
تحلیل 5

سفر رئیس جمهور سوریه به 
عمان می تواند مقدمه بازگشت 

دمشق به اتحادیه عرب باشد
سفر راهبردی اسد

فرمانده نیروی هوا فضای 
سپاه پاسداران:

بی عملی در دهه۹۰  
عقب افتادگی ایجاد کرد

اسفند3

درگذشت آیت اهلل 
محمدحسن

 نجفی، مؤلف 
جواهرالکالم 
در سال1266ق

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

28

رواق3
hاز طرف بانو زینب کبری

خادمان حرم مطهر رضوی در آستانه میالد خجسته امام حسین)ع( 
و قمربنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس)ع( اعتاب مقدس کربال را با 

300هزار شاخه گل آذین بندی می کنند...

خادمان حرم مطهر رضوی امسال گل آرایی حرم حضرت  امام حسین)ع( را به نیت پیام آور کربال انجام دادند   

بررسی الزامات موفقیت سیاست های جدید ارزی دولت 

بستهجدیدبانکمرکزیچگونهنرخارزرامهارمیکند؟
 درس های تجربه روسیه برای مدیریت بازار ارز در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت وگو با قدس: 

آیین نامه حمایت از کسب وکارهای اینترنتی وارد چرخه اجرا می شود
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 نخست وزیر سابق عراق در 
آستانه سفر وزیرخارجه کشورمان 
به بغداد وارد تهران شد

 تالش الکاظمی 
برای بازگشت 
به میدان

نطق والدیمیر پوتین در آستانه 
سالگرد جنگ اوکراین

»رژیم نازی« و غرب 
عامل جنگ هستند

سخنگوی وزارت امورخارجه: 

ایران، انسان دوستانه 
به موضوع تبادل 
زندانیان می نگرد

تیم ملی فوتبال ایران همچنان 
در بالتکلیفی به سر می برد

کدهای تکراری »تاج« 
برای نیمکت تیم ملی

نگاهی به نقش منابع عظیم صحرایی در امنیت غذایی

 صحراهای ايران 
عمق راهبردی كشور هستند
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 لذت فیلم دیدن در میان کمپ های زلزله زدگان با نمایش روزانه 10 سانس  

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در    گفت وگو با قدس: استقبال کودکان از فیلم ها بسیار خوب بوده است
  التیامالتیام  »»سینما سیارسینما سیار«« بر آالم بچه های خوی  بر آالم بچه های خوی 

      صفحه1
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مزایده شماره 1401/5
فروش ملک واقع در استان خراسان 

رضوی- اراضی جمعاب
شرح در صفحه یک رواق
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ش��رکت کش��اورزی رض��وی در نظ��ر دارد تامین 
خدمات نیروی انس��انی س��الیانه مورد نیاز کشت 
و صنع��ت های تحت پوش��ش را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار 
نماید. ل��ذا از کلیه ش��رکتهای باس��ابقه و دارای 
مجوز اداره کار دعوت می ش��ود ت��ا جهت دریافت 
 http://epf.ir اس��ناد مناقصه به آدرس س��ایت
مراجعه نمایند، مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 12 
مورخ 1401/12/10میباشد .ضمنًا در صورت نیاز به 
دریافت اطالعات از طریق شماره 37122692 - 051 

داخلی 121 ارتباط برقرار فرمایید.
     شركت كشاورزی رضوی 

آگهی مناقصه تأمین خدمات نیروی انسانی  

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)تجدید مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره   53133068( )نوبت اول(

شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد  لوله فوالدی مورد 
نیاز  خود جهت اجرای پروژه های گازرس��انی اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان را به ش��رح  ذیل و با مشخصات و ش��رایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و 
 ) IGS-M-PL-001-2)1) - Jun. 2016) مطابق با اس��تانداردهای ش��رکت ملی گاز ایران
و مورد تأیید بازرس��ی فنی ش��رکت گاز استان خراس��ان جنوبی از بین سازندگان و یا 
تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید ، بدین منظور از کلیه ش��رکتهای س��ازنده و یا 
تأمین کننده که توانایی تأمین اقالم فوق و تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را 
دارند دعوت می نماید جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به ش��ماره فراخوان )20010914444000171( 

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تذک��ر : هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اش��خاص حقوق��ی دیگر به عنوان 
نماین��ده نب��وده ، در غیر اینصورت مناقصه گذار مجاز به حذف ش��خص معرفی ش��ده 

خواهد بود. 
نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(- 
بیرجن��د- س��ایت اداری- بل��وار پیامبر اعظ��م )ص(- ابتدای خیابان ش��هدای نیروی 
انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- کدپستی : 

9719866838 - تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها :  056-32400523
مح��ل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات س��رمایه ای )منابع بند ق تبص��ره 2 ماده واحده 

قانون بودجه-طرحهای غیرعمرانی( شرکت گاز استان سیستان  و بلوچستان
موضوع تجدید مناقصه : خرید 15.500 متر لوله فوالدی 16 اینچ GRB با ضخامت 0.344 

اینچ )تقاضای شماره 0132003( 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعالم شده در آیین نامه 
تضمی��ن برای معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- 

مبلغ تضمین 13.000.000.000 ریال )سیزده میلیارد ریال( 
شرایط مناقصه گران :

•داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح
•توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما

•داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد
•توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران

•ارائه صورت های مالی حسابرس��ی شده سال 1400 توسط مؤسسات حسابرسی معتبر 
برای مناقصه گران الزامی است .
•ارائه ایران کد کاال الزامی است.

تذکر  : مطابق بند الف ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاالی ایرانی ، ارجاع کار صرفًا به مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده 

در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .
برنامه زمانی مناقصه :

•مهلت دریافت اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1401/12/03 لغایت 
ساعت 09:00روز یکشنبه مورخ 1401/12/07

•آخرین مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : 
ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21

•اعالم نتایج ارزیابی کیفی :  1401/12/21 
•زمان و مکان بازگشایی پاکات الف و ب: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/22- 

سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
•زمان و مکان بازگشایی پاکات ج : پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ، پاکتهای 
مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ 1401/12/24 ، در محل سالن جلسات شرکت گاز 
اس��تان خراسان جنوبی گش��ایش خواهد یافت.  الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم 
ش��ده جهت گش��ایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی بازرگانی 
پیشنهادها امکان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شرکت نسبت به دعوت 
از مناقصه گرانی که پیش��نهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبی اقدام 

خواهد نمود.
ب��ا توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د ،  هر یک از مناقصه گران 
جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در 

آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند . 
مناقصه گران می بایس��ت اس��ناد مناقصه را پ��س از بارگذاری در س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت تا قبل از ش��روع جلسه کمیس��یون مناقصات بصورت فیزیکی نیز 
تحوی��ل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراس��ت ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی 

نمایند.
این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و 

 www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.
                                                                                                                 شناسه آگهی 1459441

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای 
 با ارزیابی كیفی بصورت یكپارچه شماره 1401/44 )نوبت اول(

 

 شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

 ش�ركت سهامی برق منطقه ای باختر درنظر دارد نس���بت به واگذاری پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به 
شركتهای واجد صالحیت دارای حداقل رتبه 5 در رشته نیرو یا ابنیه اقدام نماید:

1-موضوع مناقصه : ترمیم و عایق كاری سر قالب دكل های خطوط امور انتقال لرستان  . 
2-مدت تحویل تجهیزات/ و انجام كار : 12 ماه شمسی .

 3-  محل تحویل تجهیزات و/ انجام كار: محدوده خطوط امور انتقال و فوق توزیع استان لرستان 
4- مبلغ برآورد : -/ 14/109/386/378ریال . 

5- س���پرده ش���ركت در فرآیند ارجاع كار  به مبلغ/ 705/470/000 ریال بصورت یكی از تضامین قابل قبول ذكر ش���ده 
در فرآین���د ارج���اع كار ،  مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به ش���ماره 123402/ت/50659 ه� مورخ 94/9/22 

هیئت وزیران .
6- محل تحویل پاكت تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار فوق به  نشانی اراك – میدان امام خمینی )ره(– بزرگراه امام 

علی)ع( -  جنب پل راه آهن –  دبیرخانه  شركت برق منطقه ای باختر .
7-اطالع���ات تم���اس س���امانه ت���داركات الكترونیكی دولت جه���ت انجام مراحل عضویت در س���امانه به ش���ماره تلفن: 

33245248-086 و مركز راهبری و پشتیبانی به شماره تلفن : 1456 
- كلی���ه ش���ركتهای واج���د ش���رایط  متقاض���ی ش���ركت در مناقصه فوق م���ی توانند جهت اخذ اس���ناد مناقص���ه از تاریخ  
1401/12/03 لغایت  1401/12/09 به سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند، 
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضاء 
الكترونیكی را جهت دریافت اسناد و شركت در مناقصه محقق سازند . مهلت  بارگذاری  پیشنهادات  تا ساعت 12 روز 
یكش���نبه  مورخ  1401/12/21   به نش���انی فوق می باش���د ، ضمناً پیشنهادات  بارگذاری شده در ساعت 10:30 صبح روز 
دوش���نبه مورخ  1401/12/22 در محل دفتر معاونت مالی و پش���تیبانی ش���ركت س���هامی برق منطقه ای باختر به نشانی 
باال به ترتیب قید شده در اسناد مناقصه بازگشایی می گردد ، به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت  قید شده 
فوق الذكر  ، فاقد امضا ، مش���روط ، مخدوش  ترتیب اثر داده نخواهد ش���د  و ش���ركت سهامی برق منطقه ای باختر در 

رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
- آگهی فوق در شبكه اطالع رسانی شركت توانیر به نشانی.ir WWW.tavanir.org  قابل رؤیت می باشد

 انتشار نوبت اول : 1401/12/03             انتشار نوبت دوم : 1401/12/06                                 شناسه آگهی 1459949 
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   آیت اهلل جنتی 
رئیس مجلس 
خبرگان رهبری 
  ماند   
آیت اهلل احمد جنتی 
بار دیگر با رأی اعضا 
به عنوان رئیس مجلس 
خبرگان رهبری انتخاب 
شد. ایشان در سخنرانی 
افتتاحیه یازدهمین 
اجالس مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به 
مشکالت معیشتی مردم 
و شرایط اقتصادی 
کشور تأکید کرد: از 
مسئوالن  در قوای 
سه گانه می خواهیم 
با برنامه ریزی مؤثر و 
نظارت جدی برای حل 
مشکالت مردم تالش 
کنند آنان با آرامش 
خاطر بیشتری به 
استقبال سال جدید که با 
ماه رمضان مقارن شده، 
بروند.

یادداشت

خبر

حسین محمدی اصــل   
نخست وزیر پیشین عراق روز 
گذشته و در ســفــری از پیش 
اعــام نشده وارد تــهــران شد. 
ــای منابع  ــزارش هـ بــراســاس گـ
الکاظمی  مــطــلــع، مصطفی 
ــهــران با  ــه ت ــان ســفــر ب در جــری
تعدادی از مقامات جمهوری اسامی ایران دیدار 
و رایزنی کــرده اســت. وی که به تازگی مسئولیت 
نخست وزیری عراق را به شیاع السودانی تحویل 
داده، از می ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۲  مسئولیت نخست 
وزیری عراق را بر عهده داشت. او همچنین  مدتی 
سرپرست سرویس اطاعاتی عراق نیز بوده است. 
سفر این مقام سابق کشور عراق به تهران در حالی 
انجام شده که در هفته های پیش برخی مقامات 
و چــهــره هــای سرشناس عـــراق نسبت بــه نقش 
الکاظمی در ترور فرماندهان مقاومت موضع گیری 
جــدی داشتند. در همین رابــطــه، علی الزبیدی، 
عضو ائــتــاف الفتح عــراق اعــام کــرده مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق در بسیاری از 
پرونده های فساد و دست داشتن در ترور فرماندهان 
پیروزی)شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس( 
متهم است. واکنش ها نسبت به الکاظمی به اینجا 
ختم نمی شود و برخی اعضای دیگر ائتاف های 
پارلمان عــراق در یک مــاه  گذشته پی در پی اعام 
ــر سابق ایــن کشور از ترس  کــرده انــد نخست وزی
محکومیت و مجازات از طریق اقلیم کردستان 
عراق به امارات گریخته است. به گفته فاضل موات 
الــزریــجــاوی، یکی از رهــبــران ائتاف دولــت قانون 
عراق، صدور حکم بازداشت و بازجویی از مصطفی 
الــکــاظــمــی بــه دلــیــل دســت داشــتــن در مسئله 
»سرقت قرن  و ترور ســردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس« صــادرخــواهــد شــد. به تازگی محمد 

حسن جعفر)برادر شهید ابومهدی المهندس( و 
۷۶ نفر دیگر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین 
آمریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق این کشور 
و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق و 
ضیاء الموسوی، سرپرست اطاعات نظامی عراق و 
همچنین سفیر آمریکا در بغداد به خاطر جنایت 
ترور فرماندهان مقاومت)ابومهدی المهندس و 
سپهبد شهید سلیمانی( در فرودگاه بین المللی 

بغداد در دادگاه سوم الکرخ شکایت کرده اند.

احتمال تالش  الکاظمی برای بازگشت  ◾
دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس ارشــد روابط 
بین الملل ضمن گفت و گو با خبرنگار ما در تحلیل 
چرایی سفر نخست وزیــر سابق عــراق به تهران 
با اشــاره به خــروج وی از کشور عــراق و اینکه او 
مقادیر قابل توجهی پول و منابع مالی این کشور 
را به امــارات بــرده اســت، می گوید: احتمال دارد 
الکاظمی با هدف تسهیل بازگشت خود به صحنه 
سیاسی عراق، اتهام زدایی از خود درباره مسائلی 

همچون دخالت در پرونده ترور سردار سلیمانی 
و تاش برای حل شبهات پیش آمده میان خود و 
مسئوالن عراق به ایران آمده باشد. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که 
مصطفی الکاظمی ممکن است در رایزنی خود  با 
مقامات ایرانی، همزمان با سفر احتمالی حسین 
امیرعبداللهیان، رئیس دستگاه سیاست خارجی 
کشورمان به عــراق ، از مقامات ایرانی بخواهد 
نسبت به بازگشت او به نقش آفرینی در عرصه 
سیاسی عراق در گفت وگو با مقامات این دولت از 
وی حمایت کنند. تقوی نیا با اشاره به روشن نبودن 
محورهای گفت وگو میان مقامات ایران و نخست 
وزیــر سابق عــراق تأکید کــرد: روابــط ایــران و عراق 
همواره و براساس همگرایی پیش رفته است و سفر 
آینده امیرعبداللهیان به بغداد در راستای توسعه 
مبادالت سیاسی اقتصادی دوجانبه خواهد بود.  

حسن نیت؛ محور گفت وگوهای ایران و عراق  ◾
ــن کــارشــنــاس ارشـــد مسائل بین الملل افـــزود:  ای

گفت وگو درباره مبادالت پولی مالی همواره در روابط 
تهران-بغداد پررنگ بوده و عراقی ها با حسن نیت در 
روابط خود نشان داده اند به دنبال توسعه و تعمیق 
گفت وگوها هستند. وی با بیان اینکه آزادســازی 
3۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی ایران در عراق پس 
از مذاکره با مقامات بانکی این کشور در بهمن ماه 
گذشته حاکی از برقراری منطق در گفت وگوهای 
میان دو کشور است، گفت: حمایت های متقابل 
میان ایران و عراق در سال های گذشته نشان دهنده 
همگرایی در زمینه های مختلف از جمله صادرات 
گاز و برق از ایران به عراق و همچنین همیاری عراق 
با ایــران در زمینه   ارزی و مالی به چشم می خورد.  
علیرضا تقوی نیا تصریح کرد: عراق همواره در روابط 
منطقه ای خود به دنبال برقراری توازن با هدف برقراری 
نظم و تأمین ثبات خویش است، به همین خاطر به 
دلیل اثرگذاری کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
در تحوالت این کشور، همواره سعی کــرده است 
تنظیم روابط براساس موازنه گرایی را در ارتباط با ایران 
و آمریکا و دیگر متغیرهای صلح و امنیت در نظر 
داشته باشد. وی در پایان با اشاره به مسائل مشترک 
دو کشور از جمله مبارزه با تروریسم، توسعه تجارت، 
بهداشت و درمــان گفت: سیاست منطقه گرایی 
دولــت سیزدهم توجه ویــژه ای به حفظ و افزایش 
روابط با کشور عراق دارد. به گفته سخنگوی وزارت 
امور خارجه عراق؛ »عبداللهیان با رؤسای سه گانه 
)نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس جمهور(، مشاور 
امنیت ملی عراق و فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق و 
معاون نخست وزیر به منظور بررسی روابط دوجانبه 
در تمام زمینه ها و راه هــای استفاده از گفت وگو به 
عنوان دریچه ای برای افزایش همکاری های مشترک 
در راستای تقویت امنیت منطقه و ثبات آن و بازتاب 
مثبت این گفت وگوها بر دو ملت همسایه دیدار 

خواهد کرد«.

