون 
رتبه بندی 
معلمان هفته 
آینده اجرایی 
می شود

یوسف نوری؛ وزیر 
آموزش و پرورش به 
ایسنا گفت: شیوه نامه  
نهایی قانون 
رتبه بندی معلمان 
در دست تدوین 
است که هیئت های 
ممیزه باید بر اساس 
جزئیات آن کار 
کنند.تالش می کنیم 
ان شاءاهلل با همکاری 
سازمان های برنامه 
و بودجه و اداری 
استخدامی طی هفته 
آینده شیوه نامه 
اجرایی قانون 
رتبه بندی معلمان، 
نهایی و رتبه بندی 
در داخل وزارتخانه 
وارد عملیات اجرایی 
شود.

خبر مشروح

نقش  طیرانی   اعظم 
شـــهـــرداری هـــا و دهــیــاری هــا 
در صیانت از هویت، کالبد، 
دانش بومی و میراث فرهنگی 
و اجــتــمــاعــی شــهــر و روســتــا 
غیرقابل انکار است حال آنکه 
به باور کارشناسان، این دو سال هاست از ایفای 
کامل نقش مهم و اساسی خود غفلت کرده و به 

امور دیگر توجه داشته اند.

شهرداری ها معنای فرهنگ را درک نکردند ◾
ــاری؛ اســتــاد دانشگاه تــهــران در  کــرامــت الــه زیـ
گفت وگو با ما از نقشی می گوید که شهرداری ها و 
دهیاری ها در حفظ هویت، دانش بومی و میراث 
فرهنگی شهرها بر عهده دارند. وی با بیان اینکه 
هیچ شهری در جهان بــدون توجه به فرهنگ 
شکل نگرفته، اضافه می کند: با این حال به نظر 
می رسد شهرداری ها معنای فرهنگ را آن گونه 
که باید درک نکرده و به جز ایجاد بُعد فیزیکی 
توفیقی در نگهداشت فرهنگ و آداب و رسوم 

قومیت های مختلف در شهرها نداشته اند. 
پروفسور زیاری ادامه می دهد: اساس فرهنگ 
ــی اســامــی بــایــد بــر مــبــنــای قومیت های  ــران ای
مختلف باشد که هر یک فرهنگ های خاص 
ــه آن را از هــنــر و  خـــود و مــؤلــفــه هــای مــربــوط ب
موسیقی گرفته تا پوشش، صنایع دستی، غذا 
و برگزاری مراسم ها دارند، اما در بیشتر شهرها 
و برخی کانشهرها، شــهــرداری هــا یک مکان 
نمادین به عنوان فرهنگسرا ایجاد کرده اند و با 
نصب چند بنر و پوستر که بیشتر سیاسی است 
و نقش مؤثری در گسترش فرهنگ ندارند، از 

خود رفع مسئولیت کرده اند. 
وی می افزاید: طرح های مــدرن الگوبرداری از 
ــی اســت و توجهی به فرهنگ  فرهنگ وارداتـ
نــاب ایــرانــی کــه هــم دوره پیش از اســام و هم 
طی دوره اسامی در دنیا بی نظیر بوده، ندارند 
درحالی که شهرداری ها باید به اصل فرهنگ و 
گسترش مراکز فرهنگی توجه کنند.وی معتقد 
اســت: اگر شهرداری ها و دهیاری ها به حوزه 

تولید و اشتغال دانش بنیان وارد می شدند 
اکنون ما شهرهایی با ساختمان ها و سیستم 
خدمت رسانی هوشمند و روستاهایی آبــاد 
و سرسبز داشــتــیــم. هــمــان طــور کــه سنگاپور 
توانست با استفاده از دانش بنیان این شهر 
را که به انــدازه قشم وسعت دارد به یک شهر 
کارآفرین تبدیل کند. دهیاری ها می توانند در 
شرایط فعلی بحران آبی با استفاده از کشاورزی 
هوشمند نه تنها در کاهش مصرف آب، بلکه 
در افــزایــش تــولــیــدات کـــشـــاورزی تــأثــیــرگــذار 
بــاشــنــد، امــا مشکل اینجاست کــه دانـــش و 
سواد دانش بنیان ندارند و تا زمانی که تکنیک، 
مهارت و آموزش دانش بنیان به روستاها نرود، 
نمی توان با سرمایه گذاری در روستا کارخانه و 
صنایع متناسب با کمبود آب را ایجاد کرد و از 
هوشمندسازی روستاها بی بهره خواهیم بود و 
هر روز شاهد افزایش مصرف بی رویه از آب های 
زیــرزمــیــنــی و درپـــی آن افــزایــش فــروچــالــه هــا، 
کاهش تولیدات کشاورزی، تبدیل زمین های 
روستا به باغ ویا و در نتیجه مهاجرت تعداد 

قابل توجهی از روستاییان به حاشیه شهرها 
هستیم.

اهمیت هویت اجتماعی شهر و روستا  ◾
ــری، عــضــو هــیــئــت عــلــمــی گـــروه  ــبـ حــســیــن اکـ
جامعه شناسی دانشگاه فــردوســی نیز بــه ما 
مــی گــویــد: بــرای ایــجــاد احــســاس تعلق بــه یک 
شهر و یا روستا نیازمند عناصر هویتی هستیم 
که ایــن عناصر می تواند عناصر کالبدی مثل 
ساختمان ها، میدان ها و خیابان ها و یا عناصر 
غیرمادی مثل سنت ها، آیین ها و جشن ها باشد. 
هرچه این احساس هویت اجتماعی در افراد 
قوی تر باشد، آن ها بیشتر در فرایندهای مختلف 

اجتماعی شرکت می کنند.
این جامعه شناس اضافه می کند: یکی از وظایف 
شهرداری ها در همه دنیا ایجاد عناصر کالبدی و 
فیزیکی است تا شهروندان بتوانند با تقویت این 
عناصر در نظام اجتماعی شهری و پررنگ کردن 
عناصر غیرمادی، به شهر خــود احساس تعلق 
کرده و به عنوان یکی از الیه های هویتی، در معرفی 

خود از آن استفاده کنند.وی تصریح می کند: البته 
از سوی دیگر شهرداری ها می توانند نقشی تخریبی 
در شهرها ایفا کنند، چنان که طی 50سال گذشته در 
برخی از شهرهای کشور بسیاری از عناصر فرهنگی 
شهرها به واسطه توسعه مناطق مختلف از بین رفته 

است و دیگر وجود ندارد. 

نقش دهیاری ها در صیانت از میراث فرهنگی ◾
ــاد  ــاس و اســت مـــوســـی عـــنـــبـــری؛ جــامــعــه شــن
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز 
در خصوص نقش دهــیــاری هــا در صیانت از 
هویت، کالبد، دانش بومی و میراث فرهنگی و 
اجتماعی روستاها می گوید: دانش بومی و سنتی 
روستاییان نتیجه تجربه هزاران سال مردم روستا 
و اجتماعات محلی است که به صورت آزمون 
و خطا نتایج دقیقی بدست داده و از نسلی به 
نسل دیگر منتقل شده است. بنابراین نباید به 
بهانه به روز کردنِ دانش روستاییان، دانش بومی 

و فرهنگی آن ها را کنار بگذاریم.
نویسنده کتاب »جامعه روستایی؛ ابعاد تغییر 
ــران« اضافه  و توسعه در جامعه روستاییان ای
می کند: واگذاری نقش های سازمانی و اجرایی 
متعدد به دهیاری ها موجب شده نگاه بیشتر 
دهیاران به مدیریت روستا به نگاهی سازمانی و 
بروکراتیک تبدیل شود؛ یعنی خدماتی مشابه 
آنچه در شهرها عرضه می شود را وارد روستا 
نموده و هدف اصلی خود را در تبدیل روستاها 
به شهرهای کوچک تعریف کنند که این اهداف 
با حفظ هویت و دانش بومی روستا در تعارض 
است و یکی از دالیــل مهاجرت روستاییان به 

شهرها محسوب می شود.
ــهــران با  ایـــن عــضــو هیئت علمی دانــشــگــاه ت
ــاره بــه تــفــاوت زیست روســتــایــی بــا زیست  اشـ
شهری، می گوید: مدل های توسعه روستایی 
باید بــه گــونــه ای باشد کــه زیست روســتــایــی را 
تغییر ندهند زیــرا در زیست روستایی دانش 
بومی و فرهنگ خاص روستا وجود دارد و باید 
روستاییان همچنان به دانش های پیشین خود 
توجه کنند و آداب و رســوم و بــاورهــای سنتی 
هم افزای خود را داشته باشند چراکه این رسوم و 
باورهاست که تاکنون موجب اعتماد اجتماعی 
درون گروهی بین روستاییان شده و روستا را سرپا 
نگه داشته اند. بنابراین باید بین فناوری و دانش 
بومی روستاها هماهنگی ایجاد کرد تا روستاها 

با اتکا به فرهنگ و دانش بومی پایدار بمانند.

