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گفت وگو با »الشمری«
تحلیلگر عربستانی

پشت پرده خشم بایدن 
از سعودی ها

سخنگوی دولت در پاسخ 
به خبرنگار قدس مطرح کرد

بازگشت ۲۷۰۰ نخبه 
به کشور

آبان۱۱

شهادت 
طیب حاج رضایی
مبارز انقالبی
در سال ۱۳۴۲

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر مناطق کشور 2000 تومان
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به امید شاگردی مکتب الرضاjرواق۲
»خوشحالم در مقطعی از عمرم در تشکیالت وابسته به بارگاه امام رضا)ع( 

تحصیل کردم، این برایم یک توفیق بود«، »بهترین درسی که در مدرسه 
امام رضا)ع( آموختم اخالق، بخشندگی و بردباری بود«... 

ساعتیبادانشآموزانمدارسامامرضا)ع(درآستانهروزدانشآموز

نخست وزیر ارمنستان پس از نشست سوچی به ایران آمد و در دیدار رئیس جمهور کشورمان مطرح کرد

ایران؛ نماد همزیستی مسالمت آمیز
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تالش نمایندگان مجلس 
برای استیضاح عین اللهی

وزیر بهداشت 
زیر ذره بین
بضاعت سینمای ایران در ژانر 
وحشت  با نگاهی به فیلم »شین« 

شمشیر دو لبه 
ترس و دلهره

پنجمین انتخابات چهار سال اخیر 
در فلسطین اشغالی برگزار شد

ورشکستگی سیاسی 
رژیم صهیونیستی

سرپرست فدراسیون وزنه برداری:  
زمینگیر شدیم

وزنه برداری 
زیر فشار 
بدهی های سنگین

خراسان
مدیرعامل سازمان بازآفرینی 
فضاهای شهری مطرح کرد

نوسازی بافت 
»شهدا« و »عامل« 
تا سه سال آینده

سردرگمی هواداران ایران برای جام جهانی

نه سرود داریم
نه یونیفورم فرهنگی

سینا حسینی
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 مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی 
 در حاشیه امداد به سیل زدگان رودان بیان کرد

  فعالیت 140هزار خادمیار
 در 19 عرصه تخصصی

جزئیات طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال رونمایی شد

سکویی برای اوج گیری کسب وکارهای مجازی
۳
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی مناقصه 
حرم مطهر رضوی

 بهره برداری و نگهداری شبکه گاز
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی مناقصه 
حرم مطهر رضوی

بهره برداری ، نگهداری و سرویس
 سیستم ها و تجهیزات تبریدی
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آگهی مزایده
مرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانتهرانبرگزارمینماید.
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 4010/6002  
)شماره 2001001188000042 در سامانه ستاد( )نوبت اول(

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 
موضوعشماره

4010/6002
ارزیابی کیفی توان خرید تجهیزات و احداث کامل خط ۴۰۰ کیلو ولت 

دو مداره اسالم آباد- نجف آباد
 )به صورت تامین مالی توسط پیمانکار( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی: کلیه مراحل 
برگ��زاری فراخ��وان ارزیاب��ی کیف��ی از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست 
کوتاه، با مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیکی 
www.setadiran.ir دول��ت )س��تاد( ب��ه آدرس

امکان پذیر خواهد بود.
)اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( جهت انج��ام مراحل عضویت در س��امانه و 
دریافت گواه��ی امضا الکترونیک��ی )توکن(: مرکز 
تم��اس: 1456،  تم��اس ب��ا کارفرم��ا، در ص��ورت 
ل��زوم در س��اعات اداری روزه��ای کاری با ش��ماره 

)031-36277687
مهل��ت دریاف��ت اس��ناد: از س��اعت 10 صبح روز 
یکش��نبه مورخ 1401/08/15 تا س��اعت 16:00 روز 

پنجشنبه مورخ 1401/08/26.
مهل��ت و مح��ل تحوی��ل اس��تعالم ارزیاب��ی کیفی: 
نس��خه الکترونیک��ی کلی��ه م��دارک و مس��تندات 
اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز 

دوش��نبه مورخ 1401/09/14 در س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی:
1-پس از بررس��ی اسناد و مدارک واصله فراخوان 
در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد 
ش��رایط ب��رای دریافت اس��ناد و م��دارک مناقصه 

دعوت به عمل خواهد آمد.
2- ش��رکت ب��رق منطق��ه ای اصفهان م��ی تواند تا 
دو س��ال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نماید.
3- س��ایر ش��رایط و اطالعات مربوط به فراخوان در 

استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمن��ًا م��ی توانی��د ای��ن آگه��ی را در س��ایت های 

اینترنتی مشاهده کنید.
www.setadiran.ir، www.erec.co.ir

www.tavanir.org.ir ، http://iets.mporg.ir
شناسه آگهی 1404282

ش��رکت مخاب��رات ای��ران- منطقه ف��ارس، در نظ��ر دارد 
نس��بت به فروش ان��واع کابلهای مخابرات��ی و فیبر نوری 

ضایعاتی خود از طریق مزایده عمومی بر اس��اس مش��خصات موجود در 
اسناد اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، 

دعوت به عمل می آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  های WWW.TCI.IR و  

FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی مزایده شماره 1401/25
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

احمد مرویـ   تولیت آستان قدس رضوی

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمدحسن اختری دامت برکاته
درگذشــت اخوی مکّرم آیت اهلل »عباسعلی اختری«  نماینده محترم مردم تهران در مجلس 
خبرگان رهبری که از ســال های قبل از پیروزی انقالب اســالمی تا به امروز  در سنگرهای 
مختلف علمی و اجرایی منشاء برکات و خدمات متعدد برای مردم مؤمن ایران اسالمی بودند 

را به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض می کنم.

و از جوار بارگاه قدس رضوی برای ایشان مغفرت و رحمت الهی 
و حشر با حضرات معصومین علیهم السالم و برای آن جناب بقاء عمر و سالمتی 

مسألت می نمایم.

رواقرواق



تجهیزات 
پدافند هوایی 
ارتش در لبه 
تکنولوژی دنیا 
قرار دارد

فرمانده پدافند 
هوایی ارتش 
گفت: در روزهای 
آینده خبرهای 
بسیار خوب و 
مسرت بخشی را 
به سمع و نظر ملت 
متدین، انقالبی، 
شهیدپرور و شریف 
ایران خواهیم رساند. 
امیرصباحی فرد 
افزود: تجهیزات 
پدافند هوایی 
ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در لبه 
تجهیزات به روز دنیا 
قرار دارد و بابت این 
توانمندی و قدرت 
دفاعی، خداوند 
متعال را شاکر 
هستیم.

گزارش

خبر

حسین محمدی اصل از 
تیر سال جاری، تولیدکنندگان 
آنتی بیوتیک تولید خود را کم 
کرده بودند و کمبود آن، کامالً 
قابل پیش بینی بــود؛ با وجود 
این، وزارت بهداشت آن زمان 
بــه اظــهــارات تولیدکنندگان توجهی نکرد و در 
نهایت ســازمــان غــذا و دارو در مهر مــاه افزایش 
قیمت دیرهنگام به این تولیدکنندگان داد و در 
نهایت مجبور به واردات فوریتی دارو شدیم. در 
حالی که مسئوالن سازمان غذا و دارو توپ را صرفاً 
در زمین شرکت های داروســازی می اندازند، نایب 
رئیس انجمن داروســـــازان، علت تولید نشدن 
به موقع آنتی بیوتیک در کشور را نبود مدیریت 
صحیح در ســازمــان غــذا و دارو نیز اعـــالم کــرده 
اســت. بحث چگونگی نظارت وزارت بهداشت 
بر آنتی بیوتیک های وارد شــده به کشور مبهم 
ــودگــی به  اســـت؛ واردات فـــوری ممکن اســت آل
میکروارگانیسم داشته یا تقلبی باشد. میزان 
ارزبری ماده مؤثره داروهای آنتی بیوتیک  که دچار 
کمبود شده اند، برای شرکت های تولیدی ایرانی، 
معادل 1/8 میلیون دالر می شده، اما مشخص 
نیست میزان ارزبری برای واردات محصول نهایی 
)داروی ساخته شده/ فینیش پروداکت( چه قدر 
بیشتر است.97 درصد داروها تولید داخل است 
که 1/5 میلیارد دالر ارزبـــری 3درصـــد داروهـــای 
ــی اســـت. وزارت بهداشت دربـــاره میزان  ــ واردات
فعلی تولید داخلی آنتی بیوتیک ها عدد و رقمی 
اعــالم نکرده، اما سخنگوی این وزارتخانه گفته 
 است 3/5 میلیون عدد از انــواع سوسپانسیون 
آنتی بیوتیک اطفال، آموکسی سیلین، کوآموکسی 
کالو، سفکسیم، سفالکسین و آزیترومایسین از 
طریق هند وارد کشور می شود؛ بنابراین ضروری 
است وزارت بهداشت به این ابهام نیز پاسخ دهد 
که عدم برنامه ریزی مناسب و به موقع این وزارتخانه 
در تأمین آنتی بیوتیک ها، ارزبــری از کشور را چه 
میزان افزایش داده است؟! البته واردات دارو از هند 

خودش بسی جای تأمل دارد.

ــؤال از وزیــر  ◾ ــای ســ امــضــای پــنــج نــمــایــنــده پـ
بهداشت

یک نماینده مجلس در گفت وگو با قدس آنالین 

ــاره اینکه استیضاح چــه وزیــرانــی در حال  دربـ
حاضر در مجلس شورای اسالمی مطرح است، 
می گوید: مهم ترین استیضاحی که از سوی 
نمایندگان در حال پیگیری اســت، استیضاح 
وزیربهداشت و درمان است که از طرف پنج گروه 
از نمایندگان مطرح و به امضا رسیده است. 
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
می افزاید: عملکرد بهرام عین اللهی به حدی 
ضعیف بوده که به هیچ وجه قابل دفاع نیست 
و در صــورت ارجــاع استیضاح به صحن علنی 
انتظار می رود با رأی باالیی مواجه و سکان این 
ــه بــه شخص صــالحــیــت دار دیگری  وزراتــخــان
ــه مــی دهــد: از  سپرده شــود. جعفر قــادری ادام
جمله محورهایی که درباره استیضاح عین اللهی 
قابل طرح است می توان به کمبود و گرانی دارو، 
مطالبات بیمه ای و کمبود تخت و تجهیزات 

بیمارستانی،  مــدیــریــت هــای ضعیف در این 
وزارتخانه در سطح استانی و کشوری اشاره کرد.

استیضاح جدی برای حقوق مردم ◾
وی در پاسخ به این پرسش که عده ای 
معتقد هستند استیضاح های فعلی 
بیشتر صورت نمایشی دارد و از قبل 
نتیجه آن مشخص است، اضافه می کند: با این 
موضوع مخالف هستم؛ زیرا نمایندگان وکالی 
مردم هستند و در هر حوزه ای که احساس کنند 
کم کاری و ضعف وجود دارد و به نوعی حقوق 
مـــردم در حــال ضــایــع شــدن اســت ورود پیدا 
خواهند کرد و با کسی تعارف نخواهند داشت و 
از ابزارهای نظارتی خود همچون تذکر، سؤال و 
استیضاح بــرای اصــالح امــور استفاده خواهند 
کرد. قادری تصریح می کند: به دلیل اینکه اغلب 

مشکالت فعلی در کشور ریشه اقتصادی دارند، 
مجلس از تیم اقتصادی دولت سیزدهم انتظار 
بیشتری در زمــیــنــه بــهــبــود شــرایــط و ارتــقــای 
شاخص های اقتصادی دارد از این رو چون در 
برخی حوزه ها نتیجه مطلوب هنوز تحقق پیدا 
نکرده است، مجلس از ابزارهای خود برای بهبود 
شــرایــط و پــاســخ گــویــی وزیــــران تیم اقتصادی 
استفاده می کند و این به معنای مقابل هم قرار 
ــه عـــده ای  ــــت نیست ک گــرفــتــن مجلس و دول

خواسته باشند از آن سوء استفاده کنند.

یادی از »رمدسیویر«های 20 هزار میلیاردی ◾
همان طور که در مقدمه این گزارش گفته شد 
مسئله نظارت بر میزان سالمت مواد دارویی 
وارداتـــی از هند از جمله ابهاماتی اســت که 
وزارت بهداشت باید نسبت به آن پاسخگو 
بــاشــد. یــادمــان هست مـــرداد 1399 بــه گفته 
فرمانده وقت ستاد ملی مقابله با کرونا مبلغ 
720 میلیون یورو بابت واردات داروی رمدسیویر 
خــرج شــد در حالی کــه ایــن هزینه باید بــرای 
واردات واکسن صرف می شد. هزینه کرد برای 
واردات رمدسیویر بدون در نظر گرفتن تبعات 
جسمی آن و ابهام در سطح بهبود بخشی این 
دارو، به گفته بهرام عین اللهی چیزی معادل 
850 میلیون دالر برای کشور هزینه بردار بوده 
است. بر اساس بررسی های عین اللهی، چیزی 
معادل 20 هزار میلیارد تومان و بر اساس دالر 
پایه 23 هزار تومانی برای واردات این دارو هزینه 
شده است. به نظر می رسد با مشاهده این ارقام 
الزم است نهادهای نظارتی ردپــای حامیان و 
مجریان واردات مواد اولیه دارو و آنتی بیوتیک 
را به صــورت جــدی مــورد پیگیری قــرار بدهند 
تا مشخص شود چرا در دوران تصدی وزارت 
بــهــداشــت، تــوســط بــهــرام عین اللهی در یک 
پرونده به جای واکسن، داروی کم اثر بخش 
درمان کرونا وارد شد و در این روزها که منابع 
ارزی کشور از اهمیت باالیی برخوردارند شاهد 
خروج یک میلیارد و 300 میلیون دالر از منابع 
ملی بــرای خرید آنتی بیوتیک هایی باشیم 
کــه اگــر وزارت بهداشت بــرای آن تمهیداتی 
می اندیشید امروز شاهد واردات و مخاطرات 

آن ها نبودیم.

تالشنمایندگانمجلسبرایاستیضاحعیناللهی

وزیر بهداشت زیر ذره بین 

خبرخبر
روزروز

درخواست محاکمه عوامل ترور سردار سلیمانی  ◾
رئیس قوه قضائیه در نامه ای به همتای عراقی خود خواستار 
تسریع در محاکمه عامالن ترور سردار سلیمانی شد. به 
گزارش ایسنا، محسنی اژه ای نوشت: اگر چه این اقدام 
تروریستی توسط رئیس جمهور آمریکا و برخی مقامات 
سایر کشورها صورت گرفته ، ولی مقام آن ها مانع مجازات 
نیست و اقدامات دستگاه قضایی عراق نیز نشان دهنده 

اراده آن کشور برای مجازات این جنایتکاران است. 

کشف 54 قبضه سالح در سیستان و بلوچستان  ◾
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز 
گذشته اعالم کرد: در اجرای طرح شناسایی و برخورد با 
دارندگان سالح های جنگی غیرمجاز بررسی موضوع در 
72 ساعت گذشته به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت. به گزارش ایرنا، 
طاهری افزود: در بازرسی از محل های مورد نظر تعداد 

5۴ قبضه انواع سالح جنگی کشف شد.

ادامه موج سویه آنفلوانزا تا چهار ماه  ◾
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگــیــر وزارت 
بهداشت گفت: انتظار می رود موج آنفلوانزا، حدود سه 
تا چهار ماه طول بکشد. به گزارش قدس، عرشی افزود: 
شدت و درگیری بیماری آنفلوانزا در مقایسه با کرونا 
کمتر است. انتظار داریم همه ساله موج آنفلوانزا حدود 
سه تا چهار ماه طول بکشد، مگر اینکه سویه جدیدی 

بروز کند؛ سویه فعلی از نوع سال گذشته است. 

اضافه شدن یک مدیرجوان به دولت  ◾
با جابه جایی صولت مرتضوی از پست معاونت اجرایی 
رئــیــس جمهور بــه وزارت رفـــاه، روز گذشته محسن 
منصوری سکان دار این سمت شد. منصوری پیش از 
این استاندار تهران بوده است که با حکم رئیس جمهور 
به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایفای نقش 
خواهد کرد. به گزارش قدس، به گفته سخنگوی دولت، 

منصوری دارای سوابق مدیریتی موفق است.

قدس روز گذشته سخنگوی 
صــنــعــت بــــرق کـــشـــور اعـــالم 
کـــــرده بـــر اســـــاس اطـــالعـــات 
ــرژی،  ــس بــیــن الــمــلــلــی انــ ــ آژانـ
در رتــبــه اول شــدت مــصــرف انـــرژی جهان 
قــرار گرفته ایم. مصطفی رجــوی مهم ترین 
ــران را  ــرژی در ایـ دلــیــل افــزایــش مــصــرف انـ
مربوط به پایین بــودن نرخ انــرژی دانست 
ــادآور شــد مجلس در بــخــش اصــالح  ــ و یـ
ــرژی مصوبه های مهمی در  یــارانــه هــای انـ
بودجه سال های 1۴00 و 1۴01 برای رفع آن 
موضوع تصویب کــرده اســت. وی معتقد 
اســت: در ایـــران بیش از دوبــرابــر متوسط 
جهانی برای کاال و خدمات، انرژی مصرف 
می کنیم و رونــد مصرف ساالنه بر خالف 
تجربه سایر کشورهای دنیا کــه کاهشی 
است، صعودی است. مدیرعامل شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد: 

امید است با اقدامی که مجلس با عنوان 
معاونت راهبردی پیش گرفته، بتوان روی 
مدیریت تقاضا و مصرف تمرکز بیشتری 
داشته باشیم. سخنگوی صنعت برق درباره 
ــرق در زمستان گفت:  وضعیت تأمین ب
مــردم همیشه همکاری خوبی با صنعت 
بــرق داشته اند و تابستان امسال به واقع 
نتیجه همکاری مردم را دیدیم و امیدواریم 
در زمستان نیز بــا مــصــرف درســـت بــرق و 
گاز به این همکاری ادامه دهند تا بتوانیم 
تأمین برق پایدار را داشته باشیم؛ چرا که 
قطعی بــرق در زمستان به خاطر وابسته 
بـــودن بیشتر وســایــل گرمایشی بــه بــرق، 
بسیار دشوارتر است. چندی پیش نیز یک 
نماینده مجلس با اشاره به افت فشار گاز 
استخراجی از پارس جنوبی هشدار داده 
بــود ممکن اســت از ایــن بــه بعد در حــوزه 

انرژی با شرایط خاصی روبه رو باشیم!

نــمــایــنــدگــان مــجــلــس شـــورای 
اســالمــی روز ســه شنبه پس 
ــرح اســتــیــضــاح  ــی طــ ــررسـ از بـ
ســیــدرضــا فاطمی امــیــن وزیــر 
صنعت، معدن و تجارت با ابقای وی در صدر 
این وزارتخانه کلیدی دولت موافقت کردند. 
براساس آیین نامه داخلی مجلس، رأی گیری 
برای استیضاح به صورت مخفی و با ورقه انجام 
شد؛ رأی عدم اعتماد به هر وزیر نیازمند رأی 
اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه 
علنی است که فاطمی امین توانست قاطبه 
نمایندگان را با خود همراه کند و به همراهی 
ــت سیزدهم ادامـــه دهــد. محمد باقر  بــا دول
قالیباف رئیس مجلس گفت: رأی اعتماد 
ــاره مجلس به وزیــر صمت فرصتی برای  دوب
تحول اساسی اســت. حسن نـــوروزی نایب 
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
در جریان بررسی تقاضای استیضاح فاطمی 

امین به عنوان موافق استیضاح با بیان اینکه 
»فاطمی امین در حوزه مبارزه با فساد ضعیف 
عمل کــرده اســت«، اظهار کــرد: وزیــر صمت 
عضو کمیته  مبارزه پولشویی است و بر اساس 
آیین نامه داخلی پولشویی مسئولیت هایی را 
بر عهده دارد، اما وی یک مرتبه هم در جلسات 
این کمیته حضور نیافته است. فاطمی امین 
نیز پاسخ داد: استیضاح حق نمایندگان است 
و همه ما باید به مردم پاسخگو باشیم. جلسه 
استیضاح فرصتی اســت تا ســؤاالت مطرح 

شده و بنده به آن ها پاسخ دهم.
ــتـــراف مــی کــنــم و قــبــول دارم  وی افـــزود:اعـ
کــه هنوز مسائلی وجــود دارد امــا مــا بــرای 
بــرداشــتــه شــدن مشکالت اولــویــت بــنــدی 
کردیم مجلس و دولت انقالبی باید امروز 
همراهی خود را نشان دهند.بنده از شهریور 
 1۴00 مسئولیت برعهده گرفته ام  و در این 

بازه زمانی پاسخگو هستم.

