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سوریه به اتحادیه 
عرب بازمی گردد؟ 

احمد  دستمالچیان 

      صفحه1

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )نوبت اول  (

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه ، اوراق مشارکت ، 
ریالی( بر اساس  قانون برگزاری مناقصات پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی 
نماید% واگذار  ذیصالح  شرکتهای  به  و  انجام   )WWW.SETADIRAN.IR( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  کیفی 

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 5  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه 
فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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برآورد اولیه )ریال( مدت نام و مشخصات خدمات  مورد نیازشماره مناقصه 
مبلغ تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار 

شرایط مناقصه 

تجهیز چاه جدید بک پوالد خط انتقال آب چاه تا مخزن 1401-55
حداقل رتبه 618.283.302.228914.200.000 ماه ذخیره آب روستا 

5 رشته آب 
گواهینامه 

تائید صالحیت 
پیمانکاران از 

سازمان برنامه و 
بودجه

طرح آبرسانی به شهر یکه سعود – خط جمع آوری آب 1401-56
613.925.671.282696.300.000 ماه چاه خیر ساز تا مخازن ذخیره شهر 

طرح آبرسانی به مجتمع روستای اینچه، قزلر اولویت اول- 1401-57
849.472.478.1152.473.600.000 ماه شهرستان مانه و سملقان
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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  وم

ت د
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

1.992.300.000ریال
یک میلیارد و نهصد و نود و دو 

میلیون و سیصد هزار ریال

2
برون سپاری فعالیتهای 

بهره برداری و نگهداری از تأسیسات 
مشترکین  خدمات  و  شرب  آب 
شاندیز طرقبه  ستان  شهر 

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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دولت پس از حذف ارز
 4200 تومانی چه اقدام 
اصالحی را باید انجام دهد؟

وقت جراحی 
شرکت های دولتی

رونمایی امیرعبداللهیان از دستور 
کار دور اول مذاکرات دوحه

بدون تضمین 
توافق نمی شود

صف آرایی مقابل ایتالیا 
در لیگ ملت های والیبال

ترس ایران 
به جان صدرنشین

برگزاری رزمایش مشترک  
ایران، روسیه و چین در ونزوئال

رزمایش ایران 
 و متحدان 
در دریای کارائیب

خراسان
یک سوم جمعیت خراسان 
شمالی اجاره نشین هستند

کمبود مسکن 
و افزایش 
بی ضابطه اجاره بها

 سهمیه ایران در آسیا 
قربانی خودخواهی ها

سینا حسینی

 ارمنستان میان بر تجارت 
با آسیای میانه

حسین محمدی اصل

کریدور شرق به غرب 
مسیری با صرفه باالی اقتصادی

سید علی حسینی ۵۲۷

عضوعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در گفت وگو با قدس  فرهنگ اسالمی در گفت وگو با قدس تشریحتشریح کرد کرد

jjعناصر مهم تربیت کودک در دیدگاه باقرعناصر مهم تربیت کودک در دیدگاه باقر العلوم العلوم    ++
++  ویژه برنامه های شهادت امام محمدباقر  ویژه برنامه های شهادت امام محمدباقرjj  در حرم مطهر رضویدر حرم مطهر رضوی

سالروزشهادتامامباقرعلیهالسالمراتسلیتمیگوییم

 فعالیت فعالیت های علمی های علمی   و فرهنگی  و فرهنگی 
امام باقرامام باقرjj  دردر  عرعرصه جهادصه جهاد تبیین تبیین
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 دفاع 
شورای نگهبان 
از حقوق ملت 
عباسعلی کدخدایی 
رئیس پژوهشکده 
شورای نگهبان، روز 
گذشته با حضور در 
نشست تخصصی 
تحول دانشگاه 
با بیان اینکه اگر 
حقوق مردم توسط 
دستگاه اجرایی 
تضییع شود، شورای 
نگهبان از حقوق 
مردم دفاع می کند. 
وی بابیان اینکه ما از 
شورای نگهبان فقط 
انتخابات را دیده ایم، 
اما آرای شورای 
نگهبان مبتنی بر 
اصول اسالمی 
در کدام دانشگاه 
بررسی و تبیین شده 
است.

یادداشت 

خبرخبر
روزروز

در  حاشيه

پالس های 
 مثبت 
از قاهره

شرایط منطقه و تثبیت 
قدرت ایران و وجود 
توانایی همکاری متعدد 
میان مصر و ایران و 
نقطه نظرات مشترک 
دو طرف در خصوص 
برخی پرونده های 
منطقه، زمینه مناسبی 
را برای احتمال بهبود 
روابط دو کشور فراهم 
کرده است.  به گزارش 
فارس، در این راستا 
»فؤاد حسین« وزیر 
خارجه عراق پنجشنبه 
هفته گذشته به 
شبکه العربیه گفته 
گفت و گوهای اطالعاتی 
ایران،مصر و اردن در 
بغداد شروع شده 
است. با این اظهارات 
و همزمان با این خبر 
که گفت و گوهای 
تهران و ریاض قرار 
است پیگیری شود، به 
نظر می رسد می توان 
تالش ها برای بهبود 
روابط تهران و قاهره را 
جدی تر گرفت.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

935۰۰۰۰226     سالم . مجلس تکلیف کرده بود 
تا پایان خردادماه، پرداخت عوارضی های 

آزادراه های کشور الکترونیکی شود. اما باز هم 
نشد. لطفًا موضوع را پیگیری نمایید.

922۰۰۰۰239     باعرض سالم وادب. رسانه های 

گروهی جمهوری اسالمی ایران نقش کلیدی 
در ترویج آموزه های دینی دارند. این فرصت 

تمام نشدنی قابل ارج و قدر است تا این مهم به 
عالی ترین نحو ممکن ابالغ شود.

915۰۰۰۰855     شهرداری زمانی می تواند از پارک 

خودرو در حاشیه خیابان پولی بگیرد که در آن 
محدوده پارکینگ خودرو باشد و خودرو را در 

پارکینگ پارک نکنی و این دلیل موجه برای گرفتن  
پول از خودرو می شود وگرنه اسمش همان باج 

گرفتن است.

922۰۰۰۰239     باعرض سالم وادب. تردد 
موتورسواران بدون آیینه  تخلف بزرگ 

وبسیارخطرناک و در یک جمله با جان بازی کردن 
است. جریمه های مکرر برای این رانندگان درنظر 

گرفته شود.

 ارمنستان میان بر تجارت 
با آسیای میانه 

حسین محمدی اصل  دیپلماسی منطقه ای 
فعال دولت سیزدهم، باید ضمن تحلیل تحوالت 
منطقه، توجه ویـــژه ای به ظرفیت ها و گسترش 

روابط تهران-ایروان داشته باشد.
ارمنستان یکی از صنعتی ترین جمهوری های 
پیشین شــوروی است و در صنایع الکترونیک، 
ــزارآالت و ساخت  ــ مخابراتی، خـــودروســـازی، ابـ
ژنراتور های برقی در اندازه های بزرگ، وضعیت قابل 
توجهی دارد، اما برای فعال نگه داشتن این صنایع 
و تأمین سوخت و مواد اولیه آن نیازمند مشارکت 
خارجی است. همچنین منابع طبیعی مهمی از 
جمله معادن طال، نقره، مس، قلع، روی و آهن دارد. 
اما به دلیل نبود زیرساخت های فناورانه الزم، برای 
بهره برداری از این معادن با محدودیت هایی مواجه 
است. این محدودیت ها در حوزه انرژی نیز بیشتر 
نمایان می شود. نبود منابع نفت و گاز، ارمنستان 
را برای تأمین سوخت به کشور های دیگر وابسته 
می کند.در مقابل ایران به دلیل ارتباط با سواحل 
جنوبی دریای خزر و سواحل شمالی خلیج فارس 
و دریــای عمان نه فقط بــرای کشور های هم مرز، 
بلکه بــرای مناطق قفقاز، آسیای مرکزی، جهان 
عرب و شبه جزیره هند حلقه رابط است. از منابع 
سرشار نفت و گاز برخورداراست و در بهره مندی 
از دانش بهره برداری از منابع و معادن، عمران و 
راه ســـازی، نیروی متخصص و فنی، فراورده های 
نفتی و شیمیایی و محصوالت غذایی و کشاورزی 

از امتیازات چشمگیری برخوردار است.
پل و پایانه مرزی نوردوز از شاهراه های اصلی واردات 
به ارمنستان است و وجود یک بازارچه مشترک 
این مراودات را تسهیل می کند. صادرات گاز ایران 
به ارمنستان هم از این نقطه مرزی انجام می گیرد. 
با توجه به آنچه گفته شد ایران و ارمنستان شرکای 
تجاری مناسبی بــرای هم هستند، به ویژه اینکه 
موانع جدی هم بر سرراه همکاری دو کشور وجود 
ــرقــراری روابـــط تجاری آزاد و توافق برای  نــدارد.ب
اجرای طرح های مشترک مرزی در زمینه راه های 
مواصالتی و راه آهن، ایجاد سد و بهره بــرداری از 
منابع آبی مشترک در رودخانه ارس، از گام های 

اولیه برای ارتقای این روابط است.
به گفته دفتر اروپــا و آمریکای ســازمــان توسعه 
تجارت، در سال ۱۳۹۹ با وجود شیوع ویروس کرونا 
و کاهش تبادالت تجاری کشورها، حجم صادرات 
ــران به ارمنستان با بیش از ۲۵۰ میلیون دالر  ای
کاهش محسوسی با سال های قبل نداشته است.
ازماه های پایانی سال گذشته و در پی تیرگی روابط 
ارمنستان با ترکیه، دولت ارمنستان با ممنوع کردن 
واردات بیش از ۲هزار قلم کاال از ترکیه این فرصت 
را دراختیار بازرگانان ایران قرار داد. ارمنستان دارای 
ــران اســت، ایــن فرصت می تواند  مــرز خاکی با ای
منجر به افزایش صادرات کاال های ایرانی به دیگر 

کشور های حوزه اوراسیا شود.
از نــزدیــک ۵ میلیارد دالر واردات ارمنستان، 
چیزی حدود ۷۵۰ میلیون دالر مربوط به سوخت 
ــرژی هــای تجدیدناپذیر، ۴۸۹ میلیون دالر  و ان
ماشین های صنعتی، ۳۷۲ میلیون دالر وسایل 
الکترونیکی، ۲۹۳ میلیون دالر قطعات خــودرو و 
۱۴۸ میلیون دالر پالستیک و مشتقات آن است 
که توان تولید تمام موارد بیان شده در کشورمان 
وجود دارد. دراین شرایط شاید بتوان گفت ظرفیتی 
ــادرات کــاال از ایـــران به  ــرای صـ ۲ میلیارد دالری ب

ارمنستان به وجودآمده است.
همان گونه کــه والدیــمــیــر ســاژیــن، خاورشناس 
برجسته روسی می گوید ایران و ارمنستان از نظر 
مساحت و بــزرگــی قابل مقایسه نیستند، اما 
تاریخ و ژئوپلتیک می گوید آن ها به هم وابسته اند. 
ارمنستان گرچه کشوری کوچک است، اما با پیروی 
از سیاست خارجی چندبعدی توانسته در تأمین 

امنیت در قفقاز جنوبی نقش مؤثری ایفا کند.
 به ویژه اینکه مناقشه قره باغ و درگیری های مرزی 
این کشور با جمهوری آذربایجان نیز خاتمه یافته و 
شرایط به سمت ثبات امنیتی پیش می رود؛ بنابراین 
به نظر می رسد شرایط بــرای ارتقای سطح روابــط 
تجاری و گسترش همکاری ها بیش از پیش فراهم 
شده اســت.ایــران و ارمنستان به لحاظ موقعیت 
ژئو استراتژیکی ایــران در کانال سوئز و موقعیت 
ژئوپلتیکی ارمنستان بین قاره آسیا و اروپا به طور 
طبیعی دروازه ای بــرای تجارت جهانی در منطقه 
محسوب می شوند و به طور قطع همکاری های 
مدیریت شــده و استقرار رایــزن هــای اقتصادی و 
به کارگیری تیم های حــرفــه ای از اقــتــصــاددانــان و 
بازرگانان برای جهت دهی به کم و کیف مناسبات 
اقتصادی تهران – ایـــروان، فرصت های پرسودی 

پیش روی هر دو کشور قرار خواهد داد.

خبـر
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قانونقانوندفاع و امنيتدفاع و امنيت دولتدولت

 نیروی زمینی ارتش 
نقطه زن، هوشمند و دورزن

فرمانده نــیــروی زمینی ارتـــش در بــازدیــد از منطقه رزمــی 
عملیاتی تیپ ۳۲۸ متحرک هجومی مریوان با اشاره به تجهیز 
یگان های این نیرو به تسلیحات نقطه زن، دورزن و هوشمند، 
گفت: دســتــاوردهــای نظامی، دفاعی و تسلیحاتی نیروی 
زمینی ارتــش، همچون خاری در چشم دشمنان است. به 
گزارش فارس، امیر سرتیپ کیومرث حیدری افزود: در امتثال 
اوامر مطاع فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر ارتقای منزلت 
اجتماعی و رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان نیروی 
زمینی، ساخت منازل سازمانی به صورت انبوه در دستور کار 
این نیرو قرار گرفت. نهضت احداث منازل سازمانی تا رفع نیاز 

همه یگان ها با قدرت ادامه خواهد داشت.

 ۱۴۰ میلیارد جریمه 
تنبیه یک فروشگاه اینترنتی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۴۰ میلیارد ریالی 
یکی از فروشگاه های اینترنتی خبر داد. احمد اصانلو افزود: 
این فروشگاه اینترنتی که شبکه توزیع گسترده ای در بازار دارد 
و شاخص قیمت گذاری محسوب می شود، ملزم به اصالح 
قیمت سه قلم کاالی روغن موتور، پوشک و شکر و پرداخت 
۱۴۰ میلیارد ریــال جــزای نقدی شــد. به گــزارش قــدس، وی 
همچنین در مورد حضور گشت مشترک در یک مرکز عرضه 
روغن موتور دیگر، افزود: این عرضه کننده روغن موتور تاکنون 
نسبت به ثبت سامانه جامع تجارت اقدام نکرده؛ بنابراین 
پرونده قاچاق و گرانی این واحد در محل بررسی و به پرداخت 

۷۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

 موافقت دولت  با طرح 
وزارت بازرگانی مجلس

سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران با اشاره به تفکیک وزارت صمت گفت: 
برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح مجلس، مورد موافقت 
دولت است. به گــزارش ایرنا، جهرمی در رابطه با رویکرد 
دولت در خصوص پدیده آسیب زدن سگ های ولگرد به 
جان مردم، گفت: دولت در این زمینه موضوعی را در دستور 
کار ندارد و مستلزم ورود قانون گذار به این موضوع است 
تا دولــت مسیر اجرایی آن را طراحی کند. وی افزود:سه 
دهک پایین جامعه می توانند با مراجعه به سامانه  وزارت 
ارتباطات، سبد سهمیه خود را دریافت کنند که به صورت 

رایگان در اختیار آن ها قرارخواهد گرفت.

آرش خلیل خانه، 
قدس »محمد بن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل 
ثــــــانــــــی« مــــعــــاون 
نخست وزیر و وزیر 
ــه قـــطـــر روز  ــارجــ خــ
گذشته و در پی بی نتیجه ماندن دور اول 
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به 
تهران آمد تا با حسین امیرعبداللهیان 
برای ارزیابی و تسهیل برگزاری دور دوم 

این گفت وگوها رایزنی کند.
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست 
خبری مشترک با همتای قطری اش به 
فضاسازی ها و تبلیغات منفی مقامات 
آمریکایی در مورد دلیل ناکامی مذاکرات 
دوحــه با رونمایی از دستور کــار اصلی 
گفت وگوهای علی باقری با انریکه مورا 
بر ادعـــای مقامات واشنگتن در مورد 
درخواست های فرابرجامی ایــران خط 
بطالن کشید. امیرعبداللهیان دیــروز 

ــوع اصــلــی  ــوضـ بـــه صـــراحـــت گــفــت مـ
ــه مسئله  ــ ــرات نــشــســت دوحـ ــ ــذاک ــ م
تضمین ها درمــورد اجــرای کامل توافق 
۲۰۱۵ از سوی دولت آمریکا بوده است 
و ربطی به مطالبه رفع تحریم های سپاه 

ندارد.
وی افــــزود: بــرخــالف بــرخــی ادعــاهــای 
رســـانـــه ای طـــرف آمــریــکــا مــا هیچ گونه 
مطالبه زیاده خواهانه و هیچ گونه مطالبه 
فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم.

وی با بیان اینکه تضمین مؤثر از سوی 
دولت آمریکا موضوع اصلی مذاکرات 
ــرد: پس  ــت، خــاطــرنــشــان کـ ــه اسـ دوحـ
مطالبه و خواسته مــا زیــاده خــواهــانــه 
نیست، ولــی تاکنون طــرف آمریکایی 
نتوانسته مــا را نسبت بــه تحقق آن 

مطمئن کند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین 
از مــذاکــرات ســازنــده و مهم خــود در 
ــه بـــا هــمــتــای  ــبـ ــانـ ــات دوجـ ــوعـ ــوضـ مـ

ــاره به  ــ ــطـــری اش خــبــر داد و بـــا اشـ قـ
ــدار  ــده در دیـ مــوضــوعــات مــطــرح شـ
سران دو کشور، از توافقات نهایی بین 
مقامات ورزشــی ایــران وقطر در مورد 
برگزاری جام جهانی فوتبال و حضور 
تیم ملی کشورمان و تماشاگران ایرانی 
در قطر خبر داد و گفت: کارگروه های 
اجرایی این هماهنگی ها در دو کشور 

تشکیل شده است.
محمد عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور 
خارجه قطر هم در این نشست بابیان 
اینکه سفرش به تهران در چارچوب 
تحوالت منطقه ای و بین المللی صورت 
گرفته است با اعالم حمایت کشورش 
از ادامه گفت وگوها باهدف از بین بردن 
نگرانی همه طرف ها و بازگشت آمریکا 
و اعضای برجام به تعهدات این توافق، 
ابــراز امــیــدواری کرد ایرانی ها بتوانند 
به خوبی در قطر به تشویق تیم ملی 

کشورشان بپردازند.

رونمایی امیرعبداللهیان از دستور کار دور اول مذاکرات دوحه

بدونتضمینتوافقنمیشود
شمس الدین نجفی ایــران، روسیه و چین در نمایش 
قــدرت نظامی بــه آمریکا قصد بــرگــزاری رزمایشی را در 
آمریکای التین و دریای کارائیب دارند. این نخستین بار در 
تاریخ است که نیروهای روسیه، ایران و چین چنین رزمایشی 
را در چند ده کیلومتری مرزهای آبی آمریکا و در حیاط خلوت این کشور 
برگزار می کنند. ایاالت متحده به لحاظ تاریخی آمریکای التین و حوزه 
کارائیب را حیاط خلوت خود دانسته و نسبت به حضور نظامی دیگر 

کشورها در این منطقه به شدت حساس است.  
 »واشنگتن فری بیکن«در گزارشی اعالم کرده ونزوئال اوایل ماه آگوست 
میزبان این رزمایش است. نظامیان ایران، روسیه و چین نیز قصد دارند 
برای برگزاری این رزمایش عازم آمریکای التین و کارائیب شوند. به گزارش 
فارس، این رزمایش یکی از واضح ترین نشانه ها تا به امروز از شکل گیری 
یک ائتالف در آمریکای التین ضد ایاالت متحده است. »جوزف هومیر« 
تحلیلگر امنیت ملی به واشنگتن فری بیکن گفت: روسیه و متحدانش 
ایران و چین با حضور در این رزمایش در ونزوئال در آستانه نمایش قدرت 
بزرگی هستند و با عادی سازی تحرکات نظامی دشمنان ایاالت متحده در 

دریای کارائیب، ما در معرض خطر در آمریکای التین هستیم.
چندی قبل نیز سومین رزمایش مرکب  به میزبانی ایران و با حضور 
نیروهای دریایی چین و روسیه با عنوان »کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲« 
در منطقه شمال اقیانوس هند برگزار شد. تمرین های تاکتیکی متنوع از 
جمله نجات شناور دچار حریق، آزادسازی شناور ربوده شده، تیراندازی 
علیه اهــداف مشخص، تیراندازی شبانه به اهــداف هوایی و سایر 

تمرینات تاکتیکی و عملیاتی در این رزمایش 
برگزارشد.در آن برهه، یک رسانه آمریکایی 

بــرگــزاری رزمــایــش دریــایــی بین ایــران، 
روســیــه و چین مــوســوم بــه »رزمــایــش 

مرکب کمربند امنیت دریایی–۲۰۲۲« 
را ارسال پیام مستحکم به ایاالت 

متحده دانست. 

برگزاری رزمایش مشترک  ایران، روسیه و چین در ونزوئال 

 رزمایش ایران و متحدان 
در دریای کارائیب

گزارش

احتمال از سرگیری روابط تهران - ریاض  ◾
برخی رســانــه هــای عربی روز گذشته از آمـــاده شدن 
دولــت عــراق بــرای نشست از سرگیری روابــط ایــران و 
عربستان خبردادند. به گزارش فارس، »عامر الفایز« 
عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق اعالم کرد: 
سفرهای نخست وزیر عراق به دو کشور بی تأثیر نبوده 
وامید است با سفر وزرای خارجه دو کشور به بغداد از 

سرگیری روابط دو کشور اعالم شود. 

گالیه وزیر نفت از کم کاری گذشتگان ◾
وزیــر نفت روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران 
از کمبود سرمایه گــذاری در حــوزه نفت در سال های 
گذشته گالیه کــرد. به گــزارش تسنیم، اوجــی افــزود: 
وزارت نفت در ۱۲ ماه اخیر افــزون بر ۲۰ میلیارد دالر 
در بخش های مختلف از طریق قــرارداد و تفاهم نامه 
سرمایه گذاری کرده است و بسته اقتصادی دولت در 
مورد پنج پروژه اولویت دار با 6 هلدینگ را امضا کرده ایم. 

اجرای قانون رتبه بندی از 31شهریور  ◾
 وزیـــرآمـــوزش و پـــرورش روز گذشته از اجـــرای قانون 
رتبه بندی معلمان از ۳۱شهریورماه خبر داد. به گزارش 
ایرنا، نوری افزود:این الیحه که در دولت گذشته مطرح 
شده بسیار ضعیف بود و متأسفانه در ۱۰ سال گذشته 
اقدامی نشد تا اینکه در این دوره و دردولت سیزدهم 
پیگیری  و با آن موافقت شد و این یکی از دستاوردهای 

بزرگ آموزش وپرورش است.

سفر شمخانی به ارمنستان  ◾
ــورای عالی امنیت ملی در چــارچــوب سفرهای  دبیر شـ
برنامه ریزی شده به کشورهای منطقه قفقاز، امروز به دعوت 
رسمی آرمــن گریگوریان دبیر شــورای امنیت ارمنستان 
به جمهوری ارمنستان مــی رود. به گــزارش مهر، دریابان 
شمخانی در این سفر عالوه بر دیدار و گفت وگو با همتای 
ارمنستانی خود با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان 

نیز دیدار و درباره مسائل دوجانبه، گفت وگو خواهد کرد.
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»آگهی تجدید مزایده « نوبت اول
 سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهری شهرداری سبزوار در نظر دارد تجدیدمزایده اجاره: غرفه موادغذایی باغ 
ملی، غرفه موادغذایی میدان کارگر، غرفه موادغذایی پارک شهدای گمنام، مکان غرفه موادغذایی پارک طراوت ،مکان غرفه 
موادغذایی پارک هنرتوحیدشهر،مکان سایت ورزشی اسکیت و فروش اقالم مستعمل چاه هفت تیررا از طریق مزایده عمومی وبا 
جزئیات مندرج دراسناد مزایده ، بابهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.Setadiran.ir( و با شماره مزایده های
-5001094457000016-5001094457000017 – 5001094457000014 -  5001094457000015  –  5001094457000013 

5001094457000012- 1001094457000002 بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت: 1401/04/16

مهلت دریافت اسنادمزایده از سایت: 1401/04/23
آخرین مهلت شرکت در مزایده : 1401/05/04

مبلغ شرکت در مزایده: 5 درصد قیمت پایه
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدوکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسنادمزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده 

گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سازمان مزایده،قابل مشاهده،بررسی 

وانتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به شماره02141934مرکز 

پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالع��ات تم��اس دفاترثب��ت ن��ام اس��تان ه��ا، درس��ایت)www.setadiran.ir( بخ��ش ثب��ت نام/پروفای��ل مزای��ده گ��ر 

موجود است.
کاظم خلیلی دارینی - رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری شه��رداری سب��زوار 



نرخ مالیات فقط 
برای واردات 

مواد اولیه نصف 
شده است

احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد گفت: 

با استفاده از اختیار 
قانونی یعنی ماده 

163 قانون مالیات 
مستقیم نرخ مالیات 
علی الحساب برای 

کاالی واسطه ای 
را نصف کنیم که 
تولیدکنندگان ما 

برای اینکه کاال را وارد 
کارخانه کنند نیاز 

به سرمایه در گردش 
کمتری داشته باشند.

طبق اعالم این طرح 
از امروز مصادف با 
روز مالیات اجرایی 

می شود و تنها 
مشمول واردکنندگان 
مواد اولیه و کاالهای 

واسطه ای خواهد 
بود.

خبرخبر
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که سه شنبه شب به 
ریاست حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی 
برگزار شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از روند 
رسیدگی به اعتراض کسانی که یارانه آن ها در جریان اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها قطع شده است، ارائه کرد. به 
گزارش فارس، در این گزارش با مرور شاخص های تعیین 

دهک های مشمول و دالیل حذف برخی خانوار ها از شمول 
دریافت یارانه تأکید شده به اعتراض ها رسیدگی و پرداخت 
یارانه به تناسب شاخص ها مورد بازنگری قرار گرفته است. 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی پس از استماع این 
گزارش تأکید کرد: بررسی ها دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد به 
خوداظهاری ها و تفکیک بین حساب های تجاری و شخصی 

انجام شود تا حقوق ملت کامالً مورد توجه قرار گیرد و حق 
کسی پایمال نشود. وی افزود: یارانه کسانی که در بررسی ها، 
صالحیت آن هــا بــرای دریافت یارانه احــراز شده است به 
سرعت و بدون وقفه پرداخت شود. هم پرداخت یارانه به 
افراد برخوردار و ثروتمند و هم قطع پرداخت به نیازمندان 

ناحق است و باید با اتقان کامل در این زمینه عمل کرد.

مینا افرازه اگرچه عزم دولت 
در حذف ارز ترجیحی در مجموع 
مثبت است اما نبود شفافیت و 
فقدان برنامه محوری در بودجه 
شرکت های دولتی موجب شده 
تا مجلس با ارائه و پیگیری طرح 
»اصــالح قانون برنامه  و بودجه کشور مصوب سال 
51« به دنبال رفع این ایرادها باشد. در همین راستا 
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه 
در اظهارنظری درباره این طرح گفته است: »بودجه 
شرکت های دولتی یکی از بخش های مهم در قانون 
بودجه است که متأسفانه در قانون بودجه مصوب 
سال 51 و همچنین قوانین بودجه سنواتی خیلی به آن 
پرداخته نشده و از کنار آن عبور شده است. معموالً 
این بخش مورد غفلت واقع  شده در صورتی  که دوسوم 
بودجه ساالنه کشور را بودجه شرکت های دولتی 
تشکیل می دهد«.به گفته وی »یــک مــاده شامل 
چند بند بــرای نظم بخشی به بودجه شرکت های 
دولتی تصویب  شده است که بر اساس آن مجامع 
عمومی شرکت های دولتی مکلف شدند، در کنار ارقام 
و اعدادی که در قالب بودجه شامل منابع تأمین زیان، 
سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای، 
ارقام منابع و مصارف کل، کمک زیان دولت، سود و 
زیان پیش بینی  شده، هزینه های سرمایه ای، استفاده 
از تسهیالت داخلی و خارجی، سود سهم دولت، 
بازپرداخت تسهیالت داخلی و وام هــای خارجی به 
ــه می کنند، اهــداف کمی و کیفی نظیر  مجلس ارائ
ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های 

تأمین مالی، افزایش ســود، کاهش زیــان انباشته و 
بهبود نسبت های مالی را نیز بر اساس شاخص های 
مشخص به مجلس ارائه کنند«.عالوه بر این، اهمیت 
نظم بخشی به بودجه شرکت های دولتی در حالی 
است که طبق آمارها حدود 70 درصد بودجه عمومی 
متعلق به شرکت های دولتی است و فاصله معنادار 
میان هزینه و عملکرد این دستگاه ها و زیانده بودن 

بسیاری از آنان بر ابهام های موجود افزوده است.

ناکارآمدیوانحرافمنابعبودجهای ◾
موضوعی که وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در 
مصاحبه ای تصریح کرده: »بسیاری از شرکت های 
دولتی با وجود اینکه از منابع و امکانات ارزان کشور 
بهره مند می شوند، ســودآوری ندارند، گزارش های 
ــاال و غیرشفاف در  ــد، حــقــوق  بسیار ب ــ پنهان دارن

شرکت های دولتی پرداخت می شود، همه این ها 
ابهاماتی ا ســت که بر عملکرد شرکت های دولتی 
وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، ما 
شاهد انحراف منابع بودجه ای کشور، ناکارآمد بودن و 
غیربهره ور بودن عملکرد شرکت های دولتی خواهیم 
بود. در بودجه 1401 نیز در خصوص شفافیت عملکرد 
شرکت های دولــتــی، اقــدام خاصی صــورت نگرفته 
است«.البته تعیین تکلیف شرکت های زیانده و قرار 
ِ حجت زمانی برای خروج این دستگاه ها از  دادن اتمام
وضعیت زیبنده  از جمله مواردی است که مجلس در 
راستای شفافیت و پایان دادن به تحمیل هزینه ها از 

سوی چنین شرکت هایی در نظر دارد.

فرهنگحسابکشیازدستگاههایاجرایی ◾
در همین زمینه محمدحسین معماریان، کارشناس 

بودجه در گفت وگو با قدس اظهار کرد: متأسفانه 
ساختار اجرایی کشور و تدوین برنامه بودجه از قانون 
مادر یا همان قانون برنامه  و بودجه کشور مصوب 
سال 51 فاصله گرفته است. چنان که بر اساس قانون 
باید اقدام های عمرانی در برنامه های توسعه ای در 
نظر گرفته می شد اما این  گونه نیست و بخش قابل  
توجهی از آن متعلق به برنامه های پنجم و ششم 
است که درباره امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
صحبت می کند. در حوزه بودجه ای نیز تفاوت هایی 
رخ داده است، بدین  صورت که بخش های قابل توجه 
وضعیت اجرایی بودجه فعلی کشور از منظر قانونی 
از طریق قوانینی مانند تنظیم مقررات مالی یک و 
دو پشتیبانی می شود؛ بنابراین اصالح این قانون از 
آن  جهت مهم است که مــوارد بسیار زیــادی مانند 
افزایش درآمــدهــای مالیاتی، مدیریت هزینه های 
دولت و موارد مشابه آن لزوماً در قانون برنامه  و بودجه 
نمی گنجند. به  هر حال بخشی از اصالح ساختار 
بودجه به اصالح قوانین مادر مرتبط است و بایستی 
این قانون اصالح شود تا بر مبنای آن بودجه ریزی به 

سمت اصالح برود.
همچنین ضرورت اصالح و کاهش تعدد قوانین در 
حوزه شرکت ها هم برقرار است و ما در این عرصه 
نیازمند اصالحاتی هستیم که در قانون برنامه  و 
بودجه اثر چندانی از آن مشاهده نمی کنیم. در طرح 
»اصالح قانون برنامه  و بودجه کشور مصوب سال 51« 
در حوزه محتوایی نیز گام های خوبی برداشته  شده 
و به سمت بودجه برنامه محور رفته است. منظور 
از برنامه لزوماً برنامه های باالدستی نیست بلکه به 
بیانی ساده می توان گفت پولی که به دستگاه ها در 
طول یک سال پرداخت می شود باید ما به ازای آن 
خروجی یا برنامه مشخصی بــرای دستگاه تبیین 
شــود. حــال ایــن می تواند از برنامه های باالدستی 
استخراج شود یا اینکه از برنامه های جاری دستگاه 

نشأت بگیرد.

ایــن کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: 
بدین ترتیب سازمان برنامه  و بودجه زمانی که بودجه 
دستگاه ها را تخصیص می دهد، باید در پایان سال 
اقدام های آن نهادها را مورد بررسی قرار دهد. نکته 
مثبت برنامه ریزی برای بودجه دستگاه های دولتی 
و اجــرایــی ایــن اســت کــه برنامه هــر نــهــادی تعیین 
می شود و باید در انتهای کار خروجی داشته باشد. 
اگر این خروجی مورد انتظار نبود، می توان بخشی از 
مخارج جاری مانند پاداش یا حتی بخشی از کارانه و 
اضافه کار نیروها که قابل  برنامه ریزی است را کاهش 
داد. البته بــرای اجــرای ایــن موضوع باید ضمانت 
اجرایی کافی داشت. شفافیت بودجه ای از این  جهت 
است که وقتی شرکت یا دستگاهی در حال تحصیل 
درآمد از بودجه عمومی یا درآمدهای دولت است، 
می توان از آن مطلع بود و برای آن سیاست گذاری کالن 
داشت.به نظر می رسد در این طرح نکات سازنده ای 
در حوزه شرکت ها تصویب  شده است که تنظیم گری 
خیلی خوبی در پی دارد، زیرا از طریق آن از یک سو 
عملیات شرکت های دولتی شفاف می شود و از سوی 
دیگر می توان فعالیت این دستگاه ها را در حوزه هایی 
مشخص محدود کرد تا از وظایف ذاتی خارج نشوند. 
نگاه ما به احکامی که در حوزه شرکت ها آورده شده 
نگاه مثبتی اســت، گرچه معتقدیم اصــل مسئله 
شرکت ها به امر حکمرانی برمی گردد. با این  حال در 
این طرح گام خوبی در راستای شفافیت عملکردی و 

انضباط عملیاتی برداشته  شده است.
ــرورت دارد بـــودجـــه بـــرنـــامـــه ای تــقــویــت شــود  ــ ضـ
و آسیب های مــربــوط بــه برنامه ریزی های بودجه 
دستگاه ها مرتفع گردد. نکته مهم دیگر اینکه باید 
فرهنگ حساب کشی از دستگاه های اجرایی بابت 
وظایفی که بر عهده  دارند و پولی که دریافت می کنند 
در کشور نهادینه شود. این فرهنگ نظارت به  عنوان 
فرهنگ نظارت عملیات نامیده می شود و باید تقویت  
شده و برای آن فرهنگ سازی بیشتری صورت بگیرد.

دولت پس از حذف ارز 4200 تومانی چه اقدام اصالحی را باید انجام دهد؟

وقت جراحی شرکت های دولتی

اقتصاد3
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قیمت خودروهای 
وارداتی در بازار 

  کیا 
اپتیما۲۰۱۷

۲.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

  هیوندایسوناتا 
GLS+۲۰۱۸هیبرید

۲.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

  کیا 
اسپورتیج۲۰۱۸

۲.۸5۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

  کیا 
سورنتو۲۰۱۸

4.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

  هیوندای 
النترا۲۰۱۸

۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

  نیسان 
جوک)اسپورت(

۱.۷4۰.۰۰۰.۰۰۰تومان

83.000.000نیمسکه52.500.000ربعسکه1.511.072بورس 276.468دالر)سنا(60.150.000مثقالطال 18.956دینارعراق)سنا(142.450.000سکه13.887.000طال۱۸عیار1.761اونسطال 88.301درهمامارات)سنا(

  اعتماد 
 یارانه ای رئیسی 
به مردم

40
10
47
11

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی 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 

سامانه1401/04/15می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق 
الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان ومهلت: مهلت دریافت اسناد:1401/04/21
مهلت ارسال:1401/05/01

 هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

هم استانی عزیز با توجه به افزایش دمای هوا 
در مصرف صحیح آب سهیم باشیم 

ول     آگهی مناقصه عمومی
ت ا

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
مناقصه عمومی همراه با ارزیابی ساده طرح خطوط 
وجمع آوری چاههای جدید اراضی شمال دانشگاه 

آزاد اسالمی شهرستان گلبهار
2001001446000126

62.274.364.092
)شصت ودو میلیارد ودویست وهفتاد وچهار میلیون 

وسیصد وشصت وچهار هزار ونود ودو ریال(

40
10
47
25

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی ساده به شرح ذیل 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت وتحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه 
، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/15 می باشد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/23
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/05/03

هزینه چاپ  دو نوبت آگهی فراخوان ،  بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آبیاری قطره ای بهترین راه برای صرفه جویی در بخش کشاورزی

»تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده « ول

ت ا
نوب

تضمین فرایند ارجاع کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
خرید 26 دستگاه کنتور 

مغناطیسی 10 اتمسفر به همراه 
متعلقات شهرستان کاشمر

2001001446000132
14.450.000.000ريال

چهارده میلیارد و چهارصد و 
پنجاه میلیون ریال

722.500.000ريال
هفتصد و بیست و دو میلیون 

و پانصد هزار ريال

40
10
44
95

40
10
46
69

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.
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بزرگداشت 
100سالگی 
مهدی آذریزدی 
در خانه 
هنرمندان 
انجمن تصویرگران و 
شورای کتاب کودک 
امروز به مناسبت 
صدمین سال تولد 
مهدی آذریزدی 
نشست »گرامیداشت 
پدربزرگ قصه های 
خوب« را در خانه 
هنرمندان برگزار 
می کند.محمدرضا 
یوسفی، جمال الدین 
اکرمی، ملیحه سلیمی، 
کیانوش غریب پور 
و شادی هاشمی در 
این نشست به ایراد 
سخنانی خواهند 
پرداخت.این برنامه 
از ساعت 10 صبح تا 
1۷ بعدازظهر برگزار 
خواهد شد. 

کتاب باز

خبرخبر
روزروز

 درباره رمان »سالتو« 
که مورد اقتباس قرار گرفته است 

قدرت بی مرز کلمات
خدیجه زمانیان سریال یاغی بر اساس آنچه 
در عنوان بندی آن نوشته شده، با برداشتی آزاد 
از رمــان »سالتو«ی مهدی افروزمنش ساخته 

شده است. 
سالتو درباره »سیاوش« )که در سریال به جاوید 
تغییر نام پیدا کرده( نوجوانی 16ساله است که در 
جنوب شهر تهران زندگی می  کند. سیاوش بدون 
اینکه از داشتن یک باشگاه یا مربی حرفه ای بهره 
ببرد، در زمینه کشتی بسیار بااستعداد است. 
استعداد او به گــونــه ای اســت که در رقابت  های 
محلی توجه دو فــرد غریبه به نام های »سیا« و 
»نادر« را جلب می  کند و آن ها را ترغیب می  کند 
سیاوش را تبدیل به یک قهرمان جهانی کنند 
تا دنیای ســاده و کوچک سیاوش با دسیسه و 
فرصت طلبی ایــن دو فــرد غریبه بــه یــک دنیای 
بزرگ، تیره و تار مبدل  شود. سالتو دومین کتاب 
از مهدی افــروزمــنــش پــس از »تـــاول« اســت که 
توسط نشر چشمه منتشر شده و فضایی مهیج و 
پُرداستان دارد و توانست با ااقتباس ادبی بیشتر 
ــده شــود.افــروزمــنــش که عــاوه بر نویسندگی  دی
سابقه روزنامه نگاری هم دارد بر خاف بسیاری 
از نویسندگان امـــروز در هر دو رمانش به طبقه 
فــرودســت جامعه توجه نشان داده و به زندگی 
ایــن طبقه پرداخته اســت. از ایــن نظر هر دو اثر 
او را می توان در ژانــر نــوآر دسته بندی کــرد؛ ژانــری 
که به اختاف طبقاتی، زندگی حاشیه نشینان 
و نابرابری ها، ناراستی ها و تاریکی های شهری 
می پردازد. او همچنین در اثرش به انعکاس جنگ 
و انقاب و تأثیر این دو واقعه تاریخی بر سرنوشت و 

زندگی آدم ها پرداخته است. 

شباهت های سریال و داستان  ◾
دیدن چند قسمت از سریال و تیتراژ ابتدایی نشان 
می دهد کارگردان با برداشتی آزاد از کتاب، داستان 
تصویری اش را نقل می کند و زیاد در بند اقتباس 
نعل به نعل از اثر نیست که دو جهان متفاوت 
تصویر و کلمه و مسائل انکارناپذیری چون ممیزی، 

بیش از این را برنمی تابد. 
 خواندن سالتو و دیدن یاغی همان باور همیشگی 
را صحه می گذارد که هیچ  گاه تصویر نمی تواند به 
گَرد ادبیات برسد و باز هم ما را به معرکه باور قدرت 
بی نهایت کلمات می رساند که چطور دنیای کلمه 
بیش از هر ابــزار و رسانه ای می تواند مخاطب را 
تسخیر کند و او را بدون پلک زدن به ادامه داستان 
فراخواند، اتفاقی که در هیچ فیلم اقتباسی رخ 
نمی دهد و این برمی گردد به دنیای بی مرز تخیل 

که توسط کلمه برای ما خلق می شود.  

ادای دین به کُشتی ◾
چنان که افروزمنش گفته برای نوشتن این رمان 
در خصوص کُشتی تحقیقات زیـــادی کــرده که 
الحق واالنــصــاف ایــن تحقیقات و البته تأمات 
در داســتــان خــوش نشسته. اگــر چه به گفته او 
 نخواسته رمانی ورزشــی بنویسد امــا ایــن کتاب 
بی چون و چرا می تواند ادای دینی باشد به کشتی، 

کشتی گیر و فنون پرپیچ این رشته ورزشی. 
»بیشتر کُشتی گیرها فکر می کنند زور مهم است، 
پاهای قــوی، بدن تر و فرز و عضله هایی که جز از 
ناخن ها و مو باید از هر جای دیگر بدن بیرون زده 
باشد، فکر می کنند سرشانه های قرص و محکمی 
می خواهند تا کُل پنج دقیقه روی سر و گردن حریف 
فشار بیاورند، ضربه بزنند و خسته اش کنند. خیال 
می کنند قهرمانی یعنی فن های عجیب و غریب 
بلد بودن یا پشتک وارو زدن روی تشک. اما من از 
همان اول بدون اینکه کسی گفته باشد و تنها از روی 
غریزه  ای ناب و دست نخورده، فکر می کردم راه اصلی 
چشم هاست. میثم چشم های قهوه ای درشتی 
داشت که خیلی زود فهمیدم حرکت بعدی بدنش 
را لو می دهد. بیشتر کشتی گیرها از چشم هایشان 
استفاده می کنند تا زمین نخورند، حریفشان 
را بـــبـــیـــنـــنـــد و 
کــارهــایــی انجام 
ــه یک  بــدهــنــد ک
آدم عادی هم در 
خیابان می تواند 
انجام بدهد. به 
هـــمـــیـــن خــاطــر 
در ســالــن هــا هر 
تمرینی می کنند 
جــز تمرین نگاه 

کردن«.
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و هنر فرهنگ 

خبر

حذف پست 
کتابدار از 
مدارس بسیار 
ناراحت کننده 
است

مهدی رمضانی، دبیرکل 
نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور با اشاره 
به حذف کتابخانه ها و 
پست کتابدار از مدارس 
گفت: این موضوع 
بسیار ناراحت کننده 
است؛ درست است 
که همه ما با کتاب 
مأنوس هستیم، اما 
متأسفانه امروز این 
موضوع به صورت 
مستقل، منسجم و 
منظم در مدارس مورد 
توجه نیست. پیشنهاد 
اولیه ما ایجاد ساعت 
کتاب خوانی به صورت 
هفتگی در مدارس 
است.  

جبار آذین ، منتقد محمد 
ــارت، ســیــنــمــاگــر مــســتــعــد و  ــ ــ ک
کاربلدی است که فیلم قابل تأمل 
و تلخ »شنای پروانه« را ساخت و 
با وجود سینه زنی زیر پاکارت مافیا و نمایش 
سیاهی های جاری در میان طبقات فرودست 
و جنوب شهری ها، به دلیل شناخت و تسلط 
بر ابزار سینما و ساختار هنری مقبول، مورد 

توجه قرار گرفت.
کارت این بار با سریال خوش ساختار و سیاه 
»یاغی« برخاف فیلم سینمایی خود که فاقد 
روزنــه ای برای امید و فــردای بهتر بود، با خلق 
یک شخصیت که در سرزمین خشک فقر 
مادی و معنوی و یکه تازی نادرست ها در قالب 
لمپن ها، فقرزده ها و ظلم ها و بی عدالتی های 
 اجتماعی و طبقاتی می خواهد ضد شرایط 
بد و سیاه موجود ایستاده و طغیان کند تا 
شاید به نجات خود و رستگاری دست یابد، 

حرفی تازه را مطرح می کند.
ــال »یــاغــی« دارای فیلم نامه خـــوب و  ســری
اســتــخــوان دار، درامــی قــوی، پــردازش مطلوب 

داستانی پرکشش، شخصیت پــردازی هــای 
قابل باور، نمایش درست و تأثیرگذار زندگی ها، 
تباهی ها و انسان های به بن بست رسیده، 
قــطــب بــنــدی کــاراکــتــرهــای مــثــبــت، منفی و 
خاکستری، فضاسازی های شبه واقع نما و 

کارگردانی متفکرانه و حرفه ای است. 

کــارت گرچه در یاغی هم مانند شنای پروانه 
تصاویری آشنا از زندگی، تلخی ها و شیرینی های 
مناسبات اجتماعی، اقــتــصــادی و فرهنگی 
فرودستان و پابرهنه ها ارائــه می کند و چنین 
فضایی را بستر و ظــرف تعریف داستان های 
خود قرار می دهد و می کوشد از همت کسانی 

که می خواهند از این محیط سرد و فقر و غم زده 
برخیزند و به انسان هایی موفق و رستگار تبدیل 
شوند، سخن گوید، اما همچنان از نمایش و 
موضع گیری اجتماعی در برابر عوامل و عناصری 
که در پایین و بــاالی جامعه در ایــجــاد، بــروز و 
ظهور فقر و تباهی و بی عدالتی های اقتصادی 
ــودداری می کند و  و اجتماعی نقش دارنــد خـ
با وجــود تصویرسازی از سیاهی های زندگی 
فرودستان، به جای تکیه بر تحول این مردمان، 
با تمرکز روی شبه قهرمان های فردگرا که صرفاً 
بـــرای رهــایــی خــود می کوشند، چشم خــود را 
بر واقعیت های جامعه بسته و دل خود را به 
قهرمان سازی و قهرمان بازی افــرادی که نوعی 

»قیصر« انتقامجو هستند، خوش می کند.
یـــاغـــی ســـریـــالـــی خـــوش ســـاخـــت و جـــذاب 
ولــی از منظر مضمون و مــحــتــوا، مــحــدود و 
یک جانبه نگر اســت. یاغی ها ممکن است، 
ــر موفق  ــد طــغــیــان کنند و اگـ ــط ب ضــد شــرای
شوند دیگر فقیر و تنگدست نمانند! لیکن 
مردمی ترین آن هــا توسط عامان فرودست 

شدن مردم، آسوده نخواهند ماند.

درباره دومین ساخته محمد کارت

»یاغی«؛ خوش ساخت اما یک جانبه 

  زهره کهندل  در کتاب »فرهنگ علوم سیاسی« 
در تعریف واژه »لمپن« آمده است: گروه یا اقشار 

وازده جامعه که معموالً  در حاشیه شهرهای 
بزرگ جوامع صنعتی زندگی می کنند و ارتباط 

و اتصالشان را با طبقات فعال و مولد جامعه 

 بریده اند. این گروه که از جریان زندگی عادی 
به دورند، بدون شغل و حرفه ای مفید در شرایط 

بسیار نامطلوب و سخت به سر می برند. اینان 
برای امرار معاش و گذران زندگی غالبًا به کارهای 

ناشایست و ضدانسانی تن می دهند. دزدان، 

چاقوکشان حرفه ای، اوباش، ولگردان، روسپیان 
و جنایتكاران باجگیر خرده پا و نظایر آن را به 
اصطالح در زمره این افراد به حساب می آورند.
با چنین تعریفی از لمپن ها، می توان گفت آثار 

دهه اخیر سینمای ایران و به تبع آن سریال های 

شبكه نمایش خانگی به سمت قصه های این قشر 
رفته است. محمد کارت از فیلمسازان جوان که 
مستندهایی درباره این قشر ساخته، عالوه بر 

فیلم اولش »شنای پروانه« در سریال »یاغی« هم 
به قصه این آدم ها پرداخته است.

در حاشیه

ــا درســـتـــکـــار،  ــ رضــ
منتقد سینما درباره 
اینکه چرا پرداختن 
بــه قشر فــرودســت 
و شــخــصــیــت هــای 
خافکار در تولیدات 
فیلم و سریال چند سال اخیر رونق پیدا 
کرده است، می گوید: چون هیچ اراده یا 
خطی قرمز در سینما، شبکه نمایش 
خانگی و تلویزیون دربــاره پرداختن به 
ــرای کارهای  لمپنیسم وجــود نـــدارد. ب
جدی چرا، اما برای برعکس آن، نه. برای 
همین به فیلم های قداره بندی حتی 
در جشنواره ها جایزه می دهند! آثاری 
که ادبیات مبتذل را رونق می بخشند، 
هــیــکــل هــای گـــنـــده و نــخــراشــیــده و 
ریش های داعشی و تتوهای عجیب و 

غریب را بدل به مد روز کرده اند!
ــه ایـــــن منتقد  ــفــت ــه گ ــ ب

 
سینمایی، فیلم های التی و 
ــن مــنــظــر  ــ ــ ــی از ای ــن ــمــپ ل
خوشایند فیلمسازان و مقبول مدیران 
فرهنگی می افتند چون قرار نیست به 
جایی جــوابــی پــس بدهند! حتی این 
فــیــلــم هــا در جــشــنــواره هــا هـــم جــایــزه 
می گیرند در حالی که فیلم های متفکرانه 
و اندیشمندانه ما با مشکاتی عدیده 
مواجه می شوند چون در سینمای ایران 
خیلی کــم بــه فیلمسازان اهــل فکر و 
انـــدیـــشـــه مــجــالــی داده مـــی شـــود و 
فــیــلــمــســازان فــیــلــم هــای الــکــی خیلی 

راحت تر کار می کنند.

سرگرم کننده برای مخاطب ◾
امــا چــرا ایــن فیلم ها مـــورد استقبال 

مخاطب قـــرار می گیرند؟ درستکار 
پاسخ می دهد: توجهی که مردم ایران 
به ژانــر لمپنی دارنــد توجه عجیب و 
غریبی است و شگفتانه اینکه کمتر 
کسی از تماشای زشتی های الیه های 
زیــریــن جــامــعــه و فــرهــنــگ سخیف 

لمپنی اذیت می شود. 
ــا نــمــایــش چنین  او دربـــــاره ایــنــکــه آیـ
فــضــاهــایــی از قــشــر فـــرودســـت بــرای 
مخاطب سینماروی ایرانی که غالباً قشر 
متوسط را تشکیل می دهند، جدید و 
جــذاب اســت، می گوید: ساخت فیلم 
و سریال درباره این قشر برای مخاطب 
سرگرم کننده و اگزوتیک اســت چون 
کسی به این قشرها کاری ندارد و آن ها 
ــرای اعــتــراض نــدارنــد. به  هــم صنفی ب
شما قــول مــی دهــم ســال بعد 10فیلم 
ــاره همین قشر ساخته شود  دیگر درب
و از لمپنیسم دفــاع هم بشود زیــرا آن 
وجه غریب نمایی برای سینما مارکت و 
گیشه مــی آورد و دست سینماگر برای 

خودنمایی  بسیار باز است.
بـــه بــــاور وی، در ســیــنــمــای ایـــــران به 
بازیگرهای اُوِراکت توجه زیادی می شود 
و در فیلم های لمپنی، اجرای بازی های 
اُوِراکــــت و گل درشــت راحــت تــر است 
و به اصطاح بــازی هم دیــده می شود. 
درستکار می افزاید: البته به نظر من 
ایــن بــازی هــا در لحظه دیــده می شوند 
ولی بازی های ماندگاری نیستند چون 
مخاطب ایــرانــی از بــرون ریــزی بازیگر 
خوشش می آید. گفتم که اگزوتیسم 
بــرگ بــرنــده سینماگران ایــن دسته از 
فیلم هاست؛ اما آن بازی و بازیگر قطعاً 
به یک چرخش ساده و در مقابل یک 

بازی درست و استاندارد رنگ باخته و 
فراموش خواهد شد. 

لمپنیسم نباید به ارزش بدل شود ◾
این منتقد سینما با تأکید بر اینکه تاش 
سینما، عبور از نمایشی شدن و حرکت 
به سمت واقع نمایی و رئالیستی شدن 
است یادآور می شود: در فیلم های لمپنی، 
پرداخت ها همه نمایشی و برون گرایانه و 
با پرخاش و عصیان های سطحی همراه 
است. البته پرداختن به قصه ها و آدم های 
لمپن و خافکار ایرادی ندارد اما مشکل 
اینجاست که کارگردان هایی هستند که 
به این موجودات و کارهایشان ارزش هم 
می دهند و با رفتار و کردار اینان، غمخواری 
مــی شــود و لمپنیسم بـــدل بــه ارزش 

می شود! و خب! این خیلی غلط است. 
او توضیح مــی دهــد: اگــر کــارگــردانــی 
فکر می کند ایــن فیلم ها و سریال ها 
تداعی کننده همان »قیصر« و »کندو« 
و امثالهم هستند سخت در اشتباه 
است چون آن فیلم ها روی لمپنیسم و 
ناهنجاری های اجتماعی، ارزش گذاری 
ــرار  مثبت نــمــی کــردنــد. سینماگر ق
است به سمت اصاح برود نه اینکه 
روی شمایل التــی و ادبــیــات سخیف 
ارزش گـــذاری کند، این اشتباه است. 
کارگردان نباید در موضوع و قصه اش 
به طوری حل شود که در نهایت چنین 
جا بیفتد که انگار دارد فرهنگ زشت 
و ناهنجاری ها را تأیید می کند و اضافه 
کنم که اغلب لمپن ها شاید از قشر 
پایین بیایند ولی قشر پایین جامعه، 
اتفاقاً با فاصله ای غریب از اینان و جدا 

می ایستد.

چراقشرخالفکاروفرودستجامعهموردتوجهفیلمسازانقرارگرفتهاند؟

سفیدنمایی  لمپنیسم
 کهندل ویژگی های شخصیتی جاوید، قهرمان سریال 
»یاغی« بدلی از قهرمان های تیپیکال فیلمفارسی دهه50 
است، جوان فقیری که زندگی سختی را پشت سر گذاشته 
اما بامرام است و خوش مشرب، ظلم ستیز است و دل رحم، 

عاشق پیشه است و ساده دل، زودباور است و احساساتی.
سریال یاغی که تا اینجای کار از قواعد گیشه پسند بودن پیروی کرده، 
بلد است که چطور مخاطب را در هر قسمت با قصه اش همراه کند. 
محمد کارت، کارگردان جوان این سریال، دست روی سوژه ای برخاسته 
از واقعیت گذاشته و قهرمان عامه پسند خود را در همان فضای خاف و 
بزهکاری پرورش داده است، قهرمانی که در محیط ناسالمی از حاشیه 
شهر بزرگ شده و با ورود یک مرد متمول به زندگی اش در مسیر دیگری 
قرار می گیرد. »بهمن« که درِ سبز ثروت و قدرت را به »جاوید« نشان 
می دهد بنا دارد این جوان سر به راه را به یکی از مواجب بگیرانش بدل 
کند. علی شادمان، طناز طباطبایی، مهدی حسینی نیا، مه لقا باقری و آبان 
عسگری بازیگرانی هستند که در فیلم سینمایی »شنای پروانه« با محمد 
کارت همکاری داشتند و اکنون در نقش های متفاوتی ظاهر شده اند. 
امیر جعفری، پارسا پیروزفر، عباس جمشیدی فر و چند بازیگر جدید هم 
به یاغی اضافه شده اند تا با ایفای نقش های متفاوت در ذهن مخاطب 
ماندگار شوند. امیر جعفری و عباس جمشیدی فر شخصیت های ویژه 
و بازی های خوبی دارند و پارسا پیروزفر هم با وجود اینکه نقش آفرینی 
متفاوتی ندارد اما  نامش در فهرست بازیگران سبب جلب نظر طرفداران 
این بازیگر به سریال شده است. بازی علی شادمان در نقش اصلی اما 
بازی متفاوت و خوبی است که مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. 
بازیگر جوانی که توانایی هایش را در فیلم شنای پروانه نشان داد و چنان 
خوب در نقش کوتاه »اشکان خروس« نشست که کارت روی توانایی 
بازیگری او برای سریالش هم حساب باز کرد. او از پس نقش »جاوید« 
برآمده و در ظاهر نوجوانی دله دزد، ساده دل و عاشق پیشه به خوبی ظاهر 
شده است. قهرمانی که نه سیاه است و نه سفید، نه بی گناه است و نه 
پرخطا، نه فرشته است نه شیطان، آدم دردکشیده و امیدواری است که 
برای رسیدن به رویاهایش می جنگد، چنین شمایلی از »قهرمان« مورد 
پسند عامه است، از آن جنس قهرمان های عامه پسندی که در فانتزی 
عموم مردم وجود دارد و دستمایه نوشتن کتاب ها و ساخت فیلم های 
بسیاری شده است. این سریال عاوه بر سوار شدن روی موج اتفاق های 
غیر قابل پیش بینی در پایان هر قسمت، به شخصیت های مکمل و فرعی 
هم نزدیک شده و عاوه بر شفاف کردن نسبتشان با نقش اصلی، وارد 
افکار، اهداف و عادات این کاراکترها می شود که قصه هر کدام از آن ها به 

پیشبرد ماجرا و جذابیت سریال کمک می کند.
یاغی تا اینجای کار با الگوی فیلمفارسی پیش رفته و کشکولی از 
الت بازی و عشق و عاشقی و اتفاقات تصادفی است، باید منتظر ماند 

و دید محمد کارت تا کجا در بند این 
الگو می ماند و در قسمت های آینده، 
ورق جدیدی را رو می کند. اگرچه با 
اضافه شــدن گره های تــازه به قصه 
در قسمت های اخیر، مخاطب را در 
انتظار اتفاق های غیرمنتظره دیگری 

نگه داشته است.

نگاهی به دالیل استقبال مخاطبان از سریال »یاغی«

قهرمان  عامه پسند

زاویه دید 

از خروج آثار تاریخی جلوگیری شد ◾
مرتضی ادیـــــب زاده، مــدیــرکــل مــوزه هــا و 
امـــوال منقول تــاریــخــی بــا تأیید اینکه 
»حراج ملی« بدون مجوز از وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شده است، 
از پیگیری و مکاتبه با گمرک و مبادی خروجی کشور 
برای جلوگیری از خروج آثار تاریخی عرضه  شده در 

این حراجی، از ایران خبر داد. 

شبکه نمایش خانگی، بازیگران را بلعیده است ◾
حسین کیانی، کارگردان نمایش »پروین« 

 
می گوید شبکه نمایش خانگی بازیگران را 
بلعیده و یافتن بازیگر برای اجرای تئاتر، 
کار دشــواری شده اســت. او همچنین تأکید دارد در 
نمایشش، زنانگی شخصیت پروین اعتصامی برایش 
اهمیت داشته است. نرگس محمدی نقش پروین را 

در این نمایش ایفا می کند.  

معرفی دبیر و هیئت انتخاب آثار جشنواره نقاالن علوی  ◾
ــی، مــدیــر مــرکــز هــنــرهــای  ــ کــــوروش زارعـ

 
نمایشی حـــوزه هــنــری بــا صـــدور احکام 
جداگانه مرشد محسن میرزاعلی را به 
عنوان دبیر و اردشیر صالح پور و محمدرضا معجونی 
را بــه عــنــوان اعــضــای هیئت انتخاب آثــار پنجمین 
جشنواره نقالی و پرده خوانی غدیر منصوب کرد. این 

جشنواره از ۲۴ تا ۳1 تیر برگزار می شود. 

اشعار عاشورایی علی داوودی در آستانه چاپ    ◾
مجموعه شعر عاشورایی با نام »شبیه« 

 
شامل7۲ قطعه شعر نیمایی کوتاه به قلم 
عــلــی داوودی در آســتــانــه مــحــرم توسط 
انتشارات شهرستان ادب رونمایی خواهد شد.این 
مجموعه شامل 7۲ قطعه شعر کوتاه عاشورایی است 
که در سبک نیمایی ســروده شده و نگاهی به جریان 

اندیشه عاشورا در زندگی امروز دارد.



 از ترکمنستان
 تا چین

 این کریدور به 
واسطه توانمندی 

ایران در حوزه 
حمل و نقل ریلی و 

سرمایه گذاری هایی 
که دولت در این حوزه 
انجام داده، اتصال ما 
را از طریق سرخس و 
اینچه برون به حوزه 
ریلی آسیای مرکزی 

مقدور می کند و ما 
را از مسیر کشور 

ترکمنستان به 
قرقیزستان و بعد 

قزاقستان و سپس 
راه آهن چین متصل 

می سازد.

خبرخبر
روزروز

در نگاهی کلی، صنعت  ◾
لجستیک کشور، برای سیستم 

ریلی چه جایگاهی قائل است؟
بدون شک ارتقای سطح کیفی 
هر جز از اقتصاد، به بــاال رفتن 
ــتــصــاد کــــان ختم  کــیــفــیــت اق
می شود؛ بنابراین در طــول سال های گذشته باال 
بــردن سهم سیستم ریلی در حمل ونقل چه در 
حوزه داخلی و چه در بعد ترانزیت و صادرات یکی از 
اهداف مهم صنعت لجستیک کشور بوده است. در 
راستای این هدف، استفاده از تجربیات جهانی باید 
در دستور کار باشد و اتصال سریع بنادر به خطوط 
ریلی یک ضرورت است، همان طور که بنادری مانند 
خرمشهر، بندر امام خمینی، بندرعباس و... به ریل 
متصل شده اند. توسعه کریدورهای منطقه ای و 
تزانزیت کاال از مسیر بنادر ما می تواند هم توسعه 
آفرین و هم اشتغال زا باشد. بخش ریلی نسبت 
به سایر شیوه های حمل و نقل، کم هزینه تر است و 
دولت می تواند با بهره گیری از توانمندی های بخش 
خصوصی ناوگان را جوان تر و رقابت بیشتری در 
حوزه حمل و نقل کشور ایجاد کند که مزایای ناشی 
از کاهش سن ناوگان برای کل اقتصاد کشور خواهد 
بــود؛ چــرا که حمل و نقل یکی از زیرساخت های 

اصلی اقتصاد است.

در روزهای اخیر، شاهد فعال شدن ترانزیت تمام  ◾
ریلی قطار کانتینری قزاقستان به اروپا از کریدور ایران 
بودیم. چرا چنین اتفاقی در مقطع زمانی فعلی برای ما 

و کشورهای حوزه آسیای میانه حائز اهمیت است؟
از آن جایی که ما پیش از این همواره روی کریدور 
ــژه داشتیم و از کریدور  شمال- جنوب تأکید وی
شــرق به غــرب و برعکس تا حــدودی غفلت کرده 
بودیم، این اتفاق می تواند به چنین غفلتی پایان 

دهــد. ایــن کــریــدور به واسطه توانمندی ایــران در 
حــوزه حمل و نقل ریلی و سرمایه گذاری هایی که 
دولت در این حوزه انجام داده، اتصال ما را از طریق 
سرخس و اینچه برون به حوزه ریلی آسیای مرکزی 
مقدور می کند و ما را از مسیر کشور ترکمنستان به 
قرقیزستان و بعد قزاقستان و سپس راه آهن چین 
متصل می سازد. فعال شدن کریدور ریلی مذکور 
وقتی حائز اهمیت بیشتر است که یــادآور شویم 
این مسیر به دلیل مناقشه اوکراین بسته شده بود 
و مسیر باز شده ظرف روزهای اخیر، می تواند خود 
را به عنوان جایگزینی مطمئن و امن به خوبی نشان 
دهد. در واقع دلیل اصلی راه افتادن این خط، نیازی 
است که بازار حمل و نقل ریلی بین الملل به ایران 

پیدا کرده است، وگرنه ما از مدت ها پیش این مسئله 
را گفته بودیم و روی آن تبلیغات انجام داده بودیم، اما 
همیشه با کم اهمیتی از سوی فعاالن صنعت حمل 
و نقل در آسیای میانه و اروپا روبه رو می شدیم. حاال 
اما چون مسیر قبلی به بن بست خــورده، اهمیت 

مسیر جدید بیش از پیش مشخص می شود.

به فرض پایان یافتن مناقشه اوکراین، حفظ این  ◾
کریدور جدید برای ایران چه مزایایی خواهد داشت؟

اگر بتوانیم این کریدور ریلی جدید را حفظ کنیم 
حتی در صــورت پایان یافتن مناقشه اوکراین هم 
می تواند به عنوان مسیری با صرفه باالی اقتصادی 
برای کشورهای حاضر در این منطقه باقی بماند. 

ضمن اینکه ایران برای افزایش عملیات صادرات 
و واردات کاال هم می تواند از این مسیر بهره زیادی 
ببرد. الزم به ذکر است بر اساس قاعده راه آهن ها، 
هزینه های ارزی مربوط به سیر، به صورت فرانک 
سوئیس به حساب راه آهن هر کشور حاضر در این 
مسیر به طور مجزا واریز می شود و تمام طول مسیر 
می تواند برای کشورها منشأ درآمد ارزی، بهره برداری 
تجاری، اقتصادی و انتفاع باال باشد. طبعاً به واسطه 
فعال ماندن این مسیر، ارز قابل توجهی به کشور 
وارد می شود و ما قادر هستیم در مبادالت اقتصادی 
و حمل ونقلی، امتیازات خوبی بگیریم و برتری خود 
را حفظ کنیم. در راستای باال بردن بهره مندی ایران 
از ظرفیت های باالی حوزه ریلی، امیدواریم دولت 

هر چه سریع تر اتصال راه آهـــن رشــت به آستارا 
را در دستور کــار قــرار دهــد تا ایــن محدوده هر چه 
سریع تر به شبکه ریلی کشور وصل شود. این امر هم 
سبب می شود بتوانیم از مزیت سرمایه گذاری های 
ریلی انجام شده، استفاده کنیم و ضمناً بخشی از 
بن بست هایی که در ارتباطات ریلی با کشورهای 

ترکیه و اروپای غربی داریم، مرتفع شود.

با توجه به امنیت باالی حوزه حمل و نقل ایران،  ◾
کدام مشکالت و خألها در این حوزه باید رفع شود تا 
بتوانیم حداکثر بهره مندی اقتصادی و تجاری را از این 

مزیت بزرگ داشته باشیم؟
شبکه ریلی و راه آهن ما در موضوع سیر و حرکت و 
سرعت واگن ها مشکات زیادی دارد که برای کاستن 
از حجم باالی مشکات در این حوزه ها امیدواریم 
شرکت راه آهــن جمهوری اسامی ایران بخشی از 
امــور را در قالب تصدی گری حمل ونقل به بخش 
خصوصی واگــذار کند و خود در مقام حاکمیتی و 
تنظیم گری بنشیند. یکی دیگر از مشکات عمده 
در حوزه ریلی کشور کمبود لکوموتیو است؛ چون 
تعدادی از لکوموتیوهای موجود به دلیل تحریم در 
مرحله تعمیرات است و از شبکه خارج شده. هر 
چند عمده قطعات دیزل را از خارج وارد می کنیم 
و دو شرکت داخلی از جمله مپنا اعــام کرده اند 
می توانند سالی حدود 60 دیزل تحویل دهند، اما 
بر اساس اعام فعاالن حوزه صنعت حمل و نقل 
ریلی، ایران ساالنه به 160 دیزل نیاز فوری دارد. ما هم 
به دولت پیشنهاد کرده ایم به هر میزانی که مقدور 
است این نیاز را از طریق تولید داخل تأمین و مابقی 
را به صورت مستعمل یا نو از طریق سیستم های 
مربوط به بخش خصوصی از طریق روسیه و دیگر 
کشورهای همسایه وارد کنند تا این نقیصه بزرگ 

مرتفع شود. 
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شرایط موجود بهترین زمان برای استفاده حداکثری از کریدور شمال - جنوب 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر انجمن شرکت های 
کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: تا به امروز نتوانستیم 
از ظرفیت مطلوبی که می بایست در کریدور شمال-جنوب 
استفاده شود، بهره ببریم. مسعود پل مه افــزود: مسیر 
بندر ناواشیوای هند تا هلسینکی فناند چنانچه از راهگذر 
شمال-جنوب باشد، کمتر از ۸ هزار کیلومتر است؛ یعنی 

بیش از ۵0 درصــد مسافت کاهش پیدا می کند. حمل 
دریایی از هندوستان به فناند بین ۴۵ تا 60 روز طول می 
کشد، اما اگر از مسیر کریدور شمال - جنوب انجام شود، 
این مدت حداکثر ۳۷ روز می شود. همچنین هزینه حمل 
کانتینر ۲0 فوتی از ناواشیوای هند به آستاراخان تقریباً ۳ 
هزار دالر است. اگر ما خارج از کریدور حتی از مسیر ایران 

بخواهیم این کاال را حمل کنیم، چیزی حدود ۳۵ درصد 
افزایش پیدا می کند. اگر از مسیر کانال سوئز بخواهیم این 
کاال ها را به روسیه و قزاقستان حمل کنیم، هزینه حمل 60 
درصد افزایش پیدا می کند. شرایط موجود بهترین زمان 
برای احیا و استفاده حداکثری از این کریدور است. پل مه 
با اشاره به مشکات بخش ریلی گفت: در مسیر ریلی یک 

انقطاع ریلی از رشت تا آستارا  داریم. در نتیجه پشتیبانی 
برای انتقال کاال دچار اختال خواهد بود. وی تصریح کرد: 
در موافقت نامه امضا شده برای ایجاد کریدور شمال - 
جنوب تفکیک موارد حمل در کریدور شمال - جنوب برای 
دریا ۳0 درصد، جاده ۳0 درصد و ریل ۴0 درصد پیش بینی 

شده و مورد تفاهم و توافق ایران و روسیه قرار گرفته است.

سید علی حسینی
رئیس کمیسیون حمل و نقل و 

لجستیک اتاق بازرگانی ایران

  فرزانه غالمی  با شروع فعالیت ترانزیت تمام 
ریلی اولین قطار کانتینری قزاقستان به اروپا از 

کریدور ایران، فصلی نوین در تجارت بین الملل و 
روابط تجاری کشورهای آسیای میانه از مسیر 

ایران آغاز شده است.امنیت باالی حوزه حمل و نقل 

ایران و مزیت های بی شمار نهفته در آن از گذشته 
تاکنون، مثال زدنی است و حاال با عبور این قطار 

کانتینری از بخش ایرانی کریدور شرق به غرب به 
سوی ترکیه، دولت سیزدهم هم بنا به گفته رئیس 
جمهور به یکی از اولویت های سیاست خارجی که 

همانا نقش آفرینی مؤثر ایران در افزایش هم گرایی 
منطقه ای از طریق گسترش تجارت از مسیر ایران 
به عنوان یک مسیر امن، کم هزینه و سریع به طور 

عملی ورود کرده است.به انگیزه فعال شدن این 
کریدور ریلی با سید علی حسینی رئیس کمیسیون 

حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران درباره مزایای تجاری و 
اقتصادی این اتفاق و ضرورت سرمایه گذاری در 

حوزه ریلی کشور گفت وگویی داشتیم. مشروح این 
گفت وگو را بخوانید.

گفت وگوی 
ویژه

                

شهرداری زنجان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی برابر شرایط قید شده در اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت اقدام 
نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 4/16 /1401 

می باشد و مناقصه گران می توانند از تاریخ 16/ 1401/4 لغایت     1401/4/22 جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات :

الف: آدرس زنجان، میدان آزادی، ساختمان شهرداری مركز و تلفن: 02433422036

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان

آگهی مناقصه عمومی شماره ) 17-1401 (

میزان سپرده شركت در مبلغ برآورد به ریالعنوان پروژهردیف
حداقل رتبه و گرایش مربوطهمناقصه بریال

تكمیل و تجهیز زیرساخت های ارامستان 1
حداقل  رتبه   5   حقوقی/ 34/887/830/0901/744/400/000های شهرو محیط پیرامون آن

در رشته  راه  یاابنیه     

پیاده رو سازی و مناسب سازی فضاهای شهری 2
حداقل رتبه    5    حقوقی/ 10/048/622/003502/440/000در سطح منطقه 1

2 حقیقی   در رشته  ابنیه یاراه   

خریدكمپرسور شارژ سیلندرهای دستگاه 3
)CTP-f-550(  مدل comptrade اشخاص فعال در زمینه 500/000/000-تنفسی برند

موضوع مناقصه     

ح
/ 4
01
04
71
2

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

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

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

اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

ح
,4
01
04
63
7

مبلغ و نوع تضمین)ضمانتنامه شرحشماره مناقصهردیف
بانکی یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات

218/د/1401
خریدانواع کابل 

آلومینیوم و 
مسی فشار 

ضعیف
1/600/000/000

1401/05/01
 ساعت 8 صبح

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

سالن جلسات

شناسه آگهی : 1346801
ح
/4
01
04
31
6

شهرداری ابركوه در نظر دارد نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانكاران و شركتهای ذیصالح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

مدت پیمان فعالیت
)ماه(

برآورد اولیه 
) ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه)ریال(

واگذاری خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز 
1251.675.701.1402/900/000/000شهر ابرکوه

تامین نیروی انسانی مورد نیاز در قسمت های اداری، 
1237.113.624.1571/900/000/000عمرانی، نگهبانی و ... شهرداری ابرکوه

مناقصه  عمومی  )نوبت دوم(

نوع تضمین شركت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكی در وجه شهرداری ابركوه
www.setadiran.ir مهلت و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/07 سامانه ستاد به آدرس

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: تا مورخ 1401/04/18 سامانه ستاد 
تاریخ و محل گشایش پاكت ها: مورخ 1401/04/18 سامانه ستاد

* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.                                             شناسه آگهی:1343748

شهرداری ابرکوه

40
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47
29

40
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آستان قدس رضوی در نظر دارد

نس�بت به خرید 45 تن پالس�تیک زباله س�ایز 120*90  از طری�ق مناقصه عمومی اقدام نماید، ل�ذا متقاضیان محترم به منظور 
مش�اهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه می توانند به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا س�اعت 13:00 روز ش�نبه مورخ 1401/04/25 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده 

اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره های تماس 05132001519 و 32001420051 

مناقصه عمومی خرید پالستیک زباله

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی  

بررسی مزایای فعال شدن کریدور شرق به غرب در گفت وگو با رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران

مسیری با صرفه باالی اقتصادی
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 به اطالع می رساند مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد امالک مازاد خود را به  شرح ذیل در دو نوبت آگهی  از طریق مزایده واگذار نماید متقاضیان خرید می توانند  جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادها در
 ساعت اداری  به مدیریت شعب این بانک به نشانی :مشهد ، بلوار دستغیب ، نرسیده به چهارراه خیام ،یا شعبه محل وقوع ملک مراجعه وجهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37638711 داخلی 1289 و یا شماره مستقیم 37663354 )واحد
 حقوقی( تماس حاصل فرمایند . آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی  تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ   1401,04,25 می باشد ضمنا پاکتهای پیشنهادی  درروز  سه شنبه  مورخ  1401,04,28  ساعت 10 صبح در کمیسیون

    معامالت استان به نشانی فوق  بازگشایی خواهد شد 0

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قراردارد بشرح جدول ذیل می باشد:
میزان پرداخت غیر نقدی )باقیمانده در اقساط (میزان پرداخت نقدی  شرایط پرداخت )گروه(ردیف 

****************100 درصدنقدیالف 

مابقی در اقساط حداکثر 5 ساله  با سود بانکی حداقل 10 درصد اقساطیب

تبصره 1: اولویت با پرداخت نقدی است .
تبصره 2: کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف ،تخلیه بر عهده 

خریدار می باشد .
قابل  و  بوده   مندرج در آگهی   پایه  مبلغ  معادل %5  مزایده  :مبلغ  سپرده شرکت در  تبصره 3 
پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی طی سند مرکزبه حساب امور مالی مدیریت شعب بانک در 

استان خراسان رضوی کد 9000  می باشد .
تبصره 4  : بانک در همه حال در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها ی خریداران بدون ذکر دلیل و همچنین تجدید مزایده  یا انصراف از مزایده یا انصراف از فروش بدون ذکر علت مختار است

شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                             خواهد  مسترد  نامبرده  به  خریدار  پرداختی  مبالغ  صرفا   اداری   یا  قانونی  معاذیر  دلیل  به  معامله  انجام  امکان  عدم  یا   مزایده   از  انصراف   یا  خریدار  پیشنهاد  رد  صورت  در    

40
104

75
4

شرایط پرداخت ردیف 
پالک ثبتی                                     محل وقوع  ملکمشخصات ملک کدملک)گروه(

فرعی       اصلی
مساحت 6دانگ  )متر مربع (

تلفنتوضیحات  قیمت پایه )ریال( وضعیت تصرف  عرصه       اعیان 

الماس شرق- طبقه سوم واحد سرقفلی یک باب مغازه تجاری 5290الف 1
38530360طبقه سوم الماس شرق -11متر بالکن و 35/21متر همسطح4,500,000,000 تخلیه 30363120615521/3532/35 

36580909دارای امتیاز آب -برق -گاز -قدمت بنا 20سال 4,000,000,000 با وضعیت موجود  13316802/6120چناران -قزلکنششدانگ یک واحد مسکونی 4788الف -ب2

سه ممیز سیصد و بیست وهفت  هزارم  دانگ  5915الف -ب3
مشاع از ششدانگ یک باب آپارتمان 

طرقبه -امام رضا 6 شکوفه 
اسکلت فلز -چهار خواب -انباری -پارکینگ -امتیازات - قدمت ساختمان 19,407,500,000 با وضعیت موجود  1476310234/76پالک 47

836079399 سال 

در دو طبقه اسکلت ساختمان آجر و آهن سقف ضربی نمای 4,400,000,000 با وضعیت موجود  1189122513.6144گناباد -روستای مند ششدانگ یک باب منزل مسکونی 6495الف -ب4
57221685ساختمان اجر سه سانت کف حیاط موزائیک درو پنجره پرو فیل 

دو ممیز   سی وهشت صدم  سهم   مشاع از 6452الف -ب5
37663354هال -یک اتاق - سرویس بهداشتی - فاقد کابینت امتیاز آب برق گاز 2,791,454,400 با وضعیت موجود  51409165/1665/16نیشابور -امام خمینی 5شش سهم  یک واحد تجاری

1948الف -ب6
دودانگ و سی وچهار صدم  دانگ مشاع از 

ششدانگ عرصه واعیان و تجهیزات یک واحد 
مرغداری 

دارای ابنیه و تاسیسات  -دارای پروانه نیمچه گوشتی با ظرفیت 48هزار 18,720,000,000 با وضعیت موجود  2124284726200درگز -روستای سنگ بر
46223181قطعه  -گاز -برق صنعنی و چاه  دستی به  عمق 30 متر -  دارای ماشین آالت 

210سهم از600سهم ششدانگ یک باب منزل 5759الف -ب7
مسکونی

مشهد -احمد آباد -ابوذرغفاری 
98,000,000,000 با وضعیت موجود  296387234500/18583پالک 193

نمای ساختمان ودیوار حیاط و زیر زمین سنگ -کف حیاط و زیر زمین 
موزائیک -طبقات سیمانی -بخاری گازی - کابینت فلز -پنجره آلومنیوم 

-گرمایش پکیج ورادیاتور -امتیاز آب برق گاز 
37663354

سه دانگ و پنجاه و سه صدم  دانگ مشاع  از 4489الف -ب8
ساختمان با مصالح بنایی احداث شده -گلی و گنبدی - با امتیاز آب 2,000,333,333 با وضعیت موجود  131078190130تربت جام -خیابان میر قوام 16شش دانگ یک باب منزل مسکونی 

52541901برق گاز و تلفن

1635الف -ب9
هشتاددو هزار و نهصد ونود و دو سهم مشاع  از 

پانصد و شصت وهفت هزار و پانصدو چهل و 
پنج  سهم  از ششدانگ یک قطعه زمین 

کیلومتر 45 جاده فریمان 
دارای پروانه بهره برداری آب با دبی 40لیتر در ثانیه دارای انبار-استخر 18,797,874,700 با وضعیت موجود  64235589140-روبروی باغ ساالر 

37663354سیمانی ذخیره آب

37663354زمین مزروعی 270,000,000 با وضعیت موجود  1424118509/370بزنگان -بطرف جاده کاریزکششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 6750الف -ب10

37663354زمین مزروعی 250,000,000 با وضعیت موجود   8974117138/92بزنگان -بطرف جاده کاریزکششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 6823الف -ب11

سرخس -بزنگان -خیابان امام ششدانگ منزل مسکونی 1777الف -ب12
125متر بنای قدیم یا دیوار آجری و سقف ضربی و 74متر نوساز دارای 4,750,000,000 با وضعیت موجود  83741375/13199خمینی -کوچه بهار 

37663354انشعاب آب برق گاز 

تربت حیدریه -روستای کاریزک نه سهم از 16 سهم یک قطعه زمین مزروعی 4894الف -ب13
37663354زمین زیر کشت چغندر و زعفران7,303,725,000 با وضعیت موجود   265232129844ناگهانی 

درگز -خیابان امام خمینی  40 ششدانگ یک واحد مسکونی 5811الف -ب14
46223181بصورت همکف در دو واحد مسکونی -دارای امتیاز اب -برق -گاز 3,000,000,000 با وضعیت موجود  592225/8145/1کوچه شهید بهشتی پالک 4

56727200حاشیه راه اصلی -نزدیک به شهر و امکانات زیر ساختی 7,768,380,000 با وضعیت موجود  049361320اتوبان فیض آباد -مهنه یک قطعه زمین زراعی واقع در اراضی حسن آباد 3827الف -ب15

گناباد -خیابان امامت 2  پالک ششدانگ یک باب منزل مسکونی 2554الف -ب16
منزل مسکونی در دو طبقه با قدمت بیش از 30سال -دیوارها آجری 14,400,000,000 با وضعیت موجود  2236761300207

37663354 سقف ضربی -دوخوابه -نماسنگ -محوطه موزاییک 

جغتای -خیابان پیروزی ششدانگ یک باب منزل مسکونی 5605الف -ب17
ساختمان  دو طبقه ،نیمه اسکلت-طاق ضربی -با قدمت 25سال 13,735,750,000 با وضعیت موجود  30805253/42353-انقالب 2 پالک 8

37663354-محوطه سازی -امتیاز آب برق گاز 

دو ممیز ششصدو نه هزارم  دانگ مشاع از 1372الف -ب18
ساختمان دو طبقه ، نیم اسکلت- دیوار اجری -سقف تیر آهن پشت 10,653,417,000 با وضعیت موجود  97625967/82455چناران -روستای رادکانششدانگ یک باب منزل  مسکونی 

 37663354بام آسفالت کابینت ام دی اف 

درگز -خیابان آزادی -کوچه پویا ششدانگ یک باب منزل مسکونی 5538الف -ب19
واحد مسکونی -پارکینگ -دیواراجری طاق ضربی کولرابی -کابینت ام 8,000,000,000 با وضعیت موجود  61132295/15108/60پالک 3

 37663354دی اف امتیاز اب برق گاز

قدمت حدود 18سال -نما سنگ تراورتن-کف ساختمان سنگ پوش 35,000,000,000 با وضعیت موجود  712622339/45376/82درگز -خیابان مدرس 18 پالک 1ششدانگ یک باب منزل مسکونی 6293الف -ب20
 37663354-دیوارها پنل چوبی -کاغذ دی.اری -کابینت ام دی اف -دو 

قدمت حدود 16سال  -دیوار اجری -سقف طاق ضربی به انضمام اب 1,750,000,000 با وضعیت موجود  59349172/1868/5درگز -روستای تیرگانششدانگ یک باب منزل مسکونی 6387الف -ب21
37663354 برق 

درگز -روستای رحمانقلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبیزار5498الف -ب22
37663354 زمین آبیزار )شالی (مشروب از رودخانه درونگر 5,100,000,000 با وضعیت موجود  1312834351/800درونگر

زمین مزروعی آبیزار مشروب از رودخانه درونگر با امتیاز آب و برق  و 3,600,000,000 با وضعیت موجود  422833474/5590درگز-روستای رحمانقلی درگزیک  قطعه زمین آبیزار 5498الف -ب23
 37663354درختان میوه

دوساعت میاه از مدار )384ساعت (مزرعه و نهر 4817الف -ب24
بهارستان 

تربت حیدریه -کیلومتر 5 جاده 
دو ساعت میاه از مدار 384 ساعت مزرعه و نهر بهارستان شامل 4,482,000,000 با وضعیت موجود  20550001446/5 صنوبر 

37663354 سالن مرغداری که قسمتی از آن تخریب شده است  

59سهم از 600سهم عرصه واعیان 6431الف -ب25
کیلومتر 20اتوبان مشهد 

باغچه خروجی 97 اراضی کال 
چغوکی

294,380,263,000 با وضعیت موجود  304295280011743

با مجوز سازمان جهاد -خیابان  از استانداری   -پروانه  کاربری صنعتی 
ساختمان  و  نگهبانی  ساختمان  بر  -مشتمل  بتنی  -جدول  کشی 
رفاهی تعمیرگاه اتاق کارگری -سالن تولید -سکوی تخلیه طیور سالن 
تخلیه  -سالن  کشتار  -سالن  پذیرش  -سالن  فلز  اسکلت  با  اصلی 
کارکنان- -رختکن  -سردخانه  بندی  بسته  -سالن  شستشو  -سالن 

چینی  -دیوار  کار  -دفتر  پا  اتاق  قفس  و  بندی  -انباربسته  تاسیسات 

37663354

6569الف -ب26
یک ممیز صدو شصت و دو هزارم دانگ مشاع از 
ششدانگ  عرصه واعیان یک  دستگاه ساختمان 

در سه طبقه 
7,553,000,000 با وضعیت موجود  8003166489740تربت جام -خیابان دارایی 

شش واحد مجزا -واحدها بصورت دو خواب دیوار با پوشش کاغذ 
دیواری و کف موزائیک سیستم گرمایشی بخاری سرمایشی کولر  

قدمت ساختمان 20سال 
37663354 

مشهد -سعدی 18چهارراه اول 313سهم از 600سهم یک باب منزل مسکونی 6588الف -ب27
13,041,667,000 با وضعیت موجود  1594106/50300پالک 54

نما آجر سفال -استفاده غیر مسکونی زیر زمین کف سرامیک -دیوار 
سنگ سرویس بهداشتی -طبقه اول مشتمل برهال و دو اتاق کف 
سرامیک -طبقه دوم دو اتاق دیوار کاشی -کف سرامیک- سیستم 

گرمایشی -کولر گازی و اسپیلت -گرمایشی پکیج وامتیازات  
322232528

ده سهم و نیم مشاع از بیست سهم ششدانگ 4266الف -ب28
یک قطعه زمین مزروعی 

تربت حیدریه -اراضی مرتضویه 
4,800,000,000 با وضعیت موجود   6956264528-دهستان اربعه 

سیستم آبیاری قطره ای در سطح 5هکتار دارای شبکه فشار متوسط 
به طول 500متر ونصب شبکه 25کیلو وات -باغ پسته به مساحت 

3هکتار دارای سن هفت سال و باغ انار به مساحت یک ونیم هکتار 
دارای سن 10سال  احداث دیوار آجری 145 متر 

 37663354

3827الف -ب29
اموال  منقول مشتمل برلوازم بهداشتی و لوله 
و لوازم  و اتصاالت  مربوطه به شرح ضمیمه در 

برگه شرکت در مزایده 
37663354 لوله و لوازم بهداشتی 600,000,000 با وضعیت موجود      فیض آباد -بانک کشاورزی 

 37663354زمین با بافت لومی و دارای هوموس  که به صورت آبی کشت میشود 5,687,763,750 با وضعیت موجود   175875836/85قوچان عتیق- روستای برجششدانگ یک قطعه زمین زراعی  6769الف -ب30
 37663354زمین با بافت لومی و دارای هوموس  که به صورت آبی کشت میشود 2,813,475,000 با وضعیت موجود   177837513/38قوچان عتیق- روستای برجششدانگ یک قطعه زمین زراعی  6768الف -ب31
 37663354زمین  دیم 350,000,000 با وضعیت موجود   6631208000قوچان - روستای عمارت ششدانگ یک قطعه زمین 6919الف -ب32

سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک 6931الف -ب33
بنا فرسوده - دیوار بار بر گل و خشت سقف چوبی دارای آب و برق در 350,000,000 با وضعیت موجود   25094342/6درگز- روستای اوتانلو باب منزل مسکونی 

 37663354محدوده روستا 

دو ممیز سی وهفت صدم دانگ از ششدانگ 6737الف -ب34
عرصه واعیان یک باب منزل مسکونی 

درگز-عالمه مجلسی 19-بین 
زنبق و پیرزاد بن بست اول  

پالک 5
37663354 همکف قدیمی -امتیاز آب برق گاز 691,250,000 با وضعیت موجود  43281138/72100

هشتاد وچهار ممیز 36 صدم سهم مشاع از 6636الف -ب35
225 سهم ششدانگ  یک باب منزل مسکونی 

تایباد-خیابان شریعتی -خیابان 
دیوار باربر و طاق ضربی بصورت زیرزمین و همکف -کف سرامیک -کابینت 6,259,512,000 با وضعیت موجود  644251225250مرزبان پالک 18 

 37663354ام دی اف گرمایش  پکیج -کولر آبی و گازی انشعابات آب و برق گاز 



سرعتی زن 
تیم ملی به ایتالیا 

می رسد
در اواخر بازی تیم 

ملی والیبال کشورمان 
با لهستان بود که 

 مهدی جلوه دچار 
آسیب دیدگی شد و 

نتوانست به کار خود 
ادامه دهد. مصدومیت 

این بازیکن جوان به 
شکلی بود که با حالتی 

نگران کننده زمین 
را ترک کرد. چنین 

شرایطی باعث شد تا 
تردیدهایی نسبت به 
حضور جلوه در بازی 
حساس مقابل ایتالیا 
به وجود بیاید. با این 
حال سرعتی زن تیم 

ملی کشورمان، در گفت 
و گو با ورزش سه تأیید 

کرد مشکلی برای 
حضور در مسابقه 

برابر ایتالیا نخواهد 
داشت.

در  حاشيه

کارشکنی 
آمریکا علیه 

کاراته کاهای 
ایران

بهمن عسگری در ۷۵-، 
ذبیح هللا پورشیب در  

 ۸۴- ، سجاد 
گنج زاده در ۸۴+ کیلوگرم 

مردان و سارا بهمنیار 
در وزن ۵۵- کیلوگرم 
و حمیده عباسعلی 

در ۶۸+ کیلوگرم زنان، 
پنج نماینده ایران در 

بازی های جهانی آمریکا 
 بودند که به دلیل 

عدم صدور ویزا، حضور 
در این رقابت ها را از 

دست دادند. آمریکا 
همچنین از دادن ویزا به 
سید حسن طباطبایی 
رئیس فدراسیون کاراته 

و سید شهرام هروی 
سرمربی تیم ملی کاراته 

خودداری کرد.
پس از این اتفاق، 

فدراسیون جهانی 
کاراته اسامی 

ملی پوشان کاراته ایران 
را از میان نفرات شرکت 
کننده در این مسابقات 

که موفق به کسب 
سهمیه شده بودند 

حذف کرد تا کاراته ایران 
رسماً غایب بزرگ این 

رقابت ها باشد.

خبرخبر
روزروز

  سون هیونگ مین 
ستاره فوتبال کره فاش کرد در 
جوانی در آلمان با نژادپرستی 

روبه رو شده و از اینکه کره جنوبی 
آلمان را از جام جهانی ۲۰۱۸ حذف 

کرد خیلی خوشحال بود.

  خداداد
عزیزی در واکنش به صحبت های تند حسن عباسی 

علیه فوتبالیست ها با اشاره به آیه دهم  سوره بقره 
نوشت:»در دل آن ها نوعی بیماری است؛خدا بر 

بیماری شان افزوده؛ به خاطر دروغ هایشان 
عذاب دردناکی در انتظار آن هاست«.

  پادوانی
با اعالم حامد افضلی معاون روابط 

بین الملل باشگاه استقالل، اعالم رأی 
دادرسی از سوی دادگاه عالی ورزش 

در خصوص شکایت لئوناردو پادوانی 
از این باشگاه بار دیگر به تعویق افتاد.

ــروزی  ــ ــی ــ پــــس از پ
حـــمـــاســـی مــقــابــل 
ــاال  ــان، حـ ــتـ ــسـ ــهـ لـ
امیدها برای پیروزی 
بــر ایتالیا و صعود 
ــش یــافــتــه  ــ ــ ــزای ــ ــ اف
اســـت. تیم ملی والــیــبــال ایـــران پس 
از ثبت ۴ پیروزی و ۴ شکست در دو 
هفته ابتدایی رقابت های لیگ ملت ها 
پا به هفته سوم مسابقات گذاشت. 
شاگردان بهروز عطایی در هفته اول 
پرفراز و نشیب ظاهر شدند، اما هرچه 
ــران عملکرد  گــذشــت ســروقــامــتــان ایـ
بهتری از خــود ارائـــه دادنـــد و ما را به 

آینده امیدوار کردند.
مقابل لهستان اما تمام بازیکنان ایران 
عملکرد کم نقص و فــوق الــعــاده ای از 
خود ارائه دادند و موفق شدیم مقابل 
تماشاگران پرشور لهستانی کاری کنیم 

کارستان. 
ــس از  گــربــیــچ، ســرمــربــی لــهــســتــان پ
شکست شاگردانش برابر ایران اظهار 
کرد: ایران عالی بازی کرد. گاهی اوقات 
تیمی که در جدول رده بندی از حریف 
پایین تر اســت و شاید ایــن امــکــان را 
نــداشــتــه بــاشــد کــه بــه مرحله نهایی 
مسابقات صعود کند، با تمام رویاهای 
ــا انگیزه  ــازی می کند و ایــن روی  خــود ب

فوق العاده ای به بازیکنان می دهد.

ــهــروز عــطــایــی، ســرمــربــی تــیــم ملی  ب
والــیــبــال ایـــران هــم بــا تأکید بــر اینکه 
بازیکنان فعل خواستن را در دیــدار 
ــد، گــفــت:  ــردنـ بـــا لــهــســتــان صــــرف کـ
خــوشــبــخــتــانــه در هــشــت مسابقه 
قبل ویــژگــی هــای ملی پوشان بیشتر 
مشخص شــد و تــحــت فــشــار زیـــاد، 
تاکتیک پذیرتر شدند. وی با اشــاره 
بــه بهبود عملکرد بازیکنان افـــزود: 
ملی پوشان به خوبی خود را در لحظات 
ــازی مــی کــنــنــد کــه ایــن  ــازسـ ســخــت بـ
موضوع توانمندی بازیکنان را نشان 
ــذاری ســت اول  ــ مــی دهــد. پــس از واگ
خوشبختانه به بــازی برگشتیم و در 
این مسابقه سخت پیروز شدیم و دل 

مردم ایران را شاد کردیم.
گفتنی اســت تیم ملی در ادامــه این 
رقابت ها امروز از ساعت1۶:30 مقابل 
ایتالیای صدرنشین بازی مرگ و زندگی 
را برگزار می کند. تیم ملی والیبال ایتالیا 
در رقابت های لیگ ملت ها نتایج قابل 
قبول و بسیار خوبی کسب کرده است. 
این در حالی است که آن ها جوان گرایی 
قابل توجهی انجام داده و در دو هفته 
ابتدایی مسابقات با ترکیب متفاوتی 

نسبت به المپیک به میدان رفتند.
تیم دی جــورجــی در حــال حــاضــر در 
صدر قرار دارد. این در حالی است که 
خیال ایتالیا بابت صعود به مرحله 

نهایی لیگ ملت ها راحــت اســت .با 
وجــود ایــن، انگیزه جــوانــان ایــن تیم و 
البته مسائل مربوط به رنکینگ باعث 
شــده ایتالیا تمام تــوان خــود را به کار 

بگیرد.

ستاره جدید دنیا ◾
ــاز هــم ایـــن امین  مــقــبــال لهستان بـ
ــژاد بـــود کـــه بـــا نمایش  ــ اســمــاعــیــل ن
 درخــــشــــان خـــــود نـــشـــان داد یــک 
فــوق ستاره نه تنها در والیبال ایــران 
و آســیــا بلکه در والــیــبــال دنــیــا ظهور 
ــار اسماعیل نــژاد  کـــرده اســــت.اوج ک
ــازی بــود کــه او از امتیاز  ســت پنجم ب
ــرار گرفت.   دو پشت خــط ســرویــس ق
ــل نـــــژاد بـــا ســـرویـــس هـــای  اســمــاعــی
مهارنشدنی و شگفت انگیز خود موفق 
شد فاصله امتیازی عجیب و غریبی 
با لهستان ایجاد کند و یک بار دیگر 
مرد تعیین کننده والیبال ایران در این 
برد بزرگ لقب بگیرد. حاال دیگر گزاف 
نیست اگــر بگوییم امین اسماعیل 
نــژاد فوق ستاره جدید والیبال ایــران، 
آسیا و دنیاست.امروز همه امیدها 
به سرویس ها و آبشارهای این جوان 
رعنای ایرانی است تا بتواند در کنار 
جوانانی چــون اسفندیار،جلوه و.... 
احتماالً به یک پیروزی درخشان دیگر 

دست پیدا کنیم.

صف آرایی مقابل ایتالیا در لیگ ملت های والیبال

ترس ایران به جان صدرنشین
یادداشت

 سهمیه ایران در آسیا 
قربانی خودخواهی ها

سینا حسینی سهیل مهدی، رئیس کمیته 
برگزاری مسابقات لیگ برتر دوشنبه شب در 
یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال باید در خصوص 
ــران در لیگ  چگونگی حضور نمایندگان ایـ
قهرمانان سال آینده تصمیم گیری کنند، در 
حالی که بر اساس قانون این مسئولیت به هیچ 
عنوان برعهده هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
نیست، بلکه کمیته صدور مجوز حرفه ای باید 
ابتدا شرایط نمایندگان ایــران را بررسی کند، 
سپس بــرای معرفی آن هــا اقــدام الزم از سوی 
رئیس فدراسیون و کمیته بین الملل انجام 

شود.
اما از آنجا که فعالیت های کمیته صدور مجوز 
حرفه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به حالت تعلیق درآمد، اصالً سازوکار قانونی 
بــرای انجام امــور محوله به این کمیته وجود 
ندارد؛ بنابراین باید ابتدا تکلیف کمیته تعلیق 
روشن شود، سپس سازوکار بررسی مدارک 
انجام شــود، موضوعی که سهیل مهدی به 
عنوان یک عضو آشنا به امور بین الملل در 
سازمان لیگ کامالً از آن اطــالع دارد، اما در 
اوج نــابــاوری تــالش می کند تــوپ را بــه زمین 
 مقابل شوت کند تا از تبعات بعدی و احتمالی 

جلوگیری کند.
حاال ســؤال اینجاست؛ چرا در این مقطع که 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به دلیل عزل 
رئیس فدراسیون و نبود سه نایب رئیس و عزل 
یکی دیگر از اعــضــای هیئت رئیسه توسط 
مجمع تلویحاً از رسمیت افتاده، این مسئله 

رسانه ای شد؟
ــه نــظــر مــی رســد مــتــولــیــان ســـازمـــان لــیــگ با  ب
اطالع از اصل ماجرا تالش می کنند کمترین 
آسیب متوجه سازمان آن هــا شــود، به همین 
خــاطــر مسئولیت تصمیم گیری را برعهده 
هیئت رئیسه فدراسیون می گذارند و به خوبی 
می دانند تا قبل از شروع لیگ امکان تصمیم 
ــن  ــیــســه در خـــصـــوص ای قــطــعــی هــیــئــت رئ
ماجرا وجــود نـــدارد، به همین دلیل اگــر فردا 
مشکلی برای معرفی نمایندگان ایرانی حاضر 
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به وجود 
بیاید، بــدون هیچ مشکلی بهانه بالتکلیفی 
هیئت رئیسه را عنوان می کنند تا بدین شکل 
انتقادات احتمالی را مرتفع سازند، اما نکته ای 
که در این بین توسط سازمان لیگ فدراسیون 
فــوتــبــال بــه آن اشـــاره نــمــی شــود، نامشخص 
ــودن مــوضــوع کسب مجوز حــرفــه ای توسط  ب

باشگاه های لیگ برتری است.
متولیان سازمان لیگ بهتر از هر کسی می دانند 
با توجه به شرایط موجود، احتمال کسب مجوز 
ــرای تــعــداد قابل  توسط باشگاه های ایــرانــی ب
توجهی از باشگاه ها ممکن نیست و صرفاً 
یک یا دو باشگاه می توانند همانند دوره قبلی 
این مجوز را بدست آورنــد، از این رو با پنهان 
کــردن واقعیت  تــالش می کنند ایــن موضوع 
را به هیچ عنوان بیان نکنند؛ چون مشخص 
می شود با وجود وعده های فراوان متولیان این 
سازمان مبنی بر سخت گیری به باشگاه ها برای 
همسان سازی شرایط فعلی آن هــا با مقررات 
بین المللی به منظور کسب مجوز حرفه ای هیچ 
ــداده و آن ها  اتفاقی طی یک ســال اخیر رخ ن
صرفاً به ظاهرسازی قبلی خود ادامــه دادنــد، 
در حالی که قرار بود برابر مقررات بین المللی 
نهایت سخت گیری انجام شود تا فاجعه حذف 

نمایندگان ایران تکرار نشود.
به همین دلیل آن ها در مقطع کنونی و به دلیل 
در پیش بودن انتخابات فدراسیون فوتبال از 
این موضوع نهایت استفاده را بردند تا بدون 
هزینه موضوع را مدیریت کنند، بدون اینکه 
مجبور به پاسخگویی شوند. از طرفی شنیده 
می شود برخی چهره هایی که در حال حاضر 
انرژی خود را صرف سازماندهی امور انتخاباتی 
مجمع فدراسیون فوتبال می کنند توصیه اکید 
کردند به دلیل اینکه ممکن است این اتفاق در 
نتیجه دلخواه آن ها در جریان انتخابات هشتم 
شهریورماه تأثیرگذار باشد، به هیچ عنوان این 
موضوع باز نشود؛ چون ممکن است با رونمایی 
از اهمال کاری بزرگ سازمان لیگ در این فرایند 
ــزرگ بــه وجــود بیاید و فضا به  یــک جنجال ب
سوی منتقدان تغییر کند، به همین دلیل این 
موضوع با ساده ترین روش ممکن ماست مالی 
شد تا هیچ کسی متوجه بروز یک فاجعه جدید 

در فوتبال ایران نشود.
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مرادی در هوادار ماند  ◾
بابک مرادی بازیکن فصل گذشته هوادار تهران، پس 
از توافق با مدیران این باشگاه قراردادش با این باشگاه 
را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد. این در حالی بود 
که مرادی امیدوار بود به استقالل بازگردد اما جایی در 
لیست سرمربی جدید این تیم نداشت. باشگاه هوادار 
پیش از ایــن قـــرارداد امیرحسین پورمحمد و فریبرز 

گرامی را تمدید کرده بود.

بازگشت کریمی به استقالل منتفی شد ◾
علی کریمی هافبک سابق آبی پوشان پایتخت یکی از 
گزینه های تقویت خط میانی استقالل در فصل جدید 
زیر نظر ساپینتو بود. اما علی کریمی بعد از شرکت در 
تست های پزشکی پیش از فصل کایسری اسپور و 
حضور مستمر در تمرینات گروهی این تیم ترکیه ای در 
چند روز گذشته نشان داد در فصل آینده در سوپر لیگ 

ترکیه بازی خواهد کرد.

دست طارمی به جایزه بهترین بازیکن پرتغال نرسید ◾
سازمان لیگ فوتبال پرتغال بعد از معرفی نامزدهای 
بهترین بازیکن فصل در نهایت بهترین بازیکن فصل 
را معرفی کرد. دارویــن نونز ستاره اروگوئه ای تازه وارد 
لیورپول در فصل گذشته رقیب اصلی مهدی طارمی 
ستاره تیم ملی کشورمان در آقای گلی بود و در نهایت 
برنده این رقابت شد. این بار هم مهدی طارمی مغلوب 

این مهاجم جوان 23 ساله شد. 

پیشنهاد یونانی ها برای انصاری فرد ◾
رسانه یونانی از پیشنهاد جدید مهاجم ملی پوش ایرانی 
آ.اک خبر داد. سایت »sdna« یونان خبر داد کریم 
انصاری فرد مهاجم تیم ملی ایران و عضو باشگاه آ.اک 
در لیست مازاد قرار دارد و مشتری جدیدی پیدا کرده 
اســت. مشتری جدید مهاجم تیم ملی ایــران باشگاه 
آترومیتوس یونان است. باشگاه هایی از هند و قبرس 

برای جذب وی ابراز تمایل کرده بودند.

رسانه ها در ایتالیا اعالم کردند باشگاه یوونتوس منتظر 
ورود دو خرید تابستانی اش، آنخل دی  ماریا و پل پوگبا، 
بــه باشگاه از روز شنبه آیــنــده اســت. دو ســتــاره ای که 
یووه موفق شد امسال تابستان به عنوان بازیکنان آزاد 

به خدمت بگیرد.
پل پوگبا بعد از ترک باشگاه منچستریونایتد به عنوان بازیکن آزاد به 
باشگاه سابقش، یوونتوس پیوست. آنخل دی ماریای آرژانتینی هم پس 
از پایان قراردادش با پاری سن ژرمن پای قرارداد با یوونتوس را امضا کرد.
بر اساس گزارش ها در ایتالیا، این دو ستاره روز شنبه هفته آینده در 
شهر تورین حضور خواهند یافت تا مراحل پایانی قراردادشان انجام 

شده و قرارداد رسمی بین این دو ستاره و یوونتوس امضا شود.
پل پوگبا در فاصله سال های 2012 تا 201۶ بازیکن یوونتوس بود و سپس 
راهی منچستریونایتد شد. او در هر چهار فصل حضورش در تورین با 

پیراهن یوونتوس فاتح اسکودتو شده است.
با پایان قرارداد آنخل دی ماریا با پاری سن ژرمن، شایعات زیادی درباره 
مقصد آینده او مطرح بود. با اینکه مشخص شده بود او بیشتر مایل است 
راهی تورین شود اما پس از مطرح شدن احتمال پیوستن او به بارسلونا، 
برای مدتی مشخص نبود او در نهایت راهی بارسلون خواهد شد یا تورین. 
اما حاال دیگر قطعی است که دی ماریا فصل آینده با پیراهن بیانکونری 

بازی می کند و قرارداد او با این باشگاه روز شنبه امضا خواهد شد.
ایــن در حالی اســت که یــووه در ایــن فصل دیباال را از دســت داده و 
دی لیخت هم عزم جدایی دارد. جدایی آنتونی رودیگر و انتقال احتمالی 
سزار آسپلیکوئتا و آندریاس کریستنسن به بارسلونا، مدیران چلسی 
را مجاب به جذب یک مدافع جدید کرده و نام ماتیس دی لیخت در 
لیست خرید توماس توخل قرار گرفته است. باشگاه چلسی هفته 
گذشته اولین بار رسماً برای خرید ماتیس دی لیخت، ستاره جوان 
یوونتوس وارد عمل شده و البته پیشنهاد ۴0 میلیون یورویی این باشگاه 
انگلیسی توسط بیانکونری رد شد. اسکای اسپورت ایتالیا مدعی 
شده دیباال هم عالقه زیادی به حضور در اولدترافورد و پر کردن جای 
کریستیانو رونالدو در صورت جدایی از یونایتد دارد و مایل است فصل 

آینده در این تیم به میدان برود. 
گفته می شود آرسنال نیز دیگر تیم لیگ برتری است که شرایط دیباال را 
زیر نظر داشته و به این بازیکن عالقه مند است، اما هنوز هیچ تصمیمی 
برای جدی کردن این عالقه و ارائه پیشنهاد به این بازیکن نداشته، اما 
ظاهراً یونایتد در چند روز آینده به صورت رسمی برای جذب این بازیکن 

اقدام خواهد کرد.

یوونتوس منتظر دو ستاره

  »دی ماریا« و »پوگبا« 
شنبه در تورین

گزارش روز

ستارگان ورزش

به بهانه خداحافظی حــدادی فــر از فوتبال 
پــای صحبت هایش نشستیم و از حــس و 
حالی که امروز بابت ماندگاری پای تیم مورد 
عالقه اش دارد با او گفت وگویی انجام دادیم 

که می خوانید:
خداحافظی از فوتبال : پیش از این اعالم کرده 
بودم تصمیم دارم به میادین برگردم و بازی 
کنم. طی صحبتی که با تارتار داشتم او هم 
دستم را باز گذاشت ولی من جوانب زیادی را 
سنجیدم و تصمیم گرفتم دیگر ادامه ندهم 
 و از ایــن به بعد به عنوان مربی در خدمت 

ذوب آهن باشم. 
دلخوری از باشگاه: دلخوری اصلی 

مــن از باشگاه بــود و انتظاری که 
داشتم رفتار خیلی بهتری بود. من 
سال ها بــرای دل خــودم در ذوب 
آهن ماندم و منتی روی سر کسی 
ندارم ولی انتظار چنین رفتاری را 

هم از سوی باشگاه نداشتم. 
ــن  مــســیــر اشـــتـــبـــاه؟در ای

ســـــــــــال هـــــــــــا 
بـــازیـــکـــنـــان 
زیادی بودند 
کـــــه از مــن 

می پرسیدند 
در ذوب آهن 

بمانیم یــا بــه پیشنهادهای بــاالتــر جــواب 
مثبت دهیم و من آن ها را تشویق به ماندن 
مــی کــردم ولــی وقتی دیــدم فصل گذشته 
بعد از سال ها بازی در لباس ذوب آهن آن 
رفتار با من صورت گرفت دیگر نمی توانم 
به کسی چنین توصیه ای بکنم و االن اگر 
کسی ســراغ من بیاید و مشورت بخواهد 
بــه او مــی گــویــم بــه جــای قلبت، بــا مغزت 

تصمیم بگیر.
کوچ به پرسپولیس:یک بار زمان آقای دایی 
بــود کــه خیلی جــدی پیگیر حضور مــن در 
پرسپولیس بودند و تا یک قدمی توافق هم 
رفتیم و خیلی نزدیک بودم به اینکه 
پرسپولیسی شوم ولی در نهایت 
نتوانستم این کار را انجام دهم 
و شرمنده آقای دایی شدم و از 

ایشان معذرت می خواهم.
حضور در تیم ملی

من در مقاطعی خیلی آماده بودم 
و در اوج فوتبالم بــودم و فکر می کنم 
مـــی تـــوانـــســـتـــم بــیــشــتــر 
بـــه تــیــم مــلــی دعـــوت 
شــــوم و بـــــازی کنم 
ولـــی در نهایت با 
21-20 بــازی ملی 
ــظــی  خــداحــاف

کردم. 

حدادی فرپس از خداحافظی:

قرار بود به پرسپولیس بروم 
حمیدرضاعرب علی کریمی چــرا ایــران 
را به مقصد امــارات ترک کرد؟ نزدیک ترین 
پاسخ به این پرسش این است که شماره ۸ 
سابق باشگاه پرسپولیس بیشتر برای اینکه 
درفضایی آرام قرار بگیرد، چنین تصمیمی 
را اتــخــاذ کــرده اســت. او درســال هــای اخیر 
به دالیل گوناگون کانون توجه بود. برهه ای 
بــه دلــیــل شــرکــت درانــتــخــابــات فــدراســیــون 
فوتبال و شکست در رأی گیری و درمقطعی 
هــم بــه دلیل اظــهــارات تندی کــه گــاه علیه 
تصمیم گیران فدراسیون به زبــان مــی آورد؛ 
درعــیــن حــال عــوامــل دیــگــری نیز بــر روح و 

ــد. ــی آوردنـ  روان جـــادوگـــر فــشــار مـ
ــعــــی کــه  ــ ــواق ــوص مــ ــصــ بــــه خــ
مجبور می شد دربــاره ماجرای 
هزینه های زندگی اش مقابل 
برخی ها پاسخگو باشد. این ها 
بخش قابل توجهی از دالیل 
مهاجرت کریمی به امــارات را 

ــر می گیرد، امــا بــه طــور قطع  درب
او اهـــداف ورزشـــی را هــم دنبال 

می کند و قصد دارد در امارات 
از فــرصــت مربیگری بهره 

بگیرد.
ــا به  ــ  کــریــمــی ایـــن روزهـ
ــد  ــای شــدی ــ ــرم ــ دلـــیـــل گ
 امــــــــــــارات پــــــیــــــاده روی 

چهار ساعته روزانـــه خــود را کــه در تهران 
انجام می داد، کنسل کرده و بیشتر درفضای 
باشگاه روی تردمیل مـــی دود و گاهی هم 
وزنه می زند تا شادابی اش را از دست ندهد. 
کریمی اما نیم نگاهی هم به مربیگری در 
فوتبال امــارات دارد و پس از اینکه موانع 
از پیش روی فوتبالیست های ایرانی برای 
فعالیت درلیگ ایــن کشور برداشته شد، 
اگــر بــا پیشنهادی مــواجــه شـــود، قطعاً نه 

نخواهد گفت.
ــر به  ــادوگـ  هــرچــنــد پـــس از ورود آقــــای جـ
امـــارات برخی تیم ها که سابقه همکاری با 
او را داشتند، بالفاصله مدیریت تمام 
تیم های پایه خــود را بــه او تعارف 
ــد، امـــا کــریــمــی نمی خواهد  ــ زدن
درایــن سطح مربیگری کند و به 
دنبال یافتن راهی است تا سراز 
لیگ حرفه ای امارات درآورد که به 
واسطه یک فصل و اندی مربیگری 
ــران بعید  درلــیــگ برتر فوتبال ایـ
نیست این شانس درآینده ای نه 
چندان دور نصیبش شود.

 کــریــمــی درکــنــار همه 
ایــن مـــوارد تجارت 
ــود را نـــیـــز در  ــ خـ
ــال  ــب ــارات دن ــ ــ امـ

خواهد کرد.

ورزش7

حال وهوای جادوگردر حاشیه خلیج فارس

کریمی در کمین مربیگری



   آمریکا به 
رهبران بهتری 
نیاز دارد  
هنری کیسینجر 
وزیر خارجه 
پیشین آمریکا 
و استراتژیست 
آمریکایی که اظهارت 
اخیرش در مورد 
ضرورت کنار آمدن 
اوکراین با روسیه 
خبرساز شده بود 
این بار از وضعیت 
کنونی کشورش و 
رهبران آن گالیه 
کرد. کیسینجر 
۹۹ساله در مصاحبه 
با »یو اس ای تودی« 
اعالم کرد: آمریکا 
و جهان به رهبران 
بهتری نیاز دارند. 
وی افزود: »رهبران 
متعالی که جهان 
به آن ها نیاز دارد 
را نمی بیند، این 
وضعیت دردناک 
است«.

تحلیل

در  حاشیه

راشد الغنوشی 
در محکمه

دستگاه قضایی تونس، 
موعد بازجویی از راشد 
الغنوشی رهبر حزب 
النهضه و حمادی 
الجبالی نخست وزیر 
پیشین این کشور را 
اعالم کرد. بنابر این 
گزارش، کمیته مبارزه 
با تروریسم دستگاه 
قضایی تونس در روز 
۱۹جوالی )۲۸ تیرماه( 
از راشد الغنوشی رهبر 
حزب النهضه درزمینه 
پرونده »جمعیت نماء 
تونس« بازجویی خواهد 
کرد. در ماه های اخیر 
رئیس پیشین پارلمان 
این کشور با اتهامات 
متعددی از سوی دولت 
و دستگاه قضایی این 
کشور روبه رو شده 
است. وی به تازگی به 
طور رسمی از سوی 
دستگاه قضایی تونس 
متهم به دست داشتن 
در اقدامات ضد امنیتی 
شده است.

 تعامل با طالبان 
انتخاب راهبردی دهلی  

تلخیص  و  تـــرجـــمـــه 
میراحمدرضا مشرف  باسقوط 
نظام جمهوری و سلطه طالبان بر 
افغانستان بدون تردید هند بزرگ ترین بازنده 
منطقه ای این تحول به شمار می آمد. با وجود 
ایــن در روزهــای اخیر تحرکاتی از ســوی هند 
انجام گرفته که نشان می دهد سیاستمداران 
دهلی نو همچنان به دنبال بقای حضور و نفوذ 
خود در این کشور هستند، حتی اگر بهای آن 
ــی و  ــت ــا دشـــمـــنـــی ســن ــ ــراری ارتــــبــــاط ب ــ ــرقـ ــ بـ
ایدئولوژیکی چون طالبان باشد. در این راستا 
روزنامه معتبر »ایندین اکسپرس« هند به 
تحلیل و بررسی دالیل، نیازها و در عین حال 
ــن چرخش  ــرای ایـ ــ ــن کــشــور ب مــالحــظــات ایـ

پرداخته که در ذیل به آن ها اشاره می شود.
۱- عالئم چرخش سیاست خارجی دهلی نو 
در برابر طالبان؛ اعــزام یک تیم فنی کوچک 
به کابل برای مقابله با بحران انسانی ناشی از 
وقوع زلزله مخرب در دو استان افغانستان را 
شاید بتوان نخستین نشانه این تغییر تلقی 
کرد و به طور قطع بازگشایی سفارت هند در 
کابل آغــاز فصل جدید روابــط با افغانستان 
تحت حاکمیت طالبان را رقــم خــواهــد زد. 
البته ایــن نکته روشـــن اســت کــه تعامل با 
طالبان دشــواری هــای خــاص خــود را خواهد 
داشت؛ به ویژه اینکه در حال حاضر تغییری 
در رویکردهای حاکمان جدید کابل در قبال 
مسائلی چــون حــقــوق زنـــان، اقلیت ها و... 

به وجود نیامده است.
۲- ماندگاری طالبان پیش زمینه اصلی تغییر 
مواضع؛ با توجه به شرایط فعلی، هندی ها 
به این درک قطعی رسیده اند که طالبان در 
افغانستان ماندگار هستند و در کوتا ه مدت 
و میان مدت هیچ فشاری نمی تواند آن هــا را 
از قــدرت خــارج کند. بنابراین دهلی نو باید 
دست به یک انتخاب راهبردی بزند؛ شروع 
به بــرقــراری یک رابطه تدریجی و گــام به گام 
با طالبان  کند و یا اینکه روابط را به آینده ای 

نامشخص موکول نماید.
3- همگرایی داخلی بر سر برقراری ارتباط با 
طالبان؛ در شرایطی که بحث ها در مورد تعامل 
و یا فاصله گرفتن از طالبان همچنان در جریان 
اســت، به نظر می رسد در محافل سیاسی و 
راهــبــردی به ایــن نتیجه رسیده اند که تعامل 
با آن ها می تواند تأمین کننده منافع راهبردی 
بزرگ هند در افغانستان باشد. همراهی با یک 
امارت اسالمی که هند قابلیت کار با آن را داشته 
باشد، نسبت به رژیمی که می تواند به یک 
مخالف آشکار هند تبدیل شود، به طور قطع 
انتخاب بهتری خواهد بود. عالوه بر این با چنین 
انتخابی می توان از تکرار سناریوی ۱۹۹6 که 
افغانستان را به سطح یک سیاه چاله اطالعاتی 
و راهبردی برای هند تقلیل داد، جلوگیری کرد. 
به همه این ها باید بهره گیری از اختالفات درونی 
طالبان و ایجاد فضا برای جلب نظر میانه روها 
و به تبع آن کمرنگ کردن نقش تندروهای این 

گروه را هم افزود.
4- اهمیت مدیریت زمان و زمینه های ارتباط 
با کابل؛ دهلی نو باید زمان و زمینه بازگشت به 
کابل را خود مدیریت و انتخاب کند و در این 
مسیر به انتظار اجماع بین المللی که گریزان 
از تصمیم گیری در این زمینه هستند، نماند. 
از آنجایی که غرب درگیر جنگ اوکراین است، 
غیبت دهلی نو می تواند به نفع کشورهایی 
بــاشــد کــه مــایــل بــه بازگشت بــه افغانستان 
نیستند و از این فضا برای شروع دوباره جنگ 

نیابتی استفاده می کنند. 
5- ضرورت برقراری روابط محتاطانه با کابل؛ 
تعامل هند و طالبان منافع گسترده ای برای دو 
طرف دارد. در مورد طالبان با توجه به پیشینه 
مواضع هند در برابر آن ها، این روابط می تواند 
در تقویت وجــهــه شــورشــیــان ســابــق بسیار 
تــأثــیــرگــذار بـــوده و حتی ممکن اســت نقش 
پیشگامی را بــرای پیروی سایر کشورها ایفا 
کند. بنابراین جای تعجب نیست که طالبان 
طی دو بیانیه پشت سر هم حتی از همکاری 
نظامی با دهلی نو نیز استقبال می کنند. با این 
حال، دهلی نو باید کامالً محتاطانه عمل کند. 
در این راستا مردم نه رژیم کنونی باید در مرکز 
سیاست های اعالم شده از سوی هند در قبال 
افغانستان باقی بماند. پذیرش و مشروعیت 
طالبان در نزد مردم باید نقطه اتکای هرگونه 
تعامل و طرفداری از تشکیل یک دولت فراگیر 
شــاخــص اصــلــی هــنــد در نــظــر گــرفــتــه شــود. 
در کنار همه این ها هند باید یک سیاست 
بلندمدت جــامــع در زمینه تعامل بــا همه 
طرف های ذی نفع را برای اطمینان از بازگشت 

صلح و ثبات در افغانستان مدنظر قرار دهد.
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جهان

آلمانآلمانفلسطینفلسطین عراقعراق

 دیدار »اسماعیل هنیه« 
و »محمود عباس«

»اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اســالمــی فلسطین )حــمــاس( و »محمود عــبــاس« رئیس 
تشکیالت خـــودگـــردان فلسطین پــس از ســال هــا قطعی 
دیدارهای دوجانبه، در حضور »عبدالمجید تبون« رئیس 
جمهور الجزایر با هم دیداری تاریخی داشتند. رهبران حماس 
و فتح بــرای حضور در مراسم شصتمین سالگرد استقالل 
الجزایر و با هدف پیشبرد مذاکرات آشتی ملی گروه های 
فلسطینی به این کشور سفر کرده اند. دو جنبش سال هاست 
با هم اختالف دارند و میانجی گری هایی که اغلب از سوی مصر 

انجام گرفته تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.

 افزایش چهار برابری 
قیمت برق در اروپا

ــزارش داد به خاطر افــزایــش قیمت  فایننشیال تایمز گ
گاز، قیمت برق در اروپا چهار برابر شده است. بر اساس 
گــزارش ایــن رسانه، افزایش قیمت گــاز ناشی از کاهش 
صادرات روسیه به اروپا سبب شده قیمت برق در قاره سبز 
به باالترین میزان در تاریخ خود برسد. به طور نمونه قیمت 
برق آلمان بــرای تحویل در سال آینده که مبنای تعیین 
قیمت گــاز در اروپــا به شمار مــی رود به ازای هر مگاوات 
ساعت به 334 دالر رسیده و رکورد قبلی خود را                            شکست. 
ماه جوالی سال گذشته قیمت هر مگاوات ساعت برق در 

آلمان فقط ۸3 دالر بود. 

توطئه واگذاری دوباره آسمان 
بغداد به شرکت انگلیسی

ــاره عقد قــرارداد دوبــاره  یک کارشناس امنیتی عراقی درب
با شرکت انگلیسی »سیرکو« برای کنترل آسمان و حریم 
هوایی عــراق هشدار داد و خاطرنشان کــرد: دولــت بغداد 
نباید به این شرکت به ویژه پس از ترور فرماندهان پیروزی 
اجازه ادامه کار بدهد. به گزارش المعلومه، »هیثم الخزعلی« 
ــزود: تمدید قـــرارداد با این شرکت، نشان دهنده نقض  اف
حاکمیت عراق است و ما نمی توانیم این اشتباه بزرگ را 
مرتکب شویم. این اشتباه نباید تکرار شود چرا که اعتماد به 
این شرکت و سپردن حریم هوایی عراق به دست آن، جنایت 

ترور فرماندهان پیروزی را رقم زد.

مهدی خالدی چــنــد روزی مـــی شـــود که 
ــاره سوریه به  صحبت ها در مــورد بازگشت دوب
جمع کشورهای اتحادیه عرب داغ شده است. این 
موضوع به ویژه پس از نشست اخیر وزرای خارجه 
اتحادیه عرب در بیروت که یکی از محورهای اصلی 
آن رفع تعلیق دمشق از عضویت در این نهاد بود 
و در ادامه سفر روز گذشته »فیصل مقداد« وزیر 
خارجه سوریه به الجزایر بیشتر بر سر زبان ها 
افتاد. نشست سران اتحادیه عرب قرار است اول 
و دوم نوامبر امسال )دهم و یازدهم آبان ماه ۱4۰۱( 
در الجزایر برگزار شود. کشورهای عربی در ماه 
نوامبر ۲۰۱۱ و همزمان با آغاز بحران های داخلی 
دمــشــق، حــق عضویت ایــن کشور را بــه حالت 
تعلیق درآوردند. با این حال، برخی از کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس در ماه های گذشته 
ســفــارت خــود را در ســوریــه بازگشایی کــردنــد و 
مقامات آن ها در گامی که حاکی از تحول در روابط 
با دمشق بود، به این پایتخت سفر کردند. اما با 
توجه به نشانه های یاد شده آیا می توان انتظار 
تحقق بازگشت کرسی سوریه در اتحادیه عرب در 

نشست الجزایر را داشت؟

به بازگشت سوریه امیدوارم ◾
سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران در اردن و 
لبنان در گفت وگو با قدس ضمن ابراز امیدواری 
در این باره می گوید: سوریه در چند سال اخیر 

دوره ای از ناآرامی را پشت سر گذاشت. جنگ و 
خونریزی تحمیل شده بر این کشور مورد حمایت 
برخی از کشورهای عربی بود و بسیاری از همین 
کشورها تالش داشتند بر دامنه آشوب بیفزایند. 
احمد دستمالچیان در این باره تصریح کرد: با 
ــن، پس از همه جنایت ها بسیاری از  وجــود ای
پایتخت های عربی به این نتیجه رسیدند که از 
خشونت، اختالف افکنی و دخالت های بیجای 
خود طرفی نبسته و حتی ممکن است ناامنی به 
جغرافیای آن ها نیز سرایت کند. به ویژه عربستان 
سعودی و امارات که در ابتدای جنگ مداخالت 
علنی علیه دولت بشار اسد و به نفع مخالفان 
مسلح داشتند کم کم پای خود را تا حــدودی از 

بحران بیرون کشیدند. وی افــزود: در ادامــه این 
روند طی چند سال اخیر برخی مقامات عربی به 
دمشق سفر کرده و خواستار برقراری روابط و دفاتر 

دیپلماتیکشان شدند. 

3 عامل اثرگذار بر نشست الجزایر ◾
به نظر در ادامــه ایــن رونــد پس از 
دوره ای تنش، حال درهــای روابط 
ــان دمـــشـــق و  ــیـ دیــپــلــمــاتــیــک مـ
کشورهای عربی باز شده و دیگر شیخ نشین ها 
هم دیر یا زود مجبور خواهند شد به این قطار 

بپیوندند. 
دستمالچیان با بیان اینکه در روزهای اخیر البته 

وجود چند عامل به تسریع در این روند کمک 
می کند، عنوان کرد: نخست پیروزی مقاومت 
بحق مردم سوریه است. دمشق پس از پایداری 
گسترده، این روزها حاکمیت خود را به اثبات 
رسانده و همین همراهی مــردم شام با دولت 
اسد، کشورهای عربی را به نزدیکی با دمشق 
متقاعد خواهد کرد. دوم دست برتر مقاومت 
در سرتاسر منطقه است. یعنی باوجود همه 
تالش های آمریکا و مطرح کردن طرح معامله 
قرن، این روزها رژیم صهیونیستی بیش از پیش 
خطر سقوط را احساس می کند. این موضوع 
در مقابل استحکام دولت دمشق درس خوبی 
برای کشورهای سازشکار است که با وادادگی 
به دامــن اسرائیل رفتند و این عوامل در کنار 
ــاالت متحده در منطقه  تضعیف حضور ایـ
می تواند اعراب را برای نزدیکی به دمشق ترغیب 
کند. دیپلمات پیشین کشورمان اضافه کرد: 
در نهایت اینکه نشست آتی سران اتحادیه 
عــرب در الجزایر برگزار می شود؛ کشوری که 
روابط خوبی با دولت بشار اسد داشته و بارها 
از بازگشت سوریه به این اتحادیه دفاع کرده 
است. پس می توان انتظار داشت در نشست 
بعدی اتحادیه شاهد تحولی بزرگ که آن هم 
رفع تعلیق کرسی دمشق است، موضوعی که 
بیش از پیش خواب صهیونیست ها را آشفته 

خواهد کرد.

گفت و گو
دیپلمات پیشین کشورمان درباره شایعات این روزها به قدس پاسخ داد

سوریه به اتحادیه عرب بازمی گردد؟ 

قدس  با کناره گیری 
ــر از  ــ دوبـــــاره دو وزی
ــت انــگــلــیــس و  ــ دول
در ادامــه آن، تکرار 
دومینوی استعفا در 
میان مقامات ارشد، 
کابینه متزلزل بوریس جانسون بیش 
از پیش در خطر فروپاشی قرار گرفت. 
استعفای »ریشی سوناک« از تصدی 
وزارت دارایــی و در واقع ارشد ترین فرد 
دولــت پس از نخست وزیر، به همراه 
»ساجد جاوید« وزیر بهداشت انگلیس 
که نقش مهمی را در جریان همه گیری 
کرونا ایفا کرد،  ضربه مهلکی به اعتبار 
متزلزل جانسون وارد خواهد کرد. این 
دو در نامه جداگانه بــه نخست وزیر 
نوشته اند دیگر نمی توانند با وجــدان 
ــت ادامـــه  ــ ــت بـــه خــدمــت در دول راحــ
دهــنــد. ســاعــاتــی پــس از ایــن استعفا 
نخست وزیر، »استیو بــارکــلــی« را به 
عنوان وزیر بهداشت و »ناظم زهاوی« 
را به عنوان وزیــر دارایــی معرفی کــرد تا 
به ایــن ترتیب کابینه ترمیم شــود و او 
تسلط خود را بر اوضــاع نشان دهد. با 
وجــود ایــن، استعفای ناگهانی ایــن دو 
وزیــر کلیدی کابینه به فاصله کوتاهی 
پس از برگزاری جلسه رأی عدم اعتماد به 
بوریس جانسون و در آستانه رسیدگی 
کمیته تحقیقات پارلمان درباره تخلفات 
نخست وزیر، دولت محافظه کار را بیش 
از هر زمــان دیگری تا مرز سقوط پیش  
بــرده اســت. ایــن در حالی اســت که در 
ادامـــه اعــتــراض هــا بــه عملکرد دولــت 
بوریس جانسون، در دو روز گذشته به 
غیر از دو وزیر یاد شده، ۱5 مقام ارشد 
دولــت که در بین آن هــا چهار دستیار 
پارلمانی وزیر، دو نماینده تجاری، معاون 

رئیس حزب محافظه کار در امور جوانان 
و معاون دادستان کل دیده می شوند از 

مقام خود کناره گیری کردند.

بال از آسمان و زمین بر سر جانسون  ◾
می بارد

ایــن تحوالت پس از آن صــورت گرفت 
که نخست وزیر انگلیس در مصاحبه  
اخیرش اعتراف کرد نباید کریس پینچر، 
نماینده مجلس را بــه عــنــوان معاون 
رئیس مجلس در ماه فوریه منصوب 
می کرد. کریس پینچر به آزار جنسی 
ــت انگلیس از زمــان  متهم اســت. دول
روی کار آمدن جانسون با رسوایی های 
متعددی مواجه شــده  اســت. پیش از 
این نیز میهمانی ها و مراسم می گساری 
متعدد اعــضــای دولـــت در زمـــان اوج 
اعــمــال مــحــدودیــت هــای کــرونــایــی در 

ایــن کــشــور جنجالی شــده بــود کــه به 
رسوایی »پارتی گیت« معروف شد. در 
آن زمان نیز جانسون در دروغ دیگری 
مدعی شد خبر نداشته با حضور در 
این میهمانی ها، قوانین دولت خودش 
ــرده اســت.  در قــبــال کــرونــا را نقض کـ
در نهایت کــار به جایی کشید که ماه 
گذشته در جلسه پارلمان برای رأی عدم 
اعتماد به نخست وزیر رأی گیری شد، 
ولــی جانسون توانست از آن مهلکه 
ــا وجـــود این  ــبــرد. ب جــان ســالــم بــه در ب
جانسون این روزها عالوه بر تخلفاتش 
در رسوایی موسوم به »پارتی گیت«، 
به دلیل عملکرد ضعیف دولتش در 
حــوزه هــای دیگر هــم مــورد انتقاد قــرار 
گرفته اســت. تــورم بریتانیا در ماه های 
گذشته سیر صــعــودی داشــتــه و بــه ۹ 
درصد رسیده است. رسانه های انگلیس 

دو ماه پیش گزارش دادند نرخ تورم در 
انگلیس به باالترین نرخ ساالنه خود از 

سال ۱۹۸۲ رسیده است.

رفتن جانسون قطعی است ◾
ناظران معتقدند حضور جانسون در 
قدرت به شمارش افتاده و بعید است 
او تا آخر امسال در داونینگ استریت 
دوام بیاورد. تحلیل بیشتر رسانه های 
انگلیس هم این است که رفتن او یک 
موضوع قطعی است و از مرحله شاید 
و اگــر بــه »چــه زمــانــی« رســیــده اســت. 
نظرسنجی ها نشان می دهد حزب کارگر 
به رهبری کی یر استارمر از محبوبیت 
نسبتاً باالیی برای پیروزی در انتخابات 
ــرخــوردار اســت. یافته های  پارلمانی ب
مؤسسه نظرسنجی بریتین پردیکت 
ــورت بــرگــزاری  نــشــان مــی دهــد در صــ

انتخابات، حزب کارگر موفق خواهد شد 
به راحتی 3۰6 کرسی مجلس را تصاحب 
کند. در مقابل پیش بینی می شود حزب 
محافظه کار ۱۲۰ کرسی پارلمانی را از 
دست خواهد داد و شکست سنگینی 
را متحمل شود. بر اساس نظرسنجی 
مؤسسه یوگوو هم 54 درصد از کسانی 
کــه در انتخابات ســــال۲۰۱۹ بــه حزب 
جانسون رأی دادند خواستار استعفای 
او از قدرت هستند. این درحالی است 
که 6۹درصــد از انگلیسی ها خواستار 
کناره گیری نخست وزیر و فقط ۱۸درصد 
طرفدار او هستند. عمده روزنامه های 
روز چهارشنبه انگلیس ضمن انعکاس 
بحران در دولت جانسون، به استقبال 
واژه »آخر بازی« رفتند. روزنامه گاردین 
در گــزارشــی نــوشــت: بــا خـــروج ریشی 
سوناک و ساجد جاوید از کابینه، همه 
ــرای بــوریــس جــانــســون تقریباً  چیز بـ
تمام شده است، هرچند ممکن است 
مدتی طول بکشد تا مخالفانش او را به 
خط پایان برسانند. گمانه زنی ها درباره 
جایگزین جانسون هم آغاز شده و نام 
ــرادی چون جرمی هانت وزیــر اسبق  اف
بهداشت، بــن واالس وزیــر دفـــاع، لیز 
تراس وزیر امور خارجه و ریشی سوناک 
وزیر دارایی به عنوان گزینه های احتمالی 
دیـــده مــی شــود. کی یر اســتــارمــر، رهبر 
حزب رقیب دولت جانسون در واکنش 
بــه تــحــوالت اخــیــر خــواســتــار بــرگــزاری 
انتخابات زودهــنــگــام شــده و معتقد 
است دولــت در آستانه سقوط است. 
جانسون تاکنون دربرابر این پیشنهاد 
مقاومت و تأکید کرده انتخابات باید در 
تاریخ مقرر برگزار شود. انتخابات بعدی 
 انگلیس برای ۲ »می« ۲۰۲4 برنامه ریزی 

شده است.

2 وزیر و 15 عضو ارشد دولت انگلیس کناره گیری کردند

شمارش معکوس سقوط بوریس

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت »سیدرضا حسینی « شاعر آیینی 
ب به سعدی  استاد سیدرضا حسینی شاعر اهل بیت و ُمَلقَّ

زمان )درگذشته 1365 ه ش( در تبریز به دنیا آمد. شادروان 
در نشر نوحه »ترکی« مقام واالیی دارد به گونه ای که 

بسیاری از شاعران مرثیه پرداز و معاصر آذربایجان، دنباله 
رو سبکی هستند که وی پی افکنده است. مهم ترین ویژگی 

نوحه های او »مستندسرایی« است. پیش از حسینی  
درادبیات مرثیه سرایی، تکیه بر مقاتل سیدالشهدا و منابع 

موثق عاشورایی چندان مورد توجه نبود. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/09

 4/11

اذان مغرب

  20/44 

غروب خورشيد

 20/23
 نیمه شب شرعی

00/17
طلوع فردا

5/55

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/36 

 3/35

اذان مغرب

  20/13 

غروب خورشيد

19/52
 نیمه شب شرعی

  23/44
طلوع فردا

5/21
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