انتقاد کارشناسان از غفلت شهرداری ها و دهیاری ها درباره میراث بومی

دانش بومی،  قربانی فناوری نشود

ددستچينستچين

موسی عنبری
استاد دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران 

ایجاد توسعه، تحول و پیشرفت روستاها باید 
متناسب با محیط زیست و دانش بومی آن ها 

باشد تا هویت روستایی تحت تأثیر قرار نگیرد و 
موجب مهاجرت روستاییان نشود. انتقال خدمات 

شهری به روستاها و ورود هر نوع فناوری به 

آنجا مستلزم داشتن پیوست اجتماعی و فرهنگی 
متناسب با همان روستاست تا تعارضی با زیست، 

هویت، پوشش، آیین ها، سنت ها و باورهای 
پیشین روستاییان ایجاد نشود و کارکرد روستا 

را دچار مشکل نکند. متأسفانه اکنون در دانش 

جدیِد مهندس ساالِر نهادهای اجرایی ما این 
ارزش ها که سرمایه های اصلی روستا محسوب 

می شوند مورد بی توجهی قرار گرفته و تصور 
می شود با ورود هر چه بیشتر فناوری به زندگی 
روستاییان می توان روستاها را سرپا نگه داشت. 

10 سال از ابالغ سند تحول گذشت

آموزش و پرورش در سند تحول 
نمره قبولی نگرفت!

سید بابک هاشمی نکو؛ سخنگوی کانون تربیت 
اسامی و کارشناس تعلیم و تربیت در میزگرد 
بررسی وضعیت اجرای سند تحول در خبرگزاری 
فارس گفت: واقعیت این است در این بیش از 
10 سال که از اباغ سند گذشت، نظام آموزش 
و پرورش نتوانسته نمره قبولی را در اجرای سند 
تحول اخــذ کند و عــدم رضــایــت رهبر معظم 
انقاب در این خصوص نشانگر همین موضوع 

است.
رهبر معظم انقاب در ایــن 10 ســال، هر سال 
درزمینه عمل بــه سند توصیه داشتند و در 
چهار پنج سال اخیر از اینکه سند اجرا نشده 
انتقاد داشتند؛ امسال هم در دیدار اخیری که 
ایشان در جمع فرهنگیان داشتند فرمودند: 
»مسئله  سند تحول مسئله  دلشادکننده  ای 
واقعاً نیست؛ بیش از 10 سال پیش این سند 
تنظیم شــده، وزرای محترمی هم که آمدندـ ـ 
که حاال ظاهراً 6 وزیر، با تعدادی سرپرست در 
ــرورش حضور پیدا  ایــن 10 ســال در آمــوزش و پ
کرده اند که این تبدیل مدیریت ها هم خودش 
یک مسئله ای و یک آفتی استـ ـ هر کدام یک 
کارهایی کرده اند،  گزارش هایی هم داده انــد، به 
ما هم معموالً گزارش داده اند که ما این کارها را 
انجام داده ایم لکن آنچه واقعیت دارد این است 
که به این سند تحول عمل نشده...«؛ خب رهبر 
معظم انقاب چگونه دیگر باید عدم خرسندی 
خودشان را نشان بدهند. یعنی رهبری، این 
سند را یک مجموعه می بینند؛ نه اینکه یک 
نفر به یک گوشه عمل کند و بگوید من به سند 

عمل کردم.
منوچهر فضلی خانی؛ مــعــاون اســبــق وزارت 
آمــوزش و پــرورش نیز در این میزگرد می گوید: 
سرفصل های زیادی دربــاره سند تحول داریم. 
معلمان گواهی های زیادی در رابطه با سند تحول 
گرفتند اما متوجه نشدیم چکار کنیم، معلم 
چه چیزی نیاز دارد، نیاز معلم را تأمین نکردیم. 
معلم باید ارتقا پیدا کند، سند، آدم بلندمرتبه 
می خواهد آیــا آمــوزش هــا موفقیت آمیز بــوده 

است؟ من شک دارم.

به نظر می رسد شهرداری ها معنای فرهنگ را آن گونه که باید درک نکرده 
و به جز ایجاد بُعد فیزیکی، توفیقی در نگهداشت فرهنگ و آداب و رسوم 

قومیت های مختلف در شهرها نداشته اند.
گزيدهگزيده
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 سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲ اعمال نمی شود ◾
علی خضریان؛ سخنگوی کمیسیون اصل 
۹0 مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت: 
در جلسه کمیسیون اصــل ۹0 تصویب 
شد مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی برای کنکور 
1۴0۲ که تأثیر سوابق تحصیلی بود اعمال نشود.تعیین 
سرنوشت یک جوان در یک نیم روز اتفاقات را به سمت 

استرس و تقلب جلو می  برد.

ساختمان ها باید تا زلزله 8 ریشتری مقاومت کنند ◾
ــگــاران جـــوان،  ــزارش بــاشــگــاه خــبــرن ــ بـــه گـ
محمدحسن نامی؛ رئیس سازمان مدیریت 
بحران گفت: زلزله موضوعی طبیعی است 
که باید تدابیر الزم بــرای آن اندیشیده شــود تا شاهد 
خسارت کمتری باشیم، این تدابیر شامل استفاده از 
مصالح درست برای ایجاد استحکام در ساختمان است 

که در مقابل زلزله تا 8 ریشتر مقاومت کند.

چرا با این محکومان برخورد نمی شود؟ ◾
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند؛ معاون 
عملیات پلیس تهران بزرگ به خبرگزاری 
ــارزه با  ــبـ ــاده ۴۲ قـــانـــون مـ ــ مــهــر گــفــت: م
موادمخدر می گوید بخشی از محکومان موادمخدر 
باید در اردوگاه ها باشند اما به دلیل نبود این اردوگاه ها 
نمی شود با این محکومان برخورد کرد و چرخه برخورد 

با این مجرمان ناقص می ماند.

ناهماهنگی، یک جلسه مهم را تعطیل کرد ◾
مهدی کــدخــدازاده؛ دبیر شــورای آموزش 
دندانپزشکی دربـــاره لغو جلسه بررسی 
افــزایــش ظرفیت دندانپزشکی بــه مهر 
گــفــت: طبق مصوبه، مــوضــوع، بــررســی طــرح وزارت 
بهداشت درباره سامت دهان و دندان بود که به دالیل 
عدم هماهنگی در تعیین زمان و اعام دیرهنگام جلسه 

و تداخل با جلسات از پیش تعیین شده میسر نشد.