 نخست وزیر سابق عراق در آستانه سفر وزیرخارجه کشورمان به بغداد وارد تهران شد

 تالش الکاظمی برای بازگشت به میدان

خبرخبر
روزروز

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسامی به قرار گرفتن 
نامشان در لیست تحریم های جدید اتحادیه اروپا واکنش 
نشان دادند. به گزارش ایسنا، ولی اسماعیلی عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمی در مجلس 
شــورای اسامی گفت: »در کل اروپایتان نه حساب بانکی 
داریم نه یورو و نه دالری… آب در هاون کوبیدنتان در چهار ماه 

گذشته از تحریم های جدید هویداست«. سیدنظام الدین 
موسوی سخنگوی هیئت  رئیسه مجلس شورای اسامی و 
نماینده مردم تهران نیز گفت: »اتحادیه اروپا بنده را هم در 
لیست تحریم خود قرار داد. مدال افتخار است. از دست ما 
عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید. الحمدلله والمنه 
که هیچ گاه مشتی از خاک ایران عزیز را به همه اروپا نمی دهم«. 

احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی و 
نماینده مردم تهران نیز گفت:  »همیشه سرباز کشورم بوده ام. 
چه آن زمان که در اروپا دانشجو بودم و چه امروز که توسط 
همان اتحادیه اروپا به خاطر پیگیری طرح اقدام متقابل علیه 
تروریستی اعام کردن سپاه، تحریم شدم. برای دفاع از منافع 
ملی ذره ای تردید نخواهم کرد. غایت آن است که ما در سر کار 

تو رویم، مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود«. دوشنبه یکم 
اسفند اتحادیه اروپا لیست جدیدی اعام کرد که بر اساس 
آن دو نهاد و 3۲ فرد ایرانی از جمله وزرای فرهنگ و آموزش 
ــرورش، مقامات اطاعاتی و نمایندگان مجلس شورای  و پ
اسامی به اتهام آنچه ارتباط با »سرکوب امنیتی معترضان« 

عنوان شده، تحریم کرده است.

ناصر کنعانی روز گذشته و در 
پاسخ به پرسش خبرنگاران در 
خــصــوص مــوضــوع مــذاکــرات 
مرتبط با تبادل زندانیان بین 
جمهوری اسامی ایــران و آمریکا و نقش 
برخی کشورها از جمله عمان در این زمینه 
اظهار کرد: جمهوری اسامی ایران از منظر 
انساندوستانه به موضوع تبادل زندانیان 
می نگرد و ما از تاش های ویژه سلطنت عمان 
در این رابطه تشکر و قدردانی می کنیم. به 
نقل از ایرنا، سخنگوی وزارت امــور خارجه 
همچنین در مــورد ادعــای رسانه آمریکایی 
در مورد تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، 
گفت: در این مــورد مذاکرات غیرمستقیم 
وجود دارد و ما هم تأیید می کنیم که تبادل 
زندانیان با واسطه صورت گرفته است؛ این 
کار در حال انجام بود که با بدعهدی آمریکا 
انجام نشد. سخنگوی وزارت امــور خارجه 

یــادآور شد: شهروندان ایرانی زندانی شده 
در آمریکا بیشتر به دلیل اتهامات بی اساس 
مبتنی بر ادعای دولت آمریکا برای دور زدن 
تحریم ها مــورد بــازداشــت قــرار گرفته اند. 
کنعانی تصریح کرد: به دولت ایاالت متحده 
آمریکا مؤکداً توصیه می کنیم متوجه همه 
مسئولیت های حقوقیـ  بین المللی خود در 
میزبانی از یک شبه رسانه خشونت طلب 
و تروریستی باشد. بــدون تردید جمهوری 
اســامــی ایـــران تمامی حقوق خــود را بــرای 
پیگیری های آتی محفوظ می داند و اقدامات 
مقتضی را معمول خواهد داشــت. شبکه 
تروریستی اینترنشنال که مرکز فعالیت 
آن در لندن است، شرایط جدیدی را تجربه 
می کند؛ کارکنان این شبکه پس از تحوالت 
اخیر و توقف حمایت های مالی، سیاسی و 
معنوی از سوی شبکه پشتیبان با مشکات 

جدیدی مواجه شده اند. 

سخنگوی وزارت امورخارجه: 

ایران، انسان دوستانه به موضوع تبادل زندانیان می نگرد 

قابخبر

 یازدهمین اجالس دور پنجم مجلس خبرگان برگزار شد

در  حاشيه

پاسخ سفارت 
ایران به 
اظهارات اخیر 
کاردار سفارت 
آمریکا در کویت

سفارت ایران در کویت 
در بیانیه ای در واکنش 
به اظهارات اخیر کاردار 
سفارت آمریکا در یک 
کنفرانس مطبوعاتی با 
خبرنگاران در خصوص 
صدور اسلحه ایرانی 
به روسیه، تصریح کرد: 
ایران، در جنگ اوکراین 
در کنار هیچ یک از 
طرفین جنگ نیست . 
سفارت تهران در کویت 
تأکید کرد ایران بارها از 
طرف اوکراینی خواست 
اسناد و ادله درخصوص 
ادعای خود بدهد و یا 
یک کمیته فنی و نظامی 
برای تحقیق در این 
زمینه تشکیل دهد، 
اما کی یف با این امر 
موافقت نکرد و تاکنون 
هیچ ادله ای 
ارائه نداده است. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

09150000855    دولت محترم با مدیریت اقتصادی 
صحیح زمینه ساز اعتماد ملی باشید. این وضعیت 

مدیریت می شود اگر همت کنید. 
09030000165    کم کم دارم فکر می کنم ارز، رئیس کل 

بانک مرکزی را کنترل می کند، نه ایشان بازار ارز را .

09220000239    جلوگیری ازسیرصعودی قیمت 
بعضی اجناس به تنهایی کمک بزرگی دراصالح 

ساختاراقتصادی است. حفظ تثبیت، گره گشای 
آرامش بخش وعامل تمرکز درتحلیل وبررسی 

عوامل تأثیرگذار در تورم وگرانی است.

09160000616    گویا ایران در نقش گذرگاه تجاری 

بین المللی وبازارومرکز تجاری منطقه ای و بین المللی، 
می تواند چندین برابردرآمدهای نفتی وگازی درآمد 

ایجاد کند. از دولت خواستاریم راه اندازی کارگروه ملی 
ساخت کریدورها را جدی بگیرد. 

09330000167    شهرداری ها می توانند به راحتی 
به بساز و بفروش هایی که خالف می سازند در 

دادن پروانه بعدی جلوگیری کنند، اما این کار را 
نمی کنند. چرا؟ واقعًا در روز روشن تخلف می کنند 

و کسی به آن ها گیر نمی دهد.

»دالر فردایی« در واکاوی 
قوانین و فقه اسالمی

سیدآبادی،  لطیفی  محمدمهدی 
کارشناس حقوقی  چــهــره خــاصــی از 
معامات ارز آتی که به »ارز فردایی« تعبیر 
مــی شــود، با توجه به شرایط و التهاب های 
کنونی بــازار یکی از مهم ترین موضوعات 
ــورم کــشــور به  قــابــل تــوجــه در بــی ثــبــاتــی و تـ
شمار می آید، به طور کلی هم از منظر فقه 
اســامــی و هــم از دیــدگــاه قوانین موضوعه 
کشور معامات ارز چه معامله روی تغییرات 
ــرط بــنــدی قیمتی( و چــه تعهد  نــرخ آن)شــ
متعاقدین برای انجام معامله در ایام الحق، 
در محل اشکال متصور بــوده و محکوم به 

عدم صحت است.
با اینکه در محل شــک، اصــل آزادی و لزوم 
قراردادها در فقه اسامی جاری بوده و قانون 
مدنی در ماده ۱۰ به این امر اشاره دارد، اما نمی 
توان گفت این آزادی مطلق قرار داده شده و از 
هیچ ضابطه ای پیروی نمی کند، به طور کلی  
ضوابط عام عقود مانند: ممنوعیت ربا، ضرر 
غرر، قمار و... باید در اصول آزادی و ضرورت 

عقود الزاماً رعایت شود.
درنتیجه بــا بیانی مجمل در معامله روی 
تغییرات نرخ ارز ) شرطی یا ریسکی یا فردایی( 
توأمان مسئله قمار و غــرر موجب جهل که 
هــم در فقه امامیه و هــم قوانین موضوعه 
تأکید شده، متصور است، قانون گذار در این 
خصوص عــاوه بر هشت بند و ۹ تبصره ای 
که جایگزین بند پ سابق کــرده، در بند ت 
ماده ۲ )الحاقی ۱۱/۱۰/ ۱۴۰۰( اشعار می دارد: 
»هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که 
تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روز های آینده 
موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود 
یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است 
و قصد طرفین   تنها تسویه تفاوت قیمت ارز 
بوده است«، برای مثال آقای »الف« یک دالر 
را که فرضاً ۴۹ هزار تومان است، به تاریخ فردا 
مطابق مبلغ ۴۹ هــزار و ۵۰۰ تومان به آقای 
»ب« می فروشد، حال فردای معامله نه دالری 
)مبیع( به مشتری تسلیم و نه پولی )ثمن( به 
فروشنده تأدیه مــی شــود، بلکه حصراً مابه  
التفاوت افزایش و کاهش قیمت ارز مذکور 

بین طرفین مورد تبادل واقع می شود.
ــارق از تــأثــیــرات مــخــربــی کــه ایـــن قــســم از  فـ
معامات روی تورم کاذب قیمت ارز دارد، با 
توجه به مبهم بودن عوض و معوض چالش 
غرر، چهره و غلبه جدی تری نسبت به بحث 
قمار در این دست از معامات پیدا می کند؛ 
چرا که به لحاظ فقهی و حقوقی وجود ابهام 
در عــوض و مــعــوض یکی از عــوامــل اصلی 
ایجاد کننده غرر به شمار می آید، زیرا ناگزیر 
مشتری و بایع )فروشنده( در معامله ای که 
انجام می دهند، بر یک امر کاماً تصادفی 
و ریسکی )میزان قیمت ارز در روز آینده( 
توافق کرده و هر یک خود را ملزم به تحمل 
تاوانی معین در فرض اشتباه می کنند، حال 
چون معوض )نــرخ ارز در ایــام آتــی( و عوض 
)تاوانی که شخص بازنده باید متحمل شود( 
مبهم بوده و فرض هر مقداری برای آن ممکن 
است، جهل به نزاع در ارکان اساسی قرارداد 
رخ مــی دهــد، کــه سبب غـــرری )مسامحتاً 

خطری( شدن معامله می شود.

جراحی تومور مغزی 
بدون شکافتن جمجمه

متخصصان مغز و اعصاب ساری موفق به انجام 
عمل جراحی تومور سر بدون شکافتن جمجمه 
و از طریق بینی شدند. میثاق شفیع زاد سر تیم 
این گــروه پزشکی گفت: امــروزه این عمل را در 
دنیا از طریق آندوسکوپی با همکاری پزشکان 
گوش و حلق و بینی انجام می  دهند که از راه  بینی 
و سینوس اسفنویید انجام می شود و تومور 

تخلیه می شود. 

خبـر
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ــا حــضــور در دانــشــگــاه  ســــردار حــاجــی زاده ب
امیرکبیر، حل مشکات اقتصادی را راحت تر 
از مسائل نظامی دانست و گفت: بی عملی 
داخلی در دهه ۹۰ عقب افتادگی ایجاد کرد و 
موجب شد خاکریز ضعیف ما اقتصاد باشد، 
امــروز همه و به خصوص نخبگان باید پای کار 
بیایند تا مشکات کشور حل شــود. فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه خاطرنشان کــرد: دنیا 

از مسیر دستیابی به فناوری به جایی رسیده 
است. برخی کشورهایی که منابع محدودتری 
نسبت به ما دارند با تمرکز بر فناوری به قدرت 
ــن مــوضــوع در مــورد  اقــتــصــادی رســیــده انــد. ای
اروپایی ها هم صــادق اســت. آن هــا در موضوع 
نیروی انسانی هم مشکل دارنـــد و جمعیت 
جوان در اختیار ندارند. سردار حاجی زاده تأکید 
کرد: بسیاری از نیروی انسانی متخصص آن ها 
را سایر کشورها تأمین می کنند. وقتی همین 
فناوری استارلینک را بررسی می کنیم، می بینیم 
بسیاری از مدیران آن ایرانی هستند. وی افزود: 
این هم ایراد ماست که در کشورمان جای ارزش 
و ضدارزش عوض شده است. بسیاری از جوانان 
ــرای کــار کــردن نیست، در  می گویند فضایی ب
حالی که شما باید خودتان فضای کار را ایجاد 
کنید. اگــر جــوانــان دهــه ۶۰هـــم همین فکر را 
می کردند، اکنون نصف کشور دست بیگانگان 
بود. جوانان آن روز از خودشان گذشتند و امروز 
هم جوانان باید همین کــار را بکنند. رفتن به 
خارج مشکلی از کشور حل نمی کند، بلکه فقط 
مشکل همان شخص را حل می کند. حاجی زاده 

با بیان اینکه ما امروز تبدیل به یک قدرت شده 
و از قدرت منطقه ای هم عبور کرده ایم، گفت: 
اگر ایران در منطقه همراه نباشد، آن ها قادر به 

اجرای هیچ طرحی نیستند. 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: امروز 
همه ما باید کمک کنیم مشکات کم شود و 
اگر این کار را نکنیم مشکات روی دوش قشر 
ضعیف سنگینی خواهد کرد. دشمنان در تاش 

هستند تا امید مردم را ناامید کنند، 
اما ان شاءهللا با ورود جوانان این 
مشکات هــم حــل مــی شــود. 
وی یادآور شد: در دوران دفاع 
مقدس همه جهان علیه ما 
بسیج شد، اما در همان زمان 
ــرای مــثــال شهید طهرانی  ــ ب

مقدم تشخیص داد 
کــار بر زمین مانده 

آتــش پشتیبانی 
ــد  ــای اســـــت و ب
ــه  ــ ــانـ ــ ــخـ ــ ــوپـ ــ تـ
ــل  ــ ــی ــ ــک ــشــ ــ ت

دهیم. ســردار حــاجــی زاده تصریح کــرد: ما در 
آن زمان امکاناتی نداشتیم اما روحیه تهاجمی 
رو بــه جلو کــه شهید طــهــرانــی مــقــدم داشــت 
کــار را بــه پیش مــی بــرد. شاید در ابــتــدا برخی 
گمان نمی کردند جنگ طوالنی شود و خیلی 
موافق راه انداختن توپخانه نبودند، اما شهید 
طهرانی مقدم کار خــودش را می کرد.  فرمانده 
ــرد: اما  نــیــروی هوافضای سپاه خاطرنشان ک
آن ایستادگی ما را به نقطه ای رسانده است 
که برخی بــزرگــان محتاج ایــران شــده انــد. پس 
موفقیت دســت یافتنی اســت و مــی شــود به 
آن رســیــد. زمــانــی مسئله هسته ای اولویت 
اول دشمن بــود، بعد که به موشک نقطه زن 
رسیدیم، مسئله اول آن ها موشک شد و بعد 
دیدند پهپاد خطرناک تر است و اولویت آن ها 
پهپاد شد. من به شما قول می دهم 
ــد وقــــت دیـــگـــر مــوضــوع  تـــا چــن
جدیدی رو می شود که تبدیل 
به اولویت اول مقابله دشمن 

خواهد شد.

خبرخبر

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران:

بی عملی در دهه۹۰  
عقب افتادگی

 ایجاد کرد

واکنش نمایندگان به قرار گرفتن نامشان در لیست تحریم



خرید و فروش 
خارج از مرکز 

مبادله ارز، حکم 
قاچاق دارد

بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت 

گفت: با اجرای بسته 
جدید، هرگونه 

نیاز واقعی ارزی 
در مسیر قانونی 

و مشخص پاسخ 
می گیرد و خرید و 

فروش خارج از مرکز 
مبادله و یا بانک ها 

و کارگزاری های 
رسمی در حکم 

قاچاق ارز و طال بوده 
و با آن برخورد جدی 

می شود. آرایش 
جدید در حوزه 

ارز با بهره گیری 
از تجارب گذشته 

و دستاوردهای 
ضدتحریمی 

طراحی شده است.