ایران در رتبه اول شدت مصرف انرژی در جهان قرار دارد

برق از سر انرژی پرید!
رأی اعتماد دوباره نمایندگان ملت به وزیر جوان

فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد

خبر مشروحرصد

خبر

آزادی هشت 
روزنامه نگار 
بازداشتی

مدیرکل مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی 
روز گذشته درباره 
خبرنگاران بازداشتی 
حوادث اخیر گفت: از 
روز سی ام شهریورماه 
که متوجه دستگیری ها 
شدیم، پیگیری ها 
با نهادهای امنیتی 
برای مشخص شدن 
وضعیت آن ها انجام 
شد و همچنان ادامه 
دارد و تاکنون هشت 
نفر آزاد شده اند. به 
گزارش مهر، شمسایی 
ادامه داد: درباره افراد 
بازداشتی، نهادهای 
انتظامی و امنیتی 
اذعان دارند اتهام 
این افراد پوشش 
وقایع اخیر برای 
رسانه هایشان نبوده 
است و حتی هیچ 
فردی در تهران به خاطر 
فعالیت رسانه ای 
دستگیر نشده است. 
با این حال ما امیدواریم 
و به صورت روزانه 
پیگیریم تا هرچه زودتر 
مشکالت پیش آمده 
برطرف شود. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

09900000872     ما ملت ایران از سپاه خواهش 
می کنیم که عربستان را ادب کند.

09150000934     اختالف افزایش حقوق بازنشستگان 
کشوری با تأمین اجتماعی با پرداخت 650هزار 

تومان حق مسکن به اجتماعیون به 2میلیون و 

650 هزار تومان رسید! 
09010000301     حقوق بازنشسته کشوری را مثل 

بازنشستگان تأمین اجتماعی ۳۸ درصد به عالوه 
5۱5هزار تومان به عالوه 6۱5هزار تومان حق 
مسکن اضافه کنید! این چگونه مجلس و دو لتی 

است که به بازنشسته تأمین اجتماعی با سیکل 
۳ میلیون بیشتر از بازنشسته مهندس کشوری  

می دهد! به تأمین اجتماعی توسط عبدالملکی 5۸ 
درصد اضافه شد، تورم نشد ! حاال به کشوری مثل 

تأمین اجتماعی اضافه شود، تورم می شود!

09150000863     آیا سزاوار است در حالی که ایران 
دستخوش آشوب و ترور شده، عامالن این 

 اقدام ها به ویژه رژیم صهیونیستی 
 و سعودی روزها راحت بچرند و 

شب ها بخوابند؟

نخست وزیر ارمنستان پس از نشست سوچی 
به ایران آمد و در دیدار رئیس جمهور کشورمان 

مطرح کرد

ایران؛ نماد همزیستی 
مسالمت آمیز 

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در نشست 
خبری مشترک با نیکول پاشینیان نخست وزیر 
ارمنستان، با اشاره به رشد مبادالت تجاری میان دو 
کشور گفت: در چند ماه گذشته ۴3 درصد رشد 
روابط تجاری با ارمنستان ثبت شد، اما هدف گذاری 
ــرای توسعه روابـــط تجاری و اقتصادی میان دو  ب
کشور 3 میلیارد دالر است که دستیابی به آن با اراده 
دو کشور کامالً امکان پذیر اســت. رئیس جمهور 
کشورمان افزود: ما نسبت به تحوالت قفقازحساس 
هستیم. وی امنیت و صلح در منطقه قفقاز را 
برای ایران بسیار با اهمیت دانست و تصریح کرد: 
در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیــر ارمنستان 
دو طرف تأکید کردند حل مسائل منطقه باید به 
دست مسئوالن و دست اندرکاران در همین منطقه 
باشد و هر نوع دخالت بیگانگان در منطقه به جای 
حل مشکالت، خود ایجاد مشکل خواهد کرد و 
ظرفیت های منطقه قفقاز می تواند امنیت پایدار و 
صلح را در این منطقه تضمین کند. نخست وزیر 
ارمنستان نیز در ایــن نشست با اشــاره به اینکه 
در مذاکرات با آقــای رئیسی زمینه های گسترش 
روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را مورد بررسی 
قرار دادیم، با ابراز خوشحالی از اینکه مذاکرات در 
زمینه تمدید قــرارداد تهاتر برق و گاز نتیجه بخش 
بوده و یادداشت تفاهمی در این زمینه به امضای 
مقامات دو کشور رسید، اظهار کرد: بر اساس شواهد 
موجود می توانیم دیدارها و رایزنی های امروز را مفید 
تلقی کنیم و خوشحال خواهم شد برای ادامه این 
گفت وگوها شاهد حضور حضرت عالی در ارمنستان 
باشیم. وی با قدردانی از موضع گیری رئیسی در 
قبال توسعه روابط دو کشور، تصریح کرد: امیدوارم 
به زودی شاهد گشایش سرکنسولگری ایــران در 
استان سیونیک ارمنستان باشیم. نخست وزیر 
ارمنستان در ادامه با اشاره به گفت وگوهای خود 
با رئیس جمهور کشورمان در مورد همکاری های 
منطقه ای، خاطرنشان کرد: ظرفیت های بسیاری 
برای توسعه همکاری بین جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری ارمنستان وجود دارد که مورد بحث و 
گفت وگو قــرار گرفت و باید از دیدگاه های اصولی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به صلح و امنیت 
منطقه قدردانی کنم. پاشینیان با اشاره به نشست 
سه جانبه دیروز در سوچی روسیه گفت: در مورد 
ایــن نشست اطالعاتی به آگاهی جناب آقای 
رئیسی رساندم و در این زمینه موافق نقطه نظرات 
ایشان در مــورد استقرار صلح و امنیت پایدار 
در منطقه هستم. وی تأکید کــرد اصــرار داریــم 
جمهوری اسالمی ایــران باید از تحوالت روابط 
ارمنستان با آذربایجان، روابط ارمنستان با ترکیه 
و مسئله قره باغ اطالعات و آگاهی کافی داشته 
باشد. نخست وزیر ارمنستان در بخش دیگری 
از سخنانش با سپاسگزاری از رئیس جمهور 
کشورمان در مــورد رویــکــرد جمهوری اسالمی 
نسبت به جامعه ارامنه ایران، خاطرنشان کرد: 
ــران نماد واضــح، شفاف و  جمهوری اسالمی ای
صریح همکاری و همزیستی مسالمت آمیز میان 

پیروان ادیان مختلف است.

داریوش سجادی مطرح کرد

 ریشه مشکالت 
در بحران هویت 

یــک تحلیلگر سیاسی ساکن خـــارج از کشور 
در تحلیل وقایع اخیر در ایـــران، معتقد است 
تحرکات و اعتراضات خیابانی مهم ترین فاکتور 
انقالب یعنی لیدر و رهبر را نــدارد و عاقبت آن 
فنا خواهد بــود. داریــوش سجادی در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر می گوید: هر گاه حکومت ها با 
هویت اجتماعی ایران که دین است همپوشانی 
داشته اند، آرامش اجتماعی برقرار بوده است. 
انقالب مشروطه نخستین جنبش و خیزش 
جدی جامعه مذهبی علیه حکومت غرب زده 
ــود. سجادی ادامـــه مــی دهــد: اتفاقاتی که رخ  ب
می دهد محصول اقداماتی بود که اینترنشنال 
و امثالهم بــرای تحقق آن تمرین کــرده بودند تا 
به موجب آن بتوانند ماجرای اختالف در ایران 
را خیابانی کنند، که به مقصودشان رسیدند. 
وی تصریح می کند: اپــوزیــســیــون در خـــارج از 
کشور نقش بیزینس را دارد که افراد می خواهند 
عقب ماندگی های مالی خودشان را از طریق بازی 

اپوزیسیونی تبدیل به منافع مالی کنند.

خبـر

قادری نماینده شــیراز مطرح کرد: مهم ترین اســتیضاحی که از ســوی 
نمایندگان در حال پیگیری است، استیضاح وزیربهداشت و درمان است که 

از طرف پنج گروه از نمایندگان مطرح و به امضا رسیده است.
گزيدهگزيده
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آرش خلیل خانه سخنگوی دولت روز گذشته 
با حضور در جمع خبرنگاران درباره علت تأخیر 
در ارائه لوایح برنامه و بودجه و احتمال همپوشانی 
ارائــه این دو الیحه که بررسی آن ها را با مشکل 
مواجه خواهد کرد، به خبرنگار ما گفت: الیحه 
برنامه باید بر اساس سیاست های کلی تدوین 
و ابالغ شود که این سیاست ها امسال تصویب 
و به ما ابالغ شد؛ بنابراین دولت تأخیری نداشته 
است و بالفاصله پس از اعالم سیاست ها تدوین 
برنامه هفتم آغاز شد. وی در مورد تقدم و تأخر 
الیحه برنامه و الیحه بودجه که باید بر مبنای 
سیاست های برنامه توسعه تنظیم شــود هم 
خاطرنشان کــرد: الیحه بودجه و الیحه توسعه 
هر دو به صورت همزمان در حال تنظیم هستند 
و هــردو بــر مبنای یــک نگاه و یــک تفکر برپایه 
سیاست های کلی ابالغی تدوین می شوند که 
هم راستا و هم پوشان هم باشند؛ بنابراین بین 

آن ها هماهنگی وجود دارد. بهادری تأکید کرد 
دولت به محض اینکه متون این لوایح نهایی شود، 
آن هــا را در دستور کار قــرار می دهد و مقررشده 
جلساتی را به صورت تمام وقت برای بررسی این 
دو الیحه برگزار کند . تمام تالشمان را می کنیم 
هر دو الیحه را در موعد قانونی که آذرماه است، 

به مجلس ارائــه کنیم. سخنگوی دولــت در 
پاسخ به پرسشی درباره موج مهاجرت 

ــت در این  نخبگان و مدیریت دول
زمینه هم بابیان اینکه در پنج سال 
گذشته بیش از 2 هزار و 700 نخبه که 
از کشور خارج شده بودند، به کشور 

بازگشتند، بــه شهادت 
ســیــد فــریــد معصومی 
یکی از ایـــن نخبگان 
در حادثه تروریستی 
شاهچراغ اشاره کرد 

و گفت: این جوان ها که به کشور بازگشتند باید 
الــگــوی جــوانــان دیگر باشند. بــهــادری تصریح 
کــرد: دولــت بــرای تقویت حمایت از نخبگان و 
به کارگیری آن ها مصوبات و اقدامات گسترده ای 
داشته اســت و بیش از 10 هــزار نفر از نخبگان 
علمی در حال همکاری با شرکت های دانش بنیان 
هستند تا منجر به نوآوری ها برای حل مشکالت 
کشور شود. همچنین شاهد افزایش چشمگیر 
ــوزه شـــرکـــت هـــای دانـــش بـــنـــیـــان نیز  ــ در حـ
هستیم. وی به تفاهم نامه ای بــرای بورسیه 
کــردن نخبگان المپیادی اشــاره کرد و افــزود: 
همچنین مقرر شد دارنــدگــان مــدرک دکتری 
در حوزه های مختلف کشور فعالیت 
کنند و حمایت مالی و علمی شوند 
و ان شاءهللا با تدابیر درنظرگرفته 
شــده مسیر مهاجرت نخبگان 

معکوس خواهد شد.

نشست خبرینشست خبری

سخنگویدولتدرپاسخبه
خبرنگارقدسمطرحکرد

 بازگشت 
 2700نخبه 
به کشور 



سرمایه گذاری 
شرکت های 

روسی در ایران
جواد اوجی وزیر 

نفت گفت: تاکنون 
سرمایه گذاران و 

شرکت های روسی 
قرارداد ۷ میدان 
نفتی و گازی را 

با ایران به ارزش 
4/5میلیارد دالر 

نهایی کرده اند که 
برخی پروژه ها 
تاکنون ۷ تا ۳5 
درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته اند.

خبرخبر
خوبخوب

 بــر اســاس گــزارش ســــــــال2022 آنکتــاد درخصــوص 
وضعیــت ســــــــرمــایــه گــذاری خارجــی جهــان، میــزان 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال 
2021 بــه یک میلیــارد و 425 میلیــون دالر رســیده کــه حـدود 
6/18 درصـد افزایـش داشـته اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
سـرمایه گـذاری خارجـی در ایـران طی سـال هـای 2020، 2019 و 

2018 بـه ترتیـب 11درصـد، 36/4درصـد و 30 درصـد کاهـش 
نشـان مـی دهـد. به گزارش خبرگزاری فارس، در مجمـوع رونـد 
سـرمایه گـذاری خارجـی در ایـران طـی یـک دهـه گذشـته نزولـی 
بـوده و بـه یـک سـوم تقلیـل یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه رونـد مزبـور در مـدت زمـان یـاد شـده در بیـن کشـورهای 
در حـال توسـعه بـا شـیب مالیمی صعـودی بـوده اسـت. 

بــراســاس گزارشی که مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است، 
ســال گذشــته میــالدی در جهــان، یک هزارو582 تریلیــون 
دالر جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجـی انجـام شـده 
کـه نسـبت بـه سـال پیـش از آن، 619 میلیـارد و 171 میلیـون 

دالر بیشـتر اسـت.

فرزانه غالمی بــازار کسب و 
کارهای مجازی که در پی شیوع 
کــرونــا، بیش از هــر زمــانــی داغ 
ــود و در نتیجه وضــع  ــده بـ شـ
محدودیت های اینترنتی در 40 
روز گذشته، دوران رکود را تجربه 
می کند، با رونمایی دولت از بسته حمایتی ویژه این 

کسب وکارها جان تازه ای خواهد گرفت.  
دولت سیزدهم در عمر یک ساله خود تأکید ویژه ای 
بر حمایت از اقتصاد دیجیتال داشته است و به 
نظر می رسد ناآرامی های اخیر، رونــد حمایت از 
این کسب وکارها را در بدنه وزارتخانه های صمت، 
ارتباطات، امور اقتصادی و دارایــی، بانک مرکزی، 
سازمان برنامه وبودجه و دیگر مراجع ذی ربط سرعت 
بخشیده اســت تــا جایی کــه دیـــروز در ششمین 
جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور دو 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی و 
دارایی، طرح حمایت از کسب وکارهای مجازی که 
در »سکوهای داخلی« فعالیت دارند، رونمایی شد. 
ــبــاطــات و فــنــاوری اطــالعــات،  ــه گفته وزیـــر ارت ب
دبیرخانه ای در این وزارتخانه تشکیل می شود 
تا بسته حمایتی دولت در حد یک مصوبه باقی 
نماند و از هفته آینده تکالیف قانونی این وزارتخانه 

اجرایی می شود.

30 نــــوع حــمــایــت و امـــکـــان قـــانـــونـــی بـــرای  ◾
کسب وکارها

آیین نامه طرح حمایتی دولت از اقتصاد دیجیتال، 
30 نوع حمایت و امکان قانونی جدید برای سکوها 
و کــســب وکــارهــای اینترنتی در قــالــب 14 مــاده 
پیش بینی و برای دستگاه های مختلف تکالیفی 

را تعیین کرده است.
 بر ایــن اســاس معافیت ها و تسهیالت مالیاتی، 

عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته های تبلیغاتی 
ــلــتــفــرم هــای مــشــمــول و ســازمــان  مــتــنــوع در پ
صداوسیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب 
وکارها، تسهیالت بانکی، امکان استفاده از اکانت 
ــراد در پلتفرم های داخــلــی در اعتبارسنجی  افـ
بــانــک هــا و پــذیــرش آن بــه عــنــوان وثیقه بانکی 
و... در نظر گرفته شــده و در مجموع امکانات 

متنوع پرداخت، زیرساخت های سخت افزاری، 
برخورداری از مزایای استقرار در پارک های علم و 

فناوری برای این کسب وکارها دیده شده است.

از معافیت مالیاتی تا پذیرش اکانت به عنوان  ◾
وثیقه بانکی

ــر ارتــبــاطــات و فـــنـــاوری اطــالعــات  ــ بــه گفته وزی

پلتفرم های داخلی امکان دریافت حساب امانی 
و تمام امکانات الزم برای ارائه خدمات پرداخت را 
پیدا خواهند کرد. عیسی زارع پور اضافه می کند: 
حمایت مالیاتی از کسب وکارهای اینترنتی فعال 
در بستر ایرانی تا سقف 2 میلیارد تومان درآمد و 
به صــورت معافیت دو ساله پرداخت از مالیات 
خواهد بود. خرید اعتباری، فعال کردن کیف پول،  
امکان پرداخت مستقیم و مبادله رمزریال دیگر 
مسائلی است که در امــور مالی به کسب وکارها 
اختصاص داده خواهد شد. همچنین دستگاه  های 
دولتی باید با حداکثر امکان تخفیف به کسب وکار 
تبلیغات را ارائــــه کــنــنــد. همچنین پلتفرم ها 
مــوظــف انــد کــســب وکــارهــا را دســت کــم تــا میزان 
دریــافــت نصف دنبال کننده ای که در سرویس 
خارجی داشته  اند برای آن  ها تبلیغات انجام دهند. 
براساس اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
حساب کاربری یک فرد در بسترهای داخلی به 
عنوان وثیقه در شبکه بانکی است به این معنا که 
اگر صفحه  ای 100هزار مخاطب دارد و حساب وی، 
100میلیون تومان ارزش دارد به همین میزان امکان 

دریافت وام از شبکه بانکی داشته باشد.

ارائه بسته تبلیغی و خدمات پستی با تخفیف  ◾
قابل توجه

ــن عضو کابینه خــاطــر نــشــان مــی کــنــد: بسته  ای
تبلیغی پیامکی نیز برای کسب وکارها در نظر گرفته 
شــده اســت. سکوها نیز حمایت  های مختلفی 
ازجمله در بحث تأمین مــالــی تــوســط صندوق 
ــوآوری دریــافــت خواهند کــرد و  وزارت  توسعه نـ
ارتباطات هم مکلف به حمایت زیرساختی خواهد 
بود و خدمات پستی با تخفیف قابل توجه به آن ها 

ارائه خواهد شد.
او ادامه می دهد: امتیاز بعدی، تخصیص نشان 

اصــالــت بــه کــســب وکــارهــای فعال در بسترهای 
داخلی است از سوی دیگر تمام کسب وکارهای 
فعال در این پلتفرم ها به صورت ثبت محور مجوز 
فعالیت خواهند داشــت به ایــن معنا که پس از 
نام نویسی بر بستر پلتفرم های داخلی بدون طی 
فرایند اضافی برای کسب مجوز به فعالیت خود 

ادامه خواهند داد.
به گفته زارع پور دولت در این بسته دستگاه های 
دولتی را مکلف کرده است که خدمات ملی خود را 
عالوه بر بستر درگاه ملی خدمات دولتی بر بستر 
پلتفرم های داخلی نیز ارائــه دهند و از سکوهای 
ــارک فناوری  فعال بــا استفاده از ظرفیت های پ

اطالعات نیز حمایت خواهد شد.