جامعه

      صفحه 6

پیرو دعوتها و پیامدهای مرسوله و اظهارات رسمی شماره 1401۲۲000۲11۳4۲۷ مورخه 1401/۳/۳0 
بدین وس����یله از کلیه س����هامداران بالقوه و بالفعل ش����رکت دعوت می گردد تا در جلس����ه مجمع 
فوق الذکر ش����رکت که در تاریخ 1401/4/۲8 رأس س����اعت ۹:۳0 در محل مقرر به نش����انی خیابان 

سلمان فارسی نبش سلمان ۳/1 فروشگاه سرآشپز تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1-  انحالل ش����رکت
۲- تعیین مدیر تصفیه و مرکز و مدت تسویه

۳- سایر موارد پیش بینی نشده
ضمناً س����هامداران و یا اش����خاصی که مدعی سهام شرکت هستند میتوانند حداکثر تا 48 ساعت 
قبل از برگزاری مجمع به نش����انی خیابان س����لمان فارس����ی نبش س����لمان  ۳/1 فروشگاه سرآشپز 

مراجعه کرده و اظهارات و خواس����ته های خویش را اعالم و برگ ورود به جلس����ه دریافت نمایند
هیئت مدیره شرکت ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت واال گوهر پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 36522 و شناسه ملی 10380520537
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بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد، اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر 
روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت امور خدماتی 
از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و 
   www.Setadiran.ir دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
صورت می گیرد و شرکت های متقاضی می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 26,580,688,040 ریال          مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 

شماره فراخوان در سامانه ستاد : 20010۹6200000002
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1401/04/26

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1401/05/05
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  1،330,000,000 ریال )یک میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال(

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد ، خیابان رسالت ، رسالت 113 ، مدیری 7 ، پالک 54 دهیاری دهرود . هزینه 

انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری دهرود

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

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود
ساعت  در  که  )سالیانه(  عادی  عمومی  مجمع  در  تا   
بلوار  مشهد،  آدرس  در   1401/04/30 مورخ   10:00
 5 بهارستان  نبش  بهارستان،  خیابان  شمالی،  خیام 
 051-37578345 تلفن   9199683512 پستی  کد 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

• انتخاب اعضائ هیئت مدیره
و اصلی  بازرسین  و  مستقل  حسابرس  انتخاب   •

 علی البدل
• انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

• تصویب صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29
• سایر موضوعات قابل طرح در مجمع

رئیس هیئت مدیره – محمد حسین شکفتی

40
10
46
32

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت توسعه 
عمران ستاره شهر پاژ )سهامی خاص( بشماره 
ثبت 53098 و شناسه ملی 14004576893

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصه عمومی شماره 218/د/401  )نوبت اول(

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

                  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول 
ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1401/04/14 الی 1401/04/20  به سایت 
http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه 
تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1401/04/30 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.
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مبلغ و نوع تضمین)ضمانتنامه شرحشماره مناقصهردیف
بانکی یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات

218/د/1401
خریدانواع کابل 

آلومینیوم و 
مسی فشار 

ضعیف
1/600/000/000

1401/05/01
 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری- 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات
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دهیاری کوشک مهدی

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

در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 10,407,861,776 ریال         مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 

شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001096133000001
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1401/04/20

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: تا ساعت 8  صبح روز پنجشنبه 1401/04/30
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  521,000,000 ریال )پانصد و بیست و یک میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد ،  بلوار توس ، انتهای توس 65 ، روستای کوشک مهدی ، امام مهدی 4/1 ، دفتر 

دهیاری روستای کوشک مهدی مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم
دهیاری روستای کوشک مهدی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد 

ش��هرداری اس��المیه در نظر دارد، به اس��تناد صورتجلس��ه ش��ماره 46مورخ1400/11/17ش��ورای اسالمی 
ش��هر اسالمیه نسبت به فروش یکدستگاه سرند صحرایی بشرح مش��خصات ذیل از طریق مزایده کتبی و 
 https://setadiran.ir غیرحضوری اقدام نماید. ضمنًا مزایده مربوطه از طریق سامانه ستاد الکترونیك دولت

 صورت می گیرد.
تاریخ دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 7/ 1401/4  لغایت روز دوشنبه مورخ 13/ 1401/4 
آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ23/ 1401/4                                            

 تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ  25/ 4 /1401
همچنین متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر از شرایط مزایده با شماره تلفن 05632743520 امورمالی 

شهرداری تماس حاصل نموده،ویا وب سایت شهرداری به آدرس www.eslamiyeh.ir مراجعه نمایند.

حجم عملیاتشرح عملیات
1عددسرندصحرایی به ابعاد5*1/5)یك طبقه با ورق بدنه10میل(

1عددشاسی H14 و دینام7/5KW  چینی
1عددقیف و شبكه باال

2عددشاسی نوار نقاله به طول16متری با بدنه قوطی80*40میلیمتری
    5/5KW توپی دنده زنجیر100 و نوار نقاله ایرانی،الكتروموتور گیربكس

با پایه مربوطه
2 دستگاه

  

علی خطیب - شهردار اسالمیه

آگهی تجدید مزایده
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 رضائیان 
از پرسپولیس 

می رود 
با شروع دور جدید 

تمرینات تیم فوتبال 
پرسپولیس، بازیکنانی 

که مدنظر یحیی 
گل محمدی برای 

فصل آینده نبودند 
در این تمرینات 

شرکت نکردند. یکی 
از این بازیکنان رامین 

رضائیان است که 
در نیم فصل لیگ 

گذشته به پرسپولیس 
آمد، اما نتوانست 

در این تیم عملکرد 
مناسبی داشته باشد. 

رضائیان در همین 
رابطه واکنش هایی 
در صفحه شخصی 
خودش داشت و به 

احتمال فراوان با این 
وضعیت او فصل آینده 

در تیم دیگری بازی 
کند.

در  حاشيه

خیز قطری ها 
برای شکار 

مدافع استقالل 

نشریه »العرب« قطر 
خبر داد عارف غالمی 

مدافع استقالل در 
رادار باشگاه العربی 
قرار دارد. مسئوالن 

باشگاه العربی به دنبال 
جذب بهترین لژیونرها 

هستند. العربی این 
روزها در اسپانیا اردو زده 

و یک بازیکن خارجی 
در لیستش کمبود 

دارد. مهرداد محمدی 
مهاجم ایرانی هم برای 

العربی بازی می کند 
و در صورت انتقال 

غالمی این دو بازیکن 
ایرانی باهم همبازی 

می شوند. 

خبرخبر
روزروز

  فرانک کسیه 
 ستاره ساحل عاجی میالن به بارسلونا 

پیوست.پس از فروش 10 درصد 
از حق پخش تلویزیونی بارسلونا 
و تزریق 260 میلیون یورو پول به 

خزانه باشگاه،این انتقال انجام شد.

  گابریل ژسوس 
 ستاره برزیلی منچسترسیتی، 

با امضای قراردادی پنج ساله به 
آرسنال پیوست. آرسنال توانست 
این بازیکن را با قراردادی به ارزش 
45 میلیون پوند به خدمت بگیرد. 

  کالوین فیلیپس 
 هافبک لیدز، با امضای قراردادی 
6 ساله به منچسترسیتی پیوست.

او با قراردادی به ارزش 45 میلیون 
پوند به سیتی ملحق شده و قرار 

است پیراهن شماره 4 را به تن کند.

 سینا حسینی  
ــس،  ــ ــورایـ ــ مـ ژوزه 
ــی جــدیــد  ــربـ ــرمـ سـ
ــاهـــان، پــائــولــو  ــپـ سـ
ــه در  ــ ــتـــوس ک ــانـ سـ
ــــه ای  ــرف حــ دوران 
بازیگری خود پیراهن تیم های پورتو، 
بنفیکا، براگا و تیم ملی پرتغال را بر 
تن کــرده به عنوان مربی دروازه بــان هــا 
وهمچنین ژوائــو پــدرو که در تیم های 
چلسی، اینتر میالن و رئــال مادرید 
از دستیاران ژوزه مورینیو بــوده را به 
عنوان مربی بدنساز و هوگو آلمیدا 
فوتبالیست نام آشنای اسبق تیم ملی 
پرتغال را نیز به عنوان کمک اول خود 
معرفی کــرد. با رونمایی از کــادر فنی 
جدید سپاهان ایــن واقعیت محض 
بـــرای چندمین بـــار آشــکــار شــد اگــر 
مدیران تصمیم ساز در فوتبال تمایل 
به حضور مربیان کارآمد و نام آشنا در 
ایــران داشته باشند هیچ محدودیتی 

برای استخدام آن ها وجود ندارد.
هــمــزمــان بـــا ایـــن رونـــمـــایـــی، بــردیــف 
روس نیز از کــادر سرشناس خــود در 
تــراکــتــورســازی تبریز رونمایی کــرد تا 
پرشورهای شهر تبریز شاهد حضور 
سرشناس ها روی نیمکت تیم محبوب 
خــود باشند، قاعدتاً ساپینتو نیز با 
حضور در تهران و معرفی نفرات خود 

به عنوان اعضای کادر فنی استقالل 
این روال را تداوم می بخشد تا به این 
ترتیب فوتبال ایران شاهد دگردیسی 