فرزانه غالمی   بانک مرکزی 
آخرین ماه امسال را با رونمایی 
از سیاست های جدید ارزی 
و راه انـــدازی مرکز مبادله ارز و 
طال آغاز کرد؛ بــازاری که در دل 
شدیدترین تالطم های ارزی 
ماه های اخیر و با وجود عبور دالر آزاد از مرز 50 هزار 
تومان، می خواهد نرخی را بر پایه منابع  و مصارف و 
متغیرهای اقتصاد کالن، کشف و اعالم کند و تمام 

نیازهای ارزی کشور را به دور از حباب پاسخ دهد.
تقویت نظارت، مداخله و تنظیم گری، مالک قرار 
گرفتن نرخ این مرکز در بــازار آزاد، افزایش حجم 
معامالت رسمی، سهولت دسترسی متقاضیان 
بازار ارز و طال و تطبیق نقشه تجاری با نقشه ارزی 
ازجمله اهــداف و در عین حال وظایفی است که 
بانک مرکزی در بسته جدید ارزی خــود دنبال 
می کند.در تــاالر حواله مرکز مبادله ارز و طال که 
دیروز کارش را بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 
آغاز کرد بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات 
صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فوالد، پاالیش 
نفت، قیر و سایر صادرکنندگان با قیمتی باالتر از 
نرخ نیما و کمتر از نرخ  های کاذب و قاچاق، عرضه و 

به واردکنندگان فروخته می شود. 
مطابق مدل جدید ارزی بانک مرکزی که بر تجربه 
روسیه در بازگرداندن ارزش روبل در جنگ اوکراین 
استوار است، اسکناس ارز هم برای مصارف 68 
قلم نیاز خدماتی )ازجمله مسافرتی، پزشکی، 
دانشجویی( در مرکز مبادله ارز و طال تأمین می شود 
و این در حالی است که تأمین ارز برای واردات دارو، 
لوازم و تجهیزات پزشکی و کاالهای اساسی با نرخ 
28 هزار و 500 تومان از محل ارز نفتی در سامانه 
نیما همچنان ادامه دارد و بدین ترتیب هر نرخ و 
بازار دیگری جز نرخ مرکز مبادله ارز و طال و سامانه 
نیما از نظر بانک مرکزی، قاچاق محسوب می شود. 
گفتنی است نخستین نرخ مرکز مبادله ارز کشور 
در روز گذشته دالر ۴۱ هزار و 5۴۹ تومانی و حواله 

۳6هزارو۱۳0 تومانی بود.

  مرکز مبادله ارز؛ پایان سرگیجه بانک مرکزی  ◾
یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با قدس و در 
پاسخ به این پرسش که بسته جدید ارزی بانک 
مرکزی و راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال تا چه حد 
می تواند به ثبات بازار ارز کمک کند، می گوید:  امروز 
برای بانک مرکزی دو مسئله کلیدی مطرح است. 
یکی اینکه بتواند منابع ارزی مناسب، تجهیز و 
گشایش های ارزی واقعی را ایجاد کند و دیگر اینکه 
بتواند در وضعیت ارزی موجود و به فرض اینکه 
گشایش ارزی جدیدی رخ ندهد، بتواند رهبر و 

سیگنال ده بازار باشد. 
حسین درودیان اضافه می کند: وقتی بانک مرکزی 
اعالم می کند مصارف را با نرخ ارز ترجیحی تأمین 
می کند و با بازار آزاد کاری ندارد، این خطر و آسیب 

را به همراه دارد که رهبری بازار را از دست می دهد 
و این گونه به نظر می رسد که این بانک با راه اندازی 
مرکز مبادله می خواهد منابع ارزی موجود را تحت 
کنترل خود بگیرد که این کار هزینه زاست چون 
ناگزیر است نرخ بــازار آزاد را دست کم به صورت 

موقت به رسمیت بشناسد. 
به عقیده این اقتصاددان اگر بانک مرکزی بتواند 
نقش رهبری بازار را به خوبی ایفا کند تا حدودی 
در کنترل رفتار نــرخ ارز هم موفق می شود، اما 
این به معنی ثابت نگه داشتن نرخ نیست، بلکه 
قادر خواهد بود از سرکشی های ناگهانی نرخ ارز 
جلوگیری کند.درودیان می گوید: بانک مرکزی 
در دور جدید فعالیتش تاکنون هیچ بسته روشن 
و مشخصی در قبال بــازار ارز نداشته و به نظر 
می رسد هنوز هم به نتیجه نرسیده و یا فقط روی 
کاغذ توانسته به سیاست مشخصی برسد. این 
بی برنامگی را از نرخ دالر 28هـــزارو500 تومانی 
به وضــوح می شد فهمید چون دایــره شمول آن 
مشخص نبود و در تازه ترین اعالم، این دایره به 
ارز دولتی )حاصل از صادرات نفت( محدود شده 

است و عمالً ارز شرکت ها را شامل نمی شود. 
این اقتصاددان ادامه می دهد: وضع موجود بازار ارز 
را بیشتر از آنکه به یک »فعل« منتسب کنیم باید 
به این نسبت دهیم که در نحوه سیاست های ارزی 

دچار نوعی سرگیجه و بالتکلیفی بوده ایم.

ضرورت حرکت کریدوری در نرخ ارز    ◾
وی در خصوص الــزامــات اجــرایــی بسته جدید 
ارزی و بــازار مبادله ارز و طال هم می گوید: یکی از 
الزامات موفقیت این مرکز این است که بتواند به 
گونه ای تمام منابع ارزی کشور و به طور مشخص 
ارز شرکت ها را به طــور حداکثری در خــود جای 
دهد و بانک  مرکزی روی منابع ارزی اشراف خوبی 
داشته باشد که این امر نیازمند داشتن سطحی 
از  اختیارات و قدرت عمل در بانک مرکزی است. 
اما از آن جایی که این بانک برای دور زدن تحریم ها 
هم ســراغ شبکه مویرگی توزیع و تجارت و هم 
مبادالت ارزی رفته و این شبکه مویرگی همان طور 
که ضدتحریم عمل می کند، در داخــل هم ضد 
کنترل پذیر نیست، بانک مرکزی نمی داند این 
منابع ارزی دقیقاً دست چه کسانی و از چه جنسی 
است که بازار مبادله ارز و طال باید تا حدی بتواند 
این مشکل را حل کند. به باور وی، الزام اجرایی دیگر 
در این سیاست این است که بانک مرکزی باید نرخ 
آزاد ارز را به رسمیت بشناسد و به اصطالح سوار 
بر این نرخ باشد تا به تدریج فرمان بازار را در دست 
بگیرد و رفتار نرخ ارز در بازار آزاد تابع این مرکز شود.
به عقیده او، برنامه بانک مرکزی برای اینکه نرخ 
کشف شده در مرکز مبادله ارز و طال، مبنا و مرجع 
قیمت گذاری بازار ارز باشد، در دوره ریاست کلی 
ناصر همتی تجربه شده است. درودیان می گوید: 

در آن مقطع برای بیش از یک سال، نرخ صرافی 
ملی به بازار خط می داد چون بانک مرکزی ابتدا نرخ 
بازار را به رسمیت شناخت و به سمت ایجاد نوعی 
کریدور قیمتی در بازار آزاد رفت، امروز هم بانک 

مرکزی باید به همین شیوه عمل کند.
درودیــــان خاطرنشان مــی کــنــد: کشف نــرخ ارز 
در مرکز مبادله ارز و طــال بــر اســاس متغیرهای 
ــدان معنی اســت که بانک  بنیادین اقتصادی ب
مرکزی می خواهد تابع شرایط اقتصادی کشور 
باشد و اگر بتواند به تغییر نرخ کنترل شده برسد 
و بر بــازار مسلط شود دستاورد خوبی است، اما 
این امر لزوماً به معنی محقق شدن ثبات نرخ ارز 
نیست و اگر بانک مرکزی به رهبری بازار ارز برسد 
می توانیم امیدوار باشیم با توجه به منابع مطلوب 
ارزی رفتار نرخ از کنترل بانک مرکزی خارج نشود 

و سرکشی های عجیب و غریب نداشته باشد.
به باور این اقتصاددان ایجاد مرکز مبادله ارز و طال 
در صورتی می تواند گام مؤثری در مدیریت بازار ارز 
باشد که در نهایت به این امر منجر شود که بانک 
مرکزی »بزرگ بازار« باشد و بازار آزاد از این بانک 
حساب ببرد و احساس کند رفتار بانک مرکزی 

می تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. 

 مرکز مبادله به رفتارهای تکمیلی نیاز دارد ◾
او ادامه می دهد: گام مهم دیگر برای مدیریت بازار 
ارز افزایش وصولی و درآمدهای ارزی و اشراف بانک 
مرکزی بر داشته های ارزی کشور است ضمن اینکه 
به افزایش کیفیت ارز در دسترس یا انطباق بیشتر 
تجارت کشور با کیفیت منابع ارزی نیاز داریم که 
مورد سوم فقط در کنترل بانک مرکزی نیست و باید 
دستگاه های دیگر به ویژه وزارتخانه های کشاورزی 
و صمت که عمالً درگیر موضوع واردات هستند 

همراهی الزم را داشته باشند.
درودیان می گوید: یکی از مشکالت جدی امروز 
ارزی مــا ایــن اســت کــه ارزهـــای در دســتــرس در 
جاهایی به درد واردات و تجارتمان نمی خورند. 
پس اینکه گفته می شود وضعیت منابع ارزی 
مطلوب است، حرف درستی است اما کیفیت 
الزم ارزی برای واردات خاص نداریم چون وقتی 
به طور مشخص می خواهیم کاالهای واسطه ای 
ــوراک دام وارد کنیم نیازمند درهــم  مانند خـ
امارات هستیم تا در نهایت به دالر و یورو تبدیل 
شود، اما درهم به اندازه کافی نداریم و مثالً یوان 
یا لیر داریــم. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، 
منطبق کردن نقشه ارزی و تجاری کشور پروژه ای 
طوالنی مدت است که بانک مرکزی باید آن را 
پیگیری کند. او تأکید می کند: گشایش های ارزی 
مطلوب کشور به راه اندازی بازار و سامانه خاصی 
نیاز نــدارد و باید به فکر افزایش منابع ارزی، 
ورودی ارز و باال بردن کیفیت ارز باشیم و بانک 
مرکزی نیازها را تنها با مرکز مبادله نمی تواند 

مرتفع کند.

بررسی الزامات موفقیت سیاست های جدید ارزی دولت 

بسته جدید بانک مرکزی چگونه 
نرخ ارز را مهار می کند؟

یکی از الزامات موفقیت این مرکز این اســت که بتواند به 
گونه ای تمام منابع ارزی کشــور و به طور مشخص ارز 
شرکت ها را به طور حداکثری در خود جای دهد و بانک  

مرکزی روی منابع ارزی اشراف خوبی داشته باشد.
گزيدهگزيده

تحلیل
 درس های تجربه روسیه برای 

مدیریت بازار ارز در ایران
سعید سید حسین زاده  پس از وقــوع جنگ 
بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم ها علیه 
روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد که با 
اقدام هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش 
نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و 
افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از 
سوی سیاست گذاران روسی همراه شد. بازگشت 
ارزش روبل به مقادیر پیش از آغاز جنگ و حتی 
رسیدن به ارزش باالتر از آن، پرسش های بسیاری 
در خصوص دالیل موفقیت سیاست های ارزی این 

کشور مطرح کرده است. 
سیاست گذاران اقتصادی از ســال20۱7، ورودی 
ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت 
کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت 
جلوگیری شــود. به نوعی تثبیت ورودی ارزهــای 
نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد 
روسیه داد که کاهش صادرات نفتی )به هر دلیلی( 
موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. با آغاز جنگ 
و توقف اجـــرای ایــن سیاست و افــزایــش ورودی 
ــازار ارز روسیه، شاهد کاهش  ارزهــای نفتی به ب
نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ بودیم. 
ــت مهم ایــن درس آمــوخــتــه آن اســت کــه در  دالل
صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار 
اشتباه های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را 
صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات 

)رسمی و غیررسمی( کرد. 
دیگر درس آموخته روسیه برای اقتصاد ایران آن 
است که پوتین دستور به اعمال کنترل حساب 
سرمایه داد. بر پایه این دستور شهروندان روسیه 
از انتقال پول به بانک های خارجی منع شدند. 
پرداخت های خارجی برای بازپرداخت بدهی های 
خارجی مسدود شد. کارگزاران بورس از فروش اوراق 
بهادار کشورهای خارجی منع شدند. همچنین 
پرداخت های ارزی به افراد غیرمقیم ممنوع اعالم 
شد و افراد مقیم در روسیه از انتقال پول از طریق 
ارائــه دهــنــدگــان خدمات پــرداخــت خارجی منع 
شدند. الزام به فروش 80 درصد از ارزهای حاصل 
از صادرات در بازار ارز از دیگر اقدام های مهم در این 
زمینه بوده است. ایران در تجربه جهش ارزی سال 
۱۳۹7  نیز اقــدام به کنترل ارزی و بستن حساب 
سرمایه کرد. بدین ترتیب معامالت در بــازار آزاد 
غیرقانونی اعالم شد و واردکنندگان تنها با انجام 
ثبت سفارش و دریافت مجوز خرید ارز از بانک 
مرکزی مجاز به واردات شدند. مصوبه رفع تعهد 
ارزی از مهرماه ۹7 تا کنون پابرجا بوده و در طرح 
جدید بانک مرکزی نیز به آن اشاره شده است که 
روشی برای جلوگیری از افزایش تقاضای خروج 

سرمایه و افزایش نرخ ارز ناشی از آن است.

اقتصاد3
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خبرخبر
روزروز

مرکز مبادله ارز و طال شروعی برای حکمرانی قوی حاکمیت ارزی کشور است
محمدرضا فرزین روز سه شنبه در مراسم رونمایی از مرکز 
مبادله ارز و طالی ایران گفت:  در تمام دنیا بانک مرکزی 
نهاد اصلی در حــوزه ارز اســت و متأسفانه در شرایط 
کنونی کشور نهادهای الزم وجود ندارد و اختیارات کمتر 
شده است و مرکز مبادله شروعی برای حکمرانی قوی 
حاکمیت ارزی در کشور است. فرزین تسهیل در فرایند 

تخصیص ارز را یکی از اهــداف مرکز مبادله برشمرد و 
خاطرنشان کرد: اختصاص نرخ مرجع در بازار که االن 
به دالیل انتظارات تورمی و سایر عوامل سبب افزایش 
قیمت ها شده باید جایی سامان می گرفت که اینجا مرکز 
مبادله خواهد بود. مرکز مبادله ارز و طال جایگزین بازار 
خواهد شد و کشف قیمت خواهد کرد . فرزین افزود: 

مرکز مبادله ارز و طال چند جزء دارد که نخستین آن 
تاالر حواله است و بخش عمده ای از ارزهای سامانه نیما 
مثل ارز فوالدی ها و پتروشیمی ها و مواد غذایی در تاالر 
اول و به روش کشف قیمت عرضه  می شود. با این اقدام 
عرضه ارز بیشتر و با کیفیت می شود. وی وجه دوم مرکز 
مبادله ارز و طال را تاالر دوم برشمرد و خاطرنشان کرد: 

این تاالر ارز خدماتی را ارائه خواهد کرد. مرکز مبادله؛ 
مرجع ارز و طالی کشور خواهد شد و در آینده نزدیک 
از ابزارهای دیگری مثل ابزار معامالت سلف و فیوچر در 
آن استفاده خواهد شد. گفتنی است با راه  اندازی مرکز 
مبادله ارز و طال، در معامالت دیروز قیمت دالر و سکه با 

کاهش مواجه شد.