تکلیف نامشخص کسب وکارهای اینستاگرامی ◾
شایان ذکر است برخی فعاالن حوزه کسب وکار 
در روزهای اخیر به فعالیت 300 هزار کسب وکار 
و بین 400 تا 600 هزار شغل در بستر اینستاگرام 
اشــاره می کنند که دست کم نیمی از آن ها در پی 
محدویت های اینترنتی 40 روز گذشته از بین 
رفته است، اما به نظر می رسد دولت هنوز برنامه 
مشخصی برای حمایت از این کسب وکارها ارائه 

نکرده است. 
ابهام در آینده کسب وکارهای مجازی فعال در 
پلتفرم های خارجی در شرایطی است که افزایش 
سهم حـــوزه دیجیتال از کــل اقتصاد کــشــور به 

10درصد در افق 1404 پیش بینی شده است. 
اقــتــصــاد دیــجــیــتــال هـــم اکـــنـــون ســهــمــی 35 تا 
ــدی در تولید ناخالص ملی بسیاری از  40درصـ
کشورها دارد اما به اذعان وزیر ارتباطات و فناوری 
اطــالعــات، ایــن بخش از اقتصاد در حــال حاضر 
سهمی 7درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران 

دارد.

جزئیات طرح حمایت از اقتصاد دیجیتال رونمایی شد

سکویی برای اوج گیری 
کسب وکارهای مجازی

آیین نامه طرح حمایتی دولت از اقتصاد دیجیتال، ۳0 نوع حمایت و امکان قانونی 
جدید برای سکوها و کسب وکارهای اینترنتی در قالب 14 ماده پیش بینی و برای 

دستگاه های مختلف تکالیفی را تعیین کرده است.
گزيدهگزيده
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84,000,000 نیم سکه54.000.000ربع سکه1,280,456بورس 289,842دالر )سنا(59,520,000  مثقال طال 19,756دینار عراق )سنا(147,590,000 سکه13,757,000 طال  ۱۸ عیار1,653اونس طال 78,531درهم امارات )سنا(

رشد 6/18درصدی 
سرمایه گذاری خارجی 
در ایران طی سال 2021 
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آگهی مزایده عمومی شماره ) 610 (
موضوع: فروش تعداد 23 دستگاه باالبر ویلچر اتوبوس مطابق اسناد مزایده.

مبلغ برآورد اولیه و تضمین به ترتیب :  مبلغ 2،104،500،000و رقم 110،000،000 ریال می باشد. 
 : به آدرس  جهت شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر به سایت تامین کنندگان شهرداری مشهد 

http:\\ ets.mashhad.ir  مراجعه نمائید.
                                                                                    سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد
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آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094938000006
موضوع: واگذاری خدمات حجمی حوزه توزیع روزنامه موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد : 40،090،310،733ریال )چهل میلیارد و نود میلیون و سیصدو ده هزار و هفتصد و سی و سه ریال(
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نیز درج می گردد.                                                                                                                   موسسه فرهنگی شهرآرا
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آگهی تجدید مناقصه
موضوع مناقصه: 1-خدمات فنی – مهندسی، نگهداری ساختمان ها و  ابنیه واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد

2-خدمات نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکی -واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد
متقاضیان جهت شرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه بین المللی مشهد به آدرس  

www.expo.ir و ارجاع کار شهرداری مشهد به آدرس http:// setadiran.ir مراجعه نمایند.
                                                                                                                                                        شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد

تاسیس شرکت سهامی خاص ایده پردازان صنایع پارس بهرنگ درتاریخ 1401،08،08
 به شماره ثبت 11362 به شناسه ملی 14011615840 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : . خرید، فروش، طراحی، تولید، 
بس��ته بندی، توزیع، عرضه، مش��اوره و تجهیز انواع مواد و محصوالت بهداش��تی مجاز، انواع دستمال کاغذی، دستمال توالت، دستمال کاغذی دلسی، 
دستمال حوله ای، دستمال مرطوب، دستمال جیبی، دستمال سفره، دستمال معطر، کاغذ گردن آرایشی و انواع محصوالت کاغذی، سفره پالستیکی و 
یک بارمصرف، ملحفه بیمارستانی، نایلون، نایلکس، پالستیک فریزر، دستکش یک بارمصرف پالستیکی، کیسه زباله، کیسه یک بارمصرف دستگاه امحاء 
زباله، کیسه یک بارمصرف بیمارستانی و کلیه محصوالت یک بارمصرف پالستیکی، کاغذی، سلولزی و گیاهی مجاز. انواع پوشک های بچه و بزرگسال، 
کاغذ کرپ پزش��کی و دندانپزش��کی، کاغذ کرافت بیمارس��تانی، لباس بیمار، گان، کاله جراحی، دستبند بیمار، ش��ان و پک جراحی، کاور یک بارمصرف 
تجهیزات و لوازم پزشکی مجاز، دستبند بیمار، چشم بند نوزاد. انواع دستگاه ها و لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مجاز موردنیاز در قلمرو محصوالت 
ذکرش��ده. 2. ش��رکت در مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات اعم از دولتی، خصوصی، داخلی و بین المللی، شرکت ها، نهادها و 
اشخاص حقیقی و حقوقی. 3. تأسیس شرکت، ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور. 4. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و 
اخذ تسهیالت مالی و اعتباری از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. 5. اخذ کارت بازرگانی جهت صادرات و واردات، خرید، فروش، 
ص��ادرات و واردات تمام��ی کاالهای مجاز بازرگانی با رعایت قوانین جاری کش��ور، در صورت لزوم پس از اخذ مج��وز از مراجع ذیصالح. 6. اخذ و ارائه 
نمایندگی تجاری شرکت های داخلی و خارجی در خصوص کاالهای مرتبط با بند )1(. 7. انجام کلیه خدمات پس از فروش و ترخیص کاال از گمرکات کشور 
مرتبط با بند )1(. 8. خریداری زمین و ساختمان جهت کارخانه و دفتر مرکزی، احداث ساختمان اداری و تأسیس کارخانه و مرکز خدمات و فروشگاه در 
رابطه با موضوع شرکت یا اجاره آن ها 9. انجام فعالیت های آزمایشگاهی. 10. سفارش و تولید محصوالت مجاز در تجارت داخلی و خارجی. 11. به طورکلی 
انجام کلیه عملیاتی که به طور مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم برای تحقق اهداف ش��رکت الزم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع ش��رکت ضرورت 
داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه 
وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، سالم آباد، بلوار ابوذر، خیابان کاشانی 6]شهیدقربان علیزاده[، پالک 73، طبقه همکف 
کدپس��تی 7591934889 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 01 مورخ 1401،07،12 نزد بانک پست بانک ایران شعبه مرکزی یاسوج با کد 
3626 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نازیال آزادی به شماره ملی 2380176701 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای پیمان حیدری به شماره ملی 1754585159 وکیل، اله 
کرم حیدری به شماره ملی 2391044879 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اشکان حیدری به شماره ملی 4231675201 وکیل، امین 
حیدری به شماره ملی 4231913900 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نماینده قانونی ایشان و رئیس هیئت مدیره 
یا نماینده قانونی ایشان با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا حیدری به شماره ملی 4220727124 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم مرضیه خادمی به شماره ملی 4230604025 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 272144701430 مورخ 1401،06،13 وزارت صنعت معدن تجارت تاسیس گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )1404147( 40
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آستان قدس رضوی

مناقصه خرید تجهیزات سینمای رواق کودک 
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خریدتجهیزات سینمای رواق 
کودک از طریق مناقصه عمومی به ش�رح مقادیر مندرج در اس�ناد مناقصه 
اقدام نماید. جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشانی  
http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 
روز سه شنبه مورخ1401/08/24  نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده 
و مدارک مطابق شرایط اعالم شده به آدرس مشهد مقدس حرم مطهرامام 
رضا )ع( ابتدای دور برگردان خیابان نواب صفوی )نبش نواب 2(ساختمان 
مجموعه اداری حرم مطهر  دبیرخانه معاونت اداری وپشتیبانی حرم مطهر 
اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.
شماره تماس 32009920-051 و 051-32009906
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خوان��ده آق��ای رحم��ت محمودزه��ی فرزن��د ت��اج محم��د به 
ش��ماره مل��ی 3590192941 جه��ت اج��رای دادنام��ه ش��ماره 
140129390001542865 کالسه پرونده 140129920000146380 
مورخ��ه 1401/6/6 ش��عبه اول دادگاه خان��واده شهرس��تان 
ایرانش��هر ، جه��ت ثب��ت ازدواج خانم نازنین ی��ار احمد زهی 
فرزند ش��ندی :چنانچه ده روز پس از انتش��ار اگهی در دفتر 
حاضر نش��دند این دفتر خانه بنابر مقررات عمل خواهد نمود 
: لطف��ا پ��س از انتش��ار اگهی یک نس��خه از اگه��ی را به این 

دفتر خانه ارسال نماید .
سر دفتر رسمی ازدواج و طالق 10/13 ایرانشهر 

ملک محمد ربانی

آگهی احضار خوانده
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پلتفرم در زبان فارسی به معنای سکو است. همچنین 
معموالً سکوها و قسمت هایی از سالن ها که ارتفاعشان 

از بقیه سالن باالتر است، پلتفرم نامیده می شوند. در 
ادبیات التین هم، کلمه مشابهی به صورت پول پیتوم  

وجود دارد که به همین معنا به کار می رفته است: محل 

بلندی که کشیشان روی آن می ایستادند تا بهتر دیده 
شوند و صدایشان بهتر به گوش مخاطب برسد. بنابراین 

سکوها در الگوی کسب وکار به معنای سکوهایی 
است که فرصتی برای بهتر دیده شدن در اختیار 

افراد و کسب وکارها قرار می دهد. مهم ترین ویژگی 

سکو این است که به جای تولید و عرضه  محصول، 
فضا و زیرساختی برای رابطه  میان تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان یک محصول )کاال یا خدمت( ایجاد 

می کند. سکو قرار است با تطبیق دادن کارآمد تر عرضه 
و تقاضا با استفاده از فناوری، هزینه  تعامل میان 

تأمین کنندگان و دریافت کنندگان کاالها و خدمات را 
کاهش دهد.  در  فضای اینترنت داخلی می توانیم از  

آپارات، دیجی کاال، دیوار، شیپور و نیز اسنپ، تپ سی و  
کافه بازار به عنوان مثال های خوبی از سکوهای موفق و 

پرمخاطب نام ببریم.
سکو یا پلتفرم

سواد اقتصادی



   رضا یزدانی 
به استقبال 
جام جهانی رفت  
بابک زرین، آهنگساز و 
رضا یزدانی، خواننده 
در آستانه فرارسیدن 
جام  جهانی فوتبال 
قطر تک آهنگ »ایران 
صدای نفسامه« را 
طی روزهای آینده 
پیش روی مخاطبان 
قرار می دهند. مراحل 
تولید این آهنگ که 
برای حمایت از تیم 
ملی فوتبال ایران است 
از اواخر تیرماه آغاز 
شد و به زودی منتشر 
می شود.یزدانی  سابقه 
اجرای آثاری مانند 
ترانه »وطن یعنی« 
برای جام جهانی 
۲۰۱۶ برزیل و ترانه 
»پرچم« سرود رسمی 
کاروان المپیک ایران در 
رقابت های اینچه  اون 
کره جنوبی را دارد. 

فیلم های روی اکــران در گونه ◾
جنایی 

در حال حاضر دو فیلم در گونه 
دلــهــره روی اکـــران قـــرار دارنـــد؛ 
»طالخون« ابراهیم شیبانی و 

»شین« ساخته میثم کزازی.  
طالخون روایتی است از زندگی یک قاتل زنجیره ای 
زن و بیشتر در گونه جنایی ترسناک قرار می گیرد 
اما فیلم »شین« که روایــت حــوادث یک عمارت 

مخوف است، کامالً در ژانر دلهره آور است.  
شین بــه تهیه کنندگی شهاب حسینی تولید 
شده و حضور او به عنوان بازیگر هم موجب شده 
شماری از هنرپیشگان شناخته  شــده سینما و 
تلویزیون از جمله آتش تقی پور، محمود پاک نیت، 
جمشید هاشم پور، محمود بصیری، علی شادمان 
و فخرالدین صدیق شریف در ایــن فیلم ایفای 

نقش کنند.
میثم کزازی تالش کرده از تمامی عناصر مصطلح 
ــهــره آور از جمله قــاب هــای تاریک،  سینمای دل
نورپردازی های مرعوب کننده، بردن بخش عمده 
داستان در فضای شب و قرار دادن سیر اتفاقات 
غیرمعمول در عمارتی مخوف به عنوان عوامل 
ایجاد جذابیت فیلم استفاده کند. روندی که البته 
سبب شده فیلم سر و شکل نسبتاً استانداردی 
در گونه خود داشته باشد و همچنین بازی های 
بازیگران شناخته شده برای تحت تأثیر قرار دادن 

مخاطب عام پختگی الزم را دارد.  

شمشیر دولبه پیش بینی پذیری ◾
ایرادی که می توان به فیلم »شین« گرفت این است 
که از منظر مخاطب خاص، قدری پیش بینی پذیر 
است. در سینمای دنیا مخاطب خاص فیلم های 
دلهره آور و اسلشر های خون آلود با اینکه اغلب 

پایان بندی داستان را حــدس می زند ولــی بــاز به 
خاطر عالیق ژانری به تماشای فیلم می نشیند. در 
میان فیلمسازان این ژانــر، فیلمسازانی همچون 
ویلیام فردکین در تجربه هایی مثل »جن گیر« 
سعی کرده اند خرق عادت هایی هم داشته باشند 

و مخاطب را غافلگیر کنند.
در صنعت سینما و تلویزیون داخل، فیلم »آل« 
ساخته بهرام بهرامیان هم شبیه فیلم »شین« 
ــا سریال  قابلیت پیش بینی پــذیــری داشـــت ام
»احــضــار« رامــیــن عــبــاســی زاده شــایــد بــه خاطر 
تجربیات کارگردان در تولید سریال های ماورایی 
همچون »او یک فرشته بود« ورای چینش ساختار 
بصری استاندارد در گونه دلهره آور به سمت نوعی 

پیش بینی ناپذیری داســتــان و رودســت زدن به 
مخاطب رفته بود که رعایت همین نکته سریال را 

برای مخاطب دیدنی کرده بود.
ــود همین ویــژگــی پیش بینی پــذیــر بــودن  بــا وجـ
»شین« باز مخاطب عام در دوران رکــود پاییزی 
سینماها به تماشای آن نشسته و فروش حدوداً 
یک میلیاردی را برای آن رقم زده که در مختصات 
مخاطب آثار گونه دلهره، رقم بدی نیست و البته در 
این فروش باید به نقش پخش کننده فیلم مؤسسه 
رسانه فیلمسازان به مدیریت حبیب اسماعیلی 
هم اشــاره کــرد. رسانه فیلمسازان در سال های 
اخیر کوشیده آثار جریان آلترناتیو سینمای ایران 
را به گونه ای پخش کند که دست کم مخاطبان 

ویژه سینمای ژانر به سمت فیلم آمده و تماشاگرِ 
آن باشند. رسانه فیلمسازان چند سال پیش نیز 
فیلم »ساکن طبقه وسط« به کارگردانی شهاب 
حسینی با فیلم نامه پیچ در پیچ و به شدت جذاب 
محمدهادی کریمی- که از معدود مؤلفان واقعی 
سینمای ایران است- را در موعدی همچون محرم 
و صفر روی پرده فرستاد و آنجا هم توانسته بود 

فروش معقولی برای فیلم به ارمغان آورد.

قابل تحمل برای مخاطب خسته از کمدی◾
فیلم شین در گــام هــای ابــتــدایــی یــک فیلمساز 
می تواند اثری قابل تحمل برای مخاطب خسته 
از کــمــدی هــای روتــیــن و پــر از جلف نگاری های 

کسالت بار باشد.
فــیــلــم راه تـــــازه ای پــیــش روی ســیــنــمــای گــرفــتــار 
ملودرام های متأثر از سینمای خرده پیرنگ اصغر  
فــرهــادی و مملو از کمدی های سطحی و لــوده را 

می گشاید.
ــوان در ســاخــت این  ریــســک کــارگــردان هــای جـ
نوع آثــار افسوسی بــرای ارگــان هــای تولیدکننده 
آثـــار سینمایی بــر جــا مــی گــذارد کــه همه ساله 
میلیاردها تومان بودجه بــرای تولید می گذارند 
ولــی در ساختار تخصیص بودجه خــود جایی 
بــرای تجربیات ژانـــری نــمــی گــذارنــد. بــه ظاهر و 
ــی و بــه تــازگــی انجمن  ــاراب ــران ف ــرف، مــدی در حـ
سینمای جوانان شعارهایی درباره ضرورت ورود 
به سینمای ژانــر مطرح می کنند ولــی در باطن 
شاهد نوعی سینمای سهل الوصول- از منظر 
تولید- و شعارزده- از منظر مضمون- هستیم 
که بسیاری از آن هــا از حداقل استانداردهای 
تصویری هــم بــی بــهــره انــد. دلیل آن هــم واضــح 
است؛ عدم استفاده از خبرگان فن و تالش برای 

سودآوری در همان تولید. 

 آیا آخرین فیلم ژانریک تولیدی توسط این همه 
ارگــان را به خاطر داریــد، اثــری که توانسته باشد 
سهمی از اکـــران و بلیت فروشی داشــتــه باشد؟ 

بسیار اندک! 

توانایی ایجاد آثار ژانری◾
حاال که محمد خزاعی که خود تجربه تولید فیلم 
»احــضــارشــدگــان« را داشــتــه و حــاال بــه ریاست 
سینما رسیده و برای بهبود اوضاع تالش می کند، 
بــد نیست زیرمجموعه ها حتی اگــر عــالقــه به 
هم افزایی با آرای او را نــدارنــد دست کم کارنامه 
خزاعی را در تهیه کنندگی و به خصوص تنوع 

ژانری آثارش سرلوحه قرار دهند.
سینمای ایران برای بازگرداندن مخاطب به سینما 
ــادی دارد و از همه مهم تر واســپــاری  راه هـــای زیـ
حمایت های تولید به نویسندگان و کارگردانان 
متخصص در سینمای ژانر است. چه ایرادی دارد 
حتی همان سوژه های استراتژیک نیز در گونه هایی 
مثل جنایی، وحشت و دلهره ، تریلر و نوآر و البته با 
حضور متخصصان صاحب تجربه در این ژانرها 

تولید شود!؟ 
مگر در سینمای جهان، اثر استراتژیک و حتی 
معناگرا مانند طالع نحس، نوسفراتو، بچه رزمری، 
بیگانه  ۲۰۱۲، درخــشــش و... کــم داریـــم کــه هم 
مقاصد پشت  پرده کارتل های هالیوودی را برآورده 
می کنند و هم مخاطب را با الزامات ژانر و گونه، 

سرگرم می کنند؟  
در سینمای ایــران از نظر تکنیکی و به خصوص 
فیلم برداری، تدوین و... توانایی ایجاد آثار ژانری 
استراتژیک وجود دارد البته اگر سفارش دهندگان 
به جــای کمیت تولید و بــاال بــردن بیالن کــاری به 
دنبال ارتقای کیفی و رشد صنعت سینمای ایران 

باشند.

بضاعت سینمای ایران در ژانر وحشت  با نگاهی به فیلم »شین« 

شمشیر دو لبه ترس و دلهره 

خبرخبر
روزروز

»شاهد احمدلو« و ساخت سریال طنز◾
شاهد احمدلو که این شب ها با ایفای نقش پویا در سریال 
»آتش سرد« دیده می شود، در تدارک سریال طنز جدیدی برای 
تلویزیون است. او می گوید: این سریال در مرحله پیش تولید به 
سر می برد و فعالً بیش از این نمی توانم توضیح بدهم. احمدلو 
ــادی به ایفای نقش های منفی دارد، می گوید:  که عالقه زی
شخصیت ضدقهرمان همیشه برای مخاطب جذاب است؛ 
ضمن اینکه نقش های قهرمان سریال ها همه تکراری شده اند.

منتظر »آواتار« سه ساعته باشید◾
مدت زمان  فیلم »آواتــار: راه آب« ساخته »جیمز کامرون« 
که ۱۳ سال پس از قسمت نخست منتشر می شود، تقریباً 
ــار ۲« که قرار  سه ساعت و ۱۰ دقیقه اســـت.در فیلم »آواتـ
است از تاریخ ۱۶ دسامبر اکران شود، »زوئی سالدانا«، »سم 
ورثینگتون« در کنار »کیت وینسلت« و»میشل یئون« 
نقش های اصلی را ایفا می کنند.دنباله های بعدی »آواتار« 

قرار است در سال های ۲۰۲۳، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۷ عرضه شوند. 

مورگان فریمن در دنیای »لوسی«  می ماند◾
دو کمپانی در تــالش هستند تا سریالی در حــال و هوای 
فیلم »لوسی« که فیلمی اکشن و موفق با بازی اسکارلت 
جوهانسون بود بسازند.»ویلیج بردشاو« و »یوروپاکورپ« 
که سازنده این سریال هستند، داستان آن را کامالً مخفی 
نگه داشته اند، اما گفته شده در حال مذاکره با مورگان فریمن 
هستند تا وارد این سریال شود. فریمن یکی از بازیگران فیلم 

علمی- تخیلی »لوسی« در سال ۲۰۱۴ بود. 

داستان پنج منطقه زیبای جهان در یک مستند◾
مستند »بهشت محافظت شــده« با روایــت پنج منطقه 
استثنایی محیط زیست روی آنتن شبکه۵ مــی رود. این 
مستند محصول ۲۰۱۹ فرانسه در پنج قسمت ۵۰ دقیقه ای 
داستان پنج منطقه استثنایی و فوق العاده زیباست که 
نمایانگر الگوهایی جدید برای حفاظت از طبیعت به شمار 
می رود. این مستند در هر قسمت ما را به مناطق مهم جهان 

می برد.

  حامد مظفری     سابقه ساخت فیلم های 
دلهره آور در سینمای ایران به سال ها پیش 

بازمی گردد؛  فیلم هایی نظیر »شب نشینی در جهنم« 
یا آثار ساموئل خاچیکیان.  در سینمای پس از انقالب 

اسالمی نیز بسیاری از مخاطبان تجربه تماشای 

فیلم »شب بیست و نهم« ساخته حمید رخشانی را 
داشته اند که همچنان بازپخش آن در رسانه ملی 

مخاطب دارد. 
در سال های اخیر نیز به غیر از تجربیات سینمایی 

»آل« بهرام بهرامیان، »کلبه« جواد افشار، 

»احضارشدگان« آرش معیریان، »حریم« رضا 
خطیبی سرایی، »پوست« ساخته برادران ارک و 
دو سریال »احضار«  ساخته رامین عباسی زاده و 

»آن ها« ساخته احسان سلطانیان؛ محصول تعدادی 
کارگردان جوان را داشته ایم که کم و بیش کوشیده اند 

ژانر دلهره آور را عاملی بر جذب مخاطب کنند. در این 
میان فیلم »آل« که بهرام بهرامیان به تهیه کنندگی 
مرحوم علی معلم و فیلم »احضارشدگان« که آرش 

معیریان به تهیه کنندگی محمد خزاعی تولید کرد از 
جمله آثار قابل تأمل گونه دلهره آور بودند. 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094938000005
موضوع: واگذاری خدمات حجمی تامین خودرویی موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد : 18،128،383،844ریال )هجده میلیارد و یکصدو بیست و هشت میلیون و سیصدو هشتاد و 
سه هزار و هشتصد و چهل و چهار ریال( 

جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نیز درج می گردد.و پ                                                                                                                         موسسه فرهنگی شهرآرا

40
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83

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095000000032
موضوع: احداث فضای سبز انتهای بلوار ثامن

مبلغ برآورد :14،855،870،798  ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نیز درج می گردد.ه                                                                                                                 امورقراردادهای شهرداری منطقه 7
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آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094938000007
موضوع : واگذاری خدمات حجمی حوزه چاپخانه موسسه فرهنگی شهرآرا

مبلغ برآورد : 12،234،635،780ریال )دوازده میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و ششصد و سی و 
پنج هزار و هفتصد و هشتاد  ریال(

جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نیز درج می گردد.                                                                                                                      موسسه فرهنگی شهرآرا

کارت دانش���جویی اینجانب صادق سعیدی   
فرزن���د منوچه���ر  ب���ه  ش���ماره دانش���جویی 
9913034444 دانش���جو ی رشته مهندسی 
صنای���ع  از مجتم���ع فنی مهندس���ی آموزش 

عالی  اسفراین مفقود وفاقد اعتبار است.

ف
,4
01
10
12
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی 
وانت مزدا مدل 89 رنگ آبی نفتی- متالیک به شماره 
 FE140977 انتظامی 235 ج 89 ایران 42 شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAGDPX2PC18D39367 ب���ه 
مالکیت شرکت گوهر اطمینان طوس مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ف
,4
01
10
10
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش���جویی اینجان���ب احمد مختاری   
دانش���جویی  ش���ماره  ب���ه  هان���ی  فرزن���د 
9613040613 دانش���جو ی رش���ته مهندسی 
ش���یمی از مجتمع فنی مهندس���ی اسفراین 

مفقود وفاقد اعتبار است

ف
,4
01
10
17
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 125cc س����ند کمپانی موتور سیکلت زیگما تیپ
رن����گ نقره ای س����ال 1391 به ش����ماره ش����هربانی 
 NID*2987418* 767-26132 و ش����ماره موت����ور
و شماره شاس����ی NID***125A9100480 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

40
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63

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانشجویی اینجانب حوا مرادی فرزند 
علی ب���ه ش���ماره دانش���جویی 9713013016 
دانشجو ی رشته مکانیک از مجتمع آموزش 
عالی فنی مهندسی اسفراین مفقود و فاقد 

اعتبار است.

ف
,4
01
10
10
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب نغمه قشالقی فرزند 
عباس����علی به ش����ماره شناس����نامه 5240 و ش����ماره ملی 
0942617177 در مقطع کارشناسی پیوسته رشته ریاضی 
محض صادره از واحد دانشگاهی بیرجند مفقود گردیده 
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����د از یابنده تقاضا می شود 

مدرک را به دانشگاه آزاد بیرجند ارسال نمایید   40
11
02
64

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی دن���ا م���دل 99 رنگ س���فید 
روغنی به ش���ماره انتظام���ی 685 س 41 ایران 12 
ش���ماره موتور 153H0020986 و ش���ماره شاس���ی 
NAAW31YU3LE282523 ب���ه مالکیت نرگس 
عجم���ی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
,4
01
10
22
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
10
95
04

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���الت اینجان���ب 
مس���عود براتی ن���ژاد فرزن���د محمدرضا با ش���ماره 
شناس���نامه 361 و ش���ماره مل���ی 0941431738 
صادره از مش���هد در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته 
رش���ته مدیری���ت بازرگانی صادره از دانش���گاه آزاد 
اس���المی  واحد نیش���ابور مفقود گردیده اس���ت و 

فاقد اعتبار می باشد.
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی نیشابور به نشانی:  استان 
خراسان رضوی،نیشابور،خیابان پژوهش-مجتمع 
دانش���گاه آزاد اس���المی واحد نیش���ابور اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت دانش���جویی اینجان���ب احمدرضا نجم 
صادقی  فرزند محمود  به  شماره دانشجویی 
9713001583 دانش���جو ی رش���ته مهندسی 
عم���ران از مجتم���ع آموزش عالی اس���فراین 

مفقود و فاقد اعتبار است.

ف
,4
01
10
15
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز تراکتور کشاورزی به شماره پالک 
 LFW6519S 26-374ک12 و شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی E02188 بن���ام رمض���ان 

کریمی مفقود و اعتبار ندارد.

ف
,4
01
10
22
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بدی���ن وس���یله به اطالع همگان می رس���اند 
که برگ س���بز  و سند کارخانه خودرو شرکت 
خدماتی بازرگانی هزار کرمان به کد اقتصادی 
10630104357  مرب���وط به خودرو س���واری 
جک تیپ  J5HFC7180BTF رنگ س���فید- 
روغن���ی مدل س���ال 1393 به ش���ماره پالک 
45 ای���ران 548  ج  72  ب���ه ش���ماره موت���ور 
شاس���ی     ش���ماره  و   4G93DDAC002008
NAKNG724XDB100578 مفق���ود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
, 4
01
10
21
لی3

صی
تح

ک 
در

ن م
دا

فق
ی 

گه
آ

سند کمپانی خودرو سواری پیکان مدل 1382 رنگ 
سفید روغنی به ش���ماره موتور 11282038983 و 
ش���ماره شاس���ی 0082561612 و ش���ماره انتظامی 
274 و 87 ای���ران 32 ب���ه مالکیت علی ابراهیمی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
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مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، کارت و کلیه اسناد موتورسیکلت پگاه 
مدل 1383 رنگ مش���کی به شماره موتور 07714 
و ش���ماره شاس���ی 828396 و ش���ماره انتظام���ی 
22219 ایران 763 به مالکیت مهدی ش���اه مرادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
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دانش���نامه پایان تحصی���الت اینجانب محمدرضا 
سجادی نس���ب فرزند علی با ش���ماره شناسنامه 
3788 و ش���ماره مل���ی 0941992179 ص���ادره از 
مش���هد در مقطع کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی 
ب���رق ق���درت ص���ادره از دانش���گاه آزاد اس���المی  
واحد بجنورد مفقود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی بجنورد به نشانی:  استان 
خراس���ان ش���مالی ،بجن���ورد، امت���داد خیابان 17 
ش���هریور جنوبی مجتمع دانش���گاه آزاد اس���المی 
واحد بجنورد اداره امور فارغ التحصیالن ارس���ال 

نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز س���واری پراید تیپ جی تی ایکس ای 
رن���گ روغنی مش���کی مدل 1385 ش���ماره موتور 
1782291 شماره شاسی S1412285990100 شماره 
پ���الک 195ه13 ایران74 متعل���ق به محمد ثنایی 
فرزند علی مفقود ش���ده و فاقد اعتبار می باشد.
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کارت دانش���جویی اینجان���ب مهدی طاهری 
کندر فرزند ابراهیم به ش���ماره دانش���جویی 
9613040624 دانش���جوی رش���ته مهندسی 
ش���یمی از مجتمع فنی مهندس���ی اسفراین 

مفقود وفاقد اعتبار است.
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اینجان���ب  مل���ی  کارت  و  دانش���جویی  کارت 
س���لمان تیم���وری بقس���انی فرزن���د عبدالرحم���ان 
ب���ه ش���ماره دانش���جویی 9913042282 و ش���ماره 
ملی0760402620 دانش���جو ی رش���ته مهندس���ی 
ایمنی از مجتمع فنی مهندس���ی اسفراین مفقود 

و فاقد اعتبار است.
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4

دی
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ی 
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آ

سند کمپانی کامیون ایسوزو تیپ NPR70L مدل 
1387 به رنگ قرمز _ روغنی به شماره پالک ایران 
31 _ 411 ع 93 و شماره موتور 698436 و شماره 
شاس���ی NAG087NPRF12415 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز خودروی سواری س���ایپا تیپ 131LE رنگ 
نقره ای-متالیک سال 1392 به شماره شهربانی 17 د 
 NAS411100D1227630 533 ایران 74 و شماره بدنه
و ش���ماره موت���ور 4825898 ب���ه مالکی���ت فاطم���ه 
سرسنگی علی آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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برگ س���بز، سند کمپانی، س���ند محضری و کارت 
موتور سیکلت هوندا رنگ زرد به شماره انتظامی 
763 / 33761  ش���ماره موت���ور 32363476 و 
شماره تنه 8973943 به مالکیت جعفر حسینی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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8

دی
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مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خودرو س���واری پژو 405 م���دل  1398 به 
رنگ خاکس���تری متالیک به ش���ماره پالک 735ن49 
ایران 74 به  شماره موتور 124K1328388  و شماره 
شاس���ی 188498 ب���ه مالکی���ت غالمرض���ا امیرخان���ی 
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

/ر
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک فارغ التحصیل���ی )گواهینامه موقت پایان 
تحصی���الت( اینجانب اله���ه بلندی فرزند حس���ن 
صادره از تربت جام در مقطع کارشناسی مهندسی 
کامپیوت���ر ن���رم افزار ص���ادره از واحد دانش���گاهی 
مشهد به شماره 81111237230 مورخ 82/05/06 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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ی 

گه
آ

کارت دانش���جویی اینجانب حسن معجنی فرزند 
غالمحسین  به  شماره دانشجویی 9613034677 
دانش���جو ی رش���ته مهندس���ی صنای���ع  از مجتمع 
آموزش عالی  فنی مهندس���ی اس���فراین مفقود و 

فاقد اعتبار است

ف
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11
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت کار اینجان���ب غف���ار بش���یر فرزند 
اختصاص���ی  ش���ماره  ب���ه  عبدالخال���ق 
196801980588 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
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ب���رگ س���بز و کارت خ���ودرو پیک���ی م���دل  1383 
 85 ج   591 پ���الک  وش���ماره  مش���کی  رن���گ  ب���ه 
3035121 شاس���ی  ش���ماره  و   36  - ای���ران 
شماره موتور   M 13889669به نام  بی بی زهرا  جمالی 
رضوی  مفقود و از درجه  اعتبار ساقط  می باشد.
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برگ سبز خودروی سواری دانگ فنگH30 مدل 97 
رنگ خاکس���تری متالیک به شماره انتظامی 362 
 FA173B0050757 و 89 ایران 12 ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی NAAE4CFZ5JX105551 به 
مالکیت نسیم ایزدپناه شهری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی  

» مناقصه عمومی  کشت دیم چناران «
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد کش�ت دی�م اراضی چناران را 

از طریق مناقصه عمومی به صورت برون س�پاری به ش�رکت ها، موسسات 
و اش�خاص واجد ش�رایط واگذار نماید، ل�ذا متقاضیان محت�رم به منظور 
مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه می توانند به نشانس مشهد، 
چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، حوزه قراردادهای 
اداره ت�دارکات و ام�ور قرارداده�ا و یا چناران، حاش�یه جاده آس�یایی، 
روب�روی کارخان�ه قند، امالک و اراضی آس�تان قدس رض�وی مراجعه و 
حداکث�ر تا س�اعت 12:30 روز پنجش�نبه م�ورخ 1401/08/19 نس�بت به 
تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام 
نماین�د، ضمنًا هزس�نه چاپ آگه�ی در روزنامه ها بر عه�ده برنده مناقصه 

خواهد بود. شماره های تماس 05132001025 و 320014200 051

40
11
01
93



آمریکا از 
خاورمیانه چه 

می خواهد؟
  پاسخ ساده است؛ 

آمریکا نخست 
می خواهد امنیت 

اسرائیل تأمین باشد 
و دوم اینکه از ورود 
چین به کشورهای 

خلیج فارس 
جلوگیری شود. 

آمریکا دیگر خود 
به نفت عربستان 

نیاز ندارد، ازاین رو 
توافق نامه حمایت 

در مقابل نفت، دیگر 
غیرمنطقی است.

زومزوم

تنش مقطعی یا پایان خط؟  ◾
دکــتــر وســـام الــرمــال الــشــمــری، 
ــاره روابــط ریــاض- واشنگتن  درب
می گوید: در برهه اخیر پرسش ها 
در مورد روابط آمریکا و عربستان 
افزایش  یافته است؛ به گونه ای که 
پیش بینی و ارزیابی های متعددی می شود. برخی 
معتقدند ایــن تنش چیزی بیشتر از یک مرحله 
موقتی نیست که به  مرور زمان پایان خواهد یافت، 
چراکه روابط این دو کشور یک روابط راهبردی است. 
اما برخی از تحلیلگران تأکید می کنند این روابط در 
مراحل پایانی خود قرار دارد. ازنظر من به عنوان یک 
معارض رژیم سعودی، ما امروز چیزی را مشاهده 
می کنیم که قابل پیش بینی بود و اتفاق جدیدی در 

این خصوص رخ نداده است.
همان طور که این تحلیلگر سعودی به قدس می گوید، 
بروز تنش در روابط واشنگتن-ریاض موضوع تازه ای 
نیست؛ به گونه ای که با روی کار آمدن جو بایدن در 
آمریکا به عنوان رئیس جمهور این کشور، امتناع او از 
برقراری ارتباط با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 
آغاز شد. بایدن پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی 
خود قول داده بود که به دلیل اقدام عربستان در قتل 
جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد آل سعود، با 
این کشور به عنوان یک کشور طردشده تعامل کند. 
اما این تنش پس از جنگ اوکراین و تبعات آن علیه 
بازار انرژی در کشورهای اروپایی به دلیل تحریم هایی 
که علیه روسیه وضع کردند، باال گرفته و ریاض حاضر 
نشده به خواسته های دولت آمریکا باوجود توافقاتی 

که در گذشته داشته اند، تن دهد. 

رد پای اسرائیل و بریدن پای چین از خلیج فارس ◾
عربستان سعودی در روزهــای اخیر بارها اتهامات 
آمریکا مبنی بــر جــانــب داری از روســیــه در جنگ 
اوکراین با کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن را رد 

و تأکید کرده است که این تصمیم فقط یک تصمیم 
اقتصادی برای تنظیم بازار بوده است. 

پس از اقـــدام ســازمــان نفتی »اوپـــک پــاس« برای 
کاهش تولید نفت که می تواند منجر به تورم باالتر 
در ایاالت متحده در چند هفته قبل از انتخابات 
مــیــان دوره ای کنگره شــود، جو بایدن در مصاحبه 
با ســـی ان ان گفت: »زمــان آن فــرا رسیده اســت که 

واشنگتن در روابط خود با ریاض بازنگری کند«. 
الشـــمری در ارتبـــاط بـــا مفهـــوم بازنگـــری در روابط 
ریاض-واشـــنگتن تأکیـــد می کنـــد: بـــرای پاســـخ 
بـــه پرســـش ها در مـــورد ایـــن روابـــط بایـــد بپذیریم 
کـــه ســـطح ایـــن روابـــط را دو طـــرف یعنـــی آمریکا و 
عربســـتان که به تازگی می خواهد بگوید مســـتقل 

عمل کـــرده و از کســـی دیکتـــه نمی پذیـــرد، تعیین 
خواهند کـــرد. همچنین بایـــد متذکر شـــویم که دو 
طرف این نکته را در نظر دارند که جهان تغییر کرده 
و قدرت های جدیدی مانند چین و روسیه در صحنه 
بین الملل ظهور کرده انـــد. برای نزدیکی بیشـــتر به 
واقعیت روابط آمریکا و عربســـتان، باید این سؤال 
را بپرســـیم که آمریکا از خاورمیانه چه می خواهد؟ 
پاســـخ ســـاده اســـت؛ آمریکا نخســـت می خواهد 
امنیت اســـرائیل تأمین باشـــد و دوم اینکـــه از ورود 
چین به کشـــورهای خلیج فـــارس جلوگیری شـــود. 
آمریـــکا دیگر خـــود به نفت عربســـتان نیاز نـــدارد، 
ازایـــن رو توافق نامـــه حمایت در مقابـــل نفت، دیگر 

غیرمنطقی اســـت.

گره اصلی روابط واشنگتن-ریاض ◾
اگرچه ایاالت متحده دیگر به نفت عربستان نیاز 
ندارد، اما میزان عرضه آن بر ارزش دالر آمریکا تأثیر 
می گذارد. یکی از اقدام هایی که آمریکا برای مقابله 
ــرای کاهش 2میلیون  با تصمیم »اوپـــک پــاس« ب
بشکه ای نفت به صورت روزانه انجام داده، برداشت 
از ذخایر راهبردی نفت خود بوده است؛ به گونه ای که 
جو بایدن رئیس جمهور این کشور چند روز پیش 
در کنفرانسی مطبوعاتی اعام کرد: در ماه دسامبر 
۱۵میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود را تخلیه 
خواهیم کرد. ما باید تولید نفت خود را بدون تأخیر 
افزایش دهیم و برای رسیدن به ثبات در بازار انرژی به 

تاش خود ادامه می دهیم.
درحالی که بایدن در این اظهارات خود مدعی شد 
»استفاده از نفت ذخایر راهبردی براساس انگیزه های 
سیاسی نیست«، اما »عبدالعزیز بن سلمان« وزیر 
ــرژی عربستان ســعــودی، از تصمیم واشنگتن  انـ
انتقاد و این اقدام را به عنوان »دست کاری در بازار« 

توصیف کرد.
معارض آل سعود در پاسخ به این پرسش که گره 
اصلی روابط عربستان و آمریکا در چیست، توضیح 
داد: عربستان امــروز مانند بسیاری از کشورها در 
جهان از این مسئله غافلگیر شده که چین به مناطق 
ممنوعه آمریکا تبدیل  شده است. واضح است که 
چین امروز جایگزین آمریکا در خرید نفت عربستان 
شده است. آمریکا اعتراضی درخصوص این مسئله 
ابراز نکرده است، پس مشکل کجاست؟ برنامه ریزی 
نامناسب سیاسی، ریاض را وارد تنگنای بزرگی کرده 
است. عربستان باید جایگزینی یا برای چین پیدا 
می کرد یا برای نفت. شکست ریاض در تحقق این 
مسئله، آن را وارد بحرانی در روابط با آمریکا کرده که 
به خوشی ختم نخواهد شد. نزدیکی به اسرائیل، 
پروژه شهر نئوم، استقبال از جشن های کاذب رقص 
و تاش هایی برای نشان دادن به اصطاح دور شدن 

از وهابیت، همگی راه حــل هــای شکننده ای است 
که راهبرد محسوب نخواهد شد و عربستان را از 
معضات درگــیــری هــای بین المللی حــال و آینده 

نمی رهاند.

تأثیر دعوای بایدن-بن سلمان بر نتایج انتخابات  ◾
میان دوره ای کنگره

دولت جو بایدن کاماً آگاه است که ادامه گرانی ها در 
نتیجه بحران انرژی و قیمت باالی نفت، مشکات 
زیــادی بــرای آن به بار خواهد آورد که مهم ترین آن 
احتمال شکست حــزب دمــوکــرات در انتخابات 
میان دوره ای کنگره در نوامبر است و شاید در صورت 
ادامه همین شرایط، شانس پیروزی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکا یا فــردی مشابه او در 

انتخابات ریاست جمهوری بعدی افزایش یابد.
اما وسام الشمری با اشاره به پیچیدگی در نزاع های 
بین المللی کنونی و در تنگنا قرار گرفتن عربستان 
می گوید: ناکامی عربستان در ایجاد واقعیتی جدید 
از طریق یافتن جایگزین بــرای چین یا نفت، آن را 
در موقعیت پــذیــرش نظریه »واقــعــیــت موجود« 
قــرار داده اســت. ایــن یعنی آنکه عاقه و گرایش 
عربستان به آمریکا دیگر معنایی ندارد و تمام آنچه 
از روابط این دو کشور باقی مانده ارتباط ارزش دالر 
آمریکا با نفت سعودی است. مانورهای عربستان 
برای نزدیکی به شرق یعنی روسیه و چین باهدف 
تاش برای فشار بر حزب دموکرات یا شکست آن 
در انتخابات میان دوره ای نیز این کشور را از تنگای 
نزاع های بین المللی خارج نخواهد کرد. از طرفی نبود 
تضمین های الزام آور در مورد تصمیمات اوپک پاس، 
روسیه را هم نگران می کند و برعکس، اگر عربستان 
در این خصوص تضمین بدهد به مفهوم آن است 
که در سنگر شرق قرار گرفته است و این آمریکا را 
بیش ازپیش نگران خواهد کرد، چراکه ارزش دالر آن 
با تصمیمات عربستان در اوپک پاس مرتبط است.

 قدس در گفت وگو با یک تحلیلگر عربستانی
 تنش در روابط عربستان و آمریکا را بررسی می کند

 پشت پرده خشم بایدن
از سعودی ها
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فرجام تنش های نفتی؛ گرفتاری عربستان در تنگنای نزاع های بین المللی
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش مطبوعاتی بسیار 
مهمی فاش کرده بود واشنگتن از ریاض و پایتخت های 
نفتی عربی درخواست کــرده است که تصمیم کاهش 
تولید نفت را فقط برای یک ماه تا پایان انتخابات کنگره 
به تعویق بیندازند، اما عربستان اعام کرد: »درخواست 
ایاالت متحده بــرای به تعویق انداختن تصمیم کاهش 

تولید »به مدت یک ماه« تأثیر اقتصادی منفی خواهد 
داشت«.

وسام الشمری، معارض آل سعود در تحلیل خود از فرجام 
تنش های پیش آمده در روابط عربستان و آمریکا توضیح 
داد: واقعیت خود را تحمیل خواهد کرد؛ اگر آمریکا از 
عربستان راضی شود، روسیه از آن راضی نخواهد بود و 

برعکس. این تنگنایی است که عربستان وارد آن شده 
است. بله چین هم منافعی در عربستان دارد و بلکه پکن 
آمادگی دارد تا سهام شرکت آرامکو را خریداری کرده و از آن 
دفاع و حمایت کند، اما آمریکا و غرب این را نمی خواهند؛ 
ازایــن رو با صرف نظر از سؤاالت مربوط به اینکه ماهیت 
روابط واشنگتن و ریاض و بازنگری در این روابط در چه 

سطحی خواهد بــود و اینکه تصمیمات عربستان در 
اوپک پاس به نفع چه کسی است، نزاع های بین المللی 
عربستان را درخواهد نوردید و این کشور در تنگنای شدید 
قرار دارد؛ آیا ریاض تاب مقابله با واقعیتی که قدرت های 
بزرگ در درگیری های فی مابین خود بر آن تحمیل خواهند 

کرد، دارد؟

وسام الرمال الشمری
عضو مؤسس مجلس فدرالی عربستان

  جواد فراهانی     آن گونه که از اظهارنظر 
مقامات سعودی و آمریکایی و همچنین تحلیل 
این اظهارات برمی آید، روابط ریاض-واشنگتن 
که از دیرباز متحد راهبردی و ائتالفی بوده اند، 

این روزها در بدترین شرایط خود قرار دارد؛ 

به گونه ای که این مسئله به وضوح در رد 
درخواست های واشنگتن از ریاض برای افزایش 

تولید نفت در اوپک با هدف کنترل قیمت ها 
و همچنین تالش های عربستان برای تنوع 

بخشیدن به شرکای بین المللی خود که به شدت 

آمریکا را خشمگین کرده، آشکار شده است. 
افزایش نیافتن فروش نفت عربستان سبب 

افزایش قیمت حامل های انرژی و در نتیجه 
تورم بیشتر در آمریکا خواهد شد.

در همین رابطه قدس در گفت وگویی با دکتر 

وسام الرمال الشمری، معارض آل سعود و عضو 
مؤسس مجلس فدرالی عربستان تحوالت اخیر 
در روابط ریاض- واشنگتن و تأثیر کاهش نفت 

اوپک بر اقتصاد  و سیاست داخلی آمریکا را 
بررسی کرده است که در ادامه می خوانید.

گفت وگوی 
ویژه

ضرورت بررسی سالمت روان در پساکرونا

بیایند کار  پای  باید  متولیان  همه 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  احمدی:   حسین   - ساری 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در راستای 
سبک  کردن  نهادینه  و  مردم  سالمت  سواد  سطح  ارتقاء 
زندگی سالم و پیشگیری از بیماری ها، با استفاده از ظرفیت 
بررسی  و  مراقبتی  خود  فرهنگ  ترویج  به  اقدام  رسانه ها 

مؤلفه های مؤثر بر سالمت می کند.
دانشگاه  راهکارهای  است  رویتان  پیش  که  گزارشی  در 
علوم پزشکی مازندران برای عبور از بحران خانواده ها بعد 

از دوره کرونا را مورد بررسی قرار دادیم. 
سالمتی یک نعمت و هدیه بزرگ الهی و یکی از مهم ترین 
و مؤثرترین مؤلفه های نقش آفرین درزندگی عزت مندانه 
حیاتی  اهمیت  به  توجه  با  است.  کشور  پایدار  توسعه  و 
جهانی  سازمان  طرف  از  اکتبر  دهم  سالمت،  و  بهداشت 
بهداشت به عنوان "روز جهــــــانی سالمت روان" نامگذاری 
شده است. از اهمیت برنامه های سالمت روان همین بس 
شناخت  توانمندی،  خود  احساس  روانی،  آرامش  به  که 
توانایی های خود در محقق ساختن ظرفیت های  ذهنی، 
شادی و نشاط درونی افراد در جنبه های فردی، اجتماعی 

و شغلی کمک مؤثر و شایانی می کند.
از این رو دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای آگاه 
را  روان  سالمت  ملی  هفته  استان،  شریف  مردم  سازی 
ترویج  اهمیت،  تبیین  سازی،  جریان  برای  مغتنم  فرصتی 
و نهادینه کردن فرهنگ سالمت در مسیر اجتماعی سازی 
ضرورت  یک  عنوان  به  روان  سالمت  محوریت  با  سالمت 
تثبیت سالمت عمومی جامعه در شرایط پساکرونا  برای 
نقاط  اقصی  در  روان  سالمت  کارشناسان  که  دانسته 
استان سهم و نقش بسزائی در مدیریت پیامدهای روانی 

و اجتماعی افراد درگیر و خانواده های آنان داشته اند.
سالمت روان، اولویت مهم

سالمت  هفته  نکوداشت  مناسبت  به  و  راستا  همین  در 
دانشگاه  بهداشتی  معاون  پور  علی  عباس  دکتر  روان، 
های  برنامه  اهمیت  خصوص  در  مازندران  پزشکی  علوم 
برای  گفت:  آن  به  جانبه  همه  توجه  لزوم  روان   سالمت 
و  روان  سالمت  ارتقای  با  مرتبط  برنامه های  در  موفقیت 
بهزیستی همگانی در دوران پساکرونا و شرایط اجتماعی 
در  روان  سالمت  نقش  و  گستردگی  به  توجه  با  موجود 
تمامی جنبه های زندگی شایسته است تمامی متولیان و 

صاحب نظران پای کار باشند.
از طرفی  همه گیری کووید ۱۹و پیامدهای آن  وی افزود: 
از همان ابتدا اثرات وسیعی در حوزه سالمت روان جامعه 
فردی،  مسائل  از  بسیاری  بروز  ساز  زمینه  خود  داشته  

خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی نیز شده است. در شروع 
با یک بیماری ناشناخته مواجه  همه گیری کووید، مردم 
بودند و ابهام ناشی از ابعاد بیماری، سیر و پیش آگاهی 
پیشگیری  و  درمانی  روش های  از  دقیق  اطالع  عدم  آن، 
خدمات  به  دسترسی  عدم  از  نگرانی  همچنین  و  ابتال  از 
الزم بهداشتی درمانی یقینًا موجب افزایش میزان تنش، 

استرس و اضطراب زیادی در میان مردم شده بود.
دکتر علی پور ادامه داد: با گذشت زمان و شناخت بیشتر 
بهداشت  حوزه  متخصصین  و  سالمت  نظام  مسئولین 
و  پیشگیری  های  روش  درمانی،  روش های  از  درمان  و 
همچنین تدابیر اتخاذ شده برای افزایش دسترسی مردم 
و  واکسیناسیون  انجام  شخصی،  محافظت  وسایل  به 
آموزش شیوه های خود مراقبتی هرچند به مرور زمان از 
میزان استرس ها و پیامدهای روانشناختی آن کاسته شد.  
سوی  از  افزود:  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
دیگر بکارگیری این تدابیر بهداشتی از جمله قرنطینه های 
فرهنگی  مراکز  ها،  دانشگاه  مدارس،  تعطیلی  سراسری، 
فاصله  همچنین  کار  و  کسب  محل  و  ورزشی  هنری، 
روانشناختی  پیامدهای  بروز  موجب  اجتماعی،  گذاری 
افزایش  و  عمومی  جمعیت  میان  در  افسردگی  مانند 
بروز تعارضات بین فردی، زناشوئی، تنش میان والدین و 

فرزندان شده است. 
ارتقاء  رئیس مرکز بهداشت استان مازندران در خصوص 
روانی  های  آسیب  و  پساکرونا  دوران  در  روان  سالمت 
بروز  افزایش  شواهد  به  باتوجه  کرد:  تاکید  اجتماعی   -
پیامدهای روانشناختی و آسیب های اجتماعی به دنبال 
همه گیری کووید ۱۹ در دنیا بر اساس تجربیات و مطالعات 
صورت گرفته به نظر می رسد که نظام سالمت کشورها باید 
توجه به موضوعات سالمت روان را در اولویت قرار دهند.

پیشگیری  برای  مختلفی  راهکارهای  وی،  اظهارات  بر  بنا 
و  مردم  میان  در  روانشناسی  پیامدهای  برخی  بروز  از 
همچنین شناسایی به موقع مشکالت و ارائه مراقبت های 
توان  می  تدابیر  این  اتخاذ  با  که  دارد  وجود  الزم  درمانی 
و  شده  مدیریت  خوبی  به  عوارض  این  بود  امیدوار 
خدمات  به  دسترسی  روانشناختی  مشکالت  دارای  افراد 
بهداشتی درمانی الزم را داشته باشند و به مرور از میزان 

شیوع مشکالت کاسته شود.
پایش و نظارت ضروری است

و  روان  سالمت  ارتقای  برای  مسئول  مقام  این  گفته  به 
بهزیستی همگانی در دوران پسا کرونا از چند جهت می توان
 وارد بحث شد که شامل: حیطه  حاکمیت، کمیته کاهش 

عوامل خطر، حیطه مراقبت، نظارت و پایش است.
دکتر علی پور گفت: یکی از مهم ترین مراحل موفقیت یک 
برنامه، میزان اثربخشی و دستیابی آن برنامه و اهداف از 
پیش تعیین شده است. برای رسیدن به این مهم، پایش 
اهمیت  از  برنامه  یا  طرح  اجرای  مراحل  کلیه  در  نظارت  و 

بسزایی برخوردار است.
برای موفقیت در برنامه های مرتبط با ارتقای سالمت روان 
سیستم  باید  پساکرونا  دوران  در  همگانی  بهزیستی  و 
نظارتی قوی در نظر گرفته و پایش درست موفقیت برنامه 
در  مازندران  بهداشت  مرکز  رئیس  نماید.  تضمین  را  ها 
خصوص دستیابی به سالمت روان  اظهار داشت: یکی از 
شرایط الزم برای دستیابی به سالمت روان، برخورداری از 
یک نظام ارزشی منسجم می باشد و تحقیقات انجام شده 
نابهنجاری  و  ها  ناسازگاری  از  بسیاری  پیدایش  عامل  نیز 
نظام  یک  استقرار  عدم  و  ارزشی  تضادهای  را  روانی  های 

ارزشی سازمان یافته در افراد می داند.
دکتر علی پور اضافه کرد: اکنون انسان مضطرب، افسرده 
و بحران زده عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر خود را درگیر 
سوال های اساسی در این باره می یابد. بنابراین می توان بر 
این نکته تاکید کرد که ارزش ها اساس و بنیان یکپارچگی 
سازمان  ها  ارزش  حقیقت،  در  هستند.  سالم  شخصیت 
دهنده های اصلی اعمال و رفتارهای شخصیت رشد یافته 
به شمار می روند و سالمت روان بی تردید محصول چنین 

شخصیتی است. 
وی همچنین پنج الگوی رفتاری در ارتباط با سالمت روان 
هدف  خود،  به  اعتماد  حس  پذیری،  مسئولیت  حس  را 

مداری، ارزش های شخصی و فردیت و یگانگی عنوان کرد.
جسم سالم، روان سالم

ـــالمت  ـــر س ـــم ورزی مدی ـــا هاش ـــر محمودرض ـــن دکت همچنی

و  اجتماعـــی  روانـــی، 
اعتیـــاد دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی مازنـــدران بـــا 
اهمیـــت  بـــه  توجـــه 
گفـــت:  روان  ســـالمت 
موجـــود  یـــک  انســـان 
یـــا  بعـــدی  چهـــار 
اســـت.  ای  چهارجنبـــه 
آدمـــی بعـــِد جســـمانی، 
و  اجتماعـــی  روانـــی، 

معنـــوی دارد. از ایـــن رو ســـالمتی نیـــز چهـــار جنبـــه دارد. 
ســـالمت جســـمانی، روانـــی، اجتماعـــی و معنـــوی. بنابرایـــن 
در تعریـــف ســـالمتی داریـــم: ســـالمتی فقـــط ایـــن نیســـت 
کـــه انســـان جســـمی ســـالم داشـــته باشـــد، آدمـــی عـــالوه 
بـــر اینکـــه جســـمی ســـالم دارد بایـــد خوشـــحال، شـــاداب 
و راضـــی زندگـــی کنـــد. حـــس خـــوب داشـــته باشـــد و ایـــن 
حـــس خـــوب را بـــه دیگـــران انتقـــال بدهـــد. همچنیـــن 
ـــد  ـــد. بتوان ـــی برآی ـــره زندگ ـــائل روزم ـــده ی مس ـــد از عه بتوان
بـــا هرکســـی غیـــر از خـــودش یـــا دیگـــران رفتـــاری مناســـب 
بـــه  زندگـــی  در  بتوانـــد  باشـــد.  داشـــته  ســـازگارانه  و 
اصـــول و ارزشـــی پایبنـــد باشـــد و هدفـــی را دنبـــال بکنـــد.

ولی   باشد  سالم  اش  جسم  انسانی  اگر  کرد:  بیان  وی 
ی  عهده  از  نکند،  زندگی  راضی  و  شاداب  خوشحال، 
دیگران  با  ارتباط  در  و  نیاید  بر  روزمره  زندگی  مسائل 
باشد،  نداشته  هدفی  زندگی  در  و  باشد  داشته  مسئله 
ی  همه  انسانی  اگر  برعکس  نیست.  سالم  انسان  این 
سالم  جسمی  نظر  از  ولی  باشد  داشته  را  ها  جنبه  این 
جسم  طرفی  از  نیست.  سالم  نیز  انسان  این  نباشد، 
است. میسر  سالم  جامعه  در  سالم  روان  و  سالم 

علوم  دانشگاه  اعتیاد  و  اجتماعی  روانی،  سالمت  مدیر 
پزشکی مازندران ادامه داد: جامعه باید بسترهای الزم را 
شهرداری  نقش  کند.  فراهم  نشاط  و  شادابی  ایجاد  برای 
جوانان  و  ورزش  سازمان  ها،  فرمانداری  ها،  دهیاری  ها، 
و  حساس  بسیار  زمینه  این  در  ذیربط  مسئولین  سایر  و 
پارک  سبز،  فضای  چقدر  ساالنه  نمونه  برای  است.  ویژه 
مانند  ورزشی  و  تفریحی  اماکن  فرهنگسرا،  بازی،  شهر  و 
از نیازهای مهم  آن ایجاد می کنیم. فراموش نکنیم یکی 
آدمی، نیازهای روانی و عاطفی است که باید در مسیرهای 
جامعه  و  خانواده  در  بستر  وقتی  داد  پاسخ  آن  به  سالم 
برای تامین نیازهای روانی و تخلیه هیجانات منفی مانند: 
استرس و فشارهای روانی، خشم و عصبانیت و مانند آن 

فراهم نباشد، این هیجانات به شکل های دیگر خودش 
را نشان می دهد. آن وقت آمار رفتارهای مجرمانه، اعتیاد 
الکل و سوء اخالق در جامعه افزایش می یابد  به مواد، 
و این حالت تا حدود زیادی یک واکنش طبیعی تلقی می 
شود پس توجه به سالمت روان جامعه باید جزء مهمی 
از برنامه های مسئولین و متولیان امر باشد چراکه  انسان 
سالم محور توسعه پایدار است.  دکتر هاشم ورزی تاکید 
کرد: سالمت روان جزء مهمی ازابعاد وجودی و سالمت در 
انسان است. آدمی  با داشتن سالمت روان، بهترمی تواند 
بر استرس ها و فشارهای زندگی غلبه کند و کارهای روزانه 
خود را پربار تر و سودمندتر کند و فرد مفیدی برای خانواده 
و جامعه باشد. از این رو بی توجهی به سالمت روان منجر 
مسائل  این  و  شود  می  عصبی  روانی،  مسائل  ایجاد  به 
روی سالمت فرد و عملکرد او در جنبه های مختلف زندگی 
فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی اش تاثیر می گذارد. 
از اهمیت سالمت روان همین بس که پایه و اساس رشد 

انسان است. بنابراین سالمت روان همراه زندگی است.
خویش را بشناس

علوم  دانشگاه  اعتیاد  و  اجتماعی  روانی،  سالمت  مدیر 
روان  به اصول مهم سالمت  پزشکی مازندران همچنین  
پرداخت و اظهار داشت: یکی از اصول مهم در سالمت روان 
خودآگاهی و شناخت خویشتن است. یعنی اینکه آدمی 
روانی، اجتماعی  نسبت به جنبه های مختلف جسمانی، 
کارکردها،  رفتارها،  به  نسبت  بعبارتی  یا  خود  معنوی  و 
توانائی ها و ناتوانائی های خود شناخت داشته باشد. به 
زبان ساده تر بدونه کیه، چیه و چطور زندگی می کنه؟ گیر 
کارش کجاست، چه چیزهائی باعث موفقیت شده است. 
چه عواملی موجب شکست و ناخشنودی اش شده است. 
خودآگاهی یکی از مهمترین عوامل در سالمت روان است. 
چون اساس رشد و تغییر در انسان است. از طرفی شرط 
شناخت دیگری شناخت خویشتن است. انسان تا خودش 
را  خودم  تا  من  بشناسد.  را  دیگران  نمیتواند  نشناسد  را 
کشف نکنم، تا دنیای خودم را  نشناسم،  نمی توانم دنیای 
و  زناشوئی  مسائل  از  بسیاری  ریشه  بشناسم.  را  دیگران 
را  خودم  دنیای  من  است.  شناخت  همین  در  خانوادگی 
نمی شناسم تا بخواهم دنیای همسرم را بشناسم. عمده 
مسائل ما با فرزندان مان نیز این چنین است. من تا خودم 
را نشناسم نمی توانم دنیای فرزند خود را بشناسم. حال 
خود  روان  سالمت  به  چقدر  شما  و  من  بپرسیم،  خود  از 
برای  گذشته  ساعت   24 طی  راستی  دهیم.  می  اهمیت 

سالمت روان خود چه کردیم؟

40110267

گهی رپورتاژ آ
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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 همه
 روزه بجز  ایام تعطیل در  ساعت اداری  به مدیریت شعب این بانک به نشانی :مشهد ، بلوار دستغیب ، نرسیده به چهارراه خیام ،یا شعبه محل وقوع ملک مراجعه یا جهت 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 روزیکشنبه مورخ   1401,08,22 می باشد ضمنا پاکتهای پیشنهادی  درروز  سه شنبه  مورخ  1401,08,24

 ساعت 10 صبح در کمیسیون معامالت استان به نشانی فوق  بازگشایی خواهد شد

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

****************100 درصدنقدیالف 

 حداقل 10 درصد اقساطیب
مابقی در اقساط حداکثر 5 ساله  با سود متعارف 
بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و عقد تنظیمی 

اجاره به شرط تملیک

تبصره 1 : مبلغ  سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی  بوده  و قابل پرداخت در کلیه شعب 
بانک کشاورزی طی سند مرکز به حساب امور مالی مدیریت شعب بانک در استان خراسان رضوی کد 4941 یا  ارائه 
چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد .و هزینه خرید اوراق شرکت در مزایده مبلغ یک میلیون 

ریال است که می بایست به حساب مذکور واریز گردد. 
تبصره 2:  کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف ، خلع ید و تخلیه بر عهده خریدار می باشد.

تبصره 3:  اولویت با پرداخت نقدی است.
تبصره 4: بانک در همه حال در  قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادهای خریداران بدون ذکر دلیل و همچنین تجدید 
مزایده  یا انصراف از مزایده یا انصراف از فروش بدون ذکر علت مختار است.  در صورت رد پیشنهاد خریدار یا  انصراف  

از مزایده  یا  عدم امکان انجام معامله به دلیل معاذیر قانونی یا اداری  صرفا  مبالغ پرداختی خریدار به نامبرده مسترد خواهد شد.
تبصره 5: حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم اسناد به بانک می باشد . بدیهی است عدم حضور متقاضی در روز موعد ، مانع بازگشایی پاکات مزایده نخواهد بود.

تبصره 6:  بازدید از امالک و مطالعه سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری است.
تبصره 7: هزینه نقل و انتقال اسناد مطابق عرف قانون معامالت می باشد.

40
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ردیف 
شرایط 
پرداخت 
)گروه(

محل وقوع  ملکمشخصات ملک کدملک
مساحت 6 دانگ )متر  پالک ثبتی

مربع (
  قیمت پایه )ریال( وضعیت تصرف  

توضیحات  
تلفن

)شامل میزان مالکیت ، آدرس و مشخصات اعیانعرصهاصلیفرعی
ملک و . . .(

9542 سهم از 109440 سهم عرصه 7030الف - ب 1
 ایجاد سازه در ملک )هشت طبقه و بتن ریزی 13,465,694,117 با وضعیت موجود   046531094/42قوچان خ مصلی روبروی پانزده خردادو اعیان محوطه

37663354سقف زیر زمین ، همکف و طبقه اول( 

6610الف - ب 2

2568,279 سهم مشاع از 11774 
سهم عرصه و اعیان زمین محصور با 

بنای احداثی
فیض آباد مه والت روستای عبدل آباد راه 

عمومی حسن آباد به عبدل آباد

2034111774
2829

38,470,738,491 با وضعیت موجود  

سهم بانک از مجموع عرصه و اعیان پالک 
ثبتی 2034 و 1343 فرعی از اصلی یک بخش 
دو )به ارزش ۲۷,۳۵۲,۷۳۸,۴۹۱ ریال( و کلیه 
مستحدثات ، تاسیسات و ماشین آالت سرد 

خانه منصوبه در آن 
)به ارزش 11,118,000,000 ریال(

37663354 657,666 سهم مشاع  از 3015 سهم 
134313015عرصه زمین مزروعی - بیشه زار

ماشین آالت و تاسیسات منصوبه 
ماشین آالت و تاسیسات منصوبه سردخانهسردخانه 

یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ 1319الف - ب 3
37663354زمین مزروعی پالک ثبتی 5 فرعی از 108 اصلی13,750,000,000 با وضعیت موجود  5108250000جاده قدیم قوچان -روستای کالته تیموری یک قطعه زمین مزروعی 

مشهد مجتمع تجاری الماس شرق- طبقه سرقفلی یک باب مغازه تجاری 5290 الف 4
طبقه سوم الماس شرق -11متر بالکن و 4,500,000,000 تخلیه 120615521/3532/35سوم واحد 30363

21,3538530360متر همسطح

6452الف - ب 5
دو ممیز   سی وهشت صدم  سهم   

مشاع از شش سهم  یک واحد 
تجاری

نیشابور -امام خمینی 5 نبش اولین تقاطع 
2,843,148,000 با وضعیت موجود  514091065/16سمت چپ

دو پله پایین تر از همکف دارای راهرو - هال 
-یک اتاق حدود 12 متر - سرویس بهداشتی - 

امتیاز آب برق گاز 
37663354

4489الف - ب 6
سه دانگ و پنجاه و سه صدم  دانگ 

مشاع  از شش دانگ یک ملک 
مسکونی  

2,230,000,000 با وضعیت موجود  1310781900تربت جام -خیابان میر قوام 16
ساختمان تخریب شده بافت فرسوده  با 

مصالح گلی و گنبدی - با امتیاز آب برق گاز و 
تلفن و 11 متر عقب نشینی

52541901

1635الف - ب 7
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 -روبروی باغ ساالر - 
18,258,240,000 با وضعیت موجود  64235589140روستای کاله بخش جنوب راه آهن 

اراضی پالک مذکور  دارای یک حلقه چاه 
عمیق ،  یکباب خانه کارگری  ، استخر ذخیره 

آب و شبکه آبیاری 
37663354

سرخس -بزنگان -خیابان امام خمینی -کوچه ششدانگ منزل مسکونی 1777الف - ب 8
125متر بنای قدیم یا دیوار آجری و سقف ضربی 4,750,000,000 با وضعیت موجود  83741375/58199بهار 

گاز  برق  آب  انشعاب  دارای  نوساز  74متر  37663354و 

14,400,000,000 با وضعیت موجود  36761300207گناباد -خیابان امامت 2  پالک 22ششدانگ یک باب منزل مسکونی 2554الف - ب 9

مفروز 2291 بخش یک گناباد منزل مسکونی 
در دو طبقه با قدمت بیش از 30سال -دیوارها 

آجری سقف ضربی -دوخوابه -نماسنگ 
-محوطه موزاییک  همکف 143 و انباری زیر 

زمین 64 متر مربع

37663354

1372الف - ب 10
دو ممیز ششصدو نه هزارم  دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب منزل  

مسکونی 
11,186,087,500 با وضعیت موجود  97625967/82455چناران -روستای رادکان

380 متر مربع ساختمان دو طبقه با قدمت 
23 سال ، نیم اسکلت- دیوار آجری -سقف 

تیر آهن پشت بام آسفالت کابینت ام دی اف 
، کولر گازی و 75 مترمربع ساختمان باقدمت 

9 سال بدون نما سازی

37663354

دوساعت میاه از مدار )384ساعت (4817الف - ب 11
مزرعه و نهر بهارستان 

تربت حیدریه -کیلومتر 5 جاده صنوبر  
4,689,168,000 با وضعیت موجود  20550001446/5 دهستان اربعه

شصت سهم از 100 سهم دو ساعت میاه از مدار 
384 ساعت مزرعه  و نهر بهارستان  )حدود 5000 
متر مربع زمین و 1446.5 متر مستحدثات سالن 
مرغداری که قسمتی از آن تخریب شده است.(  

37663354

کیلومتر 20 اتوبان مشهد باغچه خروجی 97 59 سهم از 600 سهم عرصه واعیان 6431الف - ب 12
201,777,583,333 با وضعیت موجود  304295280010958اراضی کال چغوکی

 زمین محصور )حدود 1000 متر دیوار 16000 
متر خیابا ن کشی و 650 متر مسیل( 
- مستحدثات )حدود 11000 مترمربع( و 

منصوبات )تاسیسات و  ماشین آالت منصوبه 
و ششدانگ تعدادی ماشین آالت قابل تفکیک 
کشتارگاه طیور( دارای پروانه از استانداری  ، 

مجوز سازمان جهاد و مراجع ذیصالح 

37663354

7012الف - ب 13
تمامت شش ساعت میاه مشاع 
از مدار 384ساعت میاه  قنات 

خورشانه 
تربت حیدریه - زاوه - روستای کالته نو بخش 

 ) ارزیابی بر اساس وضعیت حاضر 8 سهم از 1,080,000,000 با وضعیت موجود    149 4 زاوه
37663354مدار 16 سهم و 3 ساعت آبگیری انجام شده(

1402الف - ب 14
149 سهم مشاع از 768000 سهم 
ششدانگ مزرعه فوشنجان از مدار 
12 سهم ششدانگ مزرعه فوشنجان 

8,000,000,000  با وضعیت موجود  4714000 نیشابور- دهستان مازول -اراضی فوشنجان
یک قطعه زمین مفروز الرعایه به مساحت 

چهارده هزارمتر مربع به انضمام مقدار 
14,9مثقال  از 2,5 سیر مشاع معادل  

33د قیقه اب از رودخانه بوژان از مدار 12 سهم
37663354

37663355 ابتدای روستای امیرآباد سمت راست جاده150,000,000  با وضعیت موجود  201102050 کالت نادری - روستای امیرآباد شش دانگ زمین مزروعی 6169الف - ب 15

6588الف - ب 16

313 سهم از 600 سهم یک باب 
منزل مسکونی )سه طبقه استفاده 

غیر مسکونی - زیر زمین ، طبقه اول 
و دوم با زیربنای حدود 300 متر 

مربع(

14,606,700,000 با وضعیت موجود  1594106/50300مشهد -سعدی 18چهارراه اول پالک 54

   نما آجر سفال - زیر زمین کف سرامیک 
-دیوار سنگ سرویس بهداشتی و هال -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  

37663354

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان  )طبقه 7017الف - ب 17
سوم( 

مشهد -  احمد آباد بلوار رضا - رضای 10 پالک 
42,500,000,000 با وضعیت موجود  701563923378/77196/8

 نما سنگ فاقد آسانسور ، کف سرامیک ، سه 
خوابه ، کابینت روکش دار ، کولر آبی و پکیج 
و رادیاتور )78,77 متر مربع عرصه مشاع از 

284 متر مربع عرصه کل(
37663354

زمین ، سوله و ساختمان احداثی بدون 90,000,000,000 با وضعیت موجود  697023625940و6971گلبهار - شهرک صنعتی ششدانگ عرصه و اعیان  3503الف - ب 18
37663354احتساب ماشین آالت

6821الف - ب 19

نود صدم سهم از سه سهم مشاع 
از بیست سهم از 5فرد از 5 زوج 

مشاع از مدار شش صحرا از 24 زوج 
ششدانگ مزرعه و قنات امیر آباد 

14,000,000,000 با وضعیت موجود  231326750 چناران -روستای قدیر آباد 
سهم بانک مشاعی  از ششدانگ مزرعه 

قدیرآباد بخش 8 چناران  به مساحت تقریبی 
36 هکتار و دو شبانه روز حق آبه چاه عمیق 

می باشد 
37663354

0,533 سهم مشاع از سه سهم 
از بیست سهم از 5 فرد از 5 زوج 
مشاع از مقدار شش صحرا از 24 

زوج ششدانگ 

210 سهم مشاع از 600 سهم  5759الف و ب 20
ششدانگ یک باب منزل مسکونی 

مشهد -  احمد آباد - ابوذر غفاری 29 پالک 
98,000,000,000با وضعیت موجود1936387234500/18583

در سه طبقه زیرزمین ، همکف و اول جمعا 
به مساحت 583 متر مربع با قدمت حدود 41 
سال - سازه دیوار باربر نمای ساختمان و دیوار 
حیاط و زیرزمین سنگ - کف حیاط و زیرزمین 

موزائیک - گرمایش پکیج و رادیاتور و در 
طبقات بخاری - کابینت فلز و امتیازات

37663354



محبی آزاد شد
با وجود اینکه باشگاه 

استقالل برای 
پرداخت قسط دوم 

تعهداتش به باشگاه 
سانتاکالرای پرتغال 

برای انتقال محمد 
محبی اقدام کرده 
بود، اما مشکالتی 

به وجود آمد و پول 
برگشت خورد. با 

تالش مسئوالن 
باشگاه استقالل این 

مشکل برطرف و 
پول پرداخت شد. در 
صورتی که استقالل 

نمی توانست مطالبات 
باشگاه سانتاکالرای 

پرتغال را پرداخت 
کند، عالوه بر 

جریمه دیرکرد 
محبی را از دست 

می داد و این بازیکن 
باید به سانتاکالرا 

بازمی گشت.

توپ و تور

نبرد 
 باالنشینان

 لیگ والیبال 
برای 

صدرنشینی

هفته هفتم لیگ برتر 
والیبال مردان امروز 
به میزبانی شهرهای 

گرگان، تهران، اردکان، 
سیرجان، رشت، 

مریوان و مشهد برگزار 
می شود.

برنامهبازیها: ◾
پاس گرگان

شهرداری گنبد

پیکان تهران 
شهرداری ارومیه

 ایفاسرام اردکان
گیتی پسند اصفهان

 فوالد سیرجان ایرانیان 
لبنیات هزار آمل

 هورسان رامسر
مس رفسنجان

راه یاب ملل مریوان 
شهداب یزد

 نیان الکترونیک 
 سایپا تهران

خبرخبر
روزروز

  هرو رنار 
سرمربی فرانسوی تیم ملی عربستان 

پیش بینی کرد ایران در جام جهانی 
قطر دست به تاریخ سازی  می زند و 
راهی دور بعد خواهد شد.هرو رنار 

گفت: ایران و انگلیس صعود می کنند.

  لوچانو اسپالتی 
سرمربی ایتالیایی ناپولی، پاسخ تمجیدهای 
کلوپ را داد؛» تیم کلوپ در سال های اخیر دو 
بار به فینال لیگ قهرمانان رسیده و بنابراین 
از همه، سرمربی بهتری است، اما  من احمق 

نیستم!«.

  لوکاکو  
ستاره بلژیکی پس از دو ماه به زمین 

بازگشت اما دوباره مصدوم شد و 
بازی های بعدی اینتر را از دست 

داد. نگرانی ها در مورد خطر از 
دست دادن جام جهانی نیز هست.

سجاد انوشیروانی، 
ســــــــرپــــــــرســــــــت 
فـــــــــدراســـــــــیـــــــــون 
وزنــــــــه بــــــــرداری در 
نشست خبری این 
ــدراســیــون گفت:  ف
وزنــه بــرداری یک رشته زمانبر است تا 
به نتیجه برسد و مدال بگیرد. رشته ای 
ــوردی و سنگین اســــت. دو ماهه  ــ رکـ
نمی شود تیم را برای قهرمانی آسیا جمع 
کــرد. سال پیش باید یک برنامه ریزی 
برای آسیایی و جهانی می شد اما این 
اتــفــاق نیفتاد. ایــن هــا نــقــاط ضعفی 
است که وزنه برداری با آن روبه رو است. 
بچه هایی از نسل قبل هستند و خیلی 
انتظاری از آن ها نیست. ما از حاال برای 
۲۰۲۴ پاریس برنامه ریــزی می کنیم و 
حتماً باید نسل پشتوانه در تیم ملی 
باشد و باید حمایت شوند تا بتوانیم به 
شرایط پایداری در نتیجه گیری برسیم. 
انوشیروانی در مــورد اینکه آیا حضور 
ــان در فـــدراســـیـــون سبب  ــزرگـ هــمــه بـ
اختالف سلیقه  نمی شود، تأکید کرد: 
در این مدت که قهرمانان بزرگ دعوت 
ما را قبول کردند، همه در حال کمک 
هستند. خوشبختانه ما در همه ابعاد 
ــم و همسو بـــرای رفع  اتــفــاق نظر داریـ
مشکالت هستیم . اعتقاد ما این است 

باید از تمام ظرفیت ها استفاده کرده و 
برند سازی کنیم.

وی در خصوص انتخابات کنفدراسیون 
ــیــد انــتــخــابــات  ــوان ــا مــی ت ــ و ایــنــکــه آی
فدراسیون را تا آن زمــان برگزار کنید، 
اظهار کرد:  انتخابات در اختیار وزارت 
ورزش است و ما مجری. حساسیت ها 
را انتقال دادیــم تا در زمان مقرر برگزار 
شود و ایــران بتواند در انتخابات آسیا 
کرسی بگیرد. وزارت ورزش هم مصمم 

است زودتر برگزار شود. 
ــون وزنـــه بـــرداری  ــدراســی ســرپــرســت ف
درخصوص اینکه پشتوانه داریم یا خیر 
تأکید کرد: دوبار در سال ۲۰۰۰ و یک بار 
نیز بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ پشتوانه سازی 
داشتیم که اوج آن را تا سال ۲۰۱۶ دیدیم، 
اما امــروز در این برهه زمانی دستمان 
خالی است و چیزی که تحویل گرفتیم 
تهی است. فعالً روی تک گزینه ها تمرکز 
می کنیم و اگر رکوردها را مقایسه با قبل 
کنیم، مشخص می شود چقدر فاصله 

وجود دارد. 
ــورد بــدهــی هــای  ــ انـــوشـــیـــروانـــی در مـ
فدراسیون گفت:  امــروز این بدهی ها 
ــرای جذب  ــرده و مــا را ب زمینگیرمان ک
اسپانسر عــاجــز کـــرده اســـت. حــدود 
ــه شـــرکـــت تــوســعــه  ــیــارد بـ ۴/5 مــیــل
بدهکاریم و با ما قـــرارداد نمی بندند. 

3/5 میلیارد هم بدهی مالیاتی داریم 
که با رایزنی های مختلف این مبلغ را 
کم کردیم. در سال های گذشته حتی 
مالیات حقوق پرسنل را هم پرداخت 
نکرده بودند و شامل جریمه هم شده 
بــود. با این شرایط ما تمام تالشمان را 
می کنیم و ثانیه به ثانیه اش را می دویم. 
یک سیستم مناسب در فدراسیون ها 
نداشتیم و هر جا دســت می گذاریم 
زیر صفر است  وچیزهایی می بینیم که 

واقعاً اشکمان درمی آید.

علیحسینی:شــاهــدحــواشــیدر ◾
تیمملینخواهیمبود

سعید علی حسینی، ســرمــربــی تیم 
ملی وزنـــه بـــرداری در نشست خبری 
در پاسخ به ایــن پرسش که به مسیر 
بدست آوردن سهمیه المپیک اشراف 
کامل دارد تا کسب سهمیه المپیک 
پاریس مانند توکیو به چالش برنخورد؛ 
ــه همین دلیل  چــراکــه خـــودش نــیــز ب
المپیک توکیو را از دست داد؟  گفت: 
از االن می دانیم در دسته های ۸۹، ۱۰۲ و 
فوق سنگین شانس داریم و نیم نگاهی 
به وزن ۶۱ کیلوگرم نیز خواهیم داشت. 
مسابقات پیش رو به نوعی مشخص 
است که کدام مسابقات مهم است و  

امتیازات بیشتر دارد. 

سرپرست فدراسیون وزنه برداری:  زمینگیر شدیم

وزنه برداری زیر فشار بدهی های سنگین
جام بیست و دو

از ستاره  های لیگ برتری تا شاگرد آلگری
 مصدومیت 

بالی جان رقبای ایران
فقط ۱۸ روز تا آغاز بیست ودومین دوره رقابت های 
جام جهانی باقی مانده است و 3۲ تیم حاضر در 
مسابقات باید حدود سه هفته  دیگر کار خود را در 
خاک قطر استارت بزنند. تیم ملی فوتبال ایران هم 
می بایست از 3۰ آبان رقابتش با تیم های انگلیس، 

ولز و آمریکا را آغاز کند.
اللهیار صیادمنش، ســردار آزمــون و حاال احمد 
نوراللهی مهم ترین مصدوم های تیم ملی طی چند 
ماه اخیر بوده اند. نفر اول قطعاً به جام جهانی 
نمی رسد. دومین بازیکن در شرایط 5۰-5۰ به سر 
مــی بــرد و از هافبک شــبــاب االهــلــی بــایــد اخبار 
دقیق تری منتشر شود تا بتوان با قطعیت درباره  

حضور یا عدم حضورش صحبت کنیم.
در اردوی رقبای ایــران هم تب وتاب بسیار زیادی 
برپاست و در آستانه  جام جهانی شاهد به گوش 
رسیدن اخبار و شایعاتی درباره وضعیت فیزیکی 

برخی از بازیکنان این سه تیم هستیم. 

مصدومانانگلیس ◾
ریس جیمز، ستاره  ملی پوش تیم فوتبال چلسی 
دچار مصدومیت شدیدی از ناحیه  زانو شده است. 
در خبرها آمده او دو ماه دور از میادین است و جام 
جهانی را از دست داده، اما حاال شرایط برای این 
بازیکن کمی متفاوت شده و ممکن است پیش از 
اعالم لیست ساوت گیت بتواند جزو حاضران در 
فهرست مذکور باشد. در جریان بازی اخیر آرسنال 
مقابل ناتینگهام فــارســت بوکایو ســاکــا، وینگر 
جوان این تیم پس از برخورد با رنان لودی، دچار 
مصدومیت شد، از وضعیت دقیق مصدومیت 
ساکا خبری در دست نیست. کایل واکر و کالوین 
فیلیپس، دو بازیکن تیم فوتبال منچسترسیتی به 
ترتیب از ناحیه  کشاله  ران و شانه آسیب دیدند و 
جراحی کردند. دوران نقاهت این دو سپری شده، 
اما هنوز وضعیتشان برای حضور در جام جهانی 

مشخص نیست.

مصدومانآمریکا ◾
اوضاع برای یانکی ها به یک باره بحرانی شد. گرگ 
برهالتر، خوشحال از این بود که تایلر آدامز و یونس 
موسی به شرایط آرمانی رسیده اند، اما مصدومیت 
لوکا دال تـــوره، جــاش سارجنت و البته وستون 

مک کنی شرایط را تغییر داد.
از هافبک تیم یوونتوس آغاز می کنیم. بازیکنی 
که در دیدار برابر لچه دچار مصدومیت شد و از 
زمین بیرون رفت. به گفته  پزشکان ستاره  تیم ملی 
آمریکا حدود دو هفته به دور از میادین خواهد بود 
و احتماالً در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی 
مهیای بازی می شود. دیگر مصدومیت مربوط به 
لژیونر تیم ملی آمریکا در فوتبال اسپانیا می شود. 
ــوره، بازیکن تیم سلتاویگو در آخرین  لوکا دال ت
بـــازی تیمش بــا مصدومیت شــدیــدی از ناحیه  
همسترینگ مواجه شد و طبق گفته  پزشکان 
باید حداقل سه هفته استراحت کند. با این حال 
ادواردو کودت، سرمربی سلتاویگو مدعی شد این 
بازیکن آمریکایی به موقع به جام جهانی می رسد. 
اما جاش سارجنت. مهاجم آمــاده  تیم نوریچ به 
دلیل مصدومیت از ناحیه  ســاق پا در بــازی برابر 
استوک سیتی تیمش را همراهی نکرد. این بازیکن 
۲۲ساله پیش از این مصدومیت را احساس کرده بود 
اما در بازی مقابل برنلی برای تیمش به میدان رفت 
اما حاال اوضاعش پیچیده شده است. مت ترنر، 
دروازه بان ذخیره  آرسنال هم مصدومیتی ناچیز از 

ناحیه  دست داشت که به زودی مرتفع می شود.

مصدومانولز ◾
ــران در جـــام جــهــانــی هم  ــ ــگــر هــمــگــروهــی ایـ دی

نگرانی هایی برای این رقابت ها دارد. 
ریس نورینگتون دیویس،مدافع تیم شفیلدیونایتد 
در جریان بازی مقابل کاونتری سیتی در چارچوب 
هفته نوزدهم مسابقات چمپیونشیپ انگلیس 
دچــار مصدومیت از ناحیه  همسترینگ شد تا 

حضور در جام جهانی را از دست  دهد. 
دیگر بازیکن مصدوم تیم ملی ولز جو آلن است. 
هافبک اسبق لیورپول و حــال حاضر سوانزی 
چالش چندان دشواری را پیش روی خودش ندارد 
ــاره اش گفت: »نگرانی بزرگی  و سرمربی ولز دربـ
نسبت به او ندارم. مطمئنم که می تواند به آمادگی 
برسد. با سوانزی در ارتباط هستیم و هرکاری را 
انجام می دهیم تا جو همراه با ما ســوار هواپیما 
شود«. اتان آمپادو، هری ویلسون و یکی دو بازیکن 
دیگر تیم ملی ولز نیز با مصدومیت هایی روبه رو 

شدند، اما حاال در شرایط مسابقه قرار گرفته اند .
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منصوریانجایگزینمهاجری؟ ◾
تیم نفت مسجدسلیمان از هفته ششم لیگ برتر ۲۸ روز 
کابوس وار را پشت سر گذاشت و با کسب یک امتیاز از 
پنج مسابقه، ۱7 گل در این دیدارها دریافت کرده است؛ 
بنابراین  ایجاد تغییرات روی نیمکت نفت مسجدسلیمان 
مسئله ای محتمل بــه نظر مــی رســد. شنیده می شود 
مذاکراتی بین باشگاه نفت مسجدسلیمان با منصوریان 
انجام شده است،اما تا قطعی شدن خبری تأیید نمی شود.

دستردیحییبهمشتریانعبدی ◾
حــضــور مــهــدی عـــبـــدی، در بــیــن بــازیــکــنــان ذخــیــره 
نارضایتی های این مهاجم را به همراه داشت تا بازار 
داغ شایعه درباره خودش را افزایش دهد. با این حال 
طبق اعالم مسئوالن باشگاه، یحیی گل محمدی هیچ 
ــروش یــا حضور قرضی عبدی در تیم  ــرای ف قصدی ب
دیگر ندارد و او به طور قطع تا پایان فصل در این تیم 

خواهد ماند.

»سلطانپنالتی«جدیدترینلقبطارمی ◾
 نشریه »گــل پوینت« پرتغال در گــزارشــی با انتشار 
آمــاری، پنالتی گیرترین بازیکنان لیگ برتر پرتغال را 
معرفی کرد. ستاره تیم ملی ایران که فصل سوم حضور 
در پرتغال را پشت سر می گذارد در این مدت ۱۰7 بازی 
انجام داده و 77۹۰ دقیقه به میدان رفته است. طارمی 
با گرفتن ۱۸ پنالتی در لیگ پرتغال بهترین بازیکن از 

این حیث است. 

علیکریمیبهتیمملیدعوتشد ◾
سید مجید حسینی و علی کریمی، دو بازیکن ایرانی شاغل 
در سوپر لیگ ترکیه، بنابر اعالم باشگاه کایسری اسپور به 
تیم ملی دعوت شده اند و باید در اردوی ماقبل جام جهانی 
در کنار شاگردان کی روش حضور پیدا کنند و این باشگاه 
برای این دو بازیکن خود آرزوی موفقیت کرده است.کریمی 
پس از مدت ها دوری دوباره به اردوی تیم ملی ایران دعوت 

شده است.

سینا حسینی   ۱۸ روز دیگر رقابت های جام جهانی 
فوتبال در قطر آغاز خواهد شد تا 3۲ تیم راه یافته به این 
مسابقات در کنار بــازی فوتبال، مأموریت اجتماعی و 
فرهنگی خود را نیز انجام دهند تا سفیران ایده آلی برای 

کشورشان به حساب آیند.
حال سؤال مهم و کلیدی اینجاست که بسته فرهنگی ایران برای این 
رقابت ها چیست؟ هیچ نشانه امیدوارکننده در حال حاضر دیده 
نمی شود که بتوان به آن استناد کرد که فرهنگ و سنت ایران و ایرانی در 

حاشیه این رقابت ها به عالقه مندان به فوتبال معرفی شود.
مثالً با وجود اینکه کمتر از ۱۸ روز تا شروع این رقابت ها باقی مانده 
هنوز مشخص نیست موسیقی در نظر گرفته شده برای این رقابت ها 
که بناست به عنوان سرود تیم ملی به جامعه هواداری عرضه شود، 

چیست؟
البته که مشخصاً چند روز پیش غالمحسین زمان آبادی در گفت و گو 
با خبرنگاران اعالم کرد سرود تیم ملی در جام جهانی قطر تلفیقی از 
سه موسیقی خاطره ساز برای هواداران خواهد بود که سه هنرمند آن 
را به همراه بازیکنان تیم ملی اجرا خواهند کرد، اما نکته جالب اینجا 
بود که معتمدی به عنوان یکی از سه خواننده معرفی شده با انتشار 
یک استوری کل ماجرا را تکذیب کرد و منکر همه چیز شد و در نهایت 
غالمحسین زمان آبادی مدعی شد هرگز چنین ادعایی نداشته، بلکه 

این موضوع ساخته و پرداخته ذهن خبرنگاران است!
در فرایند رونمایی از کیت تیم ملی هم اوج بی نظمی دیده می شود و 
بناست روز پانزدهم آبان ماه از کیت تیم ملی رونمایی شود، تا ایران جزو 
آخرین کشورهایی باشد که لباس خود را رونمایی خواهد کرد، در حالی 
مطمئناً پس از رونمایی کیت تیم ملی، منتقدان حوزه طراحی و پوشاک 
نقطه نظراتی را مطرح خواهند کرد، اما دیگر فرصتی برای اصالح کیت 

طراحی شده وجود ندارد!
در این میان سرنوشت یونیفورم اصلی تیم ملی نیز روشن نشده است، 
در شرایطی که در دوره قبلی رقابت های جام جهانی کــاروان ایــران از 
ماه ها قبل از اعزام به روسیه همه چیز مشخص بود و تیم ملی با کت و 

شلوارهای یکدست و کیت های مرتب در مسکو حاضر شدند. 
ــن حـــوزه در  ســوء مــدیــریــت مــوجــود و کــم کـــاری فرهنگی متولیان ای
رقابت های جام جهانی می تواند بهترین دستاورد برای مخالفان باشد؛ 
چون آن ها در این مقطع عرصه را برای تاخت و تاز فراهم می بینند و 
با ارائه سرویس های دلخواه خود بیشترین بهره برداری را از برگزاری 

مسابقات جام جهانی خواهند برد.

سردرگمی هواداران ایران برای جام جهانی

نه سرود داریم، نه یونیفورم فرهنگی 

یادداشت

ستارگان ورزش

»سوپرجام فوتبال ایران« همواره در دو دهه اخیر 
با حواشی پرشماری همراه بوده است. از یک دهه 
تعطیلی تا جامی که با رأی دادگاه )CAS( برنده آن 
مشخص شد و خبری از برگزاری مسابقه نبود. 
نخستین دوره رسمی ایــن رقابت در ســال ۱3۸۴ 
برگزار شد، اما یک دهه متوالی این مسابقه که بین 
تیم های قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفی 

برگزار می شد، به حالت تعلیق در آمد!
صباباتری و فـــوالد برگزارکننده نخستین دوره 
سوپرجام فوتبال ایــران در ســال ۱3۸۴ بودند که 
صباباتری با درخشش علی دایــی قهرمان اولین 
دوره سوپرجام شد. ذوب آهن اصفهان و استقالل 
ــال تعطیلی مسابقه  خــوزســتــان پــس از ۱۱ سـ
سوپرجام، در سال ۱3۹5 به عنوان دو تیم قهرمان 
جام حذفی و لیگ برتر فوتبال ایــران در ورزشگاه 
ــرار گرفتند که ذوب آهــن  فوالدشهر مقابل هم ق
قهرمان شد.نوبت به برگزاری دوئــل پرسپولیس 
و نفت تهران در ســال ۱3۹۶ رسید. سرخپوشان 
پایتخت با قهرمانی در لیگ برتر شانس حضور 
در سوپرجام را بدست آورده بودند و نفتی ها هم با 
قهرمانی در جام حذفی شگفتی ساز شده و به فینال 

سوپرجام رسیدند.
شاگردان برانکو ایوانکوویچ با سه گل، برتری قاطعی 
در فینال سوپرجام بدست آوردند تا اولین قهرمانی 
سرخپوشان در این تورنمنت به ثبت برسد و برای 
نخستین بار، تیمِ قهرمان لیگ بتواند فاتح سوپرجام 
شود. در سال ۱3۹7 قرار بود مسابقه سوپرجام بین 

سرخابی های پایتخت به عنوان قهرمانان جام 
حذفی و لیگ برتر برگزار شود اما در نهایت پس از 
مناقشه ای طوالنی درباره زمان برگزاری این مسابقه، 
کمیته انضباطی رأی به نتیجه 3 بر صفر به سود 
پرسپولیس داد و دادگاه )CAS( هم این رأی را تأیید 
کرد تا سرخپوشان پایتخت برای دومین دوره متوالی 
فاتح سوپرجام شوند .پرسپولیسی ها در سال ۱3۹۸ 
با توجه به قهرمانی همزمان در لیگ برتر و جام 
حذفی، مطابق آیین نامه سازمان لیگ فاتح سوپرجام 
هم شدند تا برای دومین سال متوالی بدون برگزاری 
مسابقه جام قهرمانی را بدست آورند. سرخپوشان 
پایتخت برای چهارمین سال متوالی در سال ۱3۹۹ 
در فینال سوپرجام حضور پیدا کردند و این بار باید 
در مقابل تراکتور تبریز قرار می گرفتند که شاگردان 
یحیی گل محمدی با گلزنی عیسی آل کثیر موفق 

شدند فاتح سوپرجام شوند و برای چهارمین دوره 
پیاپی جام قهرمانی را باالی سر ببرند.

سرخ پوشان پایتخت پس از چهار دوره قهرمانی در 
سوپرجام، فصل گذشته در سیرجان باید در مقابل 
فوالد خوزستان قرار می گرفتند. تا پیش از برگزاری 
این مسابقه، در پنج نوبت برگزاری فینال سوپرجام، 
سه بار قهرمانی نصیبِ قهرمان لیگ برتر شده 
بود و دو قهرمانی را هم تیم های فاتحِ جام حذفی 
بدست آورده بودند و شاگردان جواد نکونام با انگیزه 
پایان دادن به روند موفق پرسپولیس در سوپرجام 
در این تورنمنت حضور پیدا کردند.فوالدی ها با 
گلزنی موسی کولیبالی توانستند به دوره سلطنت 
پرسپولیس در سوپرجام پایان بدهند تا تیم های 
قهرمان لیگ برتر و تیم های قهرمان جام حذفی هر 

کدام سه نوبت فاتح سوپرجام شده باشند.

طلسمآبیهادرسوپرجاممیشکند؟ ◾
استقالل تهران پس از باخت انضباطی در سوپرجام 
ســال ۱3۹7، حــاال امـــروز باید در مقابل نساجی 
مازندران قرار بگیرد. آبی پوشان پایتخت در دوره قبلی 
به عنوان قهرمان جام حذفی به مسابقه سوپرجام 
رسیدند و امروز در قامت قهرمان لیگ برتر در این 
مسابقه حضور پیدا می کنند.این مسابقه برای 
استقاللی ها مهم است و با قهرمانی در آن می توانند 
اولین جام را با ساپینتو به هوادارانشان هدیه دهند. با 
این حال برای نساجی قهرمانی در این بازی حیثیتی 
است و آن ها پس از سال های سال می توانند مردمان 
شهرخسته را صاحب جام و جایگاه در فوتبال ایران 
کنند. حمید مطهری هم پس از مدت ها نفر دوم 
بودند و بــاال بــردن جــام در کسوت مربیگری حاال 
به دنبال فتح جامی است که به نام خــودش سند 
بخورد. پرسپولیس تنها تیم قهرمان لیگ برتر بوده 
که توانسته فاتح سوپرجام شود و آبی پوشان پایتخت 
امیدوارند با پیروزی در مسابقه امروز بتوانند اولین 
قهرمانی خود در سوپرجام را تجربه کنند. در مقابل 
مازنی ها با انگیزه کسب دومین جام پیاپی در فاصله 
کمتر از یک سال به کرمان سفر کرده اند و باید دید 
باتوجه به اینکه تاکنون سه بار تیم قهرمان لیگ برتر 
فاتح سوپرجام شده و سه بار هم عنوان قهرمانی 
سوپرجام به تیم قهرمان جام حذفی رسیده، امروز 
این موازنه چگونه تغییر خواهد کرد و جام به تهران 
می رود یا شاگردان حمید مطهری با شگفتی سازی 

جام را به قائمشهر می برند.

ورزش7

امروز ساعت 16 در کرمان 

استقالل و نساجی به دنبال نخستین سوپرجام



خــالــدی- اصغریان  
پنجمین انتخابات پارلمانی 
رژیم صهیونیستی آن هم در 
کمتر از چهار سال به منظور 
حل بحران تشکیل کابینه 
در حالی روز گذشته برگزار 
شد که تحلیل ها از ادامه بن بست سیاسی در 
سرزمین های اشغالی حکایت دارد. انتخابات 
در سایه تدابیر شدید امنیتی از بیم عملیات 
مقاومت فلسطین بــرگــزار شــد بــه گــونــه ای که 
پلیس بــه شهرک نشینان توصیه کـــرده بود 
روز رأی گــیــری ســاح هــمــراه داشــتــه باشند. 
تعداد کل کرسی های پارلمان ۱۲۰ کرسی است 
ــزاب مختلف بـــرای کسب کرسی های  کــه احـ
بیشتر با هم مــبــارزه می کنند. دربـــاره آرایــش 
نیروهای سیاسی در این رقابت هم باید اشاره 
کرد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین و 
رئیس ائتاف راست گرای تندرو همانند چهار 
انتخابات گذشته یک سر دعــوا بــوده و یائیر 
الپید، نخست وزیر موقت میانه رو هم سر دیگر 
نزاع و نامزدهای اصلی تشکیل کابینه هستند. 
اگرچه نظرسنجی ها از پیشتازی حزب لیکود 
به ریاست نتانیاهو حکایت دارد ولی به نظر 
این ائتاف هم نخواهد توانست آرای الزم برای 
تشکیل یک کابینه فراگیر و باثبات را کسب 
کند. نتیجه اینکه بــار دیگر کابینه ائتافی 
شکننده ای در سرزمین های اشغالی مستقر 
خواهد شد و انتظار می رود بحران و بی ثباتی 

سیاسی همچنان پابرجا بماند.

نتانیاهو، رمز وحدت مخالفان ◾
دکــتــر مــنــصــور بـــراتـــی، کــارشــنــاس 
مسائل رژیم صهیونیستی ضمن 
تأیید تــزلــزل کابینه بــعــدی رژیــم 
صهیونیستی به خبرنگار ما گفت: با توجه به 
شرایط فعلی و نظرسنجی های موجود، دو جناح 
رقیب وجود دارند: یکی جناح حاکم که در رأس آن 
الپــیــد اســـت. ایـــن کابینه ائــتــافــی شطرنجی 
متشکل از احزابی اســت که از نظر ایدئولوژی 
سیاسی با هم اختافات زیادی دارند و تنها عامل 
وحدتشان، مخالفت با نتانیاهو اســت که در 
مجموع توانستند عمر این کابینه را به یک سال 
برسانند. به عبارت دیگر، سه سال از عمر کابینه 
باقی مانده بود که دچار اختافات داخلی شدند و 
با استعفای چند نفر از نمایندگان حامی کابینه در 
ــل، رو به افــول رفت تا اینکه  پارلمان در ماه آوری
مجبور شدند دوباره برگزاری انتخابات زودهنگام 

را تصویب کنند. 

براتی افـــزود: اگــر بخواهیم نگاهی به احــزاب 
عضو ایــن ائتاف داشته باشیم باید بگوییم 
دو حــزب در ایــن ائتاف گرایش میانه دارنــد. 
»یش عتید« به رهبری الپید و ائتاف موسوم 
به »وحدت ملی« که بنی گانتز رهبری آن را بر 
عهده دارد )وزیــر دفــاع دولــت فعلی( میانه رو 

هستند. 

جناح راست شامل »اسرائیل خانه ما« به رهبری 
لیبرمن اســت که وزیــر دارایـــی اســت و دو حزب 
»کارگر« و »مرتص« هم از احزاب چپ گرا هستند. 
یک حزب عربی به نام »رعم« به رهبری منصور 
عباس هم در این ائتاف است. هرچند این ها از 
نظر مرام سیاسی اختاف دارند اما همگی مخالف 

با برگشت نتانیاهو به قدرت بودند.

تداوم بن بست سیاسی ◾
بلوک دوم جناح موسوم به »راست- مذهبی« 
به رهبری نتانیاهو رهبر حــزب لیکود اســت و 
از زمانی که نخست وزیری را از وی گرفتند به 
رهبر اپوزیسیون تبدیل شد و در حال حاضر 
اصلی ترین نامزد پیروزی در انتخابات است. 
در بلوک نتانیاهو درمجموع چهار حزب وجود 
دارنــد. عاوه بر»لیکود«، حزب راست افراطی 
»صهیونیسم مــذهــبــی« را می بینیم کــه در 
نظرسنجی های یکی دوماه گذشته اقبال زیادی 
به آن شد و ممکن اســت بین ۱۲ تا ۱5 کرسی 
را بدست آورد و دو حــزب مذهبی »شــاص« و 

»یهودیت متحد توراتی« هم در این بلوک اند.
دکــتــر منصور بــراتــی دربــــاره آیــنــده پیش روی 
رژیم صهیونیستی پس از انتخابات هم افزود: 
تقریباً 9۰درصــــد نظرسنجی ها بیانگر تــداوم 
بن بست سیاسی در اسرائیل و نشان دهنده 
آن است که انتخابات نیز نمی تواند این بحران 
را حل کند. اسرائیل بــرای تشکیل کابینه نیاز 
به حمایت دست کم 6۱ نماینده از ۱۲۰ کرسی 
است )نصف +۱(. براساس نظرسنجی ها، بلوک 
نتانیاهو احتماالً 6۰ کرسی را بدست مــی آورد و 
کابینه فعلی 56 کرسی و چهار کرسی هم متعلق به 
یکی از فهرست های عربی است که جزو هیچ کدام 
از این دو بلوک محسوب نمی شود اما مخالف 

نتانیاهو است، البته موافق الپید هم نیست.
ــاره »امکان  کارشناس مسائل بین الملل دربـ
ــان کـــرد: در ایــن شرایط  تشکیل کابینه« اذعـ
احتماالً 6۰ کرسی از آن جناح نتانیاهو و 6۰کرسی 
هم از آن جناح مخالفش خواهد بود و امکان 
ــدارد. در چنین  تشکیل کابینه اصــاً وجــود نـ
ــزاری انــتــخــابــات، احــزاب  ــرگ شرایطی پــس از ب
مختلف با رئیس رژیــم صهیونیستی جلسه 
گذاشته و نامزد نخست وزیری خود را مشخص 
می کنند. به ایــن ترتیب به نظر می رسد ابتدا 
نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شود ولی با توجه 
به نظرسنجی های فعلی موفق به تشکیل کابینه 
نخواهد شــد. در شرایط فعلی احتمال تــداوم 
بن بست اصلی ترین سناریوی انتخابات است و 
این رژیم به سمت ششمین انتخابات پیاپی در 

6 ماه آینده حرکت خواهد کرد.
براتی درباره اهمیت پرونده فساد مالی نتانیاهو 
هم افــزود: تأثیر مشخص پرونده ها این است 
که از ۱3حزب اصلی رژیم اسرائیل هشت حزب 
اعــام کــرده انــد با نتانیاهو همکاری نخواهند 
داشت. اگر نتانیاهو برنده شود که احتمال زیاد 
این اتفاق می افتد این احزاب با او کابینه تشکیل 

نمی دهند و مانع پیروزی نتانیاهو می شوند. 

   انجام شد!  
در شرایطی که 
رسانه های انگلیس 
از هک موبایل لیز 
تراس، نخست وزیر 
و وزیر خارجه 
پیشین این کشور 
خبر می دهند برخی 
منابع خبری مدعی 
شده اند او پس از 
انفجار در خط لوله 
گاز نورداستریم 
پیامی به آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا ارسال کرده و 
خطاب به او نوشته 
است: »انجام شد«. 
وزارت دفاع روسیه 
۲۹ اکتبر گفته بود 
پرسنل نیروی 
دریایی انگلیس عامل 
انفجار این خط لوله 
بوده اند اما لندن این 
ادعا را رد کرد.

اخبار
 توافق باکو و ایروان

پس از نشست سوچی
رهبران جمهوری آذربایجان، روسیه و ارمنستان 
پــس از دیـــدار و گفت وگو در سوچی روسیه، 
بیانیه مشترکی را امضا و منتشر کــردنــد. به 
گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه پایانی تأکید 
شده امضاکنندگان موافقت کردند از توسل به 
زور یا تهدید به زور خودداری کنند، همه مسائل 
مشکل ساز را منحصراً بر اســاس به رسمیت 
شناختن حاکمیت متقابل، تمامیت سرزمینی 
و نقض ناپذیری مرزها مطابق با منشور سازمان 
ملل متحد و اعامیه آلما آتا در سال ۱99۱ مورد 

بحث و بررسی قرار دهند.

هیئت سیاسی ۵۰ نفره بحرین 
در تل آویو

یک هیئت سیاسی 5۰ نفری از سوی دولت بحرین 
به ریاست »زاید بن راشد الزیانی«، وزیر صنعت 
و تجارت این کشور با هدف آنچه ادامه مذاکرات 
برای »توافق تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی« 
عنوان شده، وارد تل آویو شد. به گزارش تسنیم، 
دو هفته پیش نیز رژیم صهیونیستی از امضای 
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کشاورزی 
و امنیت غذایی با بحرین در توافقی که از آن به 

عنوان »تاریخی« یاد کرد، خبر داده بود. 
رژیــم صهیونیستی و بحرین اواخــر سال ۲۰۲۰ 

میادی توافق سازش امضا کردند.

 سفر رئیس جمهور کلمبیا 
به ونزوئال

دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور کلمبیا با انتشار 
بیانیه ای از سفر »گوستاوو پِترو«، رئیس جمهور 
این کشور به کاراکاس پایتخت ونزوئا و دیدار 
با »نیکاس مادورو«، رئیس جمهور این کشور 
خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، این نخستین 
سفر رئیس جمهور کلمبیا به ونزوئا در چند 
سال اخیر است. تنش میان دو کشور در چند 
سال اخیر به اوج خود رسیده اســت. اما پس 
از چند ســال و با روی کــار آمــدن چپ گرایان و 
دولــت »گوستاوو پـِـتــرو« در کلمبیا در خــرداد 
امــســال، دولــت جدید کلمبیا و ونــزوئــا اعام 
کردند سفیران خود را به پایتخت های طرفین 

اعزام کردند.

»۵۰ سال« حبس در انتظار 
ضارب شوهر »نانسی پلوسی«

»دیوید دپــپ«، فــردی که روز جمعه به منزل 
نانسی پــلــوســی، رئــیــس مجلس نمایندگان 
آمریکا وارد شده و »پل پلوسی«، همسر وی 
را به شدت مــورد ضرب و جرح قــرار داده بوده، 
به اتهام حمله به عضو خــانــواده مقام رسمی 
دولت آمریکا و همچنین تاش برای آدم ربایی، 
با خطر 5۰ سال زندان روبه رو است. به گزارش 
فاکس نیوز، روز جمعه »درو هامیل« سخنگوی 
پلوسی اعام کرد یک مهاجمِ چکش به دست به 
اقامتگاه شخصی وی در سانفرانسیسکو وارد 
شده و با خشونت به همسر پلوسی حمله کرده 
است. »دیوید دپپ« اعام کرده قصد داشته 

پلوسی را ربوده و زانوهایش را بشکند.

WWW.QUDSONLINE.IR چهارشنبه 11 آبان 1401  7 ربیع الثانی1444  2 نوامبر 2022   سال سی و پنجم    شماره 9942

جهان

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 شهادت طیب حاج رضایی،مبارز انقالبی
طیب حاج رضایی )درگذشته ۱۱ آبان ۱۳۴۲ در 

تهران(، از باستانی کارهای دوران پهلوی و از جمله 
افرادی بود که در ادبیات محاوره ای آن زمان به الت 

یا لوطی مشهور بودند. وی در کودتای ۲8 مرداد 
سال ۱۳۳۲ از موافقان دودمان پهلوی بود که بعدها 

در اثر تحول روحی به نهضت اسالمی پیوست و پس 
از گذراندن مدتی در زندان، در سال ۱۳۴۲ تیرباران 

شد. ایشان را »حر« انقالب لقب دادند. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/48

5/03

اذان مغرب

11/27

غروب خورشيد

17/08
 نیمه شب شرعی

23/06
طلوع فردا

6/28

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/15

4/30

اذان مغرب

16/54

غروب خورشيد

16/35
 نیمه شب شرعی

22/32
طلوع فردا

5/56
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
کلیه اقدامات مربوط به بهره برداری و نگهداری شبکه گاز حرم مطهر حضرت رضا )ع( 

را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگذار نماید ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت 
اداری روز دوش�نبه مورخ 1401/08/16 ضمن هماهنگی با دبیرخانه س�ازمان ) تلفن : 31305243-051(و 
مراجعه حضوری به نش�انی : مش�هد -خیابان ش�هید اندرزگو-ورودی باب الجواد ح�رم مطهر رضوی -طبقه 

فوقانی فروش�گاه رضوی واحد دبیرخانه نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

40
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
کلیه اقدامات مربوط به بهره برداری ، نگهداری و س�رویس سیس�تم ها و تجهیزات تبریدی 

مجموع�ه ح�رم مطه�ر حض�رت رض�ا )ع( را از طریق مناقص�ه عمومی ب�ه پیمانکاران واجد ش�رایط واگ�ذار نماید لذا 
متقاضی�ان م�ی توانند ت�ا پایان وقت اداری روز دوش�نبه م�ورخ 1401/08/16 ضم�ن هماهنگی با دبیرخانه س�ازمان 
) تلف�ن : 31305243-051(و مراجعه حضوری به نش�انی : مش�هد -خیابان ش�هید اندرزگو-ورودی ب�اب الجواد حرم 

مطهر رضوی -طبقه فوقانی فروش�گاه رضوی واحد دبیرخانه نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

با آغاز انتخابات کنست و رفتن 
شهرک نشینان صهیونیست 
به پای صندوق ها، نگرانی هایی 
در محافل اسرائیلی دربـــاره 
قدرت یابی دوبـــاره افــراط گــرایــان به رهبری 
نتانیاهو به راه افتاده اســت. به طور نمونه 
»زیــپــی لیونی« وزیــر امــورخــارجــه پیشین 
رژیم صهیونیستی در این باره گفته: باوجود 
نگرانی هایی که این انتخابات را به عنوان یک 
انتخابات مرگبار نشان می دهد، باید بگویم 
سناریوی احــزاب شریک با ایدئولوژی های 
خــطــرنــاک و رهــبــران بــی قــیــد و بــنــد چنین 
وضعیتی را به همراه خواهد داشــت.  این 
وزیر سابق صهیونیست افزود: »روز پس از 
انتخابات اسرائیل، ممکن است در کشوری 
بیدار شویم که در آن، نظام های اجرای قانون 
و قضایی تضعیف شده و نوعی حکمرانی 
ســرکــش حــاکــم شــده اســـت. ممکن است 

وزیرانی را ببینیم که روی بشکه های مواد 
ــام ایــدئــولــوژی  منفجره نشسته اند و بــه ن
مــذهــبــی مسیحایی وضــعــیــت را منفجر 

خواهند کرد«.
ایـــن در حــالــی اســـت کــه پــیــش از ایـــن نیز 
»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق و 
رئیس حزب »لیکود« حمله کرده و گفته: 
ــه گفتن  ــی اســـت کــه قـــادر ب »او دروغــگــوی
هیچ چیز واقــعــی نیست و اســرائــیــل را به 
خطر می اندازد«. گانتز در ادامه حمله اش 
»ایتمار بن غفیر« عضو کنست و متحد 
نتانیاهو را فردی توصیف کرد که »هیچ تجربه 
ــدارد و  خاورمیانه را شعله ور  و اطاعاتی ن
خواهد کرد«. در حالی که بن غفیر مشتاقانه 
منتظر است در صورت پیروزی نتانیاهو، در 
کابینه بعدی تل آویو پست وزارت بدست 

آورد.

جدا از تحلیل های گوناگونی 
کــه در مـــورد نتایج احتمالی 
ــی رژیـــم  ــمــان ــارل ــات پ ــتــخــاب ان
صهیونیستی و سناریو های 
پیش روی آن مطرح است، این رقابت از یک 
جنبه دیگر هم دیدنی و قابل تأمل است و 
آن تاش نمایشی طرفین برای جذب آرا و از 

میدان به در کردن یکدیگر است. 
در ایـــن مــیــان، بنیامین نتانیاهو کــه در 
شومن بازی دستی بر آتش دارد و نمونه بارز 
آن نمایش سیاسی علیه برنامه هسته ای 
کــشــورمــان در ســازمــان ملل متحد بــود با 
انتشار کلیپ های تهییجی به دنبال کسب 
رأی مــردم اســت. در یکی از ایــن کلیپ ها 
که روز دوشنبه در توییتر او منتشر شده 
ــران فــضــای مجازی  ــارب و ســـوژه تمسخر ک
قــرار گرفت، ستونی از لیوان ها را روی هم 
گذاشته اند )6۰ تا( و نخست وزیر پیشین 

توضیح مــی دهــد اگــر مـــردم رأی ندهند و 
یک لیوان دیگر )6۱ از ۱۲۰( بدست نیاید 
انگار هیچ اتفافی نیفتاده و همه چیز ویران 

می شود. 
نتانیاهو البته در حرکت نمایشی دیگری 
صبح روز گذشته به یک جای خوابگاه مانند 
رفته و افراد حاضر را برای رأی دادن بیدار 
می کند که البته فرد حاضر در تصویر انگار 
قانع نشده و می خوابد. او همچنین روز 
گذشته کلیپی از رأی دادن یک پیرزن به 
حزبش را منتشر کــرده! در ســوی مقابل، 
ــر کــنــونــی هـــم بــیــکــار  ــخــســت وزی الپـــیـــد ن

ننشسته است. 
وی پیش از رأی دادن سری به دیــوار ندبه 
زده و بعد هم سر قبر پــدرش حاضر شده 
و تصاویر آن را منتشر کرده تا شاید به این 
طریق بتواند دل صهیونیست ها را بدست 

آورد.

شومن های رژیم صهیونیستی نتانیاهو اسرائیل را به خطر می اندازد! 

سعدهللا زارعی، تحلیلگر ارشد 
مسائل بین الملل در گفت وگو 
ــدس دربــــــاره انــتــخــابــات  ــ ــا ق بـ
پارلمانی رژیم صهیونیستی گفت: برگزاری 
پنجمین دور انتخابات کنست )پارلمان رژیم 
صهیونیستی( آن هم در چهار ســال آینه 
تمام نمایی اســـت از مشکاتی کــه رژیــم 
صهیونیستی با آن روبه رو است. زارعی در 
این باره تصریح کرد: این موضوع از یک طرف 
بیانگر نابسامانی سیاسی و ناتوانی دولت در 
حل و فصل مسائل و از سوی دیگر بیانگر آن 
اســت که رژیــم صهیونیستی در بن بست 
اشخاص خــاص گرفتار شــده اســت. وی با 
اشاره به حضور دوباره بنیامین نتانیاهو در 
یک طرف رقابت تصریح کرد: به نظر می رسد 
ــم صهیونیستی بــا فــقــر شخصیتی  ــ رژی
شــدیــدی در عرصه سیاسی مــواجــه شده 
است. نتانیاهو و الپید هر دو از مهره هایی 
هستند که امتحان خــود را پس داده انـــد و 

چیز جدیدی برای عرضه ندارند. با وجود این، 
صهیونیست ها مجبور به گزینش یکی از 
این دو هستند و گزینه سومی در کار نیست 
ــده گــــرفــــتــــاری  ــ ــ ــن ــ ــ ــان ده ــ ــشــ ــ ــ و ایـــــــــن ن

صهیونیست هاست. 
ــی در مــــورد آیـــنـــده بـــحـــران سیاسی  ــ زارعـ
پس از ایــن دور انتخابات هم عنوان کرد: 
پیش بینی ها حاکی از آن اســت کــه حزب 
لیکود احتماالً با یک کرسی پیروز خواهد 
شد. اما خروجی این پیروزی نصف و نیمه 
همانند گذشته یک نخست وزیر متزلزل 
ــه بن بست  ــ خــواهــد بـــود و ایـــن یعنی ادام
سیاسی در سرزمین های اشغالی. البته 
ــاره نتانیاهو هم خود به معنی  انتخاب دوب
بن بست اســت. هنر یک نظام تولید نیرو 
ــــی انــتــخــاب  و مــوقــعــیــت جــدیــد اســــت ول
نخست وزیر پیشین اسرائیل تکرار موقعیت 
گذشته و نشان دهنده ورشکستگی سیاسی 

رژیم صهیونیستی است.

کابینه نیم بند

پنجمین انتخابات چهار سال اخیر در فلسطین اشغالی برگزار شد

ورشکستگی سیاسی رژیم صهیونیستی 