جالب برخی نیمکت ها باشد.
ــا ســـؤال بـــزرگ بـــرای افکارعمومی  ام
اینجاست وقتی باشگاه هایی نظیر 
ســپــاهــان، تــراکــتــورســازی و استقالل 
می توانند از این مزیت برای موفقیت 
خود در رقابت های لیگ برتر استفاده 
کنند، چرا تیم ملی قادر به استفاده از 
این عنصر نیست؟ در شرایطی که به 
مراتب جایگاه تیم ملی ایران باالتر از 
تیم های باشگاهی است و مربیان بزرگ 
برای تیمی چون تیم ملی ایران که دارای 
ستاره های سرنوشت ساز است، رغبت 
بیشتری دارند تا یک تیم باشگاهی! اما 
همچنان تیم ملی در اختیار یک کادر 
کــروات کامالً معمولی اســت تا بیم و 
هراس بابت ناکامی در رقابت های جام 
جهانی، هر روز هواداران عالقه مند به 

موفقیت تیم ملی را آزار دهد.
شاید تا دیــروز اعضای هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال ناتوانی خود را در 
ســایــه مشکالت بین المللی پنهان 
می کردند و بــه بهانه تحریم و دیگر 
اتــفــاقــات سیاسی مــدعــی می شدند 
مربیان بزرگ حاضر به همکاری با تیم 
ملی ایران نیستند، اما امروز دیگر این 
ترفند جــواب نمی دهد چون سه تیم 

باشگاهی در مدت کوتاهی با استفاده 
ــی و هنر  از مــزیــت دیپلماسی ورزشـ
مدیران خود توانستند مربیان نام آشنا 

را به ایران دعوت کنند.
قبل از اســتــخــدام کــارلــوس کــی روش 
در دوره مدیریت علی کفاشیان هیچ 
فردی تصور نمی کرد ایران بتواند مربی 
سابق رئال مادرید و دستیار سرمربی 
منچستر یونایتد را به تهران بیاورد 
و پــس از کسب تــوافــق الزم در دفتر 
علی سعیدلو به عنوان متولی دستگاه 
ورزش استخدام او را قطعی کنند، اما 
حاال با توجه به حضور چنین افرادی 
در فوتبال، این توقع زیادی نیست که 
مــردم عالقه مند به تیم ملی مطالبه 
ــش در  ــادر قــوی و بــا دان حضور یــک ک

رأس تیم ملی را داشته باشند.
البته که ماجرای ویلموتس نشان داد 
در صورت تعظیم برابر دالل ها نقره داغ 
می شویم، اما می توان با به کارگیری از 
توانمندی افــراد متخصص و بادانش 
در حوزه مذاکره برای تیم ملی یک کادر 

زبده و کاربلد را انتخاب کرد.
با حضور این مربیان دانــه درشــت در 
لیگ برتر کار برای اسکوچیچ که سابقه 
مربیگری زیــادی در حوزه ملی ندارد، 
سخت تر می شود؛ چون موفقیت این 
مربیان اهــرم فشاری بــرای او خواهد 

بود.

غوغای سپاهان در استخدام مربیان بزرگ

 نیمکت های لیگ 
سنگین تر از نیمکت تیم ملی!

گپ روز
صحبت های جنجالی یزدانی

مجیدی در حقم بد کرد
ســیــاوش یــزدانــی در حــال حــاضــر چند ماهی 
می شود از فوتبال دور است و امیدوار به آینده و 

بازگشت به استقالل و تیم ملی است.
 خدمت سربازی: دقیقاً 4 ماه و 7 روز از خدمت 

من می گذرد و در این مدت اصــالً پایم به توپ 
نخورده اســت. من اینجا قربانی شدم و من را 

سرباز کردند. 
 سرمربی استقالل:فرهاد مجیدی را خیلی 

دوست داشتم و هنوز هم دوستش دارم ولی از او 
دلخورم چون در حقم خیلی بد کرد و خودش هم 
می داند و شاید عذاب وجدان داشته باشد. یک 

هفته مجیدی من را پیچاند.
 کارت پایان خدمت:من و حسین بابت قولی که 

سردار آجورلو به ما داده بود و گفته بود کارتان را 
درست می کنم خیالمان راحت بود تمام اتفاقات 
پشت هم به گونه ای افتاد که آینده من به عنوان 

یک جوان این کشور نابود شود.
  مقصر اصلی: مقصر اصلی مسئوالن باشگاه 
استقالل هستند. آجورلو یک مقدار دست باال 
مقابل نظام وظیفه صحبت کرد و نظام وظیفه 
هم یک مرجع خیلی مهمی است و دیدن این 
جور صحبت کردند، گفتند حرف ایشان نباشد. 
   دعوت به تیم ملی: حدود 10 روز با ملوان قبل از 
عید تمرین کردم و مطمئن بودم دعوت می شوم 
ولی روزی که دعوت نشدم واقعاً خورد شدم. من 
ــودم دعوت  ــودم و مطمئن ب چمدانم را بسته ب

می شوم و وقتی دعوت نشدم شوکه شدم.
 بازی برای پرسپولیس: من رفته بودم با پیکان 
امضا کنم که عباسی مدیرعامل سیاه جامگان 
زنگ زد و گفت آقای دایی تماس گرفتند و گفتند 
سیاوش یزدانی را برای پرسپولیس می خواهیم 
من هم با چمدان به تمرین پرسپولیس رفتم 
امــا ترسیدم بــه مــن بــازی نــرســد. نمی گویم از 
بچگی استقاللی بودم اتفاقاً یک مقدار سمت 
پرسپولیس را بیشتر می گرفتم ولی از روزی که 
آمدم لیگ برتر و به پیکان پیوستم استقاللی 

شدم.

ــن اســت که    برنامه  آیــنــده: بــرنــامــه ام اول ای
برگردم استقالل، راستش را بخواهید االن که 
از استقالل رفتم خیلی قدر استقالل را می دانم. 
نمی دانید در این چهار ماه چه به من گذشته 
است و قلبم دارد تکه پاره می شود. من دکترا 
قبول شدم و هدفم اول برگشتن به استقالل و 

بعد رفتن به جام جهانی است.
  مصاحبه علیه کنعانی زادگـــان : اسمش را 
نیاورید. دوســت نــدارم اسمش را بشنوم. اگر 

اسمش بیاید صحبت نمی کنم.
ــو رفــتــه: اتــفــاقــات خیلی  ــدای ل ــاجــرای صـ   م
تأثیرگذار بود دیگر، چون من دیگر به تیم ملی 
دعــوت نشدم و دور اسم من را خط کشیدند. 
همه کاسه، کوزه ها را سر من شکستند. آن قدر 
پول ندارم که بابت این چیزها خرج کنم و برای 
پولم زحمت کشیدم. گفتند سیاوش 2 میلیارد 
پول داده است که آن فایل صوتی پخش شود. 
من برای پولم زحمت کشیدم و همیشه هم در 
زمین فوتبال حقم را گرفتم. خودش گفته بود 
کار سیاوش است و رو در روی من این را گفت که 
تو انجام دادی. من حرف دلم را می زنم. آن کار را 

کردند و افتاد گردن سیاوش.
  بهترین لحظه فوتبالی:بهترین لحظه زندگی 
ــی در  ــردن پرسپولیس در دربـ فوتبالی مــن بـ

ضربات پنالتی بود. 
 بهترین مدافع:بهترین مدافع فوتبال ایران 
خــودم هستم. یک زمانی شجاع، یک زمانی 
سیدجالل و یک زمانی مرادمند از همه بهتر 
ــی االن بهترین مــن هستم ومحمد  بـــود، ول

دانشگر بعد از من بهترین است.
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زمان رسمی شروع لیگ برتر و سوپرجام  ◾
بــیــســت ودومــیــن دوره مــســابــقــات فــوتــبــال لــیــگ برتر 
باشگاه های کشور از روز جمعه 21 مرداد ماه 1400 آغاز 
خواهد شد. به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال 
ایــران، زمان شروع مسابقات لیگ برتر فصل 1401-02 
جمعه 21 مرداد 1401 خواهد بود. مسابقه سوپرجام قبل از 
آغاز نیم فصل دوم بین دو تیم استقالل قهرمان لیگ برتر 
و نساجی مازندران قهرمان جام حذفی برگزار خواهد شد.

طارمی نامزد کسب عنوان بازیکن فصل لیگ پرتغال  ◾
مهاجم ایرانی تیم پورتو، در فهرست نامزدهای کسب 
بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ برتر پرتغال قرار 
گرفت. لوئیز دیــاز که در ژانویه به لیورپول پیوست، 
اوتاویو و ویتینا دیگر بازیکنانی هستند که از پورتو در 
این فهرست قرار دارند. سارابیا از اسپورتینگ ، نونیز از 
بنفیکا، هورتا از براگا، ناوارو، پدرینیو و ساموئل لینو از 

تیم ژیل ویسنته دیگر رقبای طارمی هستند.

غالمپور در استقالل ماندنی شد  ◾
مربی دروازه بان های فصل گذشته تیم فوتبال استقالل 
برای فصل پیش رو در کادرفنی سرمربی پرتغالی آبی پوشان 
حضور خواهد داشت. بهزاد غالمپور مربی دروازه بان های 
استقالل در فصل گذشته، با مدیران این باشگاه برای فصل 
آینده به توافق رسید تا در کادر ریکاردو ساپینتو حضور 
داشته باشد. باشگاه استقالل در نهایت بعد از صحبت با 

سرمربی تیم، غالمپور را برای فصل بعد حفظ کرد.

مطهری و سیلوا تمدید کردند  ◾
ارسالن مطهری که سومین فصل حضور خود در باشگاه 
استقالل را تجربه می کند یک فصل دیگر با استقالل 
قــرارداد داشت و با تمدید قــراردادش، به مدت دو فصل 
دیگر و تا پایان فصل 1402-1403 در جمع آبی پوشان 
پایتخت ماندگار شد. همچنین مسئوالن استقالل بعد 
از انجام  مذاکرات فشرده با رافائل سیلوا، در نهایت با این 

بازیکن برای تمدید قرارداد به توافق رسیدند.

هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال 
سال 2022 از امروز به میزبانی دو شهر اوزاکا در ژاپن برای 
گروه پنجم و گدانسک در لهستان برای گروه ششم شروع 
خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود 

در هفته سوم لیگ ملت ها به مصاف لهستان می رود.
ملی پوشان کشورمان که در حال حاضر با چهار برد و 12 امتیاز در رتبه 
هشتم جدول قرار دارنــد، شانس صعود به مرحله نهایی مسابقات را 
دارند، ولی برای رسیدن به این هدف باید در هفته سوم تعداد بردهای خود 
را مقابل تیم های بزرگی چون لهستان، صربستان، ایتالیا و اسلوونی افزایش 
دهند که این موضوع کار را برای شاگردان عطایی در هفته سوم سخت تر از 
پیش می کند. تیمی که نیمی از بازیکنانش برای نخستین مرتبه حضور در 
لیگ ملت ها و چنین مسابقات بین المللی را تجربه می کند و بازی به بازی 
سعی در اثبات توانایی های خود دارد تا بتواند در آینده ای نزدیک نسلی 

قدرتمند را برای والیبال ایران به دنیا معرفی کند.
دیدار دو تیم ملی والیبال ایران و لهستان بیست وپنجمین جدال تاریخ 
والیبال دو تیم است که در 24 مسابقه قبلی تیم ایران 9 بار فاتح میدان بوده 
است و در 15 مسابقه قبلی این لهستانی ها بودند که پیروز میدان و مسابقه 
شدند. لهستان سه عنوان قهرمانی جهان )1974، 2014 و 2018( و یک مقام 
قهرمانی لیگ جهانی )2012( دارد و در لیگ ملت های سال 2021 نیز موفق 

به کسب مقام نایب قهرمانی شد.
مارسین یانوش، یان فیرلی، بارتوش کــورک، ووکــاش کاچمارک، کارول 
بوترین، الکساندر شیفکا، کمیل سمنیوک، توماش فورنال، بارتوش بدنورژ، 
متئوش بینیک، کارول کلوس، یاکوب کوخانوفسکی، پاول زاتورسکی و 
یاکوب پوپیفچاک 14 بازیکن تیم ملی لهستان در هفته سوم لیگ ملت ها 

هستند.
هدایت این تیم را نیز نیکوال گربیچ برعهده دارد. بهروز عطایی هم برای این 
هفته لیست رسمی تیم ملی والیبال را منتشر کرد که به شرح زیر است: 
محمدطاهر وادی، فاضل پژمان/محمدرضا حضرت پور، ابوالفضل 
قلی پور/امین اسماعیل نژاد، بردیا سعادت/میالد عبادی پور، امیرحسین 
اسفندیار، مرتضی شریفی، احسان دانش دوست/مهدی جلوه، امیررضا 

سرلک، محراب ملکی، امیرحسین توخته .
شاگردان بهروز عطایی در هفته اول مسابقات پر فراز و نشیب ظاهر شدند 
و دو پیروزی مقابل چین و استرالیا و دو شکست برابر هلند و ژاپن حاصل 
کار آن ها بود. در هفته دوم رقابت ها نیز با وجود اینکه نتیجه مشابه حاصل 
شد، اما تیم ملی والیبال ایران عملکردی به مراتب امیدوار کننده تر از خود 

ارائه داد که اوج کار هم پیروزی برابر آمریکا و کانادا بود.

هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال

نبرد سنگین ایران- لهستان روی تور 

گزارش روز

ستارگان ورزش

تمرینات منچستریونایتد برای فصل جدید از یک هفته قبل آغاز شده و این سرعت شروع کار 
توسط اریک تن هاخ نشان می دهد او برای بازسازی این باشگاه برنامه های ویژه ای در سر دارد. در 
حالی که بسیاری از تیم های بزرگ اروپایی هنوز در تعطیالت هستند، تمرینات شیاطین سرخ آغاز 

شده و این تیم قصد دارد خاطرات تلخ سال های اخیر را از ذهن هواداران یونایتد پاک کند.
این جدیت و تالش اریک تن هاخ برای تغییر اوضاع در اولدترافورد، هواداران یونایتد را به فصل جدید 

امیدوار ساخته است. در لیگ برتر دشوار انگلیس که مدعیان فراوانی 
برای کسب عنوان قهرمانی حضور دارند، شرایط یونایتد برای کسب 

موفقیت اصالً آسان نیست و البته این تیم در بازار تابستانی نیز 
تا اینجا چندان فعال نشان نداده است. اما هــواداران یونایتد 
امیدوارند با اریــک تن هاخ جدی و مصمم، شرایط در فصل 

پیش رو به شکل دیگری پیش برود.
رســانــه هــای انگلیسی از پنج قــانــون سختگیرانه تــن هــاخ در 

منچستریونایتد پرده برداشتند. 

قوانین تن هاخ در رختکن منچستر ◾
1-بازیکنان در جریان بازی تمرینی، حق ارسال پاس های 
عرضی و پاس به عقب را ندارند. بازیکنی که چنین کاری 
انجام دهد، تعویض خواهد شد. فقط بازی رو به جلو مورد 
قبول است./2- بازیکنان باید استقامت فیزیکی خود را 

بیشتر کرده و زبان بدنشان را بهبود ببخشند.
3- دسته بندی ها و باندبازی در رختکن باید از بین 
برود. همه باهم برابرند./4-جوانان تیم اجازه دارند در 
تمرینات، بزرگان تیم را به چالش کشیده و در دوئل ها 
آن ها را شکست دهند./ 5- تعداد افتخارات و دستمزد 
باالی بازیکن، دلیلی بر جایگاه ثابت او در ترکیب نخواهد 
بــود. عملکرد بازیکنان در تمرینات، مهم ترین فاکتور 

محسوب می شود.

هشدار به باندبازهای منچستر

»تن هاخ« شوخی ندارد
مدافع ملی پوش سپاهان در شرایطی که همچنان یک فصل دیگر با طالیی پوشان اصفهانی قرارداد 
دارد، نسبت به دریافتی خود معترض است. در شرایطی که پس از جدایی چهار بازیکن سپاهان 
و پیوستن آن ها به استقالل و پرسپولیس، حضور میالد زکی پور و محمد دانشگر در اردوی این تیم 
قطعی شد و روز گذشته نیز دستیاران مورایس مشخص شدند، هنوز به طور کامل تکلیف چند 

بازیکن فصل گذشته از جمله امید نورافکن مشخص نشده است.
نورافکن که چند هفته مانده به پایان لیگ نوزدهم سه سال دیگر قرارداد 
خود را با سپاهان تمدید کرد، همچنان یک فصل دیگر با این تیم 
قرارداد دارد ولی با توجه به پیشنهادهایی که از سه کشور پرتغال، 
روسیه و لهستان دریافت کرده، امیدوار است بتواند نظر مثبت 

مسئوالن باشگاه برای جدایی را جلب کند.
مدافع چپ ملی پوش تیم فوتبال سپاهان که با ارزش گذاری سایت 
ترانسفر مارکت به قیمت یک میلیون و 200 هزار یورو ارزشمندترین 
فوتبالیست شاغل در لیگ برتر به شمار می رود، همچنین 
نسبت بــه دریافتی خــود اعــتــراض دارد و در آخرین 
صحبت های خود اعالم کرد در صورت ماندن برای اینکه 
خیلی متضرر نشود باید دستمزدش افزایش پیدا کند.

مدیران سپاهان در سمت چپ خط دفاعی زکی پور را 
به خدمت گرفته اند و این موضوع می تواند زمینه ساز 
جلب رضایت آن ها برای صدور جدایی نورافکن شود. 
البته این اتفاق در صورتی رخ می دهد که باشگاه 
فصل آینده نورافکن بتواند مبلغ خوبی را به آن ها 
برای جذب این بازیکن ارائه بدهد. در غیر این 
صورت احتماالً مدافع چپ سه فصل گذشته 
سپاهان پس از جلسه با مدیران باشگاه و 
افزایش مبلغ قراردادش برای چهارمین سال 
همکاری، حداقل یک فصل دیگر در اردوی 
طالیی پوشان اصفهانی ماندگار خواهد شد.

ورزش7
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نورافکن می رود یا می ماند؟



   دست و دلبازی 
 استرالیا 
برای اوکراین  
»آنتونی آلبانیز«، 
نخست وزیر 
استرالیا در بیانیه ای 
از کمک نظامی 
گسترده کشورش 
به اوکراین خبر داد. 
نخست وزیر استرالیا 
در این زمینه اعالم 
کرد: »برای حمایت 
بیشتر، 99.5میلیون 
دالر استرالیا کمک 
نظامی، شامل 
۱۴نفربر زرهی و 
۲۰خودرو محرک 
محافظت شده 
بوش مستر تأمین 
شده است«. این 
میزان، کل کمک 
نظامی کانبرا به 
کی یف را به حدود 
۳۸۸میلیون دالر 
استرالیا )۲۳۰.6 
میلیون دالر( 
می رساند.

گفت و گو

خبر

در  حاشيه

کشف اجساد 
۴۷ نفر در 
ایندیانای 
آمریکا

پلیس ایندیانای آمریکا 
جسد متالشی شده 
۳۱ نفر و بقایای سوخته 
شده ۱۶ تن دیگر را در 
یک مرده شویخانه 
کشف کرد. مأموران 
پلیس ایندیانا، در پی 
دریافت یک گزارش 
مبنی بر انتشار بوی 
بسیار بد و متعفن از 
یک مرده شویخانه و 
بازرسی از این مکان، 
اجسادی را که روی هم 
انباشته شده بودند و 
صاحب این مکان در 
حال کالبد شکافی 
آن ها بود، کشف کردند. 
این اتفاق تکان دهنده 
در حالی است که چند 
روز پیش نیز کشف 
42جسد از مهاجران در 
یک کامیون در حومه 
شهر سن آنتونیو در 
ایالت تگزاس سر و 
صدای زیادی به پا کرده 
بود. این افراد قصد 
داشتند به صورت 
غیرقانونی وارد آمریکا 
شوند.

 بررسی علل سفر دوباره 
نخست وزیر عراق به عربستان

 الکاظمی حامل پیام 
هشدار تهران به ریاض؟

زینب اصغریان   هنوز یــک هفته از سفر 
مصطفی الکاظمی به عراق نگذشته بود که برای 
بار دوم ولیعهد سعودی روز یکشنبه میزبان 
نخست وزیر عراق در جده بود. از زمان روی کار 
آمدن الکاظمی، دولت عراق تالش دارد به عنوان 
میانجی، موضع تــهــران در قبال گفت وگو با 
ریاض را به رهبران سعودی منتقل کند تا روابط 
دیپلماتیک بین دو کشور ایران و عربستان برقرار 
شود. نخست وزیر عراق روز شنبه هفته گذشته 
ابتدا به عربستان و سپس به ایران سفر کرد و 
پیگیری روابط تهران و ریاض از مهم ترین اهداف 
این سفر اعالم شد. این دومین سفر الکاظمی به 
عربستان در ۱0 روز اخیر است، بنابراین از ابعاد 
مختلف حائز اهمیت است. درباره این موضوع 
به سراغ عماد هالالت، کارشناس مسائل غرب 
آسیا رفتیم تا از وی دالیل اهمیت این سفر را 

پرس وجو کنیم که در ادامه می خوانید.

 تحلیل شما از سفر دوبــــاره الکاظمی به  ◾
عربستان چیست؟

یکی از محوری ترین پرونده های 
دولــت آقــای الکاظمی، مذاکرات 
بین ایران و عربستان –موسوم به 
مذاکرات بغداد – است. تقریباً چهار پنج دوره 
مذاکره برگزار شده که قرار بود مذاکرات از سمت 
مسائل امنیتی به سمت مذاکرات دیپلماتیک 
بــرود. بر این اســاس حــدود ۱0 روز پیش بود که 
الکاظمی به عربستان رفت و پس از آن به ایران 
سفر کرد. سفری که به عربستان داشت حاوی 
پیام های مهمی بود ازجمله آتش بس در یمن، 
اجالسیه ای که قرار است با حضور آقای بایدن، 
کشورهای حــوزه خلیج فــارس، مصر و اردن در 
عربستان برگزار شود و اینکه کشورهای عربی 
در نظم آینده ای که قرار است شکل بگیرد چه 

جایگاهی دارند. 
پس از سفر الکاظمی به تهران، ایران پاسخ این 
مسئله را داد که امنیت منطقه غــرب آسیا و 
شمال آفریقا در دست کشورهای خود منطقه 
است که با گفت وگو و مذاکره بین این کشورها 
ایجاد خواهد شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی 
نمی توانند برای منطقه امنیت ایجاد کنند. ایران 
همچنین همواره از آتش بس در یمن حمایت 
ــوده؛ حتی  کـــرده اســـت. یعنی بــه دنــبــال ایــن بـ
ــاده ای را طــرح کرد  دولــت قبل طرحی چهار مـ
که آتش بس در یمن صورت بگیرد و عربستان 
سعودی مخالفت می کرد. حاال ظاهراً به این 
جمع بندی رسیدند که برای فرار از شکست در 

یمن به موضوع آتش بس پایبند باشند. 

آیــا ایــن سفر حــاوی پیام هشدارآمیز ایــران  ◾
به عربستان است که عادی سازی روابــط با رژیم 
صهیونیستی، اقدام خطرناک محسوب می شود؟
نگاه ایران این است که اگر قرار است ثبات و امنیت 
در منطقه تأمین شود حاصل مذاکرات منطقه ای 
بــدون حضور مداخله گرانه قــدرت هــای خارجی 
است. به خصوص اینکه رژیم صهیونیستی در 
طــول دهه های گذشته همواره موجب جنگ و 
خونریزی در منطقه بوده است. صحبت هایی از 
عادی سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی 
شده است ایران نکاتی را به الکاظمی گفته که یکی 
از مهم ترین مسائل این است به هیچ وجه رژیم 
صهیونیستی نمی تواند امنیت عربستان را تأمین 
کند چرا که در تأمین امنیت خود ناتوان است. 
امروزه رژیم صهیونیستی با چالش های متفاوتی 
مواجه شده است که یکی از آن ها بحث فروپاشی 

دولت صهیونیستی است.

»المالکی« نامزد ائتالف دولت 
قانون برای نخست وزیری عراق

ائتالف دولت قانون روز دوشنبه از معرفی »نوری 
المالکی« رئیس این ائتالف برای تصدی پست 
نخست وزیری عراق خبر داد و اعالم کرد که در 
نشست اخیر تحوالت روند سیاسی و نشست 
پارلمان پس از عید قربان مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت. 
محمد الصهیود از اعضای ارشد ائتالف دولت 
قانون در ایــن خصوص گفت: معتقد است 
نوری المالکی به دلیل تجربه و شخصیت قوی 
خــود بــرای مدیریت مرحله بعدی که مرحله 
سخت و پیچیده ای است، به راحتی می تواند 
از رقبای خود عبور کند. این ائتالف همچنین 
تأکید کرد دو حزب اتحادیه میهنی کردستان 
و حزب دموکرات کردستان عراق باید به سوی 
ــرای معرفی نــامــزد ریــاســت جمهوری  تــوافــق ب

حرکت کنند.
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سوئيسسوئيسانگليسانگليس ایاالت متحدهایاالت متحده
 اعالم جنگ  لندن

به پاکستان!
حساب های کاربری ارتش انگلیس در فضای مجازی مورد 
حمله سایبری قرار گرفت و هک شد. به گزارش اسپوتنیک، 
در همین زمینه نام حساب رسانه های اجتماعی ارتش 
انگلیس حداقل دو بار تغییر کرد و تصاویر نمایه جدیدی 
آپلود شد که شامل یک روبات و یک میمون بود و تصویری 
شبیه به جوکر داشــت. همچنین در برخی از پست های 
توییتری ارتش انگلیس، هکرها تصمیم گرفتند با ارسال 
پیام های تصادفی مانند اعالن جنگ به پاکستان، خود را 
سرگرم کنند. وزارت دفــاع انگلیس اعــالم کرد تحقیقات 

درباره حمالت سایبری آغاز شده است.

 سوئیس احتماالً گاز را 
جیره بندی می کند

سیمونتا سوماروگا، وزیر انــرژی سوئیس هشدار داد این 
کشور ممکن است با کمبود گاز برای تأمین نیازهای خود 
مواجه شود. اظهار نگرانی وزیر انرژی سوئیس پس از آن 
بیان شد که دولت سوئیس روز چهارشنبه برنامه هایی برای 
رفع کمبود احتمالی گاز طبیعی در زمستان امسال اعالم 
کرد. دولت برن می گوید در صورت ناکافی بودن اقدامات 
صورت گرفته، مجبور است به جیره بندی متوسل شود. در 
پی بروز جنگ در اوکراین و تحریم واردات انرژی از روسیه از 
سوی اروپا، کشورهای این قاره این روزها با بحران جدی برای 

تأمین منابع گاز و نفتی خود روبه رو هستند.

کرونا از یک آزمایشگاه آمریکا 
نشأت گرفته است

»جــفــری ســاکــس« اقــتــصــاد دان و تحلیلگر مــعــروف امــور 
سیاسی در ایاالت متحده آمریکا بر اساس تحقیقات خود 
اعــالم کرد ویــروس سارس کووید2 که منجر به همه گیری 
کووید۱۹ شد، منشأ طبیعی نداشته و از یک آزمایشگاه 
بیولوژیکی در ایاالت متحده بیرون آمده است. براساس 
گزارشی که در شبکه »راشاتودی« منتشر شد، اظهارات 
ساکس در کنفرانسی به میزبانی اندیشکده اسپانیولی مرکز 
»گیت« در اواسط ماه ژوئن )ماه گذشته میالدی( ارائه شد. 
وی گفت: »از نظر من، این یک اشتباه بزرگ بیوتکنولوژی و 

نه یک حادثه سرریز طبیعی است«.

هدایت جاویدان   مقامات 
ــکــایــی در پـــی انــتــشــار  آمــری
تصاویر دوربــیــن هــای نصب 
شــده روی یونیفرم افــســران 
پــلــیــس حـــاضـــر در صحنه 
ــر« جــوان  ــ قــتــل »جیلند واک
سیاه پوست 2۵ ســالــه ای کــه نــشــان می دهد 
ــرون«  او بــا شلیک ۶0 گلوله پلیس شهر »اکـ
ایالت اوهایو کشته شده، نسبت به باالگرفتن 
اعتراض ها پس از این جنایت ابراز نگرانی کردند. 
لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشت: این مرد 
سیاه پوست که راننده یک شرکت تحویل غذا 
بــوده، به دنبال تعقیب و گریز پلیس در اوایل 
صبح روز 2۷ ژوئن )۶ تیر( هدف شلیک پلیس 
قــرار گــرفــت. مقامات می گویند هشت افسر 
پلیس، واکــر را در یک پارکینگ محاصره کرده 
و به سمت وی شلیک کردند. بنابرگزارش این 
روزنامه آمریکایی، بررسی های پزشک قانونی 
شهر اکــرون نشان می دهد ۸0 گلوله به سمت 
این جوان شلیک شده که ۶0 گلوله به وی اصابت 
کرده است. »استیو میلت« رئیس پلیس اکرون 
این فیلم را »ناراحت کننده« خواند، اما گفت 
مقامات هنوز تعداد دقیق گلوله های شلیک 

شده را مشخص نکرده اند.

معترضان به دنبال اجرای عدالت ◾
گفته می شود در پی کشته شدن این جوان به 
دست افسران پلیس، اعتراضات برای چهارمین 
شــب متوالی در اکـــرون باالگرفته و پلیس به 
سمت مــردم گاز اشــک آور شلیک کــرده است. 
جمعیت مقابل دادگـــاه فریاد مــی زدنــد: »این 
پلیس های نژادپرست باید بروند«. در همین 

حال رسانه های اجتماعی خبر دادند مقامات 
ایــن شهر ۱۹0 هــزار نفری، از بیم ناآرامی های 
احتمالی بیشتر، اقدام به استقرار ماشین های 
بـــرف روب و دیگر تجهیزات سنگین راهـــداری 
در نزدیکی اداره پلیس کرده و از آن ها به عنوان 
سدهای دفاعی استفاده کــرده انــد. معترضان 
خواستار اجرای عدالت در برخورد با این موضوع 
هستند. شــهــردار شهر اکــرون نیز با پیوستن 
به معترضان به دلیل جنایت صــورت گرفته، 
گفته است اعتراض مسالمت آمیز حق مردم 
اســت و ابـــراز امــیــدواری کــرد ایــن نــاآرامــی هــا به 
خشونت کشیده نشود. او کشته شدن شهروند 
سیاه پوست را »روزی سیاه برای شهر« خوانده 
 است. پلیس اکرون پیش تر ادعا کرده بود واکر 
به سمت افسران پلیس حمله کرده و مأموران 
هم در مقابل وی را تهدیدی مرگبار دانسته و به 

او شلیک کرده اند. اما ویدئوهای منتشر شده 
از سوی پلیس هیچ گونه نشانه ای از تهدید را 
ثابت نمی کند؛ چراکه واکــر اصــالً مسلح نبوده 
است. با ادامه تحقیقات، هشت مأمور درگیر در 
این حادثه، به مرخصی اداری با حقوق رفته اند. 
مقامات آمریکایی از معترضان درخــواســت 
کرده اند آرام بمانند و منتظر نتایج تحقیقات 
کامل باشند. مقامات همچنین به سرعت از لغو 
برگزاری مراسم چهار ژوئیه )سالروز استقالل 
آمریکا( به دلیل احتمال ناآرامی و درگیری مردم 

با نیروهای پلیس خبر دادند. 

یاد جرج فلوید زنده شد ◾
ــه کشتار  ــریــن حــادث ــازه ت ــدازی اخــیــر، ت ــران ــی ت
ســیــاه پوستان بــه دســت نــیــرو هــای پلیس در 
ــاالت متحده  آمریکاست. نیروهای پلیس ای

بــه خشونت بــا مظنونان بــه خصوص رنگین 
پوستان و به ویژه سیاه پوستان مشهور هستند. 
چند روز پیش نیز گردن یک جوان سیاه پوست 
در عقب ون پلیس آمریکا در اثر ترمز شدید 
شکست و این جــوان فلج شد. دو سال پیش 
)خرداد ماه ۱۳۹۹( هم در اثر قتل خشونت بار 
یک مرد سیاه پوست )جورج فلوید( به دست 
پلیس شهر مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا 
آمریکا، موجی از اعتراضات گسترده در سراسر 
ایاالت متحده و حتی جهان علیه رفتار خشن و 
نژادپرستانه مأموران پلیس آمریکا علیه رنگین 
پوستان درگرفت. مأمور سفیدپوست زانوی 
خود را به مدت ۹ دقیقه روی گردن فلوید فشار 

داد و در نهایت باعث مرگ او شد. 
بسیاری از جامعه رنگین پوستان آمریکا به 
رفــتــار تبعیض آمیز و خشن مــأمــوران پلیس 
آمــریــکــا نسبت بــه رنگین پــوســتــان معترض 
ــلــیــس را بـــه اعـــمـــال تبعیض  هــســتــنــد و پ
سیستماتیک نــژادی بین سفیدها و رنگین 
پوستان متهم می کنند. براساس گزارش ها، 
در سال گذشته میالدی بیش از یک هزار و 40 
نفر آمریکایی به دست پلیس هدف گلوله قرار 

گرفته و کشته شده اند.
ــه در مــیــان  ــرچــ ــ ــار مــــوجــــود، اگ ــ ــ مـــطـــابـــق آم
کشته شدگان سال گذشته سفیدپوست هم 
دیــده می شود، اما شمار سیاه پوستان کشته 
شــده بــه دســت پلیس بــه مــیــزان نامتناسبی 
ــت. بــنــابــر آمــــار رســمــی اعــــالم شـــده،  ــاالسـ بـ
سیاه پوستان اگرچه کمتر از ۱۳ درصد جمعیت 
آمریکا را تشکیل می دهند، اما بیش از دو برابر 
سفیدپوستان به دست پلیس ایــن کشور به 

قتل می رسند.

نگرانیمقاماتآمریکاازباالگرفتناعتراضاتبهقتلیکجوانسیاهپوست

قتل با 60 گلوله پلیس

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت استاد میرزا طاهر خوشنویس تبریزي
میرزا طاهر تبریزی معروف به میرزا طاهر خوشنویس، 
خطاط برجسته معاصر، ایرانی است. مرتبه میرزا طاهر 

در هنر خوشنویسي به درجه اي است که استادان این 
فن به مهارت او در خط نسخ معترفند. این استاد گرانپایه 

در طول حیات خود کتب فراواني را خوشنویسي نمود 
که نهج البالغه، صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان، 

منتهي اآلمال و قرآن هاي متعدد از آن جمله اند. میرزا 
طاهر ۱۴ تیرماه سال ۱۳55 خورشیدی درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر
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4/09

اذان مغرب

20/45

غروب خورشيد

20/24
 نیمه شب شرعی

00/17
طلوع فردا

5/54

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/36

3/33

اذان مغرب

20/14

غروب خورشيد

19/53
 نیمه شب شرعی

23/43
طلوع فردا
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زینب یوسف وند، کارشناس 
مسائل منطقه   پـــرواز دو روز 
پیش پهپادهای حزب هللا بر فراز 
میدان گازی مورد مناقشه با رژیم 
صهیونیستی نشان دهنده یک تغییر تاکتیکی 
بزرگ در برنامه ریزی حزب هللا برای برخورد با رژیم 
صهیونیستی است. در طول آزاد سازی جنوب 
لبنان از دستان رژیم صهیونیستی، حزب هللا به 
صورت عمده متکی بر جنگ چریکی علیه این 
نیروهای اشغالگر بود. با خروج صهیونیست ها 
حزب هللا لبنان توانایی موشکی خود را گسترش 
داد که بتواند در کنار دفع تهدیدات مــرزی این 
رژیم با ایجاد یک تهدید نامتفارن عمق این رژیم 
را در معرض تهدید قرار دهد. این اقدام در طول 
جنگ ۳۳ روزه به خوبی نتایج مثبت خود را نشان 
داد و با ایجاد فشار اقتصادی و روانی روی این رژیم 
در کنار جنگ چریکی کارآمد در خاک لبنان سران 
این رژیم را وادار به تأکید بر شکست در این جنگ 
کرد. امری که توسط گروه حماس نیز الگو برداری 

شده و در طول جنگ 22 روزه به کار گرفته شد.
اما در شرایط فعلی تهدید موشکی علیه رژیم 
صهیونیستی تــهــدیــدی کــافــی نیست. رژیــم 
صهیونیستی نیازمند تهدیدی اســت که این 
رژیم را در ابعاد مختلف روانی و اقتصادی تحت 
فشار قرار دهد و همچنین ظرفیت ناکارآمد سازی 

پدافند هوایی این رژیم یعنی گنبد آهنین را نیز 
داشته باشد. پدافندی که در طول دهه گذشته 
این رژیم به صورت مدوام در حال ارتقای آن بوده و 
به ابزاری برای فخر فروشی آن تبدیل شده است.

 هواپیماهای بی سرنشین، رویــکــردی جدید  ◾
و هوشمند

برخالف سامانه های راکتی و موشکی مورد استفاده 
که پس از شلیک خطر کشف محل شلیک و مورد 
هدف قرار گرفتن آن را به همراه دارند، سیستم های 
بی سرنشین می توانند به سادگی از هرنقطه ای 
به سرعت پرتاب شوند و امکان رهگیری محل 
پرتاب آن ها به سادگی وجود ندارد. این سیستم ها 
از این قابلیت برخوردار هستند که از هر نقطه ای 
پرتاب شوند و بــدون اینکه ردی از خــود به جای 

بگذارند، تجهیزات پرتاب آن ها نیز به سادگی 
جمع آوری و به نقطه ای دیگر منتقل شود. 
در مقایسه با پرتابه های موشکی و راکتی 

که عمدتاً قابل هدایت نیستند، هواپیماهای 
بی سرنشین از قابلیت هدایت تا نقطه هدف 
بــرخــوردار هستند و می توانند در صــورت لزوم 

مسیر و همچنین هــدف خــود را تغییر دهند. 
امری که قابلیت کشف و سرنگونی آن ها را دشوار 
می سازد. این هواپیماها می توانند در ارتفاع پایین 
به اهــداف خــود نزدیک شــده و آن هــا را منهدم 
سازند. همچنین قابلیت هدایت پذیری آن ها 
ظرفیت دقت آن ها در برخورد با هدف را افزایش 

می دهد.
نکته قابل توجه دیگر در اقــدام اخیر حزب هللا 
انتخاب هدفی خــارج از سرزمین های اشغالی 
اســت. جایی که مقدار حفاظت آن نسبت به 
سرزمین های اشغالی پایین تر بوده و از آسیب 
ــن راهــبــرد  ــاالتــری بـــرخـــوردار اســـت. ای پــذیــری ب
حزب هللا می تواند این درک را برای این گروه آشکار 
سازد که در کنار تأسیسات دریایی، شناورهای 
دریایی این رژیم نیز به شدت از آسیب پذیری 
باالیی برخوردار هستند و می توان با استفاده از 
تاکتیک جدید در صورت بروز درگیری آسیب 

جدی به تــوان دریایی نظامی و اقتصادی رژیم 
صهیونیستی وارد کرد.

پیام پنهان حزب هللا ◾
نیروهای نظامی رژیــم صهیونیستی مدعی 
هستند به این مسئله افتخار می کنند که با 
هدف قرار دادن پهپادها موفق شده اند از بروز 
حمله جلوگیری کنند. اما نکته مهم و اساسی 
ایــن اســت که اســاســاً حــزب هللا تمایلی برای 
اجرای این حمله نداشته و بارها نیز تأکید شده 
است مقاومت آغازگر جنگ نخواهد بود؛ چرا 
که آن را در راستای اهداف رژیم صهیونیستی 
و آمریکا در منطقه می داند. در مقابل کشف 
و منهدم ســازی ایــن پرنده ها، نشان دهنده 
موفقیت حزب هللا برای نشان دادن توانایی 
خود در استفاده از این ابزار در جنگ احتمالی 
آیــنــده اســت. مقاومت بــه خوبی قصد دارد 
این پیام را به رژیم صهیونیستی منتقل کند 
در صــورت ماجراجویی هیچ نقطه از این 
رژیــم چه در زمین و چه در دریــا و 
ــرخــوردار  یــا آســمــان از امنیت ب
نخواهد بود. به همین دلیل نیز 
حزب هللا در بیانیه خود تأکید کرده است: 
» مأموریت مورد نظر انجام شد. پیام نیز به 

صهیونیست ها رسید«. 

هواپیماهای بی سرنشین، رویکردی جدید و هوشمند

تغییر تاکتیک مقاومت علیه رژیم صهیونیستی 
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