رفع تعهد ارزی
  سواد اقتصادی

  سیدحسین زاده   همه صادرکنندگان کاال 
به خارج از کشور وظیفه دارند مطابق مصوبات 

هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
ارز ناشی از صادرات را دوباره به چرخه اقتصادی 

کشور برگردانند. دولت با استفاده از این طرح 

می خواهد مطمئن شود ارز دریافتی حاصل از 
کاالیی که اجازه صادرات داده دوباره وارد کشور 

شده است یا خیر؟
 ارز حاصل از صادرات کاال باید به چند روش و یا 

ترکیبی از آن ها به کشور بازگردانده شود، در غیر 

این صورت صادرکننده متهم به قاچاق ارز کاال، 
تحت تعقیب و پیگرد قانونی از سوی دادگاه قرار 

می گیرد.  
روش های پیشنهادی بانک مرکزی برای رفع 

تعهد ارزی به شرح زیر است: فروش ارز در سامانه 

نیما، صادرات در مقابل واردات، فروش ارز ناشی 
از صادرات به واردکننده ثالث، فروش اسکناس به 

صرافی ها،  فروش ارز بدست آمده در صرافی های 
مجاز یا بانک ها و یا سپرده گذاری ارزی در 

بانک های کشور.
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روابط  عمومی  بنادر  و  دریانوردی  بندر لنگه  و غرب هرمزگان 

- موضوع خدمات مشاوره : مطالعه بازسازی راه دسترسی به بندر شیوء
- رش�ته یا زمینه تخصصی مش�اور : متقاضیان بایس�تی دارای حداقل پایه 3گروه راه و ترابری 

تخصص راه سازی  از سازمان برنامه و بودجه كشور با ظرفیت آزاد كاری باشند.
- مح�ل، مهل�ت و نح�وه دریاف�ت اس�ناد : از تاری�خ درج آگهی تا س�اعت 19:00  روز ش�نبه  
تاری�خ 1401/12/06 ب�ا مراجع�ه ب�ه س�امانه ت�داركات الكترونیكی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس

 www.setadiran.ir  امكان پذیراست. 
- محل و مهلت تسلیم پاكت اسناد: مشاوران باید پیشنهادها را تا ساعت19:00 روز  شنبه  مورخ 

1401/12/13 در سامانه ستاد بارگزاری نمایند.
ك�د پس�تی   – -آدرس: هرمزگان-بن�در لنگه-مدیری�ت بن�ادر ودریان�وردی بن�در لنگ�ه  

7971945699
تلفن: 07644243290                                                      فاكس: 07644245186

شناسه آگهی 1459485

سازمان بنادر ودریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مدیریت بنادر و دریانوردی بندر لنگه و غرب استان هرمزگان

آگهی فراخوان ارزیابی كیفی مشاوران نوبت دوم
شماره فراخوان : 2001003754000021

40
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سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری مشهد در نظر دارد بهره برداری 
از تعداد 6 دستگاه غرفه واقع در ذیل پل های عابر پیاده سطح شهر را مطابق مشخصات مندرج در 
اسناد مزایده صرفاً به اشخاص حقیقی واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از كلیه متقاضیان دارای سوابق 
فعالیت مرتبط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی تارنمای ذیل 

مراجعه نمایند.
1- كانكس شماره یك واقع در ذیل پل عابر پیاده هاشمیه 22  جهت عرضه كافی شاپ و مواد 

غذائی با مبلغ پایه اجاره سالیانه: 744.000.000 ریال    
2- كانكس شماره دو واقع در ذیل پل عابر پیاده هاشمیه 33 جهت عرضه كافی شاپ و مواد غذائی 

با مبلغ پایه اجاره سالیانه: 780.000.000 ریال
3- كانكس شماره سه واقع در ذیل پل عابر پیاده بلوار هفت تیر  مقابل هفت تیر 16 جهت عرضه 

كافی شاپ و مواد غذائی با مبلغ پایه اجاره سالیانه: 840.000.000 ریال
4- كانكس شماره چهار واقع در ذیل پل عابر پیاده خیابان شهید فرامرز عباسی 3 و5  جهت 

عرضه گل و لوازم التحریر و اجناس سوپری با مبلغ پایه اجاره سالیانه: 840.000.000 ریال
5- كانكس شماره پنج واقع در ذیل پل عابر پیاده بلوار شهید فكوری جنب پارك الله جهت عرضه 

كافی شاپ و مواد غذائی با مبلغ پایه اجاره سالیانه: 600.000.000 ریال
6- كانكس شماره 6 واقع در ذیل پل عابر پیاده بلوار شهید فكوری 16 مقابل بانك ملی جهت 

عرضه كافی شاپ و مواد غذائی با مبلغ پایه اجاره سالیانه: 540.000.000 ریال
مدت بهره برداری اولیه دوازده ماه مطابق با شرایط ذكر شده در اسناد مزایده می باشد. اطالعات 

مزایده شهرداری مشهد در سایت http://ets.mashhad.ir درج میگردد.
معاونت خدمات و محیط  زیست شهری

آگهی مزایده بهره برداری از 6 غرفه واقع در ذیل پل های عابر پیاده سطح شهر

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

كشاورزی



   برگزاری 
بزرگداشت 
محمدجعفر یاحقی  
ششصدوپنجاه وپنجمین 
شب از شب های بخارا 
به محمدجعفر یاحقی 
اختصاص یافته که فردا، 
چهارم اسفندماه از ساعت 
۱۷ در تاالر فردوسی 
دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه فردوسی 
برگزار خواهد شد.

عبدالغفور آرزو، 
شمس الحق آریانفر، 
خدیجه بوذرجمهری، 
محمدحسین پاپلی 
یزدی، سیدمهدی زرقانی، 
علی اشرف صادقی، 
قطب الدین صادقی، 
نعمت اهلل فاضلی و  علی 
دهباشی از سخنرانان 
مراسم هستند.

 

موسیقی

صبا کریمی   سینماسیار 
طرح سازمان سینمایی، ویژه 
مناطق فاقد سینماست که 
چند سالی است در سراسر 
کشور فعال شده و فیلم های 
روز سینما را در ایــن مناطق 
نمایش مــی دهــد. از آنجایی کــه در نهادهای 
مربوط به سازمان سینمایی تنها بخشی که دفاتر 
استانی در سراسر کشور دارد انجمن سینمای 
ــران اســت، ایــن مأموریت به انجمن  جوانان ای
واگذار شده تا همه مناطق محروم و کم برخوردار 
را پوشش دهد و در صــورت اجــرای مستمر آن 
می تواند جادوی سینما را به مناطقی ببرد که از 

این امکان فرهنگی برخوردار نیستند. 
حــاال در روزهــایــی کــه مـــردم زلـــزلـــه زده خــوی با 
مشکالت و کمبودهای ناشی از زلزله دست  و 
پنجه نرم می کنند انجمن سینمای جوانان با 
استقرار دو دستگاه سینماسیار در کمپ های 
زلزله زدگان و نمایش روزانه ۱۰ سانس، فیلم های 
سینمایی روز را برای بهبود حال روحی مردم و 
پر کردن اوقات فراغت آن ها به ویژه کودکان اکران 
می کند. ایــن درحالی اســت که براساس آنچه 
مدیرعامل انجمن از اجــرای این طرح در خوی 
می گوید استقبال بچه ها از فیلم ها بسیار خوب 
بوده و تأثیر زیادی در پر کردن اوقات فراغت آن ها 

داشته است. 
مهدی آذرپــنــدار، مدیرعامل انجمن سینمای 
جوانان ایران درباره پیشینه فعالیت سینماسیار 
به خبرنگار ما می گوید: سامانه سینماسیار از 
سال های ۹۶ و ۹۷ در اختیار انجمن سینمای 
جوان قرار گرفت. تقریباً ۱۰۰دستگاه در کشور 
تولید شده بود که حدود ۸۰دستگاه آن در اختیار 
انجمن است؛ از این تعداد ۶۰ـ  5۰ عدد فعال و 
بقیه در حال تعمیر یا تغییر اپراتور هستند اما 
ایــن سامانه تقریباً در همه استان های کشور 

توزیع شده است.

سینماسیار؛ بستری امن برای نمایش فیلم ◾
وی با بیان اینکه یکی از امتیازات این سیستم 

ــرای آن  امــن بــودنــش اســـت، دربــــاره شــیــوه اجــ
می گوید: فیلم در تهران به صــورت دی سی پی 
روی سرور بارگذاری می شود و همکاران اپراتور 
ما در سراسر کشور می توانند آن را اکران کنند، 
در حالی که به نسخه فیلم دسترسی ندارند و 

معضل قاچاق هم پیش نمی آید. 
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان با بیان اینکه 
در شهرهایی که این طرح اجرا شده، مردم اقبال 
بسیار خوبی به آن نشان دادند، به سال گذشته 
اشــاره می کند که فیلم های فجر نیز در مناطق 
کپرنشین اکران شد و حاال استقرار سینماسیار 
در شهر خوی توانسته فضای خوبی برای بچه ها 
به وجــود بیاورد و با استقبال گرم آن هــا روبــه رو 

شده است.
وی دربــاره اینکه چرا فیلم های امسال به اکران 
سینماسیار نرسید این طور می گوید: با توجه 
به اینکه همه فیلم ها دقیقه نودی به جشنواره 
رسیدند و فرایند آمـــاده ســـازی  آن هـــا مشکل 
داشــت، میسر نبود این امر را در فجر امسال 
نیز تکرار کنیم. اما سیاست رساندن فیلم ها به 
شهرهای بی سینما توسط سینماسیار ادامه 

دارد و به صورت مستمر پیگیری می شود.

آغــاز رایزنی بــرای اکــران فیلم های نــوروزی در  ◾
سینماسیار

ــوروزی در  ــ ــاره اکـــران فیلم های ن ــ آذرپـــنـــدار درب
سینماسیار می گوید: تا جایی که پخش کننده ها 
با ما همراهی کنند و فیلم ها با سیاست های ما 
ــوروزی را  همخوانی داشته باشد حتماً اکــران ن
در سینماسیار هم خواهیم داشت. با این حال 
همیشه از فیلم های نوروزی حداقل دو سه فیلم 
بــرای اکــران سینماسیار داشتیم و همین حاال 
هم مذاکرات درزمینه اکران نوروزی ۱۴۰۲ را آغاز 

کرده ایم. 
اما میکائیل دیانی، معاون ارتباطات و بازرگانی 
انجمن سینمای جوانان که در پروژه سینماسیار 
این انجمن نیز فعال است با بیان اینکه تقریباً 
حدود هــزارو۱۰۰ شهر و منطقه سینما ندارند و 
دستگاه های موجود نمی توانند به همه مناطق 
خدمت رسانی کنند، تصریح می کند: با آمایش 
سرزمینی که انجام دادیم مناطقی که دسترسی 
بسیار محدودی به سینما داشتند شناسایی 
و پوشش داده شد و در هر استان دست کم دو 
دستگاه وجود دارد که در مناطق کم برخوردارتر 

مستقر شده است.

سینماسیار با بلیتی یک سوم سینما ◾
وی با بیان اینکه میانگین بلیت سینماسیار 
بین ۷ تا ۱۰هزارتومان است و با بلیت ۳۰ تا ۴5 
هــزار تومانی سالن های سینما فاصله دارد، به 
ــدون سینما با ارقــامــی بسیار  پوشش مناطق ب
کمتر از سالن های سینما و با نگاه عدالت فرهنگی 
اشاره می کند و می گوید: در دوران کرونا فعالیت 
سینماسیار محدود شده بود اما از ابتدای سال 
۱۴۰۰ و تأکید بر عدالت فرهنگی به عنوان نگاه 
قاطبه دولت، توجه به سینماسیار بیشتر شد و 
از اواســط سال گذشته تالش کردیم تعمیرات و 
به روزرسانی ها را انجام دهیم. اولین اتفاق، نمایش 
آثار جشنواره چهلم فجر و پس از آن، اکران نوروزی 
بود که با استقبال بسیاری روبه رو شد و »موقعیت 

مهدی« فروش قابل توجهی داشت.

سینماسیار همراه بچه های زلزله زده خوی شد ◾
معاون ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای جوانان 
دربـــاره اجــرای ایــن طــرح در شهر زلــزلــه زده خــوی به 
خبرنگار ما می گوید: زمانی که زلزله خوی پیش آمد 
فکر کردیم برقراری سینماسیار می تواند التیام بخش 
آالم مردم زلزله زده باشد و تصمیم گرفتیم دستگاه های 
سینماسیار را در کمپ های زلزله زدگان و برای پرکردن 
اوقات فراغت و تفریحات کودکان مستقر کنیم.وی با 
بیان اینکه در دو نقطه از شهر روزانه ۱۰ سانس فیلم 
اکران می شود، از استقبال فوق العاده  بچه ها می گوید 
و اینکه اکران این آثار توانسته تا حدودی فضای روحی 
آن هــا را تغییر دهــد. وی یــادآور می شود: البته برای 
بزرگساالن هم فیلم داریم اما عمده فیلم هایی که در 
طول روز به نمایش درمی آید ویژه کودکان و نوجوانان 
است و سانس های آخروقت به فیلم های بزرگساالن 

اختصاص دارد.

سینماسیار تا چه زمانی در خوی فعال است؟ ◾
دیانی از ادامــه این طرح در خوی خبر می دهد و 
تأکید می کند: تصمیم داریم تا زمان برقراری این 
کمپ ها در مناطق زلــزلــه زده و بازگشت مــردم به 
خانه هایشان بــه آن هــا خدمت رسانی و اوقــات 

فراغتشان را پر کنیم.

لذت فیلم دیدن در میان کمپ های زلزله زدگان با نمایش روزانه ۱۰ سانس 

التیام »سینما سیار« بر آالم بچه های خوی 

خبرخبر
روزروز

استراتژیست ترین شاعر انقالب  ◾
مصطفی محدثی خراسانی در آیین تجلیل از قادر طهماسبی 
)فرید( گفت: فرید استراتژیست ترین شاعر انقالب در سه 
عرصه شعر انقالب، شعر آیینی و شعر دفاع مقدس است و 
افق هایی را گشوده تا دیگران از همان راه، مسیری را طی کنند. 
وی افزود: یکی از اشعاری که برای شاعران راه گشود، غزل »کربال 
در کربال می ماند اگر زینب نبود« است که نگاه ما را به حماسه 

حسینی و شعر آیینی متحول کرد.

رضا عطاران با »خوابم می آد« در شبکه نمایش خانگی  ◾
»خوابم می آد« نخستین فیلم سینمایی رضا عطاران در مقام 

کارگردان در شبکه نمایش خانگی عرضه شد.
این فیلم محصول سال ۱۳۹۰ است و عالوه بر خود عطاران، 
بازیگران مطرح دیگری چون اکبر عبدی، مریال زارعــی، 
ویشکا آسایش، سروش صحت، ناصر گیتی جاه، اصغر 
ســمــســارزاده، حسین محب اهـــری و فاطمه هاشمی 

نقش آفرینی کرده اند. 

 »سرهنگ ثریا« در نوروز اکران نمی شود  ◾
جلیل شعبانی، تهیه کننده فیلم »سرهنگ ثریا« درباره 
زمان اکران این فیلم  و ارزیابی اش از شرایط کلی اکران گفت: 
فعالً تصمیم خاصی بــرای اکــران »سرهنگ ثریا« گرفته 
نشده و بررسی ها برای زمان مناسب در سازمان اوج انجام 
می شود. البته به نظرم امسال با توجه به مقارن شدن عید 
نوروز با ماه مبارک رمضان، استقبال از اکران نوروز کمتر 

شده است.

»فرزاد فرزین« و »زانکو« روی صحنه می روند ◾
فرزاد فرزین، خواننده پاپ، در اینستاگرام اعالم کرد جمعه 
ـ پنجم اسفندماهـ  در سالن میالد نمایشگاه به روی صحنه 
خواهد رفت. هنوز اطالعاتی از اجرا و ساعت برگزاری در دست 
نیست. همچنین »زانکو« هم قرار است دوم اسفند در کیش 
و هفتم اسفند در دو سانس ۱۹ و ۲۲ در سالن میالد به روی 
صحنه بــرود. قیمت بلیت  کنسرت این خواننده در تهران 

۴۹5هزار تومان است.

  نمایشگاه اسباب بازی با نمادهای ایرانی 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک 

که با نظارت شورای نظارت بر اسباب بازی از روز 
گذشته آغاز شده تا 5 اسفند ماه  به صورت حضوری 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

پذیرای عالقه مندان خواهد بود.
 این نمایشگاه بیش از 80تولیدکننده داخلی را دور 

هم جمع کرده و خانواده های دغدغه مند می توانند 
با حضور در این نمایشگاه از اسباب بازی هایی با 

برندهای داخلی و دارای نمادها، عناصر و نشان های 

ایرانی که همسو با فرهنگ بومی ماست، بازدید کنند 
تا نام و نشان های داخلی را بشناسند و از محصوالت 

داخلی که متناسب با فرهنگ بومی و سلیقه ایرانی 
اسالمی تولید شده، برای فرزندان خود استفاده 

کنند. 

 با اعالم تغییر زمان اختتامیه
سی و هشتمین جشنواره 
موسیقی فجر فردا به پایان 

می رسد 

زمانیان سی و هشتمین جشنواره موسیقی 
فجر که  از ۲۸ بهمن  به دبیری بهزاد عبدی برگزار 
شده بود، قرار بود امروز به پایان برسد اما با توجه به 
همزمانی با اختتامیه سی و نهمین دوره مسابقات 
بین المللی قــرآن کریم با حضور رئیس جمهور 
و همراهی وزیــر فرهنگ در ایــن مراسم، بنا شد 

اختتامیه این دوره از جشنواره، فردا برگزار شود.
سی و هشتمین جشنواره موسیقی در بخش های 
ـَـد(، غیررقابتی )ارکــســتــرال،  ــارب رقابتی)جایزه ب
کالسیک، ردیف دستگاهی، نواحی، هنرستان های 
ــاپ(، بین الملل، ســرود، استان ها،  موسیقی و پ
پــژوهــش، جــشــنــواره جــشــنــواره هــا و جایزه های 
ترانه در حالی فردا به پایان می رسد که اختتامیه 
آن از ساعت ۱۸:۳۰ در تــاالر وحــدت و با حضور 
محمدمهدی اسماعیلی وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، مسئوالن فرهنگی و هنری، هنرمندان، 

اصحاب رسانه و عالقه مندان خواهد بود. 
گفتنی است بخش های مختلف جشنواره روز 
سه شنبه به پایان رسیداما بخش پاپ تا امروز 
ادامه دارد و کنسرت های موسیقی مجید رضوی 
و رضــا بهرام شامگاه امــروز ساعت ۱۹ و ۲۲ در 
سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 

می شوند. 
در سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر، بخش 
بین الملل شامل هشت گــروه موسیقی بــود که 
از کشورهای پرتغال، روسیه، مجارستان، هند، 
افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان و صربستان 
ــــداد حاضر شدند و اجــراهــایــی را به  در ایــن روی
صحنه بردند.   نخستین اجرای خارجی به کشور 
مجارستان تعلق داشت و آخرین اجرا هم متعلق 
به گروه موسیقی سنت پترزبورگ از روسیه بود که 

دوم اسفند ماه در تاالر وحدت برگزار شد.

در روزهایی که مردم زلزله زده خوی با مشکالت و کمبودهای ناشی از زلزله دست  
و پنجه نرم می کنند انجمن سینمای جوانان با استقرار دو دستگاه سینماسیار در 
کمپ های زلزله زدگان و نمایش روزانه ۱0 سانس، فیلم های سینمایی روز را برای 
بهبود حال روحی مردم و پر کردن اوقات فراغت آن ها به ویژه کودکان اکران می کند.

گزيدهگزيده
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000040

موضوع : تهیه ، نصب ، تعمیر و نگهداری پایه و تابلوهای راهنمای 
مسیر از نوع  ریلی با شبرنگ رده مهندسی 10 ساله.

مبلغ برآورد:  29.999.336.320 ریال.
در  شرکت  و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه، 
در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد
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پی��رو آگه��ی منتش��ر ش��ده در روزنامه 
قدس مورخ 1401/11/23 ش��ماره 10024 
بدینوسیله به اطالع سهامداران محترم 
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن )سهامی 
عام( میرس��اند با توجه به نهایی نش��دن 
روند بررسی طرح توجیه افزایش سرمایه 
در س��ازمان بورس و اوراق بهادار مجمع 
فوق العاده مورخ 1401/12/11 با محوریت 

افزایش سرمایه برگزار نخواهد شد .
بدیهی است تاریخ جدید برگزاری مجمع 
مذبور از طریق روزنامه قدس و س��امانه 
کدال به اطالع سهامداران محترم خواهد 

رسید.
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تبار 

ثامن)سهامی عام(

آگهی لغو مجمع عمومی 
فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن 
)سهامی عام(
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آگه��ی دع��وت س��هام دارن ش��رکت توس��عه                    
بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراس��ان 
جنوبی )سهامی عام( ثبت شده به شماره 5529 
و شناس��ه ملی 14006673826  جهت تش��کیل  

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده .
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی به 
طور ف��وق العاده  در س��اعت 10:00 صبح  مورخ 
1401/12/15 به آدرس: محل ش��رکت خراسان 
جنوبی – شهرس��تان فردوس- حاش��یه میدان 
صاحب الزمان – ش��رکت آریا حساب فردوس- 
کدپس��تی 9771686458  تش��کیل م��ی گردد 

حضور بهمراه رسانند. 
دستور جلسه: 

اتخاذ تصمیم در خصوص:
1-  انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرس

3- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1400 

4- تصمی��م گی��ری در مورد برنامه ش��رکت و 
اتخاذ تصمیمات بر عهده مجمع 

هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران 
برای تشکیل مجمع عمومی عادی

 به طور فوق العاده
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شرکت صنایع غذایی رضوی در نظر دارد
خریداری  مناقصه  انجام  طریق  از  را  خود  موردنیاز  کامل  مرغ  تخم  پودر 
نماید. لذا تامین کنندگان محترم می توانند جهت دریافت فرم شرکت در 
مناقصه از تاریخ1401/12/02 لغایت1401/12/09 در ساعات اداری به دبیرخانه 
شرکت به آدرس: مشهد- ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب میدان بزرگ قائم- 
پیامبر اعظم 2 مراجعه نمایند. همچنین امکان دریافت فرم مربوطه از طریق 
سایت شرکت به آدرسWWW. NANERAZAVI. COM امکان پذیر 

می باشد.

آگهی مناقصه خرید پودر تخم مرغ کامل
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پیش  دیوارهای  نصب  و  سازی  ایمن   « فراخوان  دارد  نظر  در  باغستان  شهرداری 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   « محمدیه  کانال  مجاورت  در  بتنی  ساخته 
دولت برگزار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط )دارا بودن حداقل رتبه ۵ در رشته 
آید.  به عمل می  ریزی( جهت شرکت در مناقصه دعوت  برنامه  و  از سازمان مدیریت  باند  و  راه 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام 

الزم را به عمل آورند. 
شرح مناقصه: 

۱( مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 10/000/000/000 ریال با کلیه کسورات قانونی و ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده. 
۲( سپرده شرکت در مناقصه 500/000/0۰۰ ریال که به صورت واریز نقدی و ضمانت نامه معتبر بانکی 

مورد پذیرش شهرداری باغستان میباشد.
مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  چهارشنبه   1401/۱۲/03 مورخ  از  مناقصه  اسناد  خرید  مهلت   )۳
نشانی  به  تدارکات دولت  به سامانه  از طریق مراجعه  و مدارک  اسناد  و  1401/۱۲/07 یکشنبه 

www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.
۴( قیمت اسناد مناقصه مبلغ 1/۵00/000 )یک میلیون پانصد هزار ریال( می باشد که به حساب 
تدارکات  سامانه  طریق  از  الکترونیک  صورت  به  آباد  خادم  شعبه  ملی  بانک   0۱0۵۳۶۹۶۹۶00۹

الکترونیک دولت www.setadiran.ir قابل پرداخت می باشد.
۵( مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1401/۱۲/18 روز پنجشنبه و نحوه تحویل 

اسناد از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
۶( تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده و بازگشایی پاکت ها در تاریخ 1401/۱۲/20 )روز شنبه( 
۷( مناقصه گران می بایست اصل فیش واریز نقدی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را پیش از 

پایان مهلت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری باغستان تحویل نمایند.
۸( هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس:  شهریار – باغستان – بلوار امام خمینی )ره( – بلوار ولیعصر )عج( خیابان الله دوم اصلی – 
baghestan.ir    :  شهرداری باغستان – امور قرار دادها ، تلفن : 65238006 – 021  سایت شهرداری

یگانه مظهر –  شهردار باغستان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
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پیشرفت 
اقتصادی بدون 

حضور فعال 
بخش خصوصی 
امکان پذیر نیست
محمد مخبر، معاون 

اول رئیس جمهور 
با تأکید بر تصمیم 
جدی و اراده راسخ 
دولت در حمایت از 

فعال شدن بخش 
خصوصی در کشور 

تصریح کرد: پیشرفت 
و توسعه اقتصادی 

بدون حضور 
بخش خصوصی، 

کارآفرینان و به ویژه 
پیشرانان اقتصادی 

امکان پذیر نیست. وی 
خاطرنشان کرد: سه 

مؤلفه دانش، فناوری و 
به روز کردن تجهیزات 
در امر بهره وری مورد 
توجه ارکان اقتصادی 

کشور قرار گیرد. 

خبرخبر
روزروز

باقریان در ابتدای بحث با اشاره 
به اینکه مناطق بیابانی، کویری 
و صــحــراهــا بــا وسعتی نزدیک 
بــه 70 درصـــد، پهنه وسیعی از 
سرزمین های مرکزی، جنوبی و 
شرقی کشور را تشکیل می دهند، 
گفت: این مناطق باوجود اینکه ظرفیت های ویژه ای 
ــد به مناطقی متروکه  در بخش های مختلف دارن
و فــرامــوش شــده تبدیل شــده انــد. وی تأکید کــرد: 
بــهــره بــرداری از ظرفیت ها و قابلیت های محیطی 
مناطق کویری ایــران یکی از الزامات تحقق اقتصاد 
مقاومتی اســـت و مــســئــوالن ســیــاســت هــای الزم 
بــرای خــارج کــردن این مناطق از انــزوا و شکل گیری 
عدالت جغرافیایی را تنظیم و اجرایی کنند. این 
کارشناس مسائل ژئوپلتیک تصریح کرد: با نگاهی 
به ظرفیت های این مناطق می توان گفت بسیاری از 
منابع راهبردی کشور در این مناطق پراکنده شده اند 
و ظرفیت های اقتصادی و تأمین غذای ایران را تا حد 
قابل توجهی ارتقا بخشیده اند. باقریان با تأکید بر 
اینکه هنوز در افکار عمومی جامعه ایــران، کویر را 
به عنوان طبیعت سخت، خشن و محدودیت زا 
می شناسند، افزود: همین نگاه سبب شده مناطق 
کویری کشور مأمنی بــرای قاچاق و شــرارت باشد و 
نقش حفره های امنیتی را در کشور ایفا کند، در حالی 
که این نقش هرگز با حقیقت مناطق کویری سازگاری 
ندارد و بازنمایی ها و باورهای غلط سبب شده چنین 
وضعیتی در مناطق کــویــری ایــجــاد شـــود. در این 

خصوص به دنبال تغییر نگاه ملی به کویر هستیم. 

بیابان های ایــران؛ ظرفیتی نهفته برای افزایش  ◾
تولید گوشت

باقریان گفت: در حال حاضر ایران با 34/6 میلیون 
هکتار نواحی بیابانی و نیمه بیابانی، ظرفیت باالیی 

برای پرورش شتر و افزایش تولید گوشت قرمز دارد. 
بر پایه بررسی ها نواحی بیابانی و نیمه بیابانی ایران از 
نظر تأمین خوراک و مساحت مورد نیاز برای پرورش 
شتر، ظرفیت نگهداری ساالنه ۵۹0 هزار و ۹۱۸ نفر 

شتر بدون آسیب به بافت مراتع را دارد.
 ایـــن درحالی اســـت کـــه جمعیـــت شـــترهای ایران 
در ســـال ۹۸ تنهـــا ۱۹۵هـــزار و ۵00 نفر بوده اســـت. 
وی ادامـــه داد: افزایش تولید گوشـــت شـــتر اگرچه 

می تواند به عنوان فرصتی بـــرای نیل به خودکفایی 
در تولیـــد گوشـــت قرمـــز در نظـــر گرفتـــه شـــود، اما 
ویژگی های کیفی گوشـــت شـــتر یکی از موضوعات 
مهمی است که باید مورد بررســـی قرار گیرد، چراکه 
کیفیت و بازارپسندی هر محصول پیش از مرحله 
تولیـــد آن، باید بررســـی شـــده و جایـــگاه آن در بازار 
پیش بینی شـــود. بـــر این اســـاس بایـــد ارزیابی کرد 
گوشـــت شـــتر از لحاظ طعم، مزه و کیفیت توانایی 

رقابـــت بـــا گوشـــت گاو و گوســـفند که مورد پســـند 
مـــردم اســـت را دارد یا نه؟

مزیت های گوشت شتر برای مصرف کنندگان ◾
ایــن کارشناس مسائل ایـــران تشریح کــرد: شکل 
ظاهری گوشت شتر مشابه گوشت گوسفند است 
و میزان چربی آن کمتر از گوشت گاو است. گوشت 
شتری که بین یک تا سه سال سن دارد از نظر مزه، 

طعم و نرمی شبیه گوشت گوساله است. گوشت 
شتر را می توان به عنوان منبع بسیار خوبی از مواد 
مغذی نام برد که در آن میزان قابل توجهی ویتامین 
ب کمپلکس و عناصر معدنی فسفر، کلسیم و روی 
وجود دارد. ویتامین ب موجود در این گوشت برای 
تقویت اعصاب بسیار مفید است. عنصر روی که از 
اختالالت در رشد جنین جلوگیری می کند به وفور در 
گوشت شتر یافت می شود. چَرای آزاد شتر در مراتع 
و پرورش طبیعی آن نیز موجب شده است گوشت 
شتر فاقد هرگونه مواد هورمونی و آنتی بیوتیک باشد 
در نتیجه این مزیت ها می توان اذعان کرد گوشت 
شتر قابلیت رقابت با سایر گوشت های قرمز را دارد و 
بازارپسندی آن به گونه ای است که امکان جایگزینی 

با گوشت های قرمز وارداتی فراهم است. 

خودکفایی و تأمین امنیت غذایی با پرورش شتر ◾
وی افزود: با توجه به سهم باالی گوشت قرمز وارداتی 
در بـــازار ایـــران و همچنین اهمیت خودکفایی در 
تولید گوشت قرمز، استفاده از ظرفیت صحراها 
و نواحی بیابانی و نیمه بیابانی برای توسعه پرورش 
شتر ضــروری به نظر می رسد. گوشت شتر با دارا 
بودن ویژگی های کیفی مناسب و قابلیت رقابت با 
گوشت گاو و گوسفند، می تواند جایگاه مناسبی 
در سفره مصرف کننده ایرانی بدست آورد. با اتکا 
ــی و روش هــــای روز، مساحت ــاران  بــر منابع آب ب
 ۸4/7 میلیون هکتاری مراتع در ایران )معادل ۵4/6 
درصد مساحت کل کشور(، ظرفیتی گسترده برای 
تولید غذا به شمار می آید. در مساحت گسترده 
60 میلیون هکتاری و همچنین گستره 34 میلیون 
هکتاری بیابان های کشور، شرایط سختی به لحاظ 
دمــایــی و دسترسی بــه آب حاکم اســت بــر همین 
اســاس، هیچ دامــی به خوبی شتر قــادر به زندگی، 

تولیدمثل و رشد در این گستره پهناور نیست.

نگاهی به نقش منابع عظیم صحرایی در امنیت غذایی

صحراهای ايران عمق راهبردی كشور هستند
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سرنوشت »پسماندهای الکترونیک« در کشور چه می شود؟
مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: »پسماندهای الکترونیکی« با نظارت اداره های کل 
محیط زیست مدیریت می شوند و صادرات و واردات آن ها 
نیز زیر نظر کنوانسیون بــازل انجام می شود. به گزارش 
تسنیم، مهدی خادم ثامنی، درباره مدیریت پسماندهای 
الکترونیکی اظــهــار کـــرد: پسماندهای الکترونیک به 

دلیل دارا بــودن اجــزای خطرناک، در گــروه پسماندهای 
خطرناک در نظر گرفته می شوند؛ بنابراین در ارتباط با این 
پسماندها »ضوابط و روش هــای مدیریت پسماندهای 
برقی و الکترونیکی« در ســال۱3۸۹ تدوین و به تصویب 
کمیسیون زیربنایی هیئت دولت رسید و در حال حاضر 
نیز پیش نویس دستورالعمل مدیریت پسماندهای برقی و 

الکترونیک تدوین شده و در مرحله نهایی شدن است. در 
کشور ما حمل ونقل انواع پسماندها ازجمله پسماندهای 
الکترونیک باید براساس ثبت نام و درج در سامانه جامع 
محیط زیست انجام شود. خادم ثامنی درخصوص حجم 
پسماندهای الکترونیکی تولیدی در کشور بیان کــرد: از 
ــاری، بارها سعی شده است اطالعات از  نظر تجمیع آم

بخش های دولتی و یا خصوصی دریافت شود، حتی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات طی جلساتی اعالم داشته که 
در این زمینه همکاری می کند ولی این اقدام بی نتیجه مانده 
است. وی خاطرنشان کرد: البته روش های غیرمستقیم 
تخمینی مانند تعداد تلویزیون ها، یخچال ها و دستگاه های 

برودتی با توجه به تعداد خانواده هاوجود دارد. 

امنیت غذایی
  حسین محمدی اصل عدم شناخت و به تبع آن، 
غفلت از بهره برداری از منابع عظیم صحرایی موجب 
فشار نامتوازن در مصرف منابع محدود آبی در شرق 

کشور شده است، در حالی که با راهبردهایی همچون 
توسعه مراتع دیم، کشت گیاهان علوفه ای بیابانی و 

توسعه پرورش شتر می توان از این مزیت اقلیمی بکر 
در کشور بهره برداری کرد. این ظرفیت می تواند سهم 

بسزایی در تقویت امنیت غذایی و مدیریت صحیح 
منابع آبی کشور داشته باشد. در این زمینه ضرورت 

دارد سیاست گذاران حوزه آب و غذا، با شناخت 

صحیح مزیت های اقلیمی کشور، برنامه های توسعه 
کشاورزی و تولیدات دام های متناسب با اقلیم ایرانی 

مانند شتر را مورد بازنگری جدی قرار داده و مدل های 
تولید غذا را مبتنی بر ظرفیت ها و مزیت های بومی 

کشور تطبیق دهند. خبرنگار ما در این گزارش به 

سراغ فرشید باقریان، کارشناس تحوالت ایران که 
مدتی است روی پرونده امنیت غذایی تمرکز کرده ، 

رفته و به واکاوی تأثیر توسعه تولیدات غذایی 
متناسب با اقلیم ایران بر امنیت غذایی کشورمان 

پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانیم. 

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5

آق��ای  جاوی��د عس��گری  فرزن��د دوس��تعلی تبع��ه 
افغانس��تان، نظرب��ه اینکه همسرش��ما خانم مرضیه 
پناهی با ارائه دادنامه ازش��عبه اول دادگاه ش��ریف 
آباد، متقاضی اجرای طالق میباش��د ازتاریخ انتش��ار 
روزنامه یک هفته مهلت داریدبه دفترخانه مراجعه  
نمائید.درغیراینصورت به نمایندگی ازدادگاه طالق 

انجام خواهدشد.
محمد تقی  وحیدی-

سردفتر ازدواج  و طالق 1-7 شهرستان پیشوا 

آگهی
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به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
الع��اده م��ورخ 1401،07،07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د 
موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 
به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی حافظ گام به شناسه ملی 10100484035 به سمت 
بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند 
. ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان سال مالی منتهی به 
1400،12،29 به تصویب رس��ید . روزنامه کثیراالنتشار 

قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )1460440(

آگهی تغییرات شرکت سهامی 
خاص تامین کاالی قائم به شناسه ملی 

14008187819 و به شماره ثبت 538483
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000039

موضوع: تهیه ، نصب ، اصالح و تعمیرات تابلوهای راهنمای 
رده  شبرنگ  و  یکپارچه  ورق  با  اطالعاتی  نوع  از  مسیر 

مهندسی 7 ساله.
مبلغ برآورد: 26.387.681.400 ریال

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

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد

 مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت 
8:00 صب��ح روز دوش��نبه 1401/12/15 در 
نش��انی: تهران خیابان دکتر علی شریعتی 
پایین تر از خیابان بهار ش��یراز پالک 371 
برگزار می ش��ود. از همه سهامداران و یا 
نماین��دگان قانونی آنان، ب��رای حضور در 

جلسه مجمع دعوت می گردد.
دستورات جلسه:

1-افزایش سرمایه از محل سود انباشته و 
مطالبات سهامداران

2-س��ایر موارد در صالحیت مجمع عمومی 
فوق العاده.

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت صنعتی الکتریک 
خراسان )سهامی خاص( شماره ثبت 
11275شناسه ملی 10860259656

سرمایه ثبت شده 24.600 میلیون ریال

40
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40
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095000000044

موضوع : احداث زمین ورزشی روباز حاشیه شهید ساعی 
)خرید و نصب چمن( -بازآفرینی-زودبازده

 مبلغ برآورد :36،000،000،000  ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در 
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد. 

امورقراردادهای 
شهرداری
 منطقه 7

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور 
دع��وت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ف��وق الع��اده ک��ه  در س��اعت 8 صب��ح م��ورخ    
1401/12/14 در محل شرکت به  آدرس استان 
چهارمحال و بختیاری- شهر هفشجان- خیابان 
نواب صفوی ش��رقی- پالک 255 و کدپس��تی 
 03152374434 تلف��ن  و   8841913755

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تغییر آدرس شرکت
  رئیس هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت فنی ساختمانی عسفور 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 462 و 

شناسه 10340020291

ح
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دانش��گاه بین المللی ام��ام رضا )ع( 
در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 
نسبت به خرید دیتا پروژکتور مورد 
نیاز خود اقدام نماید. از شرکت های 
واج��د ش��رایط دعوت می ش��ود جهت 
کس��ب اطالعات بیش��تر به وبس��ایت 
دانش��گاه ب��ه آدرس زی��ر مراجع��ه 

نمایند.
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مناقصه عمومی 

www.imamreza.ac.ir

40
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آگهی تجدید مزایده عمومی
شماره  1401/2

موضوع: واگذاری محوطه و مجوز مرکز معاینه فنی سنگین 
درون شهری میثاق به منظور بهره برداری، تعمیر و نگهداری 

و انتظامات
مبلغ برآورد اولیه : 7.800.000.000 ریال

جهت شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر به سایت 
مناقصات و مزایدات شهرداری مشهد به آدرس :

نمائید وهمچنین جهت مراجعه   http:\\ ets.mashhad.ir 
 اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir درج می گردد.

روابط عمومی 
سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار 
درون شهری 
مشهد و حومه

س���ند کارخان���ه و شناس���نامه و کارت پ���اک ن���وع 
سواری سیستم پژو تیپ  PARS مدل1401 به رنگ 
سفید  به ش���ماره موتور 125K0056721 به شماره 
شاسی NAANA15E4NH920115 به شماره پاک 
971م63-ایران95 بنام سمیه جاله مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد/ایرانشهر/
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برگ س���بز خ���ودروی س���واری وانت س���ایپا 151 مدل 
1394 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 5396704 
و شماره شاس���ی NAS451100F4939110 و شماره 
پاک 3۸3ن۸7 ایران 32 بنام آقای وحید احمدیان 
فیض آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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پروان���ه کار موق���ت )کارت کار( اینجانب عبدالرحمن 
گل بچ���ه نام پدر: نوروز از اتباع کش���ور افغانس���تان 
رشته شغلی کارگر آجر زن کوره به شماره اختصاصی 
155670۸160۸3 تاری���خ ص���دور 1400/10/01 و تاریخ 
اعتب���ار 1401/09/30 مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو PARS XU7 CNG م���دل 
1394 ب���ه رن���گ س���فید-روغنی ب���ه ش���ماره انتظامی 
 124K066۸025 26-773ص47 ب���ه ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی NAAN21VE9FR571476 به نام 

فریدون خوش نیت مفقود و فاقد اعتبار است.

ح
,4
01
15
88
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری پراید صب���ا مدل 13۸1   
 M13296972رنگ سفید روغنی به  شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی S14122۸1765160 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   42 ای���ران   ۸9 ط  انتظام���ی334 
محمود تشنه جگر مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  40
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برگ س���ند و س���ند کمپانی خودرو پژو پارس مدل 
9۸ رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 255 
 139B0139623  ط 45 ایران 42 ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی NAAN11FE1KH535475 به 
مالکی���ت راضیه باقری مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بزو سندمالکیت سواری سیستم تویوتا تیپ 
لکس���وس ES350  ب���ه رن���گ س���فید - روغن���ی مدل 
2010 ب���ه ش���ماره موت���ور  2GRJ156146  و ش���ماره 
شاس���ی JTHBJ46G1A2353269 به ش���ماره پاک

 426 ج ۸۸ ای���ران 54 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 
اعتبارساقط می گردد.
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سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  پژو پارس  بشماره 
انتظامی 33 -743 و6۸ به رنگ سفید-روغنی، مدل 
139۸  و ش���ماره موت���ور 139B0147089 و ش���ماره 
ب���ه  متعل���ق    NAAN11FE2KH541494 شاس���ی  
آق���ای مهدی ایکائی مفق���ود و از درجه اعتبارس���اقط  

می باشد.
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برگ س���بز و کارت پاک خودرو  س���واری  پژو 405  
تی���پ 405GLX-XU7 ب���ه رن���گ نق���ره ای متالیک 
به ش���ماره موتور124۸۸142011به ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CA49E11431۸ش���ماره پ���اک 614ج65 
– ای���ران۸4 بنام غامحس���ین شهدوس���ت مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشدایرانشهر/
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405GLX- شناسنامه نوع سواری سیستم پژوتیپ
رن���گ خاکس���تری متالی���ک  XU7م���دل 1394ب���ه 
ش���ماره موتور 124K067۸347 به ش���ماره شاسی 
NAAM11VE۸FR510795 به شماره پاک652م32 
-ایران73 بنام صالح حس���نی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد/ایرانشهر/
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اینجان���ب محم���د ک���ردی مالک خودروی س���واری 
پژو پارس به ش���ماره ش���هربانی 9۸2 ی 64 ایران 
74 و ش���ماره بدن���ه ۸2۸12779 و ش���ماره موتور 
22۸2۸212۸47 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچ���ه ه���ر ک���س ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

نق���ره  رن���گ  م���دل ۸7  روآ  خ���ودرو  ب���رگ س���بز 
 12 ای���ران  د 33   191 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  ای 
ش���ماره موت���ور  116۸70۸0116 و ش���ماره شاس���ی 
NAAB31AA09H0793۸7 ب���ه مالکی���ت س���عید 
صداقت نیازآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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م���درک فارغ التحصیلی اینجانب نازی حامد 
معی���ل فرزند س���لمان صادره از مش���هد در 
مقطع کارشناسی رشته دبیری زبان انگلیسی 
ص���ادره از واحد دانش���گاهی مش���هد مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد به نش���انی: 
مش���هد بل���وار امامی���ه، امامیه42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نماید. 
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ارش���یا  س���یکلت  موت���ور  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
CG125م���دل 13۸۸ پ���اک 761/33149 ش���ماره 
تن���ه ش���ماره   DMI۱۵۶FMINBD۰۸۳۵۰ موت���ور 
NBD***۱۲۵A۸۸۱۸۱۶۳ مصطف���ی ح���ق پور مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اینجان���ب محم���د  س���اختمانی  پروان���ه 
خاکش���ور ب���ه ش���ماره 1401055مرب���وط 
ب���ه ش���هرداری گلمکان مفق���ود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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اص���ل س���ند و ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری وان���ت 
ب���ه  صدف���ی  س���فید  رن���گ   1390 م���دل  پی���کان 
شاس���ی  ش���ماره  و   11490109۸9۸ موت���ور  ش���ماره 
پ���اک ش���ماره  و   NAAA46AA7CG331011

 237ن37 ایران 36 بنام خانم اقدس رضائی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت 
طراحان قالبهای پیشرفته دامون توس 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
ع��ادی ب��ه ط��ور  ف��وق الع��اده ش��رکت 
دام��ون  پیش��رفته  قالبه��ای  طراح��ان 
توس ش��ماره ثبت 21879 که در مورخ  
1401/12/15 در س��اعت 09:00 صبح در 
مرکز اصلی شرکت واقع در مشهد جاده 
قوچان شهرك صنعتی فناوری های برتر 
)ماش��ین ابزار( بل��وار صنعت صنعت 7 
قطعه 216A تش��کیل می شود حضور به 

هم برسانند.
موضوع دستور جلسه: 

انتخ��اب مدی��ران- انتخاب بازرس��ین-
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت 
طراحان قالبهای پیشرفته دامون 

توس شماره ثبت 21879
و شناسه ملی 10380373641

ف
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    تکمیل بیش 
از 2هزار پروژه 
بهداشتی 
پایان سال   تا 
به گزارش فارس  
بهروز رحیمی  
معاون وزارت 
بهداشت، توسعه 
زیرساخت های 
بهداشتی را از 
سیاست  های اصلی 
این وزارتخانه 
دانست و از تکمیل 
بیش از 2هزار پروژه 
بهداشتی تا پایان 
سال خبر داد و 
گفت: همه مسئوالن 
وظیفه امیدآفرینی 
در جامعه را دارند و 
باید این باور در بین 
آنان به وجود آید 
که با همه کمبودها 
می توان مسیر ارائه 
خدمت به مردم را 
پیش برد.

آرش خلیل خانه اواخـــر دی 
امسال بود که رئیس جمهور در 
جلسه هیئت دولــت با اشــاره به 
فراگیر شــدن استفاده از فضای 
مجازی در زندگی و کسب وکار 
ــردم، از عیسی زارع پــــور، وزیــر  مـ
ارتباطات خواست دغدغه های مردم را در زمینه کُندی 
سرعت اینترنت و دیگر مشکالت موجود در این 

خصوص را با فوریت پیگیری و رفع کند.
پیش از این نیز وی و برخی دیگر از مسئوالن این حوزه 
بر عزم دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت 

از کسب وکارهای مجازی تأکید کرده بودند. 
اینکه برای به هدف رسیدن این موضوع تا امروز چه 
تدابیری اندیشیده شده پرسشی است که در ضمن 
گفت وگویی اختصاصی، پاسخ آن را از وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات جویا شده ایم.

گویا مجلس از شما خواسته بود تا ۲۴ بهمن رضایت  ◾
نمایندگان را به ویژه در مورد کیفیت اینترنت جلب کنید، 
در غیر این صورت این موضوع دوباره به صحن مجلس 

ارجاع می شود؛ این اتفاق افتاد؟ 
اصـــالً چنین چــیــزی مــطــرح نــبــوده اســـت. ۲۴آبـــان 
سؤالی از طرف آقای رضاخواه، نماینده مردم تهران 
دربـــاره پیشرفت شبکه ملی اطالعات و مشکالت 
کسب وکارهای اینترنتی در صحن مجلس مطرح شد 
و ایشان در مورد کسب وکارهای اینترنتی عنوان کرد 
سه ماه وقت می دهیم وضعیت کسب وکارهای مبتنی 

بر بستر اینترنت و فضای مجازی بهتر شود.
اما باید یادآور شوم موضوع کسب وکارهای اینترنتی 
ارتباط مستقیم با من و حوزه مسئولیت من ندارد. 
من متولی کسب وکارهای اینترنتی در کشور نیستم.

اما آیین نامه حمایت از کسب وکارهای اینترنتی با 
حمایت ما در دولت تصویب شده و از آبان هم اجرا 

می شود تا بتوانیم زمینه کسب وکارهای مردم را در 
سکو های داخلی به شکل بهتری نسبت به گذشته 
فراهم کنیم. مفاد این آیین نامه به تدریج و یک به یک 

وارد چرخه اجرا می شود.

اما در بحث کسب وکارهای اینترنتی یکی از عوامل  ◾
بسیار مهم و اثرگذار، کیفیت و سرعت اینترنت است 
که در ماه های اخیر دچــار افت و اختالل زیــادی بوده؛ 
موضوعی که سبب شد رئیس جمهور به شما مأموریت 
ویژه دهد تا برای دسترسی مردم به فضای مجازی اقدام 

ویژه انجام دهید. در این مدت شما چه کردید؟

ما مأموریت های متعددی داریــم، امــا کــار روزمــره و 
لحظه ای ما این است که کیفیت و سرعت شبکه 
خدمات اینترنت را پایش و رصد کرده و امکانات و 
زیرساخت های تــازه بــرای بهبود خدمات به مردم 

ایجاد کنیم.
در ایـــن زمینه پــس از دســتــور رئیس جمهور هم 
برنامه های کوتاه مدتی در دست انجام است و هم 

برنامه های میان مدت و بلندمدت.
برنامه بلندمدت مــا گسترش شبکه فیبرنوری و 
راه انـــدازی نسل پنجم شبکه تلفن همراه است که 
ان شا ءهللا تا پایان دولت سیزدهم فراگیر خواهد شد. 

هم اکنون ۲.5میلیون خانوار به فیبر نــوری متصل 
هستند و برنامه مــا ایــن اســت تــا پــایــان ایــن دولــت 
۲۰میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری متصل شوند 
و البته با تصمیم هایی که در دولــت بــرای تسهیل 
سرمایه گذاری در این بخش گرفته شده در سال ۱۴۰۲ 
هم شاهد اتفاق های خوبی در زمینه کسب وکارهای 

اینترنتی خواهیم بود.
در بخش کوتاه مدت هم در حال رفع برخی مشکالت 
اپراتورهای مختلف مثل لینک های اشباع شده و 
دچــار ازدحـــام هستیم که به تدریج رفــع می شوند. 
همچنین فرکانس هایی را که قبالً واگذار کردیم فعال 

می کنیم، مثل فرکانس ۲۳۰۰ که پارسال واگذار شده 
است. مجموعه ای از اقدامات در فرایند اجراست که 
در این هفته های پایانی سال، حال و احوال اینترنت و 

بالطبع کسب وکارهای اینترنتی هم بهتر شود.

راه انـــدازی شبکه ملی اطالعات یا همان اینترنت  ◾
ملی جزو اصلی ترین برنامه های دولت سیزدهم اعالم 
شد؛ این طرح از سال 8۴ کلید خورده اما در این بیش 
از 1.5 دهه، دولت های مختلف در زمینه اجرای آن ناکام 
مانده اند، برای به ثمر رساندن این شبکه چقدر زمان 
داریم و قول می دهید این پروژه باالخره به ثمر بنشیند؟

 می دانید که مجری شبکه ملی اطالعات، ما هستیم 
و ناظر اجرا مرکز ملی فضای مجازی است. آخرین 
گزارشی که از پیشرفت این شبکه ارائــه دادیــم این 
بــود که بر اســاس برخی شاخص های کمی و دقیق 
که حاصل صدها ساعت کار کارشناسی بوده و مرکز 
ملی فضای مجازی آن را بررسی کرده تأیید شد این 
شبکه در ابتدای دولت سیزدهم با ۱۳درصد پیشرفت 
تحویل شده و اکنون به 5۷درصد رسیده است. به بیان 
دیگر، آن گونه که شما هم اشاره کردید از زمان روی کار 
آمدن دولت سیزدهم که ۱۷مــاه از عمر آن می گذرد 
بیش از ۱.5 برابر تمام دولت های قبل و ۱۶ سالی که 
از آغــاز ایــن برنامه می گذرد در توسعه شبکه ملی 
اطالعات کار شده است. این موضوع نشان می دهد 

دولت اراده جدی دارد که این پروژه را تکمیل کند.

موضوع ادغام پیام رسان های داخلی به کجا رسید؟ ◾
ما چیزی به نام ادغام پیام رسان ها نداریم و این موضوع 
بد منتقل شده اســت. قــرار است این پیام رسان ها  
به هم متصل شوند. همان طور که شما می توانید 
از سیم کارت ایرانسل با همراه اول تماس بگیرید، 
این پیام رسان ها هم قرار است با هم اتصال داخلی 

پیدا کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت وگو با قدس:   

 آیین نامه حمایت از کسب وکارهای اینترنتی 
وارد چرخه اجرا می شود

ددستچينستچين

عیسیزارعپور

ناوریاطالعات
زیرارتباطاتوف

و

وزیر ارتباطات می گوید: در حال حاضر بیش 
از ۶۰درصد مردم و کسب وکارهایشان به 

پیام رسان های داخلی وارد شده اند و از این 
پیام رسان ها استفاده می کنند.

وی با اشاره به افزایش درآمد شرکت پست 

برای جابه جایی مرسوالت مردم به عنوان یک 
شاخص قابل اتکا در زمینه رونق کسب وکارها 

در پیام رسان های داخلی، ادامه می دهد: این 
شاخص نه تنها به حالت قبل برگشته که افزایش 

نیز پیدا کرده است.

۷۰درصد کسب وکارهای اینترنتی کاالمحور 
بوده و بیشتر محصوالت فروخته شده، از 

طریق شرکت ملی پست ارسال می شود و این 
شاخص نشان می دهد کسب وکارهای مردم در 

پیام رسان های داخلی رونق داشته است.
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 زباله های روزانه تهران به اندازه ۳5 هواپیما ◾
ــه گــــزارش مــهــر، محمد کــیــخــا، مــعــاون  ب
فرهنگی و اجتماعی ســازمــان مدیریت 
پسماند گفت: اهمیت موضوع پسماند 
بسیار زیـــاد اســـت؛ امــا خطر آن خیلی پیش چشم 
نیست.در تهران روزانه حدود 5هزار و 5۰۰ تا ۶هزار تن 
زباله جمع آوری می کنیم که اندازه ۳5فروند هواپیمای 

بوئینگ می شود.

دولتی ها تقاضای تأسیس داروخانه  نکنند ◾
سید حیدر محمدی، رئیس ســازمــان غذا 
و دارو دربـــاره برخی درخواست ها مبنی بر 
ــه هــای دولــتــی، بــه ایسنا  تأسیس داروخــان
گفت: در کل با سیاست توسعه داروخــانــه هــای دولتی 
مخالف ایم؛ چراکه داروخانه بخش خصوصی نمی تواند با 
داروخانه دولتی رقابت کند. خواهشمان این است دولتی ها 

درخواست داروخانه نکنند؛ چراکه مخالفت می کنیم.

حقوق سربازان افزایش می یابد ◾
ــزارش مــهــر، ابــراهــیــم رضــایــی، عضو  بــه گـ
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: یکی از مصوبات ارزشمند 
مجلس یازدهم افزایش هفت برابری حقوق سربازان 
وظیفه بــوده که ثمرات فــراوانــی در پی داشته است. 
امسال نیز در تبصره۱۲ مصوب شد سال آینده حقوق 

سربازان به ویژه سربازان متأهل افزایش یابد.

سند تحول آموزش و پرورش هنوز بازبینی نشده است ◾
علی پارسانیا، مشاور وزیر آموزش و پرورش 
به ایلنا گفت: سند تحول باید هر پنج سال 
یک بار مورد بازبینی قرار گیرد اما متأسفانه 
ایــن بازبینی در ۱۱ســال گذشته اتفاق نیفتاده است 
و حاال در شــورای عالی آمــوزش و پــرورش سه پژوهش 
پشتیبان تــالش می کنند بازنگری درســتــی در سند 

صورت گیرد. 
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آگهی دوم فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان  استان خراسان   رضوی- نوبت اول
در اجرای ماده 5 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت)2(، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در نظر دارد  اجاره اماکن 
ورزش���ی تحت پوش���ش خودرا به شرح جدول ذیل  از طریق مزایده به مدت 1 سال با 
ش���رایط عنوان ش���ده در اسناد فراخوان به واجدین ش���رایط واگذار نماید . لذا از کلیه 
متقاضی���ان دع���وت بعمل می آید جهت دریافت اس���ناد مزایده به س���امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
شرایط کلی شرکت در مزایده 

1-کلی���ه مراح���ل برگزاری مزایده ، از دریافت اس���ناد تا ارائه پیش���نهاد مزای���ده گران و 
بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.
 2- متقاضیان شرکت در مزایده اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 
رضوی می توانند از  یکشنبه مورخه 1401/11/30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد(مراجعه نمایند.
3- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده ملزم و مکلف می باشند فرم شرایط شرکت در 
مزایده اماکن ورزشی خراسان رضوی را از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت تهیه و مطالعه و بر اساس شرایط اعالم شده ، در مزایده شرکت نمایند . 
شایان ذکر می باشد در صورت بروز هرگونه مشکل از سوی شرکت کنندگان ،  که به  
علت عدم آگاهی از نحوه و شرایط شرکت  در مزایده  ایجاد گردیده ، عواقب ناشی از 

آن بر عهده شرکت کنندگان در مزایده خواهد بود .  
4-  مدت قرار داد اماکن ورزش  یک سال می باشد . شرایط و مبنای محاسبه اجاره 

بهاء و ارائه ضمانت نامه بانکی اماکن بشرح ذیل میباشد : 
 با عنایت به اینکه مدت اجاره یک ساله می باشد و ضمانت نامه ومبلغ اجاره مکان 
ضمانت نامه بانکی به مبلغ 15% برای سالن های چندمنظوره ورزشی و برای استخرهای 

سرپوشیده مبلغ 25% اخذ می گردد.
 5- ش���رکت کنن���دگان در مزای���ده اعم از حقیقی و حقوقی میتوانن���د در مزایده  کلیه 
مکانها ش���رکت نمایند و در صورت برنده ش���دن فقط میتوانند در ی���ک مکان قرارداد 
منعقد نمایند . )در زمان بازگشایی پاکات در صورتیکه تقاضاهای شرکت کنندگان بر 
اساس ترتیب ثبت شده بررسی خواهد شد و نام شرکت کننده در یک مکان بعنوان 
برنده اعالم و ثبت شده باشد به تقاضاهای سایر اماکن ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
این پاکات باز گشایی نخواهند شد(. شایان ذکر می باشد مالک تعیین اولین مکان 
برنده ش���دن در مزایده لیس���ت و ش���ماره ثبت مزایده اعالم شده هر مکان در آگهی 

روزنامه   می باشد. 
6- شرایط عمومی اشخاص واجد الشرایط برای شرکت در مزایده اماکن ورزشی : 

* التزام و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی و تابعیت جمهوری 
اسالمی ایران.

*- ارائه عدم سوء پیشینه کیفری و تایید صالحیت فردی توسط موجر پس از برنده 
ش���دن در مزای���ده از مراجع ذی صالح  حداکثر ظرف م���دت 10 روز ) عدم ارائه مدارک 
ذکر ش���ده در زمان مقرر به منزله داش���تن سوء سابقه تلقی گردیده و اداره کل مجاز                    
می باش���د ضمن ضبط ضمانت نامه،      نفر دوم مزایده را در صورت احراز ش���رایط 
مطابق با  قوانین و مقررات کمیسیون ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت)2( جایگزین نماید.(
* داشتن حداقل 23 سال سن برای اشخاص حقیقی.

*  ف���ارغ التحصی���الن رش���ته تربی���ت بدن���ی در هر گرای���ش و هر مقط���ع تحصیلی و                              
فارغ التحصیالن سایر رشته های ورزشی در صورت دارا بودن سابقه مدیریت ورزشی 4 
سال به باال در وزارت ورزش و جوانان ، ادارات کل ورزش وجوانان استانها و شهرستانها 
، فدراس���یونها و هیاتهای ورزش���ی و ش���رکتهای تابعه وزارت ورزش و جوانان در صورت 
منفک شدن از دستگاه و عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت 
دولتی . مدارک تخصصی شرکت کنندگان می بایست مرتبط با مکان ورزشی مورد نظر 

بویژه اماکن آبی باشد . 
* دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.) دارندگان کارت معافیت تحصیلی یا 

موقت نمیتوانند در مزایده شرکت نمایند (

*هیاتهای ورزشی در اماکن تخصصی آن هیات . 
*دارن���دگان پروان���ه بهره برداری دارای اعتباراز کمیس���یون موضوع م���اده5 آیین نامه 

اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی توسط مردم با نظارت دولت . 
*مربیان و داوران ورزشی دارای مدرک  معتبر از فدراسیون های ورزشی در هر درجه ای .

*قهرمانان ورزشی)کشوری، استانی و شهرستانی، کلیه احکام می  بایست دارای شماره 
و تاریخ ثبت شده باشند. احکام شهرستانی می بایست در زمان صدور به امضاء رئیس 
شهرس���تان نیز رسیده باش���د،احکامی که فقط دارای امضاء رئیس هیأت شهرستان 

باشد قابل قبول نمی باشد(
* بازنشستگان وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و شهرستان ها و 
شرکت های تابعه وزارت. )سایر بازنشستگان محترم می  بایست دارای رزومه ورزشی باشند(

*کارکنان محترم ش���اغل در ادارات که دارای کد پرس���نلی و حکم کارگزینی می باشند 
نمی توانند در مزایده ش���رکت نمایند. در صورت عدم رعایت و ش���رکت در مزایده برابر 
مق���ررات ضمان���ت نامه اف���راد ضبط و مکان به نف���ر دوم واگذار می گ���ردد. در صورت 

نداشتن نفر دوم برابر مقررات مکان مجدداًازطریق مزایده واگذار خواهد شد.
شرایط اختصاصی : 

I.کلیه مراحل برگزاری مزایده، از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی 
پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.

II.متقاضیان شرکت در مزایده اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 
رضوی می توانند تا مورخه  1401/12/25 س���اعت 10، به س���امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( مراجعه نمایند.
III.  شرکت کنندگان در مزایده می بایست جهت ورود نهایی به سامانه و ثبت تقاضا 

خود، اقدام به خرید توکن از دفاتر پیشخوان دولت نمایند. 
متقاضیان می بایس���ت جهت خرید توکن و بارگذاری مدارک مورد نیاز جهت شرکت 
در مزایده به دفاتر پیش���خوان دولت در شهرس���تانها و یا شهرس���تان مشهد مراجعه 

نمایند.  
IV.مستأجر مکلف به حفظ کاربری اولیه مکان مورد اجاره می باشد.

V.برن���ده مزای���ده مکلف می باش���د، بالفاصله پس از انعقاد ق���رارداد و تحویل مکان، 
موض���وع ق���رارداد را در تمامی س���اعات و مدت اجاره در برابر ح���وادث غیرمترقبه نزد 
مؤسس���ات بیمه گر)براب���ر با مدت قرارداد( بیمه نموده و بیم���ه نامه را تحویل موجر 

نماید.
VI.کلی���ه س���الن های ورزش���ی ب���ه همراه ی���ک اتاق جهت دفت���ر مدیری���ت در اختیار 
مس���تأجرین، با صالحدید رئیس اداره ورزش وجوانان شهرس���تان، مجموعه ورزشی 
قرار خواهد گرفت. ش���ایان ذکر می باش���د سایر اتاقها در اختیار اداره ورزش و جوانان 
شهرس���تان ها خواهد بود. )س���الن ها و اماکنی که فاقد اتاق می باشند ادارات ورزش 

هیچگونه تعهدی جهت تحویل دفتر یا اتاق به مستأجر نخواهند داشت(
VII.ش���رکت کنن���دگان در مزایده اعم از حقیقی و حقوق���ی می توانند در مزایده کلیه 

مکان ها شرکت نمایند.
VIII. حفظ شئونات اسالمی و رعایت موازین شرعی در زمان بهره برداری جزء وظایف 
مستأجر محسوب می گردد و هرگونه تخلف و تخطی حسب گزارش ناظر و بازرسین 
یا س���ایر مراجع قانونی، قابل پیگیری می باش���د. بدیهی است کلیه پرسنل مستأجر 

مکلف به رعایت نظامات و مقررات جاری موجر از لحاظ فنی و اخالقی می باشند.
IX.برن���ده مزایده مکلف اس���ت قبل از ابالغ قرارداد با اخذ معرفی نام���ه از موجر )اداره 
ورزش و جوانان شهرس���تان( نس���بت به دریافت کد بیمه کارگاهی برای کارکنان خود 

اقدام نماید.
X.به لحاظ حمایت از ورزش بانوان، ورزش���های قهرمانی، همگانی و آماتوری، اماکن 
چند منظوره و تخصصی مجموعه ورزشی کوثر واقع در مشهد مقدس- بلوار شاهد- 
بی���ن چه���ار راه اندیش���ه و حجاب از س���اعت 7 صبح ال���ی 18 در نیمه اول س���ال و 7 
صبح الی 16 در نیمه دوم س���ال  در طول مدت قرارداد، اختصاص و در اختیار بانوان 
متقاضی و هیأت های معرفی ش���ده از س���وی معاونت امور ورزش بان���وان اداره کل 

قرار می گیرد. 

7-آخرین مهلت    دریافت اسناد مزایده 1401/12/11 می باشد.
8- متقاضی���ان قب���ل از ارائه تقاضانامه و تکمیل فرمهای مربوط ب���ه مزایده ، ملزم و 
مکلف می باشند از مورخه 1401/11/30 لغایت 1401/12/06 از مکان ورزشی مورد نظر 
و شرایط و تجهیزات وامکانات و ابنیه  موجود بازدید بعمل آورند وبر همین اساس با 
توجه به امکانات وتجهیزات موجود در صورت تمایل، در مزایده شرکت نمایند. شایان 
ذکر می باشد متقاضیان  پس از بازدید می بایست فرم مخصوص بازدید از اماکن  را 

تکمیل و امضاء و ضمیمه اسناد نمایند .
9- اداره کل و ادارت ورزش وجوانان شهرستانها هیچگونه تعهدی مبنی بر بهبود، تغییر 
و اصالح امکانات و تجهیزات و ابنیه مکان  نخواهند داش���ت  مگر در ش���رایط خاص

 ) در صورتیکه بر اثر حوادث طبیعی و فرسودگی و... پس از تائید واحد نظارت فنی بر 
اماکن ورزشی اداره کل نیاز به تعمیرات کلی  و بهسازی و .... داشته باشد(

10- تعطیلی اماکن ورزش���ی در ایام س���وگواری که وفق تقویم رس���می کشور تعطیل               
می باشد و همچنین ایام خاص ) مطابق با شرح ذیل (: 

*( لیالی قدر ماه مبارک رمضان) 23-21-19(       *(روز قدس)آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضان(6 صبح الی 15 عصر همان روز     *(چهاردهم خرداد ماه)سالروز رحلت جان سوز 
حض���رت ام���ام)ره(    *(پانزده���م خ���رداد ماه)س���الروز قی���ام خونی���ن 15 خ���رداد(

*( سالروز شهادت جانسوز امام جعفر صادق ) ع( 25 شوال .  *( نهم محرم تاسوعای 
حسینی . *(دهم محرم عاشورای حسینی .  *(اربعین حسینی)20صفر(    *( سالروز رحلت 
جانسوز حضرت رسول اکرم) ص( و شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( 28 صفر .

*( س���الروز ش���هادت هش���تمین امام ش���یعیان حضرت رضا)ع(29 صفر.  *( سالروز 
ش���هادت جانس���وز امام حسن عس���گری)ع(8 ربیع االول .  *( بیست دوم بهمن ماه 

سالروز پیروزی شکوهمندانقالب اسالمی ایران6 صبح الی 15 عصر همان روز.
  *( سالروز شهادت حضرت فاطمه) س( – سوم جمادی الثانی  *( اولین روز سال نو 
بطور کامل.) سایر ایام نوروز تعطیل نمیباشند(  *( سایر ایام خاصی که از سوی دولت 
و یا  اداره کل در طول سال برحسب مورد و نیازو شرایط خاص تعطیل اعالم میگردد.

11- نحوه پرداخت هزینه انشعابات مشترک :  با عنایت به وجود انشعابات مشترک در 
مجموعه های ورزشی – هزینه انشعابات ماهیانه بصورت علی الرأس از سوی اداره 
کل ورزش و جوانان و ادارات ورزش وجوانان شهرستانها  و مسئولین مجموعه های 

ورزشی ، مشخص  گردیده و مستأجر مکلف به رعایت آن می باشد.
12-  برنده اقرار می نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تأمین اجتماعی 
و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشتی همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع 
بوده و متعهد است همه آنها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود و مکان مورد اجاره 
رعایت نماید، بدیهی اس���ت هزینه های مربوطه و مس���ئولیت عدم اجرای قوانین و 

مقررات فوق به عهده برنده است.
13-زمان بازگشایی پاکات در روز دوشنبه، مورخه 1401/12/26 ساعت 10 صبح خواهد بود.
14. بازگش���ایی س���امانه در تاریخ فوق الذکر توسط کلیه اعضای کمیسیون ماده 88 
ص���ورت خواه���د گرفت. در ابتدا فیش های ثبت ش���ده بابت 10 %  ش���رکت در مزایده  
بررس���ی و در ص���ورت صحیح بودن فیش ه���ای هر یک از متقاضیان رزومه ورزش���ی 

متقاضیان بررسی و تعیین صالحیت خواهد گردید.
* پس از تایید و کامل بودن مراحل قبل مرحله س���وم مزایده یا قیمت پیش���نهادی 

متقاضیان بازگشایی خواهد شد.
15- متقاضیان می بایس���ت جهت ضمانت شرکت در مزایده هرمکان، به میزان %10 
قیمت پایه کارشناسی  مبالغ را به شماره حساب 4060005507655791 و شماره شبا 
IR 590100004060005507655791  بنام حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی واریز نمایندو فیش پرداخت شده را در پاکت الف در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بار گذاری نمایند. 
16- مستاجرین سال 1398 این اداره کل، در صورتیکه در موعد مقرر نسبت به پرداخت 
اقساط اجاره بهاء و اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و برگه تسویه حساب حاملهای 
انرژی ، بدهی بابت  ایجاد خسارات به ابنیه و لوازم وتجهیزات ورزشی و تاسیسات،از 
اداره شهرستان یا مسئول مجموعه اقدام ننمایند بعنوان بدهکار شناخته میشوند و 

نمیتوانند در مزایده شرکت نمایند . 
17- مستاجرین سایر ادارات و موسسات دولتی می بایست در صورت داشتن شرایط 
شرکت در مزایده سال 1398، این اداره کل، گواهی حسن انجام کار و رضایت نامه خودرا 
از ادارات مربوطه اخذ و همراه با سایر مدارک در پاکت )ب(سامانه بارگذاری نمایند.
18-کلیه متقاضیان شرکت در مزایده ملزم و مکلف می باشند فرم شرایط شرکت در 
مزایده اماکن ورزشی خراسان رضوی را از طریق مراجع به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت تهیه و مطالعه نمایند .
19- تکمیل اوراق مزایده:

پیش���نهاد دهندگان بایستی قس���مت های خالی جداول و برگ اعالم نرخ مربوط به 
مزایده را در س���امانه  تکمیل نمایند . پیش���نهاداتی که در موعد مقرر در سامانه ثبت  

نگردند فاقد اعتبار بوده و در مزایده شرکت داده نخواهند شد.
تبصره : داش���تن صالحیت و ش���رایط عمومی و تخصصی مطابق باردیف 2 ش���رایط 

شرکت در مزایده برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد . 
20- در صورتی که برنده مزایده به هر دلیلی از انعقاد قرار داد حد اکثر تا 4روز پس از 
بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده،امتناع ورزد، ضمانت نامه یا سپرده بانکی  وی 

به نفع اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی ضبط خواهد شد. 
21- برنده مزایده می بایس���ت فقط چک ش���خصی خود را بابت پرداخت اقساط اجاره 

بهاءارائه نماید.اداره کل مجاز به پذیرش چک سایرافراد نمی باشد.  
22- شرکت در مزایده و تکمیل  و بارگذاری فرمهای مربوطه)الف – ب – ج(از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( بمنزله قبول و تائید کلیه قوانین و مقررات 
اعالم شده در آگهی مزایده میباشد و کلیه مسئولیتها برعهده شرکت کنندگان میباشد .
23- هزینه چاپ آگهی می بایس���ت توس���ط برنده مزایده به ش���ماره حس���اب س���یبا 
4160005538646099  ) ش���ماره ش���با IR630100004160005538646099( ن���زد بانک 
ملی بنام حساب سایر منابع اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی واریز گرددواصل 
فیش واریزی به اداره کل، دبیرخانه ماده 5 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت )2( ارائه گردد. 
24- هزینه کارشناسی  هر مکان ورزشی بر عهده برنده مزایده میباشد و می بایست به 
 )IR230170000000102878956003 شماره حساب سیبا 0102878956003 ) شماره شبا
نزد بانک ملی ش���عبه دادگستری مش���هد بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

خراسان رضوی، واریز و اصل  فیش واریزی را به اداره کل ارائه نمایند.
25 – کلیه اماکن ورزشی مطابق لیست اعالم شده در این روزنامه، تاریخ تحویل آنها 
تاریخ اتمام قراردد اجاره مکان مورد نظر ) سال 1398 - 1401( تاریخ 1401/12/15 خواهد 
بود . شایان ذکر است برندگان مزایده در سال جدید در صورتیکه بطور کامل مدارک 
و مستندات موردنیاز را در زمان مقرر تحویل اداره کل نمایند و قرارداد جدید را تکمیل 
وامضاء نمایند، سالن و مکان ورزشی تحویل آنها خواهد شد. در غیر اینصورت برابر 

مقررات اقدام خواهد شد. 
26- کلیه سالنهای ورزشی به همراه یک اتاق جهت دفتر مدیریت در اختیار مستاجرین 
با صالحدید رئیس اداره ورزش وجوانان شهرس���تانها قرار خواهد گرفت.ش���ایان ذکر 

می باشد سایر اتاقها در اختیار اداره ورزش وجوانان شهرستانها خواهد بود. 
27- ش���رکت کنن���دگان در مزایده اعم از حقیق���ی و حقوقی می توانند در مزایده کلیه 

مکان ها شرکت نمایند.
به اطالع کلیه متقاضیان میرس���اند در صورت بروز اش���تباه در تاریخ های شرکت در 
مزایده و بازگشایی پاکات درسامانه ستاد و روزنامه و... آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 
در س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت  12/22/ 1401 س���اعت 17، و زمان بازگش���ایی                 

پاکت ها 1401/12/25، و اعالم برندگان 1401/12/26 می باشد .
اطالعات تماس با دستگاه مزایده گذار: 

آدرس: مش���هد ، بلوار فردوس���ی . جنب مجموعه ورزشی شهید بهش���تی . اداره کل 
ورزش وجوانان خراس���ان رضوی ، تلفن تماس 37665244  دبیرخانه ماده 5 قانون 
الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)2(، یا به سامانه 

www.setadiran.ir  مراجعه گردد. 

نام مجموعه ورزشیشهرستانردیف
نام مکان

شماره ثبت سامانهقیمت پایه کارشناسی سال 1401تاریخ اتمام قراداد استخر سرپوشیدهغیرورزشیچمن و پیستسالن چندمنظورهسالن اختصاصی

1/800/000/0005101000147000069-/1401/12تنیس خاکیکوثرمشهد مقدس1

24/000/0005101000147000070-/1401/12چمن مصنوعی مینی فوتبالفریمان2



دیاباته بازی 
سپاهان را از 

دست داد
شیخ دیاباته در 
آستانه بازی با 

سپاهان که یحیی 
گل محمدی برنامه 

ویژه برای آن در 
نظر داشت، به دلیل 

مصدومیت از ناحیه 
همسترینگ بازی با 

سپاهان را از دست 
داد تا شوک بزرگی به 

سرخپوشان بدهد. 
پیش از این سعید 

صادقی دیگر ستاره 
پرسپولیس نیز در 

دیدار با هوادار دچار 
آسیب دیدگی رباط 
داخلی شده بود تا 

این بازی حساس را 
از دست بدهد.

در  حاشيه

محک قهرمانان 
جهان و المپیک 
فرنگی در مصر

رقابت های بین المللی 
کشتی جام ابراهیم 
مصطفی و رنکینگ 

اتحادیه جهانی روزهای 
4 تا 7 اسفندماه در 

شهر اسکندریه مصر 
برگزار می شود. با 

صالحدید کادرهای فنی 
تیم های ملی کشتی 

آزاد و فرنگی ایران، 
کشتی گیران زیر راهی 
این مسابقات خواهند 

شد. کشتی فرنگی: 
63کیلوگرم: میثم 

دلخانی، 72 کیلوگرم: 
محمدرضا گرایی، 97 
کیلوگرم: محمدهادی 

ساروی، سرمربی: 
حسن رنگرز

مربی: حسن 
حسین زاده. 

کشتی آزاد: 61 کیلوگرم: 
یاسین رضایی، 

74کیلوگرم: حسین 
ابوذری، 79 کیلوگرم: 

امیرحسین کاووسی، 
97 کیلوگرم: امیرحسین 

فیروزپور، مربیان: 
احسان امینی- ایمان 

محمدیان.

خبرخبر
روزروز

  دنی آلوز 
دادگاه بارسلونا دیروز 

درخواست تجدید نظر دنی 
آلوز و آزادی موقت او را رد کرد 

و ستاره برزیلی باید همچنان در 
زندان برایانز 2 بماند.

  توماس توخل 
 به نظر می رسد مدیران 

پی اس جی قصد دارند با انتخاب 
دوباره توخل به عنوان سرمربی این 
تیم به اشتباه بزرگی که کرده بودند 

اعتراف کنند.

  کارلو آنچلوتی 
سرمربی رئال مادرید، از هدیه جالبی که 

یورگن کلوپ برای او ارسال کرده بود پرده 
برداشت. یکی از خبرنگاران از آنچلوتی 

پرسید هدیه او چه بوده که وی بدون 
مکث پاسخ داد: »سیگار الکترونیکی.«

تیم های سپاهان و 
عصر  پرسپولیس 
امــروز در چارچوب 
یــک هــشــتــم  دور 
رقابت های  نهایی 
جام حذفی باید در 
جدالی جــذاب و تماشایی به مصاف 
یکدیگر بروند. رقابتی هیجان انگیز که 
بین دو تیم بزرگ فوتبال ایــران برگزار 

خواهد شد.
پرسپولیس و سپاهان قرار است برای 
دهمین بار در مسابقات جام حذفی 
به مصاف یکدیگر بــرونــد. در جدال 
پیشین، سه برد برای تیم تهرانی، پنج 
ــرای نماینده   تساوی و یک پــیــروزی ب
اصفهان در جریان مسابقه بدست 

آمده است.
البته که این 9 بازی در چارچوب هفت 
دوره  جام حذفی بــوده و دوبــار دو تیم 
به صورت رفت و برگشت در یک جام 
به مصاف هم رفتند. در ایــن شرایط 
اوضاع متفاوت می شود. سرخپوشان 
چهار بار برنده  نهایی بوده اند و سهم 
طالیی پوشان سه پیروزی بوده است. 
آن هــا در مراحل مختلف به جــدال با 
یکدیگر پــرداخــتــه انــد و کــارشــان سه 
مرتبه به ضربات پنالتی کشیده شده 
که از این حیث، سپاهان گوی سبقت 

را با دو پیروزی ربوده است.

ــدی، ســـرمـــربـــی کــنــونــی  ــمـ ــحـ ــل مـ گـ
ســرخــپــوشــان در فینال جــام حذفی 
سال 1392 به مصاف سپاهان رفت و 
پس از تساوی 2 بر 2 در 12۰ دقیقه، در 
ضربات پنالتی به حریف خود باخت تا 
پس از خداحافظی تراژیک مهدوی کیا 
دیگر نتواند به کارش ادامه بدهد و از 

پرسپولیس برود.
حــال باید دیــد پس از حــدود 9 سال، 
یحیی می تواند انتقام بگیرد و تیمش 
ــد یـــا خــیــر.  ــرســان را بـــه دور بــعــدی ب
پرسپولیس در آخرین رویــارویــی دو 
تیم در اصفهان موفق شد با تک گل 
احمد نوراللهی به برتری دست پیدا 
کند و درنهایت قهرمان شــود. هر دو 
طرف به دنبال گرفتن انتقام هستند 
و همین مسئله به جذابیت های این 

بازی اضافه خواهد کرد.
تقابل این دو تیم قدمتی 51 ساله دارد 
و نخستین بازی در بهمن 135۰ برگزار 
شده و پس از آن دو تیم 78 مرتبه باهم 
بازی کردند که پرسپولیس 26 مرتبه 
پیروز شده و سپاهان 19 بــار. حاال در 
نبرد هفتاد و نهم در جام حذفی مقابل 
هم قرار می گیرند. خوزه مورایس رفیق 
مورینیو است که سابقه قهرمانی با 
تیم های چونبوک موتورز ژاپن و الهالل 
عربستان را هم در کارنامه دارد. در این 
ســوی میدان هم یحیی گل محمدی 

سرمربی پرسپولیس با دو قهرمانی 
لیگ برتر قرار گرفته است. 

ــژه ای هم  در ایــن دیـــدار چهره های ویـ
حضور دارند، شهریار مغانلو و رامین 
رضــایــیــان کــه هــر دو در  پرسپولیس 
ــرای ســپــاهــان بــازی  بــودنــد و اکــنــون بـ
می کنند. مغانلو به اوج آمادگی رسیده 
و خیلی خــوب بـــرای سپاهان گلزنی 
می کند. رضاییان در مسابقه با زنیت 
به دلیل بیماری غایب بود، ولی گفته 
می شود مقابل پرسپولیس به میدان 
ــد. پرسپولیس هــم  در غیاب  مــی آی
دیاباته به پریرای برزیلی برای گلزنی در 

این دیدار امیدوار است.
پرسپولیس با شکست خانگی مقابل 
هـــوادار به ایــن میدان مهم می آیــد و 
سپاهان با شکست دادن زنیت روس! 
از سویی دیگر باشگاه سپاهان اعالم 
کرده می خواهد با یک ورزشگاه پر از 
تماشاگر از پرسپولیس میزبانی کند 
و همین مسئله می تواند جذابیت ها 
و البته حواشی این بازی را دو چندان 

کند.
در این مسابقه برنده همه چیز دارد 
و بــازنــده دســت خالی مــیــدان را ترک 
خــواهــد کـــرد بــه همین دلــیــل برخی 
ــازی در 9۰  پیش بینی می کنند ایــن ب
دقیقه تمام نخواهد شد و به وقت های 

اضافه یا حتی پنالتی کشیده شود. 

دهمین سکانس از ال کالسیکو در جام حذفی 

به وقت انتقام
زیر ذره بين

تیم ملی فوتبال ایران همچنان در بالتکلیفی 
به سر می برد

 کدهای تکراری »تاج« 
برای نیمکت تیم ملی

تیم ملی فوتبال ایران پس از جام جهانی 2۰22 
قطر در بالتکلیفی مطلق به سر می برد و جدایی 
کارلوس کــی روش سبب شــده یک ابهام تازه 

درباره آینده تیم ملی ایجاد شود. 
در غیاب کـــی روش، اســامــی مربیان پرشمار 
ــوان نـــامـــزدهـــای  ــنـ ــه عـ ــی بـ ــارجـ ــی و خـ ــلـ داخـ
سرمربیگری تیم ملی ایـــران مطرح شــده که 
مــدیــران فــدراســیــون فوتبال سعی داشته اند 
واکنشی خنثی نسبت به اسامی مطرح شده 
داشــتــه باشند و مــذاکــرات خــود را بــه صــورت 
ــا بــتــوانــنــد در آستانه  پنهانی پــیــش بــبــرنــد ت
نخستین فیفادی در سال 2۰23 )فروردین ماه 
 14۰2(، از گــزیــنــه مـــورد نــظــر خـــود رونــمــایــی 

کنند.
مدیران فدراسیون فوتبال برای فیفادی پیش رو 
با فدراسیون های فوتبال عــراق و روسیه برای 
ــازی تدارکاتی به توافق رسیده اند تا  انجام ب
مشخص شود سامان دادن به شرایط تیم ملی 
در اولویت مدیران فدراسیون قرار دارد، اما با 
وجود این، باتوجه به فشارهای وارده از سوی 
وزارت ورزش وجوانان و مشکالت مالی موجود 
و البته نوسان های ارزی، هنوز تصمیم نهایی 
درباره انتخاب سرمربی تیم ملی اتخاذ نشده 
و مدیران فدراسیون فوتبال هم سعی دارند با 
اشاره به این مسئله که عجله ای برای انتخاب 
نیست، به نوعی از توضیح فرایند انجام مذاکره 

طفره بروند.

ارزیابی ام از »کی روش« مثبت بود ◾
ــاج کــه در مجمع انتخاباتی هیئت  مــهــدی ت
فوتبال البرز شرکت کرده بود، پس از برگزاری 
این مجمع نسبت به عملکرد کارلوس کی روش 
بار دیگر واکنش مثبت نشان داد و گفت: »به 
شخصه، ارزیابی بسیار مثبتی ازگذشته آقای 
کـــی روش داشــتــه و خــواهــم داشـــت. کــی روش 
خدمات بسیار مثبتی برای فوتبال ایران انجام 
ــی روش همانند بــســیــاری از مربیان  ــ داