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رئیس قوه قضائیه در بازدید از 
دادسرای جرایم امنیتی:

ضابط، در جایگاه قاضی 
قرار نگیرد

 حجت االسالم علیرضا پیروزمند 
در گفت وگو با قدس عنوان کرد
حج؛ بزرگ ترین کنگره 
بین المللی اسالمی

تیر۱۵

رحلتآیتاهلل
حاجسیدجواد
خامنهای
درسال۱۳۶۵

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

۲۲

 چهار شــنبه 1۵تیر 1401     ۶ ذی الحجه 1443      ۶جوالی 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه  خراســان ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹84۹      8 صفـح

درتحققعلومانسانیترازانقالبعقبهستیم۲
رئیس جمهور در آیین پایانی سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی:

سامانه ساماندهی مالیاتی که به زودی توسط دولت رونمایی می شود، چیست و چه کارکردهایی دارد؟

همه چیزدرباره سامانه  مؤدیان مالیاتی
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بررسی تصمیم دولت برای کاهش 
تعداد پیام رسان های داخلی

پیام رسان ها 
از تنوع تا 
محدودیت

گزارشی از آخرین وضعیت 
سریال های »سلمان فارسی«
«»جشن  »موسی کلیم هللا)ع(
سربرون«و»طالق« 

۴ پروژه فاخر 
تلویزیونی در راهند
خراسان

گفت وگو با جوانی که با فراوری 
هسته زیتون خوراک دام 
و قهوه تولید کرده است

کارآفرینی هسته ای!

»به نشر« در میان 
برندگان بیستمین 
جایزه قلم زرین

راهبرد جدید در 
مبارزه با آل خلیفه

سنا۵عبداهلل دقاق
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدید یک 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 
www.setadiran. طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
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 1401/04/14 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 آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

مسیر کولرهای آبی را کنترل واز سالم بودن آن مطمئن باشیم

تجدید فراخوان مناقصه عمومی 

ول
ت ا

نوب

مبلغ تضمین مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خرید 2 دستگاه پکیج بوستر پمپ 

G50– 315/754  و  2 دستگاه پکیج 
G65– 315/1104 بوستر پمپ

11.000.000.000 ریال2001001446000128
) یازده میلیارد ریال (

)550.000.000 ریال(
پانصدو پنجاه میلیون ریال
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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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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
وم  با ارزیابی ساده 

ت د
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

رواقرواق

رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت وگو با قدس عنوان کرد

امکان کاهش 50 درصدی واردات گندم 
به نفع تولید داخل



صهیونیست ها 
و خواب حمله 
به ایران
علی باقری، معاون 
سیاسی وزیر امور 
خارجه گفت: 
صهیونیست ها 
حتی خواب حمله به 
ایران را نمی توانند 
ببینند و اگر یک موقع 
هم خواب حمله به 
ایران را ببینند، یقین 
بدانند که از آن خواب 
بیدار نخواهند شد. 
این از معدود دفعاتی 
است که علی باقری 
با رسانه ها گفت وگو 
می کند، اگرچه این 
بار هم تنها همین 
جمله تلگرافی را 
به زبان آورده است... 
.

رصد

خبرخبر
روزروز

قابچهره خبر

 تجلیل از دست اندرکاران 
دستگیری سارقان بانک ملی تهران

در  حاشيه

سرنوشت مبهم 
»ندا« پس از 
صادق خرازی

صادق خرازی از 
بنیان گذاران حزب »ندای 
ایرانیان« در بیانیه ای از 
حضور در این تشکل 
سیاسی اصالح طلب 
استعفا داد. او در 
بیانیه اش نوشت: مدت ها 
پیش توصیه حکیم و 
ملجأ و استادی گرانمایه 
را به جان و دل خریدم و از 
عالم سیاست کوچ کردم... 
اکنون در این مسیر از 
زندگی ام از یکایک شما 
خداحافظی می کنم و 
تک تک اعضای محترم 
حزب را به خدای حکیم و 
دانا، پروردگار خبیر و بصیر 
و توانا می سپارم. مطمئن 
هستم با اخالص و عمل 
صالح آینده ای درخشان 
پیش روی شما قرار 
می گیرد... در این لحظه 
فراق فقط از امید گفته و به 
امید معتقدم و فضیلت 
انسان را در پایبندی 
به اخالق و نیکویی و 
مردم گرایی می دانم. در 
تحوالت آینده موفقیت 
و عزت و سربلندی برای 
حزب و اعضای آن آرزو 
دارم.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000202      سالم. متأسفانه قوانین قضایی هر 
روز دارد آسان تر می شود. دزدها هم راحت هرکاری 

بخواهند می کنند و اخاللگران اقتصادی هم هرکاری 
بخواهند بر سر ما مردم می آورند، چرا مثل قدیم 

برخورد نمی کنید؟ مثل شهید بهشتی ها باشید.

9130000246      باسالم. در مورد کاالهای فکری 
وعقیدتی؛ دانش و قوانین مدیریت رفتار 

مصرف کننده در نظر گرفته شود.
9130000183      یکی از نیازهای جاده ای مسیراصلی 

و ترانزیتی اصفهان به تهران از ابتدای میدان 

جمهوری اسالمی ) دروازه تهران ( تا فلکه 
دانشگاه صنعتی اصفهان و ادامه آن تا جایگاه 

بعدی و مورچه خورت، احداث حداقل دو جایگاه 
سوخت گیری گاز طبیعی »سی. ان. جی« در دو 

طرف این جاده اصلی و قدیمی پرتردد با امکانات 

الزم و تجهیزات ویژه جایگاهی با سکوهای 
متعدد و کادر کار آزموده است.

9360000132      باسالم. افزایش قیمت ها ضربه 
مهلک به مردم است، لطفًا به خاطر خدا جلو هر 

نوع  گرانی کاالها گرفته شود.

 نگاهی دقیق تر 
به شبکه ربایش چهار دیپلمات

شاید برخی چنین گمان کنند از آنجا که حاج 
احمد متوسلیان به دست فاالنژهای لبنانی اسیر 
شــده  اســـت، پــرونــده بــه صـــورت رسمی بــه رژیــم 
صهیونیستی ربطی ندارد. اما مسئله در واقعیت 
کامالً برعکس است. پرونده اسارت و شهادت حاج 
احمد، چنان به تاروپود سیستم امنیتی اسرائیل 
موسوم به »کریا« و پرونده های مهم امنیتی این 
رژیم در دهه های 1970 و 1980 پیوند خورده است 
که الجرم پرده برداری از این پرونده، نیازمند افشای 
پرونده های امنیتی اسرائیل خواهد بود. خبرگزاری 
تسنیم در گزارشی در این باره نوشت: مقاله ای در 
سال 1982میالدی در نشریه عبری »کی وونیم« 
منتشر شد که از راهبرد جدید رژیم صهیونیستی 
)با عنوان طرح یینون( برای دهه 80میالدی خبر 
می داد. در دوره بوش پسر این طرح توسط برنارد 
لوئیس بازنویسی شد تا به نام راهبرد خاورمیانه 
بــزرگ و سپس خاورمیانه جدید در دستور کار 

قرار گیرد.
طرح جنگی »صلح برای جلیله« که توسط شارون 
در کابینه »مناخیم بگین« تصویب و به اجرا نهاده 
شد، تنها مرحله نخست تحقق طرح »یینون« 
بــود و اشغال لبنان و تجزیه آن ســرآغــاز تحقق 
پــروژه »بالکانیزه« کــردن خاورمیانه. در آن زمان 
اما در تهران نه حاج احمد متوسلیان و نه شورای 
عالی دفاع، هیچ یک از وجود چنین طرحی اطالع 
نداشتند و این گونه بود که حاج احمد وهمراهانش 
ــون یــکــی از پیچیده ترین و ســری تــریــن  در کــان

پروژه های منطقه ای قرار گرفتند.
»اسرائیل شاهاک« روشنفکر منتقد و چپ گرای 
رژیم صهیونیستی نخستین بار این سند را منتشر 
کرد. از جمله الزامات گسترده چنین طرحی، عقبه 
سنگین اطالعاتی و امنیتی آن مبتنی بر سیستم 
امنیتی رژیم اسرائیل موسوم به کریا )متشکل از 
وزارت جنگ، ستاد کل، آمــان، موساد و شاباک 
اسرائیل( و کارزار بزرگ اطالعاتی آن بود. با اعالم 
خبر اعزام نیروهای ایرانی به لبنان این سیستم با 

رهبری موساد به اقدامی گسترده دست زد.
درســت در همین زمــان بود که پرونده ای راکــد در 
بایگانی موساد از سوی رئیس وقت موساد »ناخوم 
آدمونی« فراخوانده شد. پرونده جوانی به نام احمد 
متوسلیان که درباره تبادالت اطالعاتی موساد با 

ساواک ایران بود. 
شبکه شمال، شبکه جاسوسی مشترک میان 
ساواک شاه و موساد اسرائیل برای جاسوسی علیه 
کشور عراق بود که پس از فروپاشی رژیم پهلوی به 
طور کامل در اختیار موساد قرار گرفت؛ شبکه ای 
که در رأس آن خاندان بارزانی در کردستان عراق 

قرار داشتند.
البته همکاری بارزانی ها با موساد مستقل از روابط 
مشترک با پهلوی ها در جریان بود. این شبکه نه 
تنها پس از انقالب اسالمی از بین نرفت، بلکه با 
نیروی جدیدتری به کار خود ادامه داد. روزی که 
احمد متوسلیان بر فرودگاه دمشق پای نهاد، این 
جوان 29ساله برای اسرائیل معمایی ناشناخته 
نــبــود. اطــالعــات تبادلی بــا ســـاواک بــه انضمام 
اطالعات شبکه شمال، پرونده به نسبت قطوری 

از احمد متوسلیان در موساد فراهم کرده بود.
پیش از هرچیز باید در نظر داشت ربایش چهار 
ایــرانــی در حقیقت نــه یــک اتــفــاق کــه یــک پــروژه 
امنیتی بود که فقط در گام ربایش از سوی رژیم 
صهیونیستی به فاالنژها سفارش داده شد. در کنار 
رؤسای موساد، »روبر حاتم« معروف به »کبری« 
هم قرار داشت که در 14تیر1361 در پست بازرسی 
)حاجز( »بــربــاره« حــاج احمد و آن سه تن دیگر 
را ربود.طراح و هدایت کننده اصلی این عملیات 
فردی به نام » مئیر داگان« بود: رئیس یک واحد 
سری مشترک بین ارتش و موساد اسرائیل با اسم 
رمز »ماهی طالیی«. ربایش و ترور هدفمند حاج 
احمد متوسلیان دقیقاً براساس دکترین داگان 
به انجام رسید، آن هم در قالب پروژه ای سفارشی 

به »حبیقه«.
 حل معمای اسارت  حاج احمد متوسلیان، در گرو 
اتصال دو نقطه است. کردستان و لبنان. نقطه 
اول، رابــط ویــژه موساد با بارزانی ها و نقطه دوم 
مئیر داگــان، فرمانده یگان سری ماهی طالیی در 

لبنان 1982.

خبـر
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گردشگریگردشگریدیپلماسیدیپلماسی سرمایه گذاریسرمایه گذاری

 رایزنی سفرای ایران و استرالیا 
در عراق

سفرای ایــران و استرالیا با یکدیگر دیــدار و رایزنی کردند. 
به گــزارش ایسنا، محمد کاظم آل صــادق، سفیر  ایــران در 
عــراق، روز گذشته، پذیرای خانم »پائوال گانلی«، سفیر 
مقیم استرالیا در محل سفارت کشورمان در بغداد بود. 
در این مالقات، آل صادق با تأکید بر شرایط بسیار خوب 
مناسبات دوجانبه کشورمان با عراق به نقش مهم بغداد 
در بهبود و تقویت مناسبات کشورهای منطقه اشــاره  و 
تصریح کــرد نیروهای مسلح عــراق، از تــوان کامل تأمین 
امنیت و دفــاع از کشورشان برخوردارند. سفیر استرالیا 
نیز از تالش های کشور متبوعش بــرای حضور پررنگ تر 

شرکت های استرالیایی در عراق خبر داد.

سفر زمینی به کشورهای شمالی 
ارزان می شود

عزت هللا ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی در حاشیه نمایشگاه توسعه گردشگری ایران کهن، 
سفر ارزان داخلی و خارجی را راهبرد اصلی وزارت میراث 
فرهنگی دانست و گفت: البته سفر ارزان برای گردشگران 
خارجی به ایــران را هم مدنظر داریــم. در چند روز اخیر با 
همتایان تاجیک و ازبــک مذاکراتی انجام شد و بــه زودی 
سفر زمینی ارزان به تاشکند، مرو، سمرقند، بخارا و دوشنبه 
ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان بــرای مــردم  ایجاد 
خواهد شد. جاذبه های این شهرها به جهان اسالم و منطقه 
فارسی زبان تعلق دارد. تعمیق روابط با همسایگان یکی از 

راهبردهای اصلی دولت محسوب می شود.

امضای تفاهم نامه 7میلیاردی 
بین بانک ها و شرکت نفت

تفاهم نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین 
شرکت ملی نفت ایران، بانک ها و شرکت های اکتشاف و تولید 
با حضور رئیس جمهور به ارزش 7 میلیارد دالر امضا شد. به 
گزارش فارس، در اجرای این طرح برای نخستین بار به صورت 
همزمان از ظرفیت بانک های دولتی و خصوصی، صندوق 
توسعه ملی )بانک های ملی، سپه، ملت، پارسیان، تجارت، 
شهر و صندوق توسعه ملی( و شرکت های اکتشاف و تولید 
داخلی )ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مپنا 
و پتروپارس( استفاده خواهد شد. این طرح از لحاظ تأمین 
داخلی منابع مالی با مبلغ 7 میلیارد دالر، تاکنون بزرگ ترین 

پروژه سرمایه گذاری چند دولت اخیر محسوب می شود.

از سوی رسانه های نزدیک به آنکارا اعالم شد

سفر قریب الوقوع اردوغان به ایران
خبرگزاری ترکیه ای  آناتولی روز گذشته از سفر رجب طیب اردوغــان 
رئیس جمهور ترکیه بــه تــهــران در سه شنبه 28تــیــر خبر داد. هنوز 
جزئیات بیشتری از سفر اردوغــان به تهران گــزارش نشده، اما انتظار 
ــد کــشــورمــان در زمینه  مـــی رود وی ضمن مــالقــات بــا مــقــام هــای ارشـ
 هــمــکــاری هــای دوجــانــبــه و بــررســی آخــریــن تــحــوالت منطقه و جهان 

گفت وگو کند.

در اقدامی نادر از سوی سخنگوی وزارت خارجه مصر صورت گرفت

تسلیت قاهره بابت زلزله هرمزگان
احمد حافظ سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در اقدامی نادر در حساب 
توییتری اش نوشت: »ما تسلیت و همدردی صمیمانه خود را در پی جان 
باختن ]تعدادی از شهروندان ایرانی[ در زلزله استان هرمزگان در جنوب 
ایران را ابراز می کنیم؛ زلزله ای که سبب جان باختن و جراحت تعدادی از 
شهروندان در آنجا شد«. وی در ادامه برای تمام آسیب دیدگان آرزوی 

شفای عاجل کرد.

رئیس  جمهور روز گذشته در آیین پایانی 
سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی، 
بر ضرورت آسیب شناسی وضع موجود 
در حوزه علوم انسانی تأکید کرد و تحقق 
علوم انسانی ترازِ انقالب اسالمی را دچار 
عقب ماندگی هایی دانست که باید با نگاه 
اجتهادی و نوآورانه عالمان و دانشمندان این عرصه جبران 
شود. این مراسم در سالن اجالس سران برگزار شد. به گزارش 
ایرنا، حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با 
تأکید بر ضــرورت آسیب شناسی در حــوزه علوم انسانی، 
افزود: علوم انسانی اسالمی، مغزافزار حاکمیت و مدیریت 
و نیز قوه محرکه پیشرفت در نظامی است که مبتنی بر دین 
بوده و درونمایه آن علم و دانش است. در چهل و چهارمین 
ســال پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، الزم اســت یک 
آسیب شناسی کنیم که چه میزان رشد و پیشرفت در این 

حوزه صورت گرفته است؟
رئیسی نشان دادن راه به انسان را مأموریت خطیر علوم 

ــرای بالندگی و  انسانی اسالمی دانست و تصریح کــرد: ب
رشد در حوزه علوم انسانی، باید تقلید از غرب در این حوزه 
کنار گذاشته شود و این دانش بر مبانی غنی اسالمی، کار 
اجتهادی و نوآورانه انجام گیرد. در گام بعدی اجتهاد و نوآوری 
در این حوزه باید در مجامع علمی و حوزوی و دانشگاهی مورد 
استقبال قرار گیرد و نخبگان و عالمان و دانشگاهیان ما با دید 
باز اما نگاهی نقادانه به سراغ نظریه های جدید بروند و آن ها 

را با ابزار نقد، مورد پاالیش قرار دهند.
رئیس جمهور تکریم، تشویق و حمایت از اساتید، محققان 
و پژوهشگران در ایجاد این تحول را ضروری و مؤثر دانست 
و افــزود: پیام این نشست و رویــداد باید این باشد که تا چه 
میزان نظام مسائل کشور مبتنی بر علوم انسانی پاسخ گرفته 
است، همواره یکی از دغدغه های بنده اجرای عدالت در همه 
عرصه ها به ویژه در پرداخت دستمزدها بوده است که در این 
زمینه از استادان دانشگاهی برای تبیین و تنظیم یک شیوه 
علمی عادالنه برای پایان دادن به نظام ناعادالنه پرداخت ها 

دعوت شده است.

رئیس جمهور در آیین پایانی سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی:

  در تحقق علوم انسانی 
تراز انقالب عقب هستیم

رئیس قوه قضائیه در بازدید از دادسرای جرایم امنیتی:

ضابط، در جایگاه قاضی قرار نگیرد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مسئول رسیدگی قضایی به پرونده شخص 
قاضی است و ضابط باید در کنار قاضی قرار گیرد، گفت: شناخت مقام 
قضایی از ضابط و ویژگی ها و ابعاد شخصیتی و کاری او موضوع بسیار 
حائز اهمیتی است و این شناخت به مرور زمان حاصل می شود. به گزارش 
ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، روز گذشته ضمن 
بازدید از دادســرای جرایم امنیتی تهران، در جمع قضات و کارکنان این 
دادسرا گفت: »مسئوالن ذی صالح قضایی و مشخصاً مقامات دادسرا 
باید ضمن بهره گیری از تخصص، امکانات و مسئولیت های قانونی 
ضابطان در امر خطیر کشف جرم و تعقیب متهم، بر این نکته مهم توجه 
داشته باشند که مسئول رسیدگی قضایی به پرونده شخص قاضی است 
و او است که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده است؛ بر همین مبنا، ضابط باید 

در کنار قاضی قرار گیرد و کمک کار او در سیر رسیدگی به پرونده باشد«.
نحوه برخورد با ضابطان قضایی و تعیین جایگاه واقعی آن ها در مسیر 
دادرسی همواره جزو تأکیدات ویژه رهبر معظم انقالب به قضات است 

و در دیدار اخیر ایشان با مقامات دستگاه قضا بار دیگر شاهد آن بودیم.
محسنی اژه ای در ادامــه بیان کرد: »شناخت مقام قضایی از ضابط و 
ویژگی ها و ابعاد شخصیتی و کاری او موضوع بسیار حائز اهمیتی است 
و این شناخت به مرور زمان حاصل می شود«.وی در همین راستا گفت: 
ما در فرایند دادرسی در عین اینکه به جمع آوری اطالعات و کشف جرم 
می پردازیم، باید به مقوله تربیت و هدایت متهم نیز نگاه ویژه ای داشته 
باشیم؛ به طریق اولی در مورد ضابطان هم به همین شکل است و این 
رویکرد هدایتی و تربیتی متهمان و محکومان در ضابطان هم باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.
اژه ای در ادامــه خطاب به مسئوالن دادســرا تأکید کرد از مسائلی نظیر 
عدم صورتجلسه ضابط درباره انجام مراحل مختلف بازرسی به سادگی 

 عــبــور نکنند و چنانچه یــک ضــابــط پــس از اجــازه 
مقام قضایی و با رعایت موازین قانونی، اقدام به 

بازرسی و یا ضبط اشیایی از متهم کرد و نسبت 
به صورتجلسه کردن آن، اقدام الزم را ترتیب 
نداد، موضوع را به صورت دقیق پیگیری کنند.

رئیس قوه قضائیه البته به مسئوالن قضایی 
ذی ربط و مشخصاً مقامات دادسرا تأکید کرد 

در سیر رسیدگی به پرونده و تحقیق از 
متهم یا متهمان حتماً بهره گیری از 

نظرات تخصصی ضابطان را مورد 
توجه قرار دهند.

خبر ویژه

»به نشر« در میان برندگان بیستمین جایزه قلم زرین
6 برگزیده و شایسته تقدیر بیستمین دوره جایزه »قلم 
زرین« معرفی شدند. به گزارش ایسنا، اسامی اعالم شده 
در مراسم پایانی این دوره از جایزه »قلم زرین« که روز 
گذشته در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب برگزار شد 

به شرح زیر است: 
بخش شعر کودک و نوجوان: ◾

برگزیده: شعر سفارشی/افسانه شعبان زاده/لوپه تو
 بخش داستان کودک و نوجوان: ◾

برگزیده: من و آقای همسایه/ علیرضا متولی/به نشر
ننه اربعین و ساک عجیب و غریب/سنا ثقفی/رود آبی

بخش نقد و پژوهش: ◾
در ایــن بخش هیچ اثـــری بــرگــزیــده و شایسته تقدیر 

شناخته نشد.
بخش شعر بزرگسال: ◾

برگزیده: مرتد/ مهدی جهاندار/شهرستان ادب
همان گندم اول/ عباس باقری/فصل پنجم

بخش داستان بزرگسال: ◾
شایسته تقدیر: صــور سکوت/محمد قائم خانی/

شهرستان ادب
در بخش تقدیر از ناشران برگزیده، از انتشارات لوپه تو، 
به نشر، رود آبی، شهرستان ادب و فصل پنجم قدردانی 
شد. جایزه ادبی »قلم زرین« یک جایزه ادبی خصوصی 
اســت و هر ســال توسط انجمن قلم ایــران همزمان با 

14تیرماه »روز ملی قلم« برگزار می شود.



زمان حذف 
قرعه کشی 

خودرو مشخص 
شد

امید قالیباف؛ 
سخنگوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 
نوشت: برنامه ای که 

امسال وزارت صمت از 
خودروسازان مطالبه 

کرده تولید بیش از 
1/5 میلیون خودرو 

است که در بهار امسال 
۹۸درصد آن برنامه 

محقق شده است.
وی همچنین نوشت: 

تا ۷ تیرماه، ۳۰۰ 
درصد رشد در تولید 

خودرو کامل نسبت به 
مدت مشابه؛ با ادامه 
این برنامه به تدریج 

شاهد حذف قرعه کشی 
خودرو تا آخر سال 

خواهیم بود.

خبرخبر
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با واردات ۱۵۰ 
هزار تن شکر از ابتدای سال، قیمت هر کیلو شکر درب 

کارخانه ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگاران  جوان غالمحسین بهمنی گفت: 
ــازار به تعادل  با واردات شکر و رونــد نزولی قیمت، ب
رسیده است. مقادیر زیادی شکر وارداتی در راه است 

که با ایــن وجــود کمبودی در عرضه نــداریــم. بهمنی 
می گوید: هم اکنون قیمت شکر در بازارهای جهانی 
حدود ۲۰ تا ۳۰ دالر کاهش یافته به طوری که قیمت هر 
تن شکر تحویل بنادر ایران به ۵۵۰ دالر رسیده است. 
نبود سیستم توزیع مناسب و دخالت دولت بر عرضه 
و نظارت بر قیمت ها از دالیل اصلی محدودیت عرضه 

شکر در فروشگاه هاست. 
بررسی های میدانی نشان می دهد قیمت کنونی هر 
کیلو شکر ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان و هر بسته شکر یک 
کیلویی ۲۶ تا ۲۷ هــزار تومان اســت. قیمت هر کیلو 
محصول درب کارخانه از ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان به ۱۸ هزار 

تومان رسیده است.

اجــــــرای  مــهــدی پناهی 
»سامانه مــؤدیــان ســازمــان امور 
مالیاتی و پایانه های فروشگاهی« 
یکی از وعــده هــای عمل نشده 
ــت. دولــت  ــت روحـــانـــی اســ ــ دول
ــول یـــک ســال  ســیــزدهــم در طــ
ــردن این  ــرای عملیاتی کـ ــادی بـ ــ گذشته تـــالش زی
سامانه انجام داده و طبق وعده قرار است به زودی 
از آن رونمایی کند امــا ایــن سامانه چیست و چه 

کارکردهایی دارد؟ 

مــزایــای اجـــرای سامانه مــؤدیــان ســازمــان امــور  ◾
مالیاتی و پایانه های فروشگاهی

سیاوش غیبی پور، مــدرس دانشگاه و کارشناس 
مسائل اقتصادی و مالیاتی در رابطه با مزایای اجرای 
»سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی و پایانه های 
فروشگاهی« به قدس می گوید: مزایای این سامانه 
را از دو منظر می توان برشمرد، هر ساله اختالفات 
ــادی بین مــأمــور مالیات بــا مــوضــوع تشخیص  زیـ
مالیات و مؤدی وجود دارد و دلیل این ادعا نیز حجم 
پرونده هایی است که به شورای حل اختالف گسیل 
مــی شــود. وی ادامـــه مــی دهــد: افـــزون بــر ۳۰درصــد 
مؤدیان مالیاتی از رقم تعیین شده، تمکین نمی کنند 
و همه این ها به عنوان پرونده اختالفی هزینه زاست 
ضمن اینکه ایــن مالیات که باید به دســت دولت 
برسد، االن ارزش دارد در حالی که دو یا سه سال بعد 
وصــول می شود. در صورتی که با استقرار سامانه 
مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، این اختالفات از بین 

می رود و خرید و فروش شفاف می شود.
غیبی پور تصریح می کند: اما اگر سامانه نباشد، مؤدی 
می تواند به هر دری بزند تا مالیات را ندهد و یا حداقل 
اختالف ایجاد شود و پرداخت آن به چند سال آینده 
موکول گردد. غالب مؤدیان با بهانه هایی مثل اینکه 
برای همسایه کارت کشیدم، جنسم برگشت خورد 

و... از قبول مالیات تعیین شده سر باز می زنند در 
حالی که اثبات این ادعاها در دنیای پر از داده های 

امروز کار ساده ای نیست. 
ایــن اســتــاد دانــشــگــاه بــا بــیــان اینکه ایــن سامانه 
مشخص می کند چه چیزی خریداری و چه چیزی 
ــه، ماهیانه و هزینه ها  ــ فروخته شــده و ســود روزان
چقدر اســت می گوید: با کمک ایــن سامانه، روند 
مالیات ستانی تسهیل شــده و هزینه های وصول 

کاهش می یابد. 

عدالت در مالیات ستانی ◾
این کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی به ابعاد دیگر 
مزایای ایــن سامانه اشــاره و بیان می کند: عدالت 
در مالیات ستانی روی دیگر این سکه اســت. الزم 
است همه گروه های اصناف به اجــرای این سامانه 
تن در دهند و مثل زنجیر به هم متصل باشند. با 
اجرای سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی هیچ 
خرده فروشی به دنبال دریافت جواز عمده فروشی 
نخواهد بــود ولــی اگــر تبعیض وجــود داشته باشد 

خوش رفتارهای مالیاتی هم تغییر رفتار می دهند و 
وارد گروهی می شوند که از شفافیت فراری است. 

گذار از سنتی بودن به دولت الکترونیک ◾
غیبی پور با بیان اینکه قانون جدید مالیات های 
مستقیم که در ۳۱ تیرماه ۱۳9۴ اصالح شده، شامل 
تغییراتی اســت که گــذار از سنتی بــودن به دولت 
الکترونیک را نشان می دهد، تأکید کرد: در گذشته 
داده ها و بانک اطالعاتی مالیاتی به آن شکل نبود، 
تنها داده های فصلی از مالیات یک شهروند وجود 
داشت. اکنون با افزایش مؤدیان و رسیدن به رقم ۵ 
میلیون مؤدی، چه تعداد نیرو باید به این همه داده 
بانکی و اطالعاتی رسیدگی کنند؟ در حقیقت در واقع 
راهی جز تغییر ساختار اطالع رسانی جریان کاالیی، 

خرید، فروش و اجاره تسهیالت وجود ندارد.

چه کسانی با سامانه مؤدیان سروکار دارند؟ ◾
وی می افزاید: مؤدیان به لحاظ فروشگاهی به دو 
دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست اشخاص 
حقوقی یا شرکت ها و مؤسسه ها هستند که بخشی 
از آن ها در معامالت فصلی گزارش هایشان را می زنند 
و اگر نزنند جریمه می شوند اما برای مشاغل گروه 
دوم و ســوم راهــی جز نصب دستگاه های سامانه 
فروشگاهی نیست تا بانک اطالعاتی مالیات کشور 
تکمیل شود. این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه 
اجــرای سامانه فروشگاهی قانون جدیدی نیست، 
می گوید: سال هاست که دولــت بــرای فروشگاه ها 
مشوق گذاشته  تا در صورت استفاده از پایانه های 
ــاده۱۰۱ قانون  ــ فــروشــگــاهــی، مشمول معافیت مـ

مالیات های مستقیم شوند اما به دالیل مختلفی 
مانند آماده نبودن سیستم و تجهیزات مورد نیاز، 
نداشتن دانــش ثبت و عــدم آمادگی اصناف برای 
شفافیت اطالعاتی، در عمل استقبالی از آن نشد؛ 
اگرچه معتقدم چالش اصلی اصــنــاف، قوانین و 
سخت افزار نیست بلکه بخشی از مجامع صنفی 
به خاطر نگرانی های مالیات و افشای تراکنش های 
بانکی و مشخص شدن حجم خرید و فروششان، 

خیلی با شفافیت رابطه ندارند.
وی ادامــه می دهد: در حالی که ما نیازمند پذیرش 
جمعی از سوی تمامی اصناف و مشاغل هستیم 
و تــا تمامی اصــنــاف، خــریــد و فــروشــشــان را مثل 
فروشگاه های زنجیره ای در سامانه ثبت نکنند امیدی 
به اجرای این قانون نیست. اگرچه در نهایت اصناف 

چاره ای جز اجرای این قانون ندارند. 

نقش اصناف در اجرای سامانه مؤدیان ◾
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصناف و مالیات 
باید در رابطه با اجرای سامانه مؤدیان و پایانه های 
فروشگاهی به تفاهم های الزم برسند، اظهار می کند: 
اگر تاکنون این قانون اجرا نشده به این معناست که 
در این رابطه دوطرفه، یک طرف همکاری الزم را نکرده 
است، هر قدر هم قانون نوشته شود و دولت تکلیف 

کند، این نظام فروشگاهی پیاده نمی شود. 
این کارشناس امور مالیاتی ادامه می دهد: همین حاال 
هم می شود از طریق تراکنش های بانکی کارتخوان ها، 
فروشگاه ها را رصد کرد ولی نظام فروشگاهی نیازمند 
کمی زحمت و دانش بیشتری است تا داده هایش 
را ثبت کند. غیبی پور با بیان اینکه اجــرای سامانه 
فروشگاهی با پولشویی و فــرار مالیاتی مبارزه و به 
وصول مالیات کمک می کند گفت: شکی نیست 
که ایــن اقــدام منتج به کوتاه شــدن دســت دالالن و 
شفافیت اقتصاد و در ادامه هدایت نقدینگی از بازار 

سکه، طال و ارز به سمت تولید می شود. 

سامانه ساماندهی مالیاتی که به زودی توسط دولت رونمایی می شود، چیست و چه کارکردهایی دارد؟

همه چیزدرباره سامانه  مؤدیان مالیاتی

 این ســامانه مشــخص می کند چه چیزی خریداری و چــه چیزی فروخته 
شده و سود روزانه، ماهیانه و هزینه ها چقدر است. با کمک این سامانه، روند 

مالیات ستانی تسهیل شده و هزینه های وصول کاهش می یابد. 
گزيدهگزيده

اقتصاد3
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قیمت روز 
جاروبرقی 

  روسو 
BOSS مدل

3.500.000  تومان

   پارس خزر  
2000 Turbo مدل
2.530.000  تومان

  شروین 
VC3200 مدل

1.248.000  تومان

  بوش 
BGL8PRO5IR مدل

8.600.000  تومان

  دوو 
DVC-LH22R مدل

4.208.000  تومان

  فیلیپس 
FC9170 مدل

7.173.000  تومان

82.310.000نیم سکه52.500.000ربع سکه1.511.072بورس 276.468دالر )سنا(60.790.000 مثقال طال 18.956دینار عراق )سنا(143.990.000سکه14.044.000 طال  18 عیار1.801اونس طال 75.281درهم امارات )سنا(

 شکر
 ارزان می شود؟
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
با موضوع برون  ارزیابی ساده  با  دوفقره مناقصه عمومی یک مرحله ای 
و  شرب  آب  تأسیسات  از  نگهداری  و  برداری  بهره  فعالیتهای  سپاری 
خدمات مشترکین در شهرستان جغتای ،  طرقبه شاندیز 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 سامانه1401/04/12 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: 1401/04/18
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:      1401/04/29

هزینه چاپ 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 درست آب در تقسیم عادالنه نعمت خداوند سهیم باشیم

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی ساده  ول

ت ا
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره 

برداری و نگهداری از تأسیسات 
آب شرب و خدمات مشترکین 

شهر ستان جغتای
2001001446000118

59.742.276.659 ریال 
پنجاه و نه میلیارد و هفتصد و 
چهل و دو میلیون و دویست و 

هفتاد و شش هزار و ششصد و  
پنجاه و نه ریال

1.992.300.000ريال
یک میلیارد و نهصد و نود و دو 

میلیون و سیصد هزار ريال

2
برون سپاری فعالیتهای بهره 

برداری و نگهداری از تأسیسات 
آب شرب و خدمات مشترکین 

شهر ستان طرقبه شاندیز

2001001446000119
78.857.820.672 ریال
هفتاد و هشت میلیارد  و 
هشتصد و پنجاه و هفت  

میلیون و هشتصد و بیست هزار 
و ششصد و هفتاد و دو ریال 

2.565.800.000 ریال
دو میلیارد و پانصد و شصت و 

پنج میلیون و هشتصد هزار ریال
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آگهی تمدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد کندن ، خاکبرداری و بتن ریزی چاله 
کانوایر اسکلت 1.5 متری مونتاژ دو خود را  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

سپرده شرکت در مناقصه 600.000.000 ریال می باشد .
متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ 

1401/04/23   به شرح ذیل اقدام نمایند:
ایران  بازرگانی  واحد  از  حضوری  بصورت  مناقصه:  اسناد  دریافت  نحوه   -1
سایت  طریق  از  یا  و  الی15  ساعت8  از  کاری  روزهای  در  خراسان  خودرو 
اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن)051-33563050 ( 

و)  9-33563501-051 داخلی )4021((  
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 
جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهای کاری از ساعت8 الی15 

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب
 در روز شنبه مورخ 1401/04/25 ساعت 14 می باشد .

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج یک نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(
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ارتباطات و امور بین الملل

با ارزیابی کیفی پیمانکاران  
شماره:  1401/3163- م/170
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شرکت کشاورزی رضوی در نظر دارد نسبت به کشت 
مش�ارکتی زعفران در مس�احت 20هکت�ار از اراضی 
مزرع�ه س�امی در کش�ت و صنع�ت ترب�ت حیدریه 
از طری�ق مزای�ده اقدام نماید، لذا از کلیه اش�خاص 
حقیقی و حقوقی  دعوت می شود جهت دریافت اسناد 
مزایده ب�ه آدرس س�ایت https://epf.ir )قس�مت 
مزای�ده( مراجع�ه نماین�د ، مهل�ت ارائه پیش�نهادات 
س�اعت13 مورخ 1401/04/21 می باش�د . ضمنا در 
صورت نیاز به دریاف�ت اطاعات از طریق پیامک با 

شماره 09151382027 ارتباط برقرار فرمایید.
     شرکت کشاورزی رضوی 

آگهی مزایده کشت مشارکتی 
محصول زعفران



   جزئیات فینال 
»عصر جدید« 
مشخص شد  
فینال »عصر جدید« 
مصادف با شب عید 
سعید قربان پس از خبر 
ساعت۲۲ روی آنتن شبکه 
سوم سیما خواهد رفت. 
در فینال امسال عصر 
جدید ۶شرکت کننده 
ستیال و آنیسا در رشته 
آکروبات نمایشی و 
هوایی، پیمان ابراهیمی 
در رشته استندآپ 
کمدی، احسان یاسین 
در رشته خوانندگی، 
ساینا شیخی در رشته 
دوبله، علی طوالبی در 
رشته خوانندگی و گروه 
پهلوانک های ایران  زمین 
در رشته ورزش باستانی 
به رقابت با هم می پردازند. 
انتخاب قهرمان مسابقه و 
رده بندی بین ۶ فینالیست، 
با رأی گیری مخاطبان در 
شب عید غدیر مشخص 
خواهد شد.

دیدگاه

»سلمان فارسی« جذاب و تاریخی ◾
حتماً از چند و چــون تولید سریال »سلمان 
فارسی« باخبر هستید. خالق »مختارنامه« 
این بار سراغ داستانی دیگر از صدر اسالم رفته 
و قرار است باز هم سریال جذاب و ماندگاری 
را بــرای عالقه مندان به مجموعه های جذاب 

تاریخی رقم بزند.
ــن مــجــمــوعــه تــاریــخــی بــه دوران زنــدگــی و  ایـ
مهاجرت سلمان فارسی از تولد تا صدر اسالم 
ــران دوره ساسانی،  مــی پــردازد و سه مقطع ای
بیزانس و حجاز صدر اسالم را روایت می کند. 
پــروژه سلمان فارسی که نگارش اولیه آن در 
سال 1378 به پایان رسیده بود، پس از وقفه  ای 
20 ساله در دی ماه 1398 در کرمان کلید خورد. 
قشم، شاهرود، جلفا و رود اَرَس، شهرک غزالی، 
سواحل مــازنــدران، شهرک سینمایی نور و... 
از مکان هایی بودند که ظرف دو سال گذشته 
فیلم برداری در آن ها صورت گرفت و این روزها 
همچنان در شهرک دفاع مقدس ادامه دارد و 

به زودی به شهرک غزالی می رسد. 
این سریال که یکی از عظیم ترین سریال های 
ــزیــون اســـت بـــا بــیــش از هــــزار و  ــوی ــل تـــاریـــخ ت
500بازیگر جلو دوربین رفته، 12 هــزار دست 
لــبــاس بـــرای آن دوخــتــه شــده و لوکیشن های 

بی شماری دارد. 
نقش سلمان فارسی را در این پروژه سه بازیگر 
در ســه مقطع کــودکــی و نــوجــوانــی، جــوانــی و 
میانسالی و پیری ایفا می کنند کــه علیرضا 
شــجــاع نــوری نقش دوران میانسالی و پیری 
سلمان را بــازی می کند و بازیگران شاخصی 
همچون فرهاد اصالنی، داریوش فرهنگ، رضا 
کیانیان، حسن پورشیرازی و... در این مجموعه 

حضور دارند.

راه پرفراز و نشیب »موسی کلیم هللا)ع(«  ◾
عمر کفاف نداد تا زنده یاد فرج هللا سلحشور 
کــار ناتمامش را بــه پــایــان بــرســانــد و سریال 
ماندگار دیگری را همچون مجموعه »یوسف 
ــی کـــه نــگــارش  ــد؛ در حــال ــن پــیــامــبــر« خــلــق ک
فیلم نامه حضرت موسی)ع( به پایان رسیده 
ــال  ــن ســری ــ ــه ســـاخـــت ای ــورجـ ــود جـــمـــال شـ ــ ب
را بــرعــهــده گــرفــت امــا قسمت او هــم نشد و 
بیماری اجازه ماندن در این پروژه را به او نداد. 
حــاال ابراهیم حاتمی کیا سکان هــدایــت این 
مجموعه را به دست گرفته؛ گرچه از آن زمان 
تاکنون تغییرات دیــگــری هــم اتــفــاق افــتــاده و 
سیداحمد میرعالیی، تهیه کننده »موسی 
کلیم هللا)ع(« جای خودش را به سیدمحمود 
ــا تــاکــنــون بخش قابل  رضـــوی داده اســـت، ام
توجهی از فیلم نامه کــه بــر مبنای قصه های 
قرآنی است، توسط حاتمی کیا بازنویسی شده 
اســت. حاتمی کیا تجربه ساخت دو سریال 
»خاک سرخ« و »حلقه سبز« را در کارنامه اش 
دارد و اغــلــب آثـــار سینمایی اش نیز در ژانــر 
دفاع مقدس و اجتماعی است. این نخستین 
تجربه ســریــال ســازی او در چنین ابــعــادی و 
البته با موضوعی تاریخیـ  مذهبی خواهد بود 
اما حضورش به عنوان یکی از برجسته ترین 
سینماگران مؤلف پس از انقالب پشت دوربین 
»موسی کلیم هللا)ع(« نوید مجموعه ای درخور 
و قابل قبول را می دهد. این روزهــا سریال در 
مرحله پیش تولید قـــرار دارد و همزمان نیز 
کارگاه های پیش تولید صحنه و لباس مشغول 
آماده سازی برای تولید سریال هستند. حاال 
باید منتظر ماند و دید چه بازیگرانی قرار است 
در این سریال مهم و عظیم تاریخی نقش  های 

کلیدی را برعهده بگیرند.

روایت »جشن سربرون« در میان عشایر ◾
مجتبی راعــی را بیشتر در کسوت فیلمساز 
سینما دیده ایم و »عصر روز دهم« و »سفر به 
هیدالو« از آثار شاخص این کارگردان است. 
آخرین حضورش در سینما به سال 91 و فیلم 
»ترنج« بازمی گردد اما او این اواخــر مشغول 
ساخت یک سریال برای تلویزیون بوده است. 
»جشن سربرون« مجموعه ای است تاریخی 
که راعی آن را به سفارش سیمافیلم تولید کرده 
اســت. ایــن سریال که در رده تولیدات الــف و 
فاخر قرار دارد برشی از تاریخ را برگزیده که با 
وجود اهمیت و تعدد رخدادهای اثرگذارش، 
در طول این سال ها کمتر به آن پرداخته شده 
اســت. او داستانی در دوران قاجار و پیش از 
مشروطه را روایت می کند و از دل عشایر فارس 
ایــن مقطع تاریخی را به تصویر می کشد. به 
گفته راعــی، ایــن سریال در سه فصل نوشته 
شده  و فصل اول این سریال ماجرای چند خان 
و رعیت را به تصویر می کشد و فصل دومش در 

زمان پهلوی اول رخ می دهد.
این سریال 42قسمتی این روزها مراحل نهایی 
صداگذاری، ساخت موسیقی و... را پشت سر 
می گذارد و با حضور بازیگرانی همچون حسین 
محجوب، نــادر فــالح، لیال اوتــادی، قاسم زارع، 
ــاردان، میرطاهر مظلومی، مهدی  ــ ــوش ک داریـ
فقیه، کریم اکبری مبارکه، بیوک میرزایی و... 
بــه زودی روی آنتن خــواهــد رفــت. در خالصه 
داستان جشن سربرون آمده است؛ »بهادر« 
کدخدای ایل پوسان با کدخدای طایفه همسایه 
»سرخو«، رقابت و مخالفتی دیرینه دارد. مدتی 
است آتش کینه ها خاموش شده است تا اینکه 
سرخو با اعتماد به نفس به خواستگاری دختر 

زیبای بهادر جهان پسند می آید... .

حرف هایی که قرار است به خیلی ها بربخورد! ◾
در میان مجموعه های الف سیما، سریال »طالق« 
بــا مــوضــوع فساد و فسادستیزی هــم بــه چشم 
می خورد. سریالی که برخالف نامش که خبر از 
داستانی خانوادگی می دهد اما یک درام سیاسی 
ــی   اش دربــــاره مفاسد  اســـت کــه مــحــوریــت اصــل
اقتصادی است؛ موضوعی حساسیت برانگیز که 
پرداختن به آن در قالب سریال تلویزیونی آن هم 
با درجه الف حتماً جذاب خواهد بود، مضاف بر 
اینکه »طالبی« در زمان تصویربرداری این سریال 
خطاب به مدیران سیما گفته بود در زمان پخش 
سریال شجاعت داشته باشند چون موضوعات 

آن موجب می شود به خیلی ها بربخورد.
طالبی در دو دهه 70 و 80 دو سریال مهم را برای 
تلویزیون ساخته است؛ نخست سریال »بازگشت 
ــاره اسیران جنگ ایــران و عراق  پرستوها« که درب
بود و در زمان خودش با استقبال بسیاری مواجه 
شد و دیگری سریال »به کجا چنین شتابان« که 
آن هم طــرفــداران پروپا قرصی داشــت. فیلم های 
»قالده های طال« و »یتیمخانه ایــران« که آخرین 
ساخته های طالبی در سینمای ایران تا امروز بوده 
نیز در زمان اکران با واکنش های متفاوتی مواجه 
شدند. شاید بتوان طالبی را یکی از فیلمسازانی 
دانست که فیلم هایش به صراحت رنگ و بوی 
سیاسی می گیرد و ترسی هــم از مخالفت ها و 
انتقادها ندارد. پیشتر سریال »آقــازاده« ساخته 
بهرنگ توفیقی با محوریت مفاسد اقتصادی 
و رگه هایی سیاسی در شبکه نمایش خانگی به 

نمایش درآمده بود.
ــی، زنـــده یـــاد چنگیز جلیلوند،  ــالنـ فـــرهـــاد اصـ
قطب الدین صادقی، احترام برومند، علیرام نورایی، 
مجید واشقانی، محمدرضا هدایتی، علی دهکردی 

و… در »طالق« نقش آفرینی می کنند.

گزارشی از آخرین وضعیت سریال های »سلمان فارسی«، »موسی کلیم اهلل)ع(«، »جشن سربرون« و »طالق« 

4 پروژه فاخر تلویزیونی در راهند

خبرخبر
روزروز

  صبا کریمی      ساخت سریال های الف ویژه که 
عمومًا به نام فاخر هم شناخته می شوند و قرار 

است یک سر و گردن از سریال های معمولی باالتر 
باشند، از جمله مأموریت های اصلی سازمان 

صداوسیماست و در دهه های مختلف نیز تولیدات 

قابل قبولی ارائه داده است. تولید مجموعه های 
متعددی همچون »امام علی)ع(«، »یوسف پیامبر«، 
»در چشم باد«، »مختارنامه«، »کاله پهلوی« و... در 

ذیل همین مأموریت و تعریف می گنجند. از آنجایی 
که این سریال ها به نسبت سایر آثار تولیدی هزینه 

تولید باالتری دارند و نیازمند زمان بیشتری 
در مراحل پیش تولید و ساخت هستند، طبیعتًا 

برنامه ریزی برای ساخت چندین سریال به طور 
همزمان می تواند آنتن را در بازه های زمانی مختلف 

تأمین کند. این روزها نیز چهار سریال الف در 

مراحل مختلف تولید هستند و تعدادی از آن ها به 
زودی روانه آنتن خواهند شد. 

در این گزارش نگاهی اجمالی به چهار پروژه فاخر 
و کلیدی تلویزیون که توسط سیمافیلم تولید 

می شوند، خواهیم داشت.

خواننده دیگری هم بازیگر شد!
راه کج سینما

زهره کهندل   سینمای تجاری و گیشه پسند 
پس از عبور از بازیگران چشم رنگی و فریبنده در 
دهه های پیش حاال دست به دامان چهره های 
جنجالی و سلبریتی ها شده اســت. دعــوت به 
بازی از خواننده های پاپ در فیلم های سینمایی 
و سریال های شبکه نمایش خانگی در چند 
ســال اخیر بــه فــرمــول ثابت فیلمسازان بــرای 
فروش بیشتر آثارشان بدل شده است. اگرچه 
در اوایل دهه 90 استفاده از بازیگران زن خارجی 
و لوکیشن های خارج از ایــران، دستاویزی برای 
جذب مخاطب و مانور تبلیغاتی بود، اما اکنون 
خواننده ها برگ برنده فروش در گیشه شده اند. 
پس از بازیگر شدن خوانندگانی همچون فرزاد 
فرزین، رضا یزدانی، سیروان خسروی و امیر 
مــقــاره کــه شــاهــد بـــازی هـــای متوسط و گاهی 
فاجعه بار از آن ها بودیم حاال نوبت به خواننده 
دیگری رسیده که قطعه »مثالً روم زوم کنی« او 
دستمایه طنز و مسخره قرار گرفته است.  زانکو 
در فیلم سینمایی »رقصنده« به کارگردانی 
بهمن گــودرزی در کنار بازیگرانی از جمله امیر 
جعفری و امین حیایی در سکانس های کشور 
ترکیه مقابل دوربین رفته است. اگرچه اضافه 
شدن این خواننده )که آهنگ هایش نشانی از 
تالش برای ماندگاری او در جهان موسیقی ندارد( 
به این پروژه سینمایی برای او و تهیه کننده اثر، 
بازی دو سر برد است که به شهرت زانکو و فروش 
بیشتر فیلم کمک می کند اما احتماالً بازی دو 
سر باخت برای تماشاگر و سینمای ایران خواهد 
بود که منجر به هدررفت وقت و سرمایه در راهی 

کج و بی حاصل می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

نقض قانون، خط قرمز ما 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
دربـــاره توقیف بعضی نمایش ها در حاشیه 
مراسم اهدای جوایز آثار تقدیری جایزه کتاب 
ســال جمهوری اســالمــی گفت: پــس از اینکه 
اشــکــاالت نمایش »مــخــاطــب« بــرطــرف شد، 
تــا انتها اجــرا شــد. در همۀ بحث ها تمکین و 
اجــرای قانون را داریـــم. جایی که قانون نقض 
می شود، محل خط قرمز ماست. کسی که از ما 
مجوز می گیرد باید مطمئن باشد که کارش اجرا 
می شود ، مگر اینکه در اجرا از آن مجوز تخطی 
کند. مثالً در تئاتر که اجرای زنده است ممکن 

است  این اتفاق بیفتد.

و هنر فرهنگ 

گزارش
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زندگی »علیرضا بیرانوند« پروانه نمایش گرفت ◾
شــورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای 
فیلم های »بیرو« به تهیه کنندگی مجید برزگر 
و کارگردانی علی عباس میرزایی و »کوچه ژاپنی ها« به 
تهیه کنندگی علی اکبر ثقفی و کارگردانی امیرحسین ثقفی 
موافقت کرد. »بیرو« روایتی از زندگی علیرضا بیرانوند و 
»کوچه ژاپنی ها« هم در ژانر اجتماعی ساخته شده است.

گشایش دومین نمایشگاه نقاشی  »مسعود کیمیایی«   ◾
دومــیــن نمایشگاه انــفــرادی نقاشی های 
مسعود کیمیایی گشایش یــافــت. این 
ــه دارد در  ــ نمایشگاه کــه تــا 20 تــیــر ادام
نگارخانه هنر آریانا میزبان عالقه مندان است. کیمیایی 
گفته بود خودش را نقاش نمی داند اما از اوایل جوانی و 
پیش از 20سالگی دستی بر قلم مو داشته و سری هم به 

عرصه هنرهای تجسمی زده است. 

سینما برو جلو لنگ بنداز! ◾
سیدجواد هاشمی به مهر گفت: در حال 
حاضر سطح شهر پر است از بیلبوردهای 
ــن یعنی  تبلیغی ســریــال تلویزیونی و ای
سینما برو جلو لنگ بنداز! آخر به چه قیمتی با این 
سینمای مفلوک زورآزمایی می کنند که یک سینماگر 
برای تبلیغ فیلمش در تلویزیون باید فیلمی بسازد که 

تلویزیون دوست داشته باشد؟ 

تئاتر عروسکی توان درآمدزایی دارد  ◾
هادی حجازی فر، دبیر نوزدهمین جشنواره 
بین المللی نمایش عروسکی در خصوص 
مــیــزان بــودجــه جــشــنــواره گــفــت: بــودجــه 
جشنواره امسال افزایش 400 درصدی داشته است. چون 
این پول از بودجه تئاتر هزینه می شود حتماً تا زمان برگزاری 
جشنواره، این بودجه را به جیب تئاتر بازمی گردانم چون 

معتقدم تئاتر عروسکی توان درآمدزایی دارد.

س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت روان س���یکلت 
ش���ماره  و   779_82898 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه 
تن���ه  ش���ماره  و   0123NEK040774 موت���ور 
NEK***125G9400327 ب���ه نام مه���دی غالمزاده 

مفقود و فاقد اعتبار است.
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م���درک موقت پایان تحصی���الت اینجانب انور پور 
احمدی فرزند حس���ین ب���ا کد مل���ی 0810007614 
صادره از سرخس در مقطع کارشناسی نا پیوسته 
رش���ته مهندس���ی تکنولوژی برق-قدرت با شماره 
139511106336 صادره از دانش���گاه آزاد اس���المی 
واحد سرخس  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانشگاه آزاد اسالمی سرخس به نشانی:  استان 
خراس���ان رض���وی ،شهرس���تان س���رخس، خیابان 
ام���ام خمین���ی)ره( جن���ب پ���ارک کوث���ر اداره امور

 فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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ب���رگ س���بزو س���ند مالکیت ی���ک دس���تگاه وانت 
زامی���اد مدل 1391 به ش���ماره موت���ور 629963  و 
ش���ماره شاس���ی  NAZPL140TBP346002  ب���ه 
مفق���ود  -973ن35  ای���ران36  پ���الک  ش���ماره 
اس���ت. س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  گردی���ده 
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ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی کوئی���ک م���دل 99 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 231 ه 59 ایران 
ش���ماره  و   M15/9018615 موت���ور  ش���ماره    74
شاس���ی NAS841100L1076139  به مالکیت لیلی 
مهدی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
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شناس���نامه خودرو وان���ت –وانت تویوت���ا 2000 مدل 
1983 ب���ه رن���گ س���فید –روغن���ی ب���ه ش���ماره موتور 
5R2135867 ب���ه ش���ماره شاس���ی RK11054891 به 
ش���ماره پالک 239ع37-ای���ران85 بن���ام عبدالقیوم 
علی ن���ژاد مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد /ایرانشهر/
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برگ سبز و سندکمپانی موتور سیکلت افروز مدل 
89 رنگ س���بز به ش���ماره انتظامی 774 / 94295  
ش���ماره موتور 162FMJ*D678180 و ش���ماره تنه 
حس���ن  مالکی���ت  ب���ه   NBY***150N8903834
کاوه ن���ژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
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برگ س���بز خودرو سواری سمند XU7 مدل 1382 
رنگ بژ متالیک به شماره موتور 32908228164 و 
شماره شاسی 82227621 و شماره انتظامی 412 
ط 36 ایران 33 به مالکیت عباس ش���می آبادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 1600iتی���پ پی���کان  وان���ت  خ���ودرو  شناس���نامه 
ب���ه  رن���گ س���فید ش���یری-روغنی    ب���ه  م���دل1391 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه   114F0020211 موت���ور  ش���ماره 
پ���الک  ش���ماره  ب���ه    NAAA36AAXCG285841
817ق89-ایران 65 بنام مس���لم م���رادی زاده مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر/
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گواهی موق���ت پایان دوره تحصیلی کارشناس���ی 
اینجان���ب مه���ری قدیم���ی فرزند رضا قل���ی به کد 
مل���ی 5240053103 در رش���ته علم���ی کارب���ردی 
حسابداری موسس���ه آموزش عالی حکیم نظامی 
قوچ���ان مفق���ود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د.
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40
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38
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دانش���نامه پایان تحصی���الت اینجانب محمد علی 
گرایلی فرزند ابراهیم با ش���ماره شناسنامه 3702 
ص���ادره از مش���هد و ک���د مل���ی 0944654401 در 
مقط���ع کارشناس���ی  پیوس���ته رش���ته مهندس���ی 
مکانیک-طراحی جامدات صادره از دانش���گاه آزاد 
اسالمی واحد مشهد  مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی ،شهرس���تان مش���هد، امامیه 42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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ب���رگ سبزس���ند مالکی���ت و کارت س���واری تاکس���ی 
رن���گ  ب���ه  کارم���دل 1388  تی���پ  سیس���تم س���مند 
زردخورش���یدی ب���ا نوارش���طرنجی مش���کی روغنی به 
ش���ماره شاس���ی و  موت���ور 12488005902  ش���ماره 
NAAC61CA09F055899  به شماره پالک 652 ت 14 
ایران 54  مفقود گردیده  و  از درجه اعتبارساقط می گردد
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید جی ت���ی ایکس آی 
به رنگ س���فید -روغنی مدل 1386 به  شماره موتور 
1903921 و ش���ماره شاس���یS1412286062994 ب���ه 
شماره پالک36 ایران 764 و 43 به مالکیت محمدرضا 
یوسفی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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س���ند و فاکتور فروش خ���ودرو و شناس���نامه خودرو 
س���واری پ���ژو تی���پ405GLX-XU7 به رن���گ نقره ای 
متالیک مدل1395 به شماره موتور 124K0899272 به 
شماره شاسی NAAM01CE9GK426260 به شماره 
پالک 758ج14 ایران95 بنام عبدالطیف کلکلی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .ایرانشهر /
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خلف وعده 
دولت؛ فشار 
روی کشاورز

وقتی میزان کشت 
و حجم خرید 

تضمینی گندم از 
قبل پیش بینی شده، 

باید منابع مربوط 
به این کار هم از 

قبل تأمین شود تا 
در زمان برداشت، 

کشاورز درنهایت یک 
هفته تا 10 روز بعد 
از تحویل محصول 

به دولت، پولش را 
بگیرد، اما از ابتدای 
سال تا امروز تأخیر 
۲۵ روزه در پرداخت 
مطالبات کشاورزان 

را شاهد بوده ایم. 
این خلف وعده ها 
و هزینه ها، فشار 
زیادی به کشاورز 

گندم کار وارد 
می کند.

خبرخبر
روزروز

این روزها موعد برداشت  ◾
گندم در استان های مختلف است. 
ــن اســـاس آخــریــن وضعیت  بــر ای
خرید تضمینی از طــرف دولــت و 
پرداخت مطالبات کــشــاورزان در 

سال جاری را تشریح کنید.  
متأسفانه امسال هم باوجود بهبود نسبی که در 
ــود، تأخیر در  دو سه ســال گذشته حاصل شــده ب
پرداخت پــول کــشــاورزان، عمده ترین مشکل این 
قشر است و نارضایتی زیادی بین گندم کاران ایجاد 
کرده است. کشاورز گندم کار، به امید روز برداشت 
حدود 9 ماه زحمت می کشد. برای تأمین هزینه ها 
زیر بار تسهیالت بانکی می رود و  حتی پس اندازش را 
مصرف می کند اما پس از برداشت برای دریافت پول 
باید مدت زیادی را منتظر بماند. از معیشت کارگران 
که بگذریم، بانک ها برای دریافت اقساط به کشاورزان 
فشار می آورند و هزینه کمباین، کامیون، کارگر و... 
هم باید به موقع پرداخت شود. وقتی میزان کشت و 
حجم خرید تضمینی گندم از قبل پیش بینی شده، 
باید منابع مربوط به این کار هم از قبل تأمین شود تا 
در زمان برداشت، کشاورز درنهایت یک هفته تا 10 
روز پس از تحویل محصول به دولت، پولش را بگیرد، 
اما از ابتدای سال تا امروز تأخیر ۲۵ روزه در پرداخت 
مطالبات کــشــاورزان را شاهد بــوده ایــم. ایــن خلف 
وعده ها و هزینه ها، فشار زیادی به کشاورز گندم کار 
وارد می کند. از سویی دیگر برخی استان ها که کشت 
دوم دارنــد، باید بذر و کود بخرند و کارگر استخدام 
کنند. این مسائل هم باری مضاعف بر دوش کشاورز 
است. تا این لحظه که من با شما صحبت می کنم 
بدهی دولت به گندم کاران به بیش از 1۸ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است و بر اســاس وعــده قبلی 
 این مطالبات باید همین امروز و فردا پرداخت شود. 
تا کنون حدود 30 درصد از مطالبات گندم کاران باقی 
مانده و در برخی استان ها حتی بین 10 تا 1۸ درصد از 
مطالباتشان را دریافت کرده اند. تا این لحظه حجم 
خرید تضمینی گندم از سوی دولت هم در 31 استان 
کشور حدود ۴ میلیون و 300 هزار تن بوده و نسبت به 
سال گذشته در این تاریخ باالی 3۵ درصد رشد خرید 
را شاهدیم. ما امسال کشاورزان را مجاب کردیم در 

این شرایط سخت، گندم را به دولت تحویل دهند تا 
دولت موجودی اش را بداند و این محصول راهبردی 
دست دالل، محتکرو قاچاقچی نیفتد، پس وقتی 
معامله در حال انجام است و از نظر شرعی، عرفی و 
قانونی عقد معامله بسته شده، ثمن معامله هم باید 

به موقع پرداخت شود.

ــاورزان گــنــدم کــار هــمــواره از ســـوی دولـــت و  ◾ کـــشـ
کارشناسان به افــزایــش تولید در هر هکتار تشویق 
می شوند. آیا زمینه های افزایش حجم تولید گندم در 

حال حاضر فراهم است؟
بــرای افزایش تولید، تأمین به انــدازه نهاده ها مهم 
است. گندم کاالیی راهبردی است و وقتی به کشاورز 
می گویند مثالً تولید را به 7 تن در هکتار برسان، این 
عدد با دو کیسه کود ۵0 کیلویی فسفاته یا سه کیسه 
۵0 کیلویی اوره قابل تحقق نیست. اگر کشاورز این 
نیاز را از بازار آزاد تأمین کند با هزینه های کمرشکنی 
مواجه می شود که هزینه نهایی تولید را به شدت باال 

می برد. نکته حائز اهمیت دیگر نوع بذر است. امروز 
بذر با توانایی مثالً ۲ تا ۴ تن با توجه به افزایش شدید 
هزینه های تولید، برای کشاورز توجیه نــدارد، پس 
باید بذری در اختیار او قرار بگیرد که قابلیت 7 تا 10 تن 
در هر هکتار را داشته باشد تا کشاورز ضمن صرف 
هزینه باال، با افزایش بهره وری به درآمد مکفی برای 
تأمین معیشت خود هم برسد. در این بین ضعف 
آموزش و ترویج و نبود ساختار مناسب برای برقراری 
ارتباط با کشاورزان هم غیرقابل انکار است. با پر کردن 
این خألها شاهد مصرف بهینه نهاده ها خواهیم بود. 
مجموعه فاکتورهایی از قبیل آب، خاک، کود، بذر، 
سم، ماشین آالت و... تولید اقتصادی را رقم می زند و 
در افزایش بهره وری و کاهش ضایعات مؤثر است. در 
غیر این صورت، همچنان درگیر روزمرگی و تکرار این 
فرایند در تولید و برداشت گندم و دیگر محصوالت 
کشاورزی خواهیم ماند، در نتیجه افزایش تولید هم 
منتفی است. به باور من نیاز کشور این است که به 
سمت شعار سال که حمایت از تولید دانش بنیان 

است حرکت کنیم؛ چون این دانش را در کشور داریم 
و از نظر تعداد متخصصان حوزه کشاورزی کمبودی 
وجود ندارد، اما این کارشناسان، انگیزه ورود به عرصه 
و تلفیق اطالعات علمی شان با یافته های تجربی 

کشاورزان همخوانی ندارد.

اگر روند خرید تضمینی تا پایان سال زراعی 1401  ◾
- 1400 همچنان رضایت بخش باشد، پیش بینی شما 
از حجم نهایی تولید گندم در کشور چه عددی است و 
این عدد در نیاز کشور به واردات این محصول راهبردی 

چه تأثیری خواهد داشت؟   
با توجه به اینکه هم اکنون برداشت گندم در اغلب 
استان های کشور جریان دارد، پیش بینی ما تولید 
حــدود 9 تا 10 میلیون تن گندم در کشور و خرید 
تضمینی حدود 6 میلیون تنی از سوی دولت است؛ 
چون معموالً بین ۲۵ تا 30 درصد از حجم کل تولید 
نــزد کــشــاورز می ماند. به نظر می رسد با توجه به 
برنامه هایی که دولــت بــرای هدفمندی حــوزه آرد و 
نان دارد، می توانیم به کاهش حدود ۲ میلیون تنی 
ضایعات آرد و نان و جلوگیری از نشتی آرد خارج از 
شبکه امیدوار باشیم که این امر می تواند نیاز کشور 
به واردات گندم را در مقایسه با سال قبل  که حدود 

7 میلیون تن به ثبت رسید، ۵0 درصد کاهش دهد.

آقای ایمانی! در خصوص سهم اراضی آبی و دیم  ◾
کشور در تولید گندم، اتفاق نظر آنچنانی وجود ندارد. 

شما چه اعداد و ارقامی را واقعی تر می دانید؟ 
دلیل نبود اتفاق نظر این است که درحقیقت سهم 
دقیق این دو بخش در تولید گندم مشخص نیست. 
امروز در کشور ۲ میلیون هکتار اراضی آبی داریم که 
عملکرد این بخش، تولید 7 میلیون تن گندم است و ۴ 
میلیون هکتار اراضی دیم کشور هم حدود 3 میلیون 
تن تولید دارد. البته در حوزه تولید در اراضی آبی  با 
توجه به کاهش آب سدها، رواناب ها و رودخانه ها، در 
دو سه سال اخیر با مشکالتی روبه رو شده ایم و بر این 
اساس باید گفت اراضی آبی کشور دیگر آن طور که 
باید و شاید آبی مطلق نیستند. البته من معتقدم با 
همین شرایط و در صورت افزایش بهره وری و کاهش 
ضایعات در سایه ترویج و آموزش مناسب می توانیم 

نیاز کشور را تأمین کنیم. در واقع اگر روی تولید گندم 
در بخش آبی تمرکز کنیم و میانگین عملکرد را در این 
بخش به ۵ تن در هکتار برسانیم، از همین بخش 
می توانیم 10 میلیون تن تولید داشته باشیم. در 
دیمزارها هم اگر شرایط بارندگی بهبود یابد، با توجه به 
طرح جهش تولید که از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در حال انجام است، 
می توانیم حداقل ۸ میلیون تن در این بخش تولید 

داشته باشیم.

از آن جایی که بنیاد ملی گندم کاران هم در شورای  ◾
قیمت محصوالت اساسی کشاورزی عضویت دارد، 
برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی 1402- 1401 به 

جمع بندی خاصی رسیده اید؟ 
محاسبات ما در بنیاد ملی گندم کاران در ابتدای 
فصل نشان داد، عــدد 7هــــزارو۵00 تــومــان بــرای 
خرید تضمینی در آن شــرایــط، رقــم خوبی برای 
کــشــاورزان بــود، امــا در ادامــه با توجه به افزایش 
شدید هزینه های تولید و شرایط نامطلوبی که در 
منطقه به وجود آمد، دولت تصمیم گرفت برای 
انگیزه دادن به کشاورزان در راستای افزایش تولید 
و تحویل محصول بیشتر به دولــت، نــرخ خرید 
ــزارو۵00 تومان افزایش دهد.  تضمینی را به 11هـ
این عدد با بــازار جهانی و افزایش قیمت ها پس 
از جنگ اوکراین همخوان بود، اما وقتی جراحی 
اقتصادی کلید خورد و روی همه کاالها، خدمات ، 
حمل و نقل و... اثر گذاشت، به این نتیجه رسیدیم 
برای سال زراعــی 1۴0۲-1۴01 باید شاخص هایی 
نظیر تورم داخلی، قیمت های جهانی، هزینه های 
تولید و در مجموع نرخ مبادله کاال در درون و بیرون 
بخش را هم محاسبه کنیم. بر همین اســاس ما 
ــروز در کمیته کارشناسی به عــدد مشخصی  ام
رسیده ایم که چون نهایی نشده قابلیت انتشار 
ندارد، اما یقیناً با اعالم این عدد کشاورزان حتماً 
تالش می کنند بهره وری را باال ببرند. البته در این 
بین وزارت جهاد کشاورزی مایل است قیمت ها 
تغییری به خــود نبیند، امــا باید مشوق هایی به 
ازای تحویل هر تن گندم به کشاورز تعلق گیرد تا 
شاهد التهاب ها و تأثیرات تورمی قیمت خرید 
تضمینی گندم روی دیگر کاالها نباشیم. ما با 
پیشنهاد وزارت جــهــاد بـــرای ثــابــت مــانــدن رقم 
11هزارو۵00 تومانی خرید تضمینی در سال زراعی 
آینده موافق ایم، مشروط به اینکه با اعطای جوایز 
و مشوق هایی ویــژه، کشاورز گندم کار نسبت به 

افزایش تولید و بهره وری ترغیب  شود. 

رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت وگو با قدس عنوان کرد

امکان کاهش 50 درصدی واردات گندم به نفع تولید داخل
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افزایش ۶۴ درصدی خرید تضمینی گندم در سیستان و بلوچستان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سیستان و 
بلوچستان از افــزایــش 6۴ درصــدی خرید تضمینی 
گندم مازاد بر نیاز کشاورزان نسبت به سال گذشته 
اســتــان خبر داد. بــه گـــزارش ایسنا، دکتر غالمعلی 
گنجعلی گفت: با خرید بیش از 33 هــزار تن گندم 
توسط مراکز خرید دولتی و غیردولتی در استان میزان 

خرید نسبت به سال زراعی گذشته 6۴ درصد افزایش 
یافته است. 

گنجعلی با اعالم اینکه قیمت خرید تضمینی گندم 
در سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته افزایش 
بسیار خوبی داشته، بیان کرد: گندم تولیدی کشاورزان 
سیستان و بلوچستانی با ۴ درصد افت مفید و یک 

درصــد غیرمفید هرکیلو گندم بــه قیمت 10 هــزار و 
۵00 تومان و مبلغ 1000 تومان هم به عنوان پاداش به 
کشاورزان بابت تحویل هر کیلو گندم به دولت، یعنی 
درمجموع مبلغ 11 هزار و ۵00 تومان به حساب کشاورز 

پرداخت شده است.
ــی ســیــســتــان و  ــانـ ــازرگـ ــات بـ ــدمـ ــه و خـ مـــدیـــرکـــل غــل

بــلــوچــســتــان افــــــزود: تــاکــنــون بـــابـــت خـــریـــد گــنــدم 
مــبــلــغ 3۲7 مــیــلــیــارد و ۲63 مــیــلــیــون و ۵۲۲ هـــزار 
و 61۵ تــومــان بــه حــســاب کـــشـــاورزان اســتــان واریـــز و 
مــبــالــغ بــاقــیــمــانــده بـــا پــیــگــیــری انـــجـــام شـــده مــقــرر 
ــرع وقــت بــه حــســاب کـــشـــاورزان واریــز   گــردیــد در اسـ

گردد.

علی قلی ایمانی
رئیس بنیاد ملی گندم کاران

    فرزانه غالمی   کاهش جهانی تولیدات 
کشاورزی، التهاب قیمتی این تولیدات و بحران 

اوکراین، حساسیتی مضاعف را بر بازار مواد 
غذایی و به ویژه محصوالت راهبردی حاکم کرده 
است؛ محصوالتی از قبیل گندم که هر ساله حجم 

قابل توجهی از ارزبری را در سبد واردات کشور 
به خود اختصاص می دهد.در چنین فضایی، 

دولت با هدف انگیزه بخشی به گندم کاران، نرخ 
خرید تضمینی را برای سال زراعی جاری از 

7هزارو۵00 به 11هزارو۵00 تومان افزایش داد 

تا در فصل داغ برداشت این محصول راهبردی، 
جامعه کشاورز کشور بیشترین محصول را به 
دولت تحویل دهد و از نیاز کشور به واردات این 

کاال تا حدود قابل توجهی بکاهد.با علی قلی ایمانی 
رئیس بنیاد ملی گندم کاران در خصوص آخرین 

وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان  و 
مطالبات مالی و زیرساختی آنان، ظرفیت های 
تولید گندم در کشور و چند و چون تعیین نرخ 

خرید تضمینی در سال زراعی پیش رو گفت وگو 
کردیم که مشروح آن پیش روی شماست.

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5

آگهی
نظر باينكه شركت برق منطقه اي فارس درصدد احداث خطوط انتقال نيروي برق 66 
كيلوولت قير3   از ايستگاه برق سيمان سپهر واقع در شهرستان قير و كارزين استان فارس 
مي باشد، لذا بمنظور اطالع صاحبان اراضي و امالك واقع در مسير و حريم خط آتي االحداث              
فوق الذكر كه بر روي نقشه ترسيمي پيوست مشخص گرديده است طبق مقررات جهت اطالع عموم 

آگهي مي نمايد و حريم خط مذكور بدين شرح اعالم مي گردد.
حريم خط فوق الذكر بميزان 9  متر از تصوير قائم سيم هاي كناري در طرفين آن بر روي زمين 
مي باشد و هرگونه عمليات ساختماني و اقداماتي نظير ايجاد تأسيسات صنعتي، مسكوني، مخازن 
سوخت، انبارداري و تأسيسات دامداري يا باغ يا درختكاري در مسير و حريم زميني و هوايي خطوط 
انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و سطحي، حفظ يا كاشت 
درختان كم ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون استفاده از دكل حفاري، اكتشاف و بهره برداري از معادن، 
راه سازي و احداث شبكه آبياري مشروط براينكه مانعي براي دسترسي به خطوط برق براي وزارت نيرو 
و شركت هاي برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خسارت براي تأسيسات خطوط برق نگردد با رعايت  
ماده )8( تصويب نامه حريم خطوط برق مصوب 1394 بالمانع است.. در اين خصوص بمنظور جلوگيري 

از بروز خطرات جاني و ورود خسارت مالي بايد اصول حفاظتي رعايت شود 
چنانچه سازمانها، شركتها، موسسات، ادارات، ارگانها، نهادها و ساير اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي 
در مسير خط مورد نظر طرحهايي جهت اجراء دارند حداكثر تا بيست روز پس از درج آگهي بمنظور 
اقدامات الزم به آدرس شيراز، خيابان زند، نبش خيابان فلسطين، شركت برق منطقه اي فارس مراجعه 

نمايند.
بديهي است پس از انقضاء مهلت اعالم شده، عمليات احداث خط فوق الذكر شروع مي گردد و 

هيچگونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.
معاونت طرح و توسعه  - شركت برق منطقه اي فارس
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چه کسانی 
مشمول 
رتبه بندی 
می شوند؟

یوسف نوری؛ وزیر 
آموزش وپرورش 
با حضور در شبکه 
خبر سیما گفت: 
کسانی که پیش 
از شهریور ۱۴۰۰ 
بازنشسته شده اند 
مشمول رتبه بندی 
نمی شوند. 
رتبه بندی ویژه 
معلمان شاغل است 
و شامل نیروهای 
اداری نمی شود. 
اگر آن ها کار معلمی 
انجام دهند شامل 
رتبه بندی می شوند، 
اما دیگر نمی توانند 
به اداره برگردند که 
البته برگشتن آن ها 
به بخش آموزش بر 
اساس نیازی است 
که ما داریم.

ــمـــود مـــصـــدق  مـــحـ
ــرای  ــی ب ــام رســان هــای داخــل ــی پ
ــابـــت و حـــضـــور در عــرصــه  رقـ
جهانی به حمایت های دولتی 
و مــردمــی نیازمندند. عیسی 
زارع پور؛ وزیر ارتباطات که سال 
گذشته در دیــدار خود با مدیران پیام رسان های 
داخلی از رشد قابل قبول کیفیت این پیام رسان ها 
در ســال هــای اخــیــر گفته بـــود، چــنــدی پیش به 
صراحت بیان کرد: به 5 یا 6 پیام رسان داخلی نیاز 
نداریم و حداکثر یک یا دو پیام رسان برای کشور 

موردنیاز خواهد بود.
حال پرسش اساسی این است که آیا دولت تاکنون 
توانسته در فرایند تقویت پیام رسان های داخلی به 
وعده خود در خصوص حمایت از آن ها عمل کند 
و مهم تر اینکه آیا محدود کــردن پیام رسان های 
داخلی می تواند به تقویت آن ها و جلب اعتماد 

عمومی بینجامد؟

پیام رسان ها اپراتور تلفن همراه نیستند ◾
مدیرعامل و بنیان گذار پیام رسان خصوصی گپ، 
در پاسخ به قدس عملکرد پیام رسان های داخلی 
را خوب و مناسب ارزیابی می کند و می گوید: به 
نظر می رسد پیام رسان های داخلی با وجود همه 
ــد و همچنین  بی مهری ها و مشکالتی کــه دارنـ
دسترسی آسان و رایگان پیام رسان های خارجی 
عملکرد مناسبی داشته اند و حتی به لحاظ تعداد 

کاربر آنالین، وضعیت بسیار خوبی دارند. 

مهدی انجیدنی در خصوص تحدید و کاهش 
تعداد پیام رسان های داخلی هم می گوید: با توجه 
به جلسات متعددی که تا کنون با وزیر ارتباطات؛ 
آقای زارع پور داشته ایم بعید می دانم ایشان چنین 
نیتی داشته باشد؛ احتماالً برداشت رسانه ها از 
اظهارات ایشان کامل نیست. اما اگر برداشت 
رسانه ها درست باشد، چنین اظهاراتی نیازمند 

کارشناسی در مقیاس جهانی است. 
وی در همین زمینه مــی افــزایــد: در بسیاری از 
کشورها دست کم 100 شرکت پیام رسان بومی 
وجود دارد اما در ایران برداشتی که از پیام رسان ها  
می شود اشتباه است. یعنی تصور این است یک 
پیام رسان باید چیزی مثل اپراتور تلفن همراه باشد 

و همه مردم از یک یا دو نوع سیمکارت استفاده 
کنند که چنین چیزی اصالً درست نیست. چون 
حالت مونوپل را پیدا می کند که چنین چیزی یک 
تهدید امنیتی محسوب می شود. به همین خاطر 
است که بیشتر کشورها سعی می کنند ترافیک 
و کاربرانشان را بین پیام رسان های مختلف توزیع 
کنند. البته این سیاست در سایر بخش ها هم اجرا 
می شود. مثالً در اروپا و آمریکا قانون ضد انحصار 
وجود دارد که بر اساس آن اجــازه داده نمی شود 
بیش از 40بــــازار یــک محصول در اختیار یک 
شرکت قرار بگیرد تا نه یک شرکت تهدیدی برای 
کشور شود و نه اینکه اگر آن شرکت به هر دلیلی 
غیرفعال یا فعالیتش محدود شد، آسیبی متوجه 

کشور شـــود. بنابراین اینکه بخواهیم بدست 
خودمان انحصار ایجاد کنیم قطعاً یک سیاست 

اشتباه است. 
وی با اشاره به اینکه مونوپل ها هیچ وقت در کشور 
شکل نمی گیرند، می گوید: اما به فرض با تالش 
مسئوالن این اتفاق بیفتد و ما یک پیام رسان ملی 
داشته باشیم که همه کانال ها و کسب وکارهای 
ــیــام رســان بیایند ولــی  اســتــارت آپــی روی ایـــن پ
یک مرتبه شرکت گوگل آن را فیلتر کند مثل بالیی 
که سر روبیکا و تلگرام طالیی آمد؛ آن وقت تکلیف 

چیست؟

تصمیم دولت برای ما محترم است  ◾
فرهاد مرادی؛ مدیرعامل پیام رسان سروش پالس 
هم با اشاره به اینکه شرکت متبوعش تسهیالت 
بانکی دریافت نکرده اســت، به قدس می گوید: 
نسبت بــه عملکرد پــیــام رســان ســروش بــا توجه 
به تعداد کاربران فعال و میزان کوچینگی که در 
شبکه داریم و همچنین با اهتمام به اینکه هنوز 
ثبت نام روزانه به صورت ارگانیک انجام می گیرد 
کامالً به عملکرد شرکت و آینده آن دلگرم هستیم 
و مطمئنم اگر خدمت خوبی ارائه کنیم حتماً مردم 
هم پای کار می آیند و می توانیم روزی به هدفمان 

برسیم. 
وی می افزاید: هر تصمیمی که دولت در خصوص 
پیام رسان ها بگیرد بــرای ما محترم اســت. از این 
رو باید منتظر بود و دید دولت می خواهد چکار 
کند. بــا وجــود ایــن هــر کــســب وکــاری باید بتواند 
ضمن ایجاد ارزش افزوده، در بازار رقابت کند. در 
شبکه اجتماعی روند کار به گونه ای است که مردم 
تقریباً در یک یا دو شبکه جمع می شوند که این 
خود به خود شکل نمی گیرد. یعنی یک مقداری 
از پراکندگی بر اساس نیازها شکل می گیرد و هر 
کسی ببیند نیازش در کدام اکوسیستم برطرف 

می شود به آنجا می رود و همان جا می ماند. 

معادله اعتماد با پول پاشی حل نمی شود ◾
دکتر مهدی اسالمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی نیز فراهم نبودن زیرساخت های الزم 
برای پیام رسان های داخلی را مهم ترین عامل عدم 
موفقیت نسبی آن هــا در مقابل پیام رسان های 
خارجی می داند و می گوید: اگر توفیق را در تعداد 
کاربران فعال، حجم ترافیکی که می گیرند و پویایی 
که دارند تعریف کنیم االن اینستاگرام، واتساپ 
و تلگرام و... ترافیک عمده ما را می خورند چون 
زیرساخت های الزم برای پیام رسان های داخلی 
فراهم نشده است. از سوی دیگر برای شبکه های 
اجتماعی داخــلــی بــایــد مــعــادلــه اعــتــمــاد مــردم 
به گونه ای حل شود که این موضوع هم با پول پاشی 

حل نخواهد شد.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به اظهارات 
ــاهــش تــعــداد  وزیــــر ارتـــبـــاطـــات در خــصــوص ک
پیام رسان ها می گوید: شاید منظور آقای وزیر این 
باشد که آن موقع نمی بایستی از پنج پیام رسان 
حمایت می کردیم و اگر از دو پیام رسان حمایت 
می کردیم شرایط بهتر پیش می رفت و نتیجه 
بهتری می گرفتیم در حالی که حکمرانی در بخش 
فضای مجازی پیچیده تر از آن است که بخواهیم 
صرفا بــاً حمایت از یک یا دو پیام رسان آن هــا را 

ارتقا دهیم.
اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا به جز دو 
پیام رسان امکان حذف سایر پیام رسان ها وجود 
دارد و اگر این اتفاق بیفتد منطقی است، می گوید: 
بستگی بــه ایــن دارد کــه آیــا دولـــت می خواهد 
مجوزها را محدود کند یا خیر. اما اگر صرفاً تصمیم 
به حضور دو پیام رسان در کشور باشد یعنی مجوز 
را محدود کنند آن وقــت طبعاً سایر پیام رسان ها 

حذف می شوند. 

قدستصمیمدولتبرایکاهشتعدادپیامرسانهایداخلیرابررسیمیکند

پیام رسان ها از تنوع تا محدودیت

ددستچينستچين

عیسی زارع پور 
وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات

ما ظرفیت و دانش فنی موردنیاز را داریم و 
می توانیم پلتفرم های بومی خودمان را داشته 

باشیم.برنامه ما در وزارت ارتباطات این است 
که در همه موضوعات نه فقط پیام رسان ها، هر 

آنچه ظرفیت فناوری اطالعات برای تسهیل 

زندگی مردم وجود دارد را به کار بگیریم تا طعم 
شیرین استفاده از فناوری را به مردم بچشانیم.

ما به دنبال این هستیم که کمک کنیم کیفیت 
پیام رسان ها ارتقا پیدا کند و این پلتفرم ها از سال 

۱۳۹۶ با فیلتر تلگرام، ارتقا یافتند.

البته معتقدیم کشور به پنج پیام رسان نیاز ندارد 
و باید یکی دو پلتفرم قوی باکیفیت باشند. در 

ماه های آینده اتفاقات خوبی از تماس های 
صوتی و تصویری روی این پیام رسان ها تا 

تماس با تلفن ثابت اتفاق خواهد افتاد.

WWW.QUDSONLINE.IR چهارشنبه 15 تیر 1401  6 ذی الحجه 1443  6 جوالی 2022   سال سی و پنجم    شماره 9849

منشأ مشکالت امروز پیام رسان ها  ◾
محمدمهدی حبیبی؛ رئیس هیئت مدیره 
سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک به 
فارس گفت: زمان معرفی تماس تصویری 
رایتل همه چیز بومی و ایرانی بود، اما اجازه کار ندادند. 
اگر شورای عالی فضای مجازی در این موضوع حضور 
ــود، االن مشکالت حــال حاضر  داشــت و آینده نگر ب

پیام رسان ها را نداشتیم. 

برخی تخلفات در کنکور صحت دارد ◾
احــمــد نــــادری؛ نــایــب رئــیــس کمیسیون 
آمــوزش مجلس شــورای اسالمی به ایلنا 
گفت: تخلفاتی که در کنکور سراسری رخ 
داد به ما هم گزارش داده شده و برخی از آن ها صحت 
دارد و برخی هم هنوز صحت یابی نشده است. اتفاقاً 
من با مسئوالن سازمان سنجش آموزش کشور در این 

زمینه صحبت کردم. 

شرایط مهاجرت دانشجویان حاد نیست ◾
هاشم داداش پـــور؛ رئیس ســازمــان امــور 
دانشجویان به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: شرایط مهاجرت دانشجویان ایرانی به 
قدری که تصور می شود حاد نیست. آمار نشان می دهد 
مهاجرت معکوس دانشجویان ایرانی روند مناسبی دارد 
و بخش مهمی از دانشجویان به کشور برگشته و تجربه 

علمی خود را در اختیار کشور قرار می دهند.

انبار فله ای بخش بزرگی از آثار موزه ها  ◾
به گــزارش آنــا، سید عــزت هللا ضرغامی، 
وزیــر میراث فرهنگی با اشــاره به پدیده 
مخزن در موزه ها گفت: بخش کوچکی از 
دفینه های ما در موزه به نمایش گذاشته شده است که 
در شأن و اعتبار آثار نیست و متأسفانه بخش بزرگی 
در کمدها و مخزن ها سال هاست فله ای انبار شده که 

فاجعه است.

جامعه

      صفحه 6
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دانش���نامه  کارشناس���ی ارش���د اینجان���ب آروین 
قناعیان  فرزند داریوش شماره ملی2960182448 
ص���ادره ازمیان���دوآب  مقطع کارشناس���ی ارش���د 
مهندسی پزشکی بیومکانیک از دانشگاه حکیم 
سبزواری سبزوار   مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 
ساقط می باش���د .ازیابنده تقاضامی شود اصل 
مدرک رابه دانش���گاه حکیم سبزواری سبزواربه  
نش���انی : خراسان رضوی ، سبزوار، توحیدشهر، 
پردیس دانش���گاه  حکی���م س���بزواری اداره امور   

فارغ التحصیالن ارسال نماید .
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ازکلیهاعضایشرکتتعاونیفوقالذکردعوتمیشوددرساعت6بعدازظهرمورخه1401/04/28درمحلنمازخانه
ادارهآموزشوپرورشرشتخوارحضوربهمرسانندضمنًاهریکازاعضایشرکتمیتوانندوکالتحداکثر3نفر
ازاعضارابهعهدهداشتهباشندوهرفردغیرعضونمیتواندبیشازیکوکالتداشتهباشد،واگذاریوبررسی
وکالتنامههایافرادفقطازتاریخ1401/04/20لغایت1401/04/26ازساعت9لغایت13وساعت18الی21با
حضوروکالتدهندهوگیرندهوکالتدرمحلدفترشرکتانجاممیگیردوضمنًایادآوریمیگرددوکالتهاینوبت

اولبراینوبتدومقانونیوقابلقبولمیباشد.
دستورجلسه:

1-قرائتگزارشهیاتمدیرهوبازرستعاونی
2-بررسیوتصویبترازنامهمالیسودوزیانسال1399و1400وتقسیمسود

3-بررسیوتصویببودجهپیشنهادیسال1401
4-بررسیوتصویبپاداشهیاتمدیرهبراساسبخشنامهوزارتی

5-انتخابهیاتمدیرهاصلیوعلیالبدلبرایسهسالمالی
6-انتخاببازرساصلیوعلیالبدلشرکتبراییکسالمالی

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشرکتتعاونیمصرففرهنگیانرشتخوار)نوبتدوم(
تاریخانتشار:1401/04/15

هیئتمدیرهشرکت
تعاونیمصرففرهنگیانرشتخوار
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی برای 
سال مالی منتهی به 1400/12/29 

متقاضیانبرایتصدیبازرسقانونمیبایست
برگزاری از قبل را خود مکتوب درخواست
مجمعحداکثر5روزبعدازانتشاراینآگهی

بهدبیرخانهشرکتتعاونیتحویلدهند.
مذکور جلسه در عضوی حضور که درصورتی
میسرنباشدمیتواندحقرایخودرابهموجب
وکالتنامهزیربهعضودیگریواگذارنماید.در
اینصورتهرعضوعالوهبررایخودتا3رای
باوکالتمیتواندداشتهباشد.مزیداستحضار
هرفردغیرعضوشرکتتعاونیصرفًامیتواند

وکالتیکنفررابرعهدهبگیرد.

مقام قائم یا وکیل کلیهسهامداران، از بدینوسیله
اعتبارکارکنان قانونیصاحبانسهامشرکتتعاونی
تابعه های فرمانداری و رضوی خراسان استانداری
دعوتبهعملمیآیددرجلسهمجمععمومیعادی
محل در صبح 10 ساعت 1401/05/10 تاریخ در که
سالنشهیدباهنراستانداریخراسانرضویبرگزار

میگرددحضوربهمرسانند.
دستورکارجلسه:

1.استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی
2.تصویبصورتهایمالیسال1400وسال1399
3.انتخاببازرسقانونیبرایسالمالی1401

4.تصویببودجهسال1401
5.تصویبافزایشسرمایه

شرکتتعاونیاعتبارکارکناناستانداری
خراسانرضویوفرمانداریهایتابعه
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بدینوسیلهازکلیهسهامدارانمحترمدعوتمیشود
کهدرجلسهمجمععمومیفوقالعادهشرکتکهدر
ساعت8صبحروزچهارشنبهمورخ1401/04/29در
محلاستانخراسانرضوی،شهرستانمشهد،بخش
مرکزی،شهرمشهد،محلهحضرتابوطالب)ع(،بلوار
شفا،میدانبوعلی،پالک0،ساختمانپارکعلموفن
پژوهشکده 206 واحد همکف، طبقه سالمت، آوری

بوعلیبرگزارمیشودحضوربهمرسانند.
دستورجلسه:

1-افزایشسرمایه
2-سایرتصمیماتومصوباتکهدرصالحیتمجمع

عمومیفوقالعادهمیباشد
هیاتمدیرهشرکتپارسسیمرغدارودماوند

دعوتمجمععمومیفوقالعادهشرکت
پارسسیمرغدارودماوند)سهامیخاص(
بشمارهثبت54619مشهدوشناسهملی

14004960204
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هیئتمدیرهشرکتشهابیار)سهامیخاص(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت شهاب یار )سهامی خاص(

به شماره ثبت 218749 و شناسه ملی 10102600759
به این وسیله از عموم صاحبان سهام شرکت شهاب یار )سهامی خاص( و یا نمایندگان و 
وکالی قانونی آنها دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 که در روز شنبه مورخ 25 / 04 /1401 
ساعت 10:00 الی 12:00 در محل سازمان اقتصادی رضوی واقع در مشهد – بلوار خیام – بین 

خیام 33 و 35  تشکیل می گردد ، حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :

ا – استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی 
به 1400/12/29

2 – بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
3 – انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 

و تعیین حق الزحمه مربوطه
4 – انتخاب اعضاء هیئت مدیره

5 – انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
6 –سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد
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موضوع:مزایده امالک و مستغالت شهرداری 
جهت شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر به سایت مزایدات 
و   http://Ets.mashhad.irآدرس به  مقدس  مشهد  شهرداری 

سایت تاالر مبادالت امالک و مستغالت به آدرس :
 http://Talar-Amlak-mashhad.ir مراجعه نمائید و همچنین 
درج   www.rrk.ir آدرس   به  رسمی  روزنامه  در  اطالع  جهت 

میگردد.    
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان 2001094936000007

موضوع: خرید پالستیک زیست تجزیه پذیر )تخریب پذیر( 
استاندارد

مبلغ برآورد: 65.052.050.000 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در 

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

سازمان مدیریت 
پسماند

 شهرداری مشهد

برگ س���بز و س���ند کمپانی موتورس���یکلت هندا 
125 ب���ه رن���گ قرم���ز م���دل 1390 ب���ه  ش���ماره 
موت���ور* 112143 *و ش���ماره تنه* 9011271* به 
ش���ماره پالک766/ 97493 مفق���ود گردیده و 

از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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برگ سبز خودروی سواری وانت سایپا 151 مدل 1399 
رنگ سفید روغنی بش���ماره موتور M13/6440507 و 
ش���ماره شاس���ی NAS451100L4907750 و شماره 
پالک 36 ایران 425ن93 بنام خانم مریم گلس���تانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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برگ س���بز خودروی سواری سایپا 131SE مدل 1398 
رنگ سفید بش���ماره موتور M13/6216580 و شماره 
شاس���ی NAS411100K3491621 و به شماره پالک 
42 ای���ران 733 ی38 بن���ام آقای مس���یح س���االری 
جن���ت آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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برگ س���بز خودروی س���واری پراید جی تی ایکس آی 
رنگ نوک مدادی متالیک مدل 1386 بش���ماره موتور 
1959355 و  ش���ماره شاسی S1412286331335 و 
ش���ماره پالک 65 ایران 233 ق22 بنام خانم شریفه 
قلندری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در نظر دارد 
59مظفر ولیعصر خ رشت پ  نشانی: خیابان  به  زینب  ایثارگران حضرت  آموزشی   ملک ساختمان 

 با شماره مزایده  500۱0906۱2000002 را  از طریق مزایده عمومی با جزئیات  مندرج  در اسناد مزایده 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( را به صورت الکترونیکی جهت 

اجاره واگذار نماید.
متقاضیان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  4  روز جهت دریافت اسناد و ۱0 روز برای ارسال پیشنهاد قیمت در 
سامانه الکترونیکی دولت مهلت دارند   برای رویت مکان مورد نظربه کارشناسی تدارکات و پشتیبانی اداره آموزش 

و پرورش منطقه 6 به نشانی میدان فلسطین خ طالقانی-خ سرپرست شمالی مراجعه نمایند.88983567

آگهی مزایده 

حشناسه آگهی ۱344336 م الف ۱363
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی ساده
) شماره: 87110046 (  )نوبت دوم(

روابطعمومیمنطقه8عملیاتانتقالگاز

1-کدفراخواندرپایگاهملیاطالعرسانیمناقصات:53121479
2-شمارهفراخواندرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت:2001091592000022

3-موضوعمناقصه:خرید21عدداتصالعایقی"20)9عدد(،"6)2عدد(،"4)4عدد(و"1)6عدد(
4-نامونشانیمناقصهگذار:شرکتانتقالگازایران)منطقه8عملیاتانتقالگاز(/تبریز،کیلومتر15جادهآذرشهر

5-می��زانون��وعتضمینش��رکتدرفرآیندارج��اعکار:715000000ریالمطابقبندالفماده5آییننامهتضمینمعامالتدولتی)تصویبنامهش��ماره
123402/ت50659تاریخ1394/09/22(دروجهشرکتانتقالگازایران،منطقه8عملیاتانتقالگاز(
6-آخرینمهلتدریافت)دانلود(اسنادمناقصهوفرمها:روزچهارشنبهمورخ1401/04/22ساعت14:00

7-آخرینمهلتعودت)بارگذاری(اسنادمناقصهوفرمها:روزچهارشنبهمورخ1401/05/05ساعت12:00
8-زمانگشایشپاکات:روزیکشنبهمورخ1401/05/09ساعت11:00اتاقکمیسیونمناقصات.

جهتکسباطالعاتبیشتربهسایتاینترنتیwww.nigcdist8.ir مراجعهفرمایید.
شناسهآگهی:1344550



زاهدی 
 رکورددار

 نقل و انتقاالت 
به گفته »ویکتور 

واتسکو« خبرنگار 
سرشناس اوکراینی 

شهاب زاهدی رکورد 
نقل و انتقاالت 

پوشکاش مجارستان 
را شکسته است. 

واتسکو در این 
خصوص مدعی 

شد مهاجم ایرانی 
ماهانه مبلغی بیش 
از ۶۰ هزار یورو از 
پوشکاش دریافت 
می کند که قرارداد 
ساالنه او به حدود 

۸۰۰ هزار یورو 
می رسد. به گفته 
این روزنامه نگار 

اوکراینی، زاهدی 
گران ترین بازیکن 

تاریخ آکادمی 
پوشکاش است.

در  حاشيه

 قلعه 
 پرتغالی ها 
در اردوی 

آبی ها

سه دستیار پرتغالی 
سرمربی استقالل به 
ایران آمدند. براساس 

اعالم رسانه رسمی 
باشگاه استقالل، 
ریکاردو ساپینتو 
سرمربی جدید 

استقالل با همراهی 
سه دستیار پرتغالی 

تمرینات این تیم را در 
شروع فصل جدید 

آغاز می کند.روی موتا 
مربی 43 ساله پرتغالی 
به عنوان دستیار، پائولو 
میگوئل دوس سانتوس 
به عنوان مربی بدنساز 

و ژائو آبرئو آنالیزور 
25 ساله ساپینتو را 

در استقالل همراهی 
می کنند.

خبرخبر
روزروز

  کریستین اریکسن 
به نظر می رسد شرایط برای کریستین 

اریکسن جهت امضای قرارداد با 
منچستریونایتد آماده است و او فقط منتظر 

تست های پزشکی است. اریکسن پس از تایرل 
ماالسیا خرید بعدی یونایتد خواهد بود.

  رونالدو 
ملی پوش پرتغالی می خواهد جت 

شخصی اش را به فروش برساند.  رونالدو 
این جت را در سال 2۰15 و زمانی که 

هنوز پیراهن رئال مادرید را به تن داشت 
نزدیک به 2۰ میلیون یورو خرید.

  زکی چلیک 
باشگاه رم جذب بازیکن فصل 

گذشته تیم لیل را به صورت رسمی 
تأیید کرد. قرارداد زکی چلیک به 

 گفته فابریزیو رومانو به ارزش
 7 میلیون یورو و دائمی است.

ــاشــگــاه  ــران ب ــ ــدی ــ م
اســــــتــــــقــــــالل در 
شــــرایــــطــــی امـــــور 
نقل و انــتــقــاالت را 
جلو می برند کــه با 
یــک مشکل بــزرگ 
ــودن لیست  ــ مـــواجـــه هــســتــنــد؛ پـــر ب
استقالل از بازیکنان مختلف سبب 
شده آن ها برای فصل جدید مجبور به 
فروش یا معاوضه برخی بازیکنان خود 
شوند. نفراتی که یا خودشان تمایل به 
جدایی دارند یا اینکه مطمئن هستند 
اگــر در استقالل باقی بمانند کمتر 

فرصت بازی بدست خواهند آورد.
ــفــرات بــازیــکــنــان جــوانــی  اکــثــر ایـــن ن
هستند که در یکی دو ســال گذشته 
ــیــم هــای لــیــگ بــرتــری  چــنــد بـــار بـــه ت
قرض داده شده اند و حاال به واسطه 
ــان بــا استقالل مجبور به  ــراردادشـ قـ
بــازگــشــت هستند و ایــنــکــه بــایــد در 
تمرینات حضور یابند تا تکلیف روشن 

شود.

گلرهای ملی پوش ماندنی هستند؟ ◾
علیرضا رضایی و سینا سعیدی فر 
ــان جــوان آبــی هــا هستند  ــ دو دروازه ب
که وضعیت آن ها هنوز به طور کامل 
مــشــخــص نـــشـــده اســـــت. رضــایــی 
دوست دارد به اروپا برود وبابت مبلغ 

رضایت نامه پول خوبی را به استقالل 
برساند. اگر رضایی بــرود، فضا برای 
سعیدی فر دیگر گلر جوان آبی پوشان 

باز می شود. 

وضعیت مبهم دو مدافع جوان ◾
سینا خــادم پــور و جــواد به آفرین دو 
مدافع وسط جوان استقالل هستند 
که احتمال جدایی آن ها وجود دارد. 
ــور فصل گذشته بــه صــورت  خــادم پ
قرضی به نفت مسجدسلیمان رفت. 
بــه آفــریــن از تیم امــیــد اســتــقــالل به 
بزرگساالن منتقل شد، اما او نیز به 
غیر از چند دقیقه کوتاه فرصت بازی 
نیافت. در چنین شرایطی احتمال 
دارد ایــن دو بازیکن نیز به تیم های 

دیگر قرض داده یا فروخته شوند.

ترافیک چپ پاها  ◾
ــورت قرضی  متین کــریــم زاده بــه صـ
راهــی نساجی شــد، امــا حــاال با پایان 
قراردادش بازیکن استقالل محسوب 

می شود. 
استقالل در سمت چپ ابوالفضل 
جاللی و جعفر سلمانی را در اختیار 
دارد و به همین خاطر مشخص است 
ــرای حــضــور در  کــه کــریــم زاده بــایــد بـ
ترکیب خــودش را به کادرفنی اثبات 

کند وگرنه فروخته می شود.

شرایط ویژه باتجربه ها ◾
آرش رضاوند و سعید مهری دو هافبک 
وسط آبی پوشان هستند که شرایط 
ــه ســایــر بازیکنان  ــژه ای نسبت ب ــ ویـ
خواهند داشــت. رضــاونــد نیم فصل 
پارسال به فوالد رفت و مدیران باشگاه 
وقتی با اصــرار او بــرای جدایی مواجه 
شده اند قصد دارند یک بازیکن خوب 
از فــوالد بگیرند.سعید مهری نیز با 
توجه به اینکه کمتر در فصل گذشته 
ــرار گــرفــت، شرایط  مـــورد اســتــفــاده قـ

خاصی دارد. 
امین قاسمی نــژاد یکی از بمب های 
نقل وانتقاالتی اســتــقــالل در فصل 
ــران استقالل  ــود. امـــا مــدی گذشته بـ
بدشان نمی آید این ستاره باتجربه را 
با بازیکن دیگری با توجه به ترافیک 
خط حمله معاوضه کنند یا به تیمی 

بفروشند. 

این سه جوان  ◾
ــط(، رضــا  فــردیــن رابـــط )هــافــبــک وســ
آذری)وینگر( و زکریا مرادی)مهاجم( 
سه بازیکنی هستند که باشگاه باید 
برای آینده آن ها تصمیم گیری کند. اگر 
آن ها در استقالل بمانند، به احتمال 
فراوان تعداد بازی های زیادی نخواهند 
داشت و به نظر می رسد خودشان نیز 

به دنبال جدایی باشند.

رضاوند، مهری و قاسمی نژاد

چشم بازار نقل و انتقاالت به مازاد »ساپینتو«
گزارش ویژه

کدام تیم ها با کدام سهمیه؟
 لیگ قهرمانان آسیا 

دردسر جدید فدراسیون
سینا حسینی   در روزهــایــی که فوتبال ایــران 
با چالش های جــدی دست وپنجه نــرم می کند، 
برگزاری لیگ قهرمانان آسیا با تقویم جدید هم 
حسابی کــار فــدراســیــون فوتبال را سخت کــرده 
است. آن ها باید برای این موضوع هم که اگر یک 
تیم در دو فصل در جایگاهی قرار بگیرد که سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرده باشد، یکی از 
سهمیه ها را به چه تیمی از چه فصل خواهند داد 
هم تصمیم گیری کنند. عــالوه بر این مــوارد، این 
امکان وجود دارد که سهمیه ایران برای فصل 2023 
کمتر از )2+2( باشد و اگر این اتفاق بیفتد، کار برای 
تعیین نماینده های ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
2023 سخت تر هم می شود.به دلیل همزمانی 
مسابقات جــام جهانی قطر و مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا امسال تغییراتی در شکل و شمایل 
برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان ایجاد شده، از 
این رو این مسابقات همانند دوره های قبلی نیست 
و مسابقات از اواخر مردادماه و اوایل شهریور ماه 

1402 آغاز می شود.
ــده در خــصــوص بــرگــزاری  تــغــیــیــرات ایــجــاد شـ
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کار را حسابی برای 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ سخت کرده 
AFC چون آن ها باید بر اساس تقویم زمان بندی
مسابقات خود را برگزار کنند، از طرفی درباره نحوه 
حضور نمایندگان ایران در این رقابت ها نیز یک 
تصمیم سخت باید بگیرند تا مشکلی برای قهرمان 
لیگ رقم نخورد، از طرفی سرنوشت قهرمانان جام 
حذفی هم نیز به همین ترتیب است و باید از میان 
این چهار تیم دو تیم به صورت مستقیم و دو تیم 

در رقابت های پلی اف شرکت کنند.
از ســوی دیگر به دلیل نحوه بــرگــزاری مسابقات 
آسیایی هیچ راه حلی بــرای تغییر شرایط وجود 
ندارد، به همین دلیل به نظر می رسد جنجالی ترین 
چالش موجود در تاریخ فوتبال بـــه زودی شکل 

خواهد گرفت.
البته ایــن اتفاقات به شرطی تحقق می یابد که 
سهمیه ایـــران، 1+3 باقی بماند و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تغییری در تعداد سهمیه اختصاصی 
به فوتبال باشگاهی ایــران نداشته باشد، در غیر 
این صورت اگر امتیاز کمیته اجرایی AFC به ایران 
پایین باشد، ممکن است تعداد سهمیه ایران در 

این رقابت ها کاهش یابد.
امــا مسئله مهم دیگر اینجاست کــه تیم های 
قهرمان دوره بیست و یکم و بیست و دوم لیگ 
برتر و جام حذفی سال 1401 و 1402 بتوانند مجوز 
حرفه ای را بدست آورند، در غیر این صورت هیچ 
یــک از آن هـــا قـــادر بــه حضور در ایــن مسابقات 
نیستند و تراژدی فصل قبل لیگ قهرمانان که برای 
استقالل، پرسپولیس و گل گهر رقم خورد، این بار 

هم تکرار خواهد شد.
AFC در حــال حاضر دو گزینه را بـــرای بــرگــزاری 
لیگ قهرمانان آسیا 2023 به کشورهای آسیایی 
پیشنهاد داده اســت. پیشنهاد اول ایــن است 
که تا روز 10اردیبهشت ماه سال 1402، کشورها 
نماینده های خود را برای حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا معرفی کنند. اگر این پیشنهاد قطعی شود، 
لیگ بیست ودوم هنوز به پایان نرسیده و فدراسیون 
فوتبال راهــی نــدارد جز اینکه با توجه به سهمیه 
ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، به ترتیب 
 )AFC( استقالل، نساجی، پرسپولیس و سپاهان را به
معرفی کند تا در صــورت دریافت مجوز حرفه ای 
توسط آن ها، بتوانند در لیگ قهرمانان شرکت کنند. 
گزینه دوم AFC این است که کشورها تا تاریخ 10 
خردادماه 1402 نماینده های خود را برای حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا 2023 اعــالم کنند که در 
این صورت، تکلیف قهرمان و تیم های دوم و سوم 
لیگ بیست ودوم هم مشخص شده و فدراسیون 
باید باتوجه به تصمیمی که قبل از شروع فصل 

گرفته، نماینده های خود را معرفی کند. 
عربستان ســعــودی تصمیم گرفته بـــرای لیگ 
قهرمانان آسیا 2023، قهرمان لیگ و جام حذفی  
این فصلش به پلی آف بروند و تیم هایی که در فصل 
جدید به قهرمانی لیگ و جام حذفی می رسند، در 
صورتی که سهمیه آن ها )2+2( باشد، مستقیم به 

لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند.
اگر فدراسیون فوتبال ایران بخواهد راه عربستان را 
برود، استقالل قهرمان لیگ بیست ویکم و نساجی 
قهرمان جام حذفی در صورتی که سهمیه ایران 
همچنان )2+2( باشد، به پلی آف می روند و تیم 
قهرمان فصل جدید )لیگ بیست ودوم( و قهرمان 
جام حذفی در فصل پیش رو راهی مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان آسیا خواهند شد.
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بازگشت رضاییان به الشحانیه  ◾
رامین رضاییان پس از اینکه در نیم فصل با پیراهن 
پرسپولیس به میدان رفــت، از ایــن باشگاه جــدا شد 
و ایــران را ترک کرد. روزنامه »الرایه« تیم الشحانیه را 
به عنوان مقصد جدید رضاییان معرفی کرد و نوشت: 
رامین رضاییان به الشحانیه بازمی گردد و این باشگاه به 
جذب این بازیکن نزدیک شده است. الشحانیه در لیگ 

دسته دوم فوتبال قطر قرار دارد.

یاسین سلمانی در سپاهان ماندنی شد ◾
یاسین سلمانی، با وجــود اینکه ادعــا می کرد بازیکن 
ــدون مشکل از ایــن تیم جدا  آزاد اســت و می تواند ب
شود ولی در صفحه شخصی خودش به نوعی خبر از 
ادامه همکاری با سپاهان داد. سلمانی که از استقالل 
پیشنهاد داشت در نهایت بعد از صحبت با مسئوالن 
ســپــاهــان تصمیم گــرفــت فصل آیــنــده هــم در جمع 

بازیکنان این تیم باقی بماند.

خانزاده به تراکتور بازگشت ◾
خانزاده که پس از دو سال حضور در تراکتور و تجربه 
قهرمانی جام حذفی همراه این تیم در فصل اخیر برای 
گل گهر سیرجان به میدان رفته بــود، پس از توافق با 
مدیران تراکتور دوباره به این باشگاه بازگشت.این مدافع 
پیش از این  برای تیم های پرسپولیس، ذوب آهن، فوالد 
خوزستان، سیاه جامگان، االهلی قطر و گل گهر سیرجان 

به میدان رفته بود.

بازگشت محسن مسلمان به لیگ برتر؟ ◾
مسلمان که بعد از سایپا از فوتبال به دور است تمرینات 
بدنسازی را آغاز کرده و دوست دارد امسال در تیمی 
جدید فعالیت کند و دوباره به سطح باالی فوتبال ایران 
برگردد؛ جایی که خودش فکر می کند همچنان به آن 
تعلق دارد.بــایــد دیــد که موضوع مسلمان تکرار یک 
افسانه ذهنی است یا این مسئله به واقعیت تبدیل 

می شود.

پدیده 20 ساله فوتبال ایــران که فصل گذشته عملکرد 
نسبتاً خوبی را از خود در ترکیب هال سیتی به نمایش 
گذاشت و موفق شد یک گل برای تیمش در دوران کوتاه 
حضور خود در رقابت های چمپیونشیپ انگلیس به ثمر 
برساند، توانسته نظر کادرفنی هال سیتی را جلب کند و حاال آن ها از 
مدیران باشگاه خواسته اند تا زمینه انتقال نهایی صیادمنش را به تیم 

هال سیتی فراهم کنند.
اللهیار صیادمنش که با قراردادی چهار ساله به ارزش 850 هزار دالر 
به فنرباغچه پیوسته بود، تمایل داشت تا با باشگاه انگلیسی ادامه 
همکاری داشته باشد و مذاکرات میان مدیران هال سیتی و فنرباغچه 
برای دائمی شدن انتقال صیادمنش آغاز شد. آکون ایلیچالی مدیر 
ترکیه ای باشگاه هال سیتی ضمن تأیید نهایی شدن فرایند انتقال 
ستاره ایرانی به این تیم، خبر از پرداخت مبلغ رضایت نامه 4.5 
میلیون یــورویــی صیادمنش داد که ایــن خبر می تواند یک اتفاق 
خوشحال کننده در اردوی استقالل باشد، چرا که بخشی از این مبلغ 

هم به آن ها تعلق دارد! 
مدیران باشگاه استقالل در دوره انعقاد قرارداد با اللهیار صیادمنش 
اعالم کردند از انتقال قطعی نخست او از فنرباغچه به یک باشگاه 
دیگر، 20 درصــد سهم باشگاه استقالل اســت. با بررسی قــرارداد 
جدید اللهیار صیادمنش مشخص می شود باشگاه فنرباغچه 
برای صدور رضایت نامه او 4.5 میلیون یورو از باشگاه انگلیسی پول 
دریافت کرده و از این مبلغ، 900 هزار یورو سهم آبی پوشان استقالل 
 است که با محاسبه نرخ یورو روزانــه، نزدیک به 30 میلیارد تومان 

می شود!
استقاللی ها در تالش هستند با توجه به فعالیت در بازار نقل وانتقاالت 
تابستانه، هزینه انتقال صیادمنش به هال سیتی را زودتر از باشگاه 
ترکیه ای وصــول کنند و با دریــافــت آن ، با آســودگــی خاطر در بــازار 

تابستانه خریدهای خود را انجام بدهند.

سود انتقال صیادمنش خرج پدیده سانتاکالرا می شود؟ ◾
محمد محبی جوان 23 ساله فوتبال ایران که در تیم سانتاکالرا پرتغال 
فعالیت دارد، یکی از اهداف نقل وانتقاالتی مدیران استقالل است. 
قرارداد بلندمدت او با باشگاه پرتغالی سبب شده هزینه رضایت نامه 
سد راه او برای بازگشت دوباره به لیگ برتر فوتبال ایران شود و آبی ها 
ــژه ای باز  روی پول حق رشد صیادمنش بــرای این انتقال حساب وی

کرده اند.

درآمد 30 میلیاردی»اللهیار« برای استقالل
حق رشد »صیادمنش« برای صید محبی

لژیونرها

ستارگان ورزش

ــی مــائــوریــســیــو پوچتینو از  بــحــث جــدای
پی اس جی در هفته های اخیر بارها مطرح 
شــده و کــار او روی نیمکت پارک دوپرنس 
تمام شــده بــه نظر می رسید. رسانه های 
فرانسوی پیش از این مدعی شده بودند 
ــن مربی  ــراج ای ــاره اخـ ــ تصمیم نهایی درب
آرژانتینی گرفته شده و مدیران این باشگاه 
در انتظار تعیین نهایی سرمربی بعدی و 
توافق نهایی با او هستند تا خبر برکناری را 

به صورت رسمی اعالم کنند. 
با ایــن حــال گفته می شد بندی در 
قــــرارداد ایــن مــربــی وجـــود دارد که 
ــراج او، پــی اس جی  ــورت اخــ در صـ
باید مبلغ 15 میلیون یورو به عنوان 

غرامت پرداخت کند و همین کار 
را سخت کرده بود. 

ــه اکیپ  ــامـ ــازگــی روزنـ ــه ت  ب
فرانسه اعــالم کرد پس از 

15 روز مــذاکــره مــداوم 
ــنـــدگـــان  ــایـ بـــیـــن نـــمـ
ــران  پــوچــتــیــنــو و مــدی
ــن ژرمــــــن،  ــ پـــــــاری سـ

سرانجام تــوافــق نهایی بــرای 
ترک این باشگاه توسط این 

مربی بدست آمده است. 
پوچتینو و دیــگــر اعــضــای 
کــادر فــنــی اش تــا تابستان 

ــرارداد داشتند و  ــ 2023 بــا پــی اس جــی ق
رســمــاً بــا آن هــا قطع همکاری شــد. گفته 
می شود پی اس جی به پوچتینو 10 میلیون 
ــورو غــرامــت خــواهــد داد. پوچتینو 544  ی
روز هدایت پی اس جی را برعهده داشت 
و در طی این مدت موفق شد در 84 بازی 
56 پیروزی، 13 تساوی و 15 شکست را در 

کارنامه اش به ثبت برساند.
انتظار می رود کریستوف گالتیه به عنوان 
سرمربی جدید پی اس جی معرفی شود. او 
روز گذشته نخستین جلسه تمرینات 
پیش فصل پــاریــســی هــا را زیــر نظر 
گرفت و از این پس مأموریتی سنگین 
را عـــهـــده دار خــواهــد بـــود. پوچتینو 
چند پیشنهاد خــوب از 
باشگاه های انگلیسی و 
ایتالیایی دارد که باید 
منتظر ماند و دید او 
کـــدام کشور را بــرای 
ــه کـــار انتخاب  ادامــ
خواهد کرد. پوچتینو 
در مـــهـــار رخــتــکــن 
ــاره  ــرســت شـــلـــوغ و پ
پــی اس جــی تــا حــدود 
زیــادی ناموفق بــود، به 
طوری که امباپه برای او 

تعیین تکلیف می کرد.

پس از یک سال و نیم

پوچتینو از پی اس جی اخراج شد
مــعــاون پرسپولیس درخــصــوص پیشنهاد 
بــاشــگــاه پرتغالی بـــرای جــذب مــهــدی عبدی 
خاطرنشان کرد: پیشنهادی به دست ما رسیده 

است.
محمد محمدی دربــاره شرایط پرسپولیس در 
نقل  و انتقاالت اظهار کرد : تالش کردیم نفراتی 
کــه مدنظر آقــای گل محمدی اســت را جذب 
کنیم. امیدوارم باقیمانده نفرات را هم جذب 

کنیم که کادر فنی نگرانی نداشته باشد.
وی درباره آخرین وضعیت انتقال کاسیانو هم 
گفت: کاسیانو تحت قرارداد باشگاه ویزالی 
پرتغال بود و باید ابتدا رضایت این باشگاه را 
می گرفتیم و بعد با خودش مذاکره می کردیم. 
درتالش هستیم روزهای آینده کارهای انتقال 

کاسیانو را انجام بدهیم.
ــی پرسپولیس  مــعــاون ورزشــ

ــه جز  درخـــصـــوص ایــنــکــه ب
ــو، ایـــن  ــانـ ــیـ ــاسـ جـــــذب کـ
بــاشــگــاه بــازهــم فعالیت 
نقل و انتقاالتی انجام 
مــی دهــد، پــاســخ داد: 
قطعاً. سهمیه لیگ 
ــا ســه جــای  ــری م ــرت ب
خالی دارد و بازیکن 
آزاد هــم می  توانیم 
ــم. طــبــق  ــ ــری ــ ــی ــگــ ــ ب
ــازیــکــن  ــا ب ــیـــازهـ نـ

جذب می کنیم.وی درمــورد آخرین وضعیت 
تکمیل کادرفنی پرسپولیس گفت: گل محمدی 
یک نفر را مدنظر داشت و با یکی از دوستان 
مذاکره کردیم اما متأسفانه به نتیجه نرسیدیم. 
محمدی در خصوص پیشنهاد باشگاه پرتغالی 
بــرای جــذب مهدی عبدی خاطرنشان کــرد: 
پیشنهادی بــه دســت مــا رســیــده امــا مــا بــرای 
انتقال یــک بازیکن همه جــوانــب را در نظر 
می گیریم. سرمربی تیم تصمیم گرفته اند که 
عبدی در پرسپولیس بماند.معاون 
پرسپولیس دربــاره اظهارات معاون 
باشگاه مس رفسنجان که عنوان 
کرده بود این باشگاه با گادوین منشا 
80 هـــزار دالر کمتر از پرسپولیس 
قـــرارداد بسته اســت، گفت: مذاکرات 
ما با منشا در حدی بود که نصف 
پیشنهاد باشگاه مس را به او 
دادیم و در نهایت هم با او به 

توافق نرسیدیم.
در عین حـــال تنها نکته 
مــبــهــم در پرسپولیس 
وضـــعـــیـــت عــیــســی 
آل کـــثـــیـــر اســــت که 
ــقــاهــت را  دوران ن
پشت سر می گذارد 
ــارج از  ــ و فـــعـــالً خـ

لیست قرار دارد. 

ورزش7

با اعالم معاون باشگاه

عبدی در پرسپولیس می ماند



   دوران 
قیمومیت در 
یمن پایان یافته   
مهدی المشاط، 
رئیس شورای 
عالی سیاسی یمن 
در سخنانی گفت: 
برای تحقق آزادی 
و استقالل در این 
کشور خون داده شده 
و دوران قیمومیت 
در یمن پایان یافته 
است. وی افزود: 
چیز مهم این است 
که ما در حال حاضر 
به پایه ریزی دولت 
آزادی و استقالل 
که پاسخگوی 
فداکاری های این 
ملت باشد مشغول 
هستیم.

کوتاه از جهان
 فرانسه از اتحادیه اروپا 

خارج می شود؟
روزنــامــه دیلی اکسپرس نــوشــت: کاهش تعداد 
کرسی های ائتالف امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در پارلمان، احتمال برگزاری همه پرسی در این 
کشور برای خروج از اتحادیه اروپا را افزایش می دهد. 
این روزنامه افــزود: مکرون پس از ناکامی اخیر در 
انتخابات، ممکن است خواستار برگزاری همه پرسی 

سریع برای خروج فرانسه از اتحادیه شود.

»تندیس آزادی« را جمع کنید! 

رئیس جمهور مکزیک در سخنانی طعنه آمیز 
اعالم کرد در صورتی که »جولیان آسانژ« بنیان گذار 
سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا استرداد و 
محکوم شود، به دنبال برچیدن مجسمه آزادی در 
نیویورک خواهد بود. »آندرس مانوئل لوپز اوبرادور« 
گفت: باید کمپینی را برای برچیدن مجسمه آزادی 
-اهدایی فرانسوی ها که در نیویورک قرار دارد- آغاز 

کنیم، زیرا این مجسمه دیگر نماد آزادی نیست.

 موج جدید بازداشت  ها
در شرق عربستان

منابع مــعــارض ســعــودی از آغـــاز مــوج جدیدی 
از دستگیری ها در مناطق شیعه نشین شرقی 
ــد. ســرویــس هــای امنیتی  ــ عربستان خبر دادن
سعودی ماه گذشته حمالت شدیدی را در قطیف، 
األحساء و الدمام انجام دادند. فصل مشترک این 
بازداشت ها، فعالیت رسانه ای این افراد بوده که 
در تضاد با رویکرد و سیاست محمد بن سلمان 

ولیعهد سعودی قرار داشته اند.
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جهان

زینب اصغریان   »هر اپوزیسیون و یا 
ملتی که از لحاظ مذهبی، سیاسی، منطقه  
جغرافیایی و یا هر چیز دیگری تقسیم و 
متفرق شود، در واقع سیاستی )حکومتی( 
را که آزار و اذیتشان می کند و آن هــا را به 
حاشیه رانــده و به فقر و ذلت می کشاند 
یاری می کنند. بحرین در حال حاضر در این آزار و اذیت ها و به 
حاشیه رانده شدن )مردم( و همه این فجایع می زییَد و گردن 
شهروندان توسط سیاست حاکمه به دشمن صهیونیستی 
سپرده شده است. با ادامــه تفرقه همگان تأسف خواهند 
خورد، خودتان را نجات دهید!« این بخشی از بیانیه ای بود 
که چند روز پیش، از سوی شیخ عیسی قاسم رهبر انقالب 
بحرین خطاب به اپوزیسیون این کشور صادر شد؛ بیانیه ای 
که بسیاری آن را تند و دعوت به شورش مردم علیه حاکمیت 

آل خلیفه تعبیر کردند. اما آیا واقعاً این گونه بود؟
بیانیه اخیر در حالی صادر می شود که حکومت بحرین در 

چند ماه گذشته سفر شیعیان این کشور به ایران، 
عراق و سوریه که با هدف زیارت مرقد امامان 

شیعه صــورت می گرفت را ممنوع اعالم 
کرده است. نماینده آیت هللا شیخ عیسی 
قاسم در ایران در گفت وگو با قدس ضمن 

اشاره به این نکته می گوید: بیانيه یاد شده 
نكات مهمی در مورد حقوق شهروندی بيان 

كرده است كه به آزادی مناسک 
ــنــی در قـــانـــون اســاســی  دی

بحرین نیز اشاره می كند. 
ــد  ــردن ايـــشـــان بـــيـــان ك
شــهــرونــد بحرينی بر 
اساس قانون اساسی 
حـــق مـــســـافـــرت به 
ــارج از کــشــور را  خــ
ممانعت  و  دارد 
از بـــازگـــشـــت وی 
مخالفت صريح با 

قانون اساسی اين كشور است. پس این بیانیه در گام نخست 
انتقادی صریح به این رویکرد دولت است.

از ســوی دیگر رژیــم بحرین طی چند ســال اخیر در عین 
وابستگی شدید به عربستان سعودی با پیوستن به قطار 
عادی سازی روابط با اسرائیل در حال غلتیدن به دامن این 
رژیــم جنایتکار اســت؛ موضوعی که مسلماً از دید مردم 
بحرین پنهان نخواهد ماند. شیخ عبدهللا الدقاق علت دیگر 
اعتراضی بودن بیانیه شیخ عیسی را در همین نکته دانسته 
و افــزود: رژیــم آل خلیفه به بهانه ویــروس کرونا جلو سفر 
زیارتی مردم بحرین به عتبات عالیات را می گیرد اما چندین 

پرواز را برای سفر به فلسطین اشغالی مهيا كرده است. 
بیانیه آیت هللا شیخ عیسی احمد قاسم در برابر مواضع 
رژیم در قبال زائران عتبات عالیات رژیم آل خلیفه را مجبور 
کرد پس از سه روز ممانعت از زیارت عتبات عالیات، از تردد 
زائران به مشاهد مشرفه و کشورهای ممنوعه چشمپوشی 
کند. وی در انتها با اشــاره به رویــکــرد جمهوری اسالمی 
ایــران در قبال تحوالت بحرین و با بیان اینکه تهران در 
طــول 10ســـال گذشته و در تــحــوالت و نــاآرامــی هــا در 
برخی کشورهای عربی، در موضوع بحرین به طور 
خاص، ضمن حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز 

اعتراض مسلحانه در این کشور مردم با هرگونه 
ــت  ــفــ ــ ــال ــخــ ــ ــت، افــــــــزود: ســیــاســت م ــ ــ داشـ

جــمــهــوری اســالمــی در قبال 
رژیــم آل خلیفه در بحرین، 
سیاستی معتدل و منطقی 
است و حق مردم بحرین برای 
تــظــاهــرات مسالمت آمیز را 
ــح مـــی کـــنـــد.  ــریـ ــصـ ــز تـ ــیـ نـ
جـــمـــهـــوری اســالمــی 
ــردم  ــ ــق مـ ــ از حـ
ــرای  ــن بـ ــحــری ب
مـــــطـــــالـــــبـــــات 
 عادالنه و معقول حمایت 

می کند.

رئیس دفتر رهبر شیعیان بحرین در تبیین بیانیه اخیر شیخ عیسی قاسم عنوان کرد

بیش از 30 کشته و زخمی در تیراندازی رژه روز استقالل آمریکاراهبردجدیددرمبارزهباآلخلیفه

جشنی که به عزا تبدیل شد
بر اثر تیراندازی مسلحانه در رژه چهارم جوالی، روز استقالل آمریکا 
در شیکاگو ایالت ایلینوی آمریکا 6 تن کشته و دست کم 30 نفر 
دیگر زخمی شدند. سی ان ان به نقل از مقامات محلی گزارش داد: 
پلیس فــردی 22ساله به نام »روبــرت ای کریمو« را که متهم اصلی 
حادثه معرفی شده، در نزدیکی لیک فورست در ایلینوی دستگیر 

کرده است. 
در پی این تیراندازی رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی بار دیگر 

قول داد به همه گیری خشونت مسلحانه در این کشور پایان دهد. 
جو بایدن گفت: باوجود نخستین تغییر طی 30 سال گذشته درزمینه 
به کارگیری سالح در آمریکا همچنان اقدامات زیادی برای تحقق غلبه 
بر »بیماری خشونت های مسلحانه« در این کشور باقی مانده است. با 
توجه به آزاد بودن حمل سالح در ایاالت متحده آمریکا، روزانه چندین 
خشونت  مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور رخ می دهد و تعدادی 
نیز در این حوادث کشته می شوند اما البی سالح به قدری در این کشور 
قدرتمند است که کنگره تاکنون اقدام ملموسی را برای محدود کردن 

حمل سالح در ایاالت متحده انجام نداده است.

انگلیس نظارت بر شبکه های اجتماعی را بیشتر می کند

محدودیت های ملکه بر فضای مجازی
وزارت دیجیتال بریتانیا قانون جدیدی را در راستای اعمال محدودیت 
بر شبکه های اجتماعی وضع کرد. به گزارش بلومبرگ، در این قانون 
اعالم شده صاحبان پلتفرم هایی که افراد می توانند محتوای خود را 
در آن ها به اشتراک بگذارند، وظیفه قانونی دارند که به طور فعاالنه 
پست های خارجی که علیه بریتانیا منتشر می شوند را کاهش داده 

و حذف کنند. 
اگر پلتفرم ها این کار را انجام ندهند، رگوالتور این کشور)آفکام( 
این اختیار را خواهد داشــت که آن هــا را به میزان 10درصــد درآمد 
سالیانه شان جریمه کند. اعمال این محدودیت ها از سوی لندن بر 
کاربران شبکه های اجتماعی در حالی است که پیش از این بنگاه های 
خبرپراکنی تحت فرمان ملکه در ماجرای تصویب طرح صیانت از 
فضای مجازی در کشورمان بلوا به پا کرده و آن را در راستای اعمال 
محدودیت بر مردم قلمداد کردند، موضوعی که ظاهراً برای خودشان 

مصداقی پیدا نمی کند!

اخبار

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت آیت اهلل حاج سیدجواد خامنه ای
سید جواد حسینی خامنه ای از علما و مجتهدان شیعه 

و پدر آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران 
است. وی فردی پرهیزگار و بی توجه به امور دنیوی 
بود و زندگی زاهدانه ای داشت. از ایشان آثاری مانند 

حاشیه استداللی بر شرایع االسالم و حواشی بر رسائل 
و مکاسب باقی مانده که هیچ یک چاپ نشده است. او در 
۱۵ تیر ۱۳۶۵ ش درگذشت و در رواق پشت ضریح امام 

رضا)ع( جنب دارالفیض به خاک سپرده شد. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/09

4/10

اذان مغرب

20/45

غروب خورشيد

20/24
 نیمه شب شرعی

00/17
طلوع فردا

5/55

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/36

3/34

اذان مغرب

20/14

غروب خورشيد

19/52
 نیمه شب شرعی

23/43
طلوع فردا

5/21

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

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

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

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567
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فراخوان عمومی
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در نظر 
دارد در راستای مصوبه کمیته برون سپاری شهرداری مشهد نسبت 
به واگذاری مدیریت، ناوبری و بهره برداری شبکه بیسیم 133 اقدام 
نماید. لذا شرکت های دارای پروانه معتبر نمایندگی حمل و نقل 
مسافر درون شهری از این سازمان می توانند نسبت به دریافت 
از طریق سامانه  اداری 1401/4/18  پایان وقت  تا  مربوطه  اسناد 

تامین کنندگان)vendor( اقدام نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/4/18 می باشد.

اسالم  فداییان  خیابان  انتهای   – مشهد   : اسناد  تحویل  آدرس 
– ساختمان معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک – طبقه اول – 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد – واحد 

دبیرخانه.

اداره روابط 
عمومی سازمان 

مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی 

شهرداری مشهد
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

تمدید مناقصه عمومی " خرید  و نصب یک دستگاه چیلر
 مربوط به یکی از پروژه های 

" بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
 با عنایت به آگهی چاپ شده در این روزنامه، معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری 
موقوفات آس�تان قدس رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی » خرید و نصب یک 
دستگاه چیلر مربوط به یکی از پروژه های معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری

 موقوف�ات «، را تمدی�د نمای�د. لذا از کلی�ه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می 
نماید تا اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1401/04/23 به دبیرخانه معاونت فنی و 
عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی به نشانی مشهد، چهارراه 
ش�هدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رض�وی، تحویل دهن�د. همچنین برای 
دریافت اسناد با ش�ماره تلفن 05132001126 تماس حاصل نمایند. ضمنا هزینه 

چاپ آگهی در روزنامه  ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود. 
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»  آگهی مزایده عمومی «
نوبت دوم

روابط عمومی مؤسسه عمران و توسعه رضوی

مؤسسه عمران و توسعه رضوی
 در نظر دارد                             

فض�ای مقاب�ل درب ورودی بازار رضا )میدان بی�ت المقدس( را از طریق مزای�ده عمومی به  صورت 
اج�اره واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به آدرس س�ایت : www.oaqr.ir اس�ناد 
مزایده را تهیه و پیش�نهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مدت 4 روز کاری از تاریخ انتش�ار آگهی به آدرس : 

چهارراه ش�هدا، بازار مرکزی فاز یک، طبقه فوقانی بانک تجارت، پالک 325 تحویل نمایند. 
   تلف�ن تم�اس:  32240414-051   و   32231256-051 داخل�ی 3006

   هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باش�د.

آستان قدس 
موسسه عمران و توسعه رضوی

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی
 شركت های متخصص درخصوص انجام 

فعالیت های نقشه برداری
آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت به شناس�ایی، ارزیابی و تعیین 
اولویت ش�رکت های توانمند متخصص درخصوص » انجام فعالیت های 
نقش�ه ب�رداری « از طری�ق فراخوان عموم�ی اقدام نماید، ل�ذا واجدین 
ش�رایط جهت مش�اهده کامل متن آگهی و ش�رایط ش�رکت در فراخوان 
ب�ه آدرس http://dev.razavi.ir بخش مناقص�ات مراجعه و حداکثر تا 
س�اعت 13:30 روز چهارش�نبه مورخ 1401/04/22 مدارک و مس�تندات 
مربوطه به آدرس : مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی کد پستی 9133743588 تحویل 
نمایند. درصورت هرگونه س�وال با شماره تلفن های 31437140-051 یا 

32001420-051 تماس حاصل نمایید.
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شركت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای صدراالشاره به شماره فراخوان2001092447000077را 
از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( برگزار نماید. ضمنًا خاطر نش��ان میس��ازد كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی اعم از دریافت و تحویل اس��ناد 
اس��تعالم ارزیابی كیفی تا ارس��ال دعوتنامه و س��ایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ضمنًا 
تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه ستاد مورخ1401/04/18 می باشد. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی مورد نظر پس از برگزاری فرایند ارزیابی كیفی از طریق سامانه ستاد 

به اطالع مناقصه گران واجد ش��رایط خواهد رس��ید. 
1- موض��وع مناقص��ه :

الف( ش��رح مختصركار:

مبلغ تضمین شركت در مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
فرایند ارجاع كار)ریال(

تأمین حجم ماشین آالت تعمیرات اساسی 11401/11
401,680,000,000 روز تقویمیواحد ها در سال 1401

ب( ش��رایط متقاضی:
1- داش��تن ش��خصیت حقوقی ، ش��ماره اقتصادی و شناس��ه ملی.

2- داش��تن امکانات، توانایی مالی، نیروی انس��انی، تجربه كافی، س��وابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی حس��ن انجام كار از كارفرمایان قبلی. 
3- داش��تن گواهی نامه تأیید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران و دارا بودن مجوزهای الزم جهت مناقصه فوق االش��اره .

4- ت��وان ارائ��ه تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار )درصورت قرارگرفتن در فهرس��ت كوتاه این ش��ركت(و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعه��دات مطابق آئین نامه 
تضمین برای معامالت دولتی)درصورت برنده ش��دن(.

ج( برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 33,600,000,000 )به حروف : س��ی و س��ه میلیارد و شش��صد میلیون( ریال می باش��د.
2(كلیه اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط بند » ب « میتوانند مطابق تاریخهای مندرج درآگهی فراخوان جهت دریافت اس��ناد استعالم ارزیابی كیفی به آدرس اینترنتی سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( مراجعه نمایند و پس از دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی ، كلیه مدارك و مس��تندات مندرج در آن را مطالعه، تکمیل و در مهلت 
مقرر در س��امانه س��تاد بارگذاری نمایند. ضمنًا ارزیابی كیفی متقاضیان بصورت غیرحضوری و صرفًا از طریق س��امانه س��تاد صورت خواهد پذیرفت.بدیهی است بارگذاری 
اس��ناد و مدارك جهت ارزیابی كیفی از س��وی متقاضیان بعد از مهلت مقرر مقدور نمی باشد.خاطرنش��ان می س��ازد متقاضیانی كه اس��ناد ومدارك ارزیابی كیفی رادرمهلت 

مقرربارگ��ذاری  ننماین��د از فراین��د مناقص��ه ح��ذف م��ی گردن��د.
2( نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار:ش��ركت پاالیش نفت امام خمینی )ره(ش��ازند واقع در اس��تان مركزی، اراك، كیلومتر20جاده بروجرد-

 تلف��ن تم��اس 086-33491098
آخرین مهلت دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی:روز : ش��نبه تاریخ : 1401/04/25       آخرین مهلت ارسال اس��تعالم ارزیابی كیفی:روز : ش��نبه تاریخ : 1401/05/08

اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه:مركز تماس: 021-41934
آدرس اینترنتی : WWW. SHANA.IR    WWW.IKORC. IR                                           شناس��ه آگهی:1342569 دفت��ر ثب��ت ن��ام: 88969737 و 85193768 
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آگهی فراخوان ارزیابی كیفی 
مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره 1401/11 تحت عنوان تأمین حجم ماشین آالت تعمیرات اساسی 

واحد ها در سال 1401 ( شماره مجوز: 2164 - 1401   )نوبت دوم(

روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره(شازند

شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند  
»سهامی عام«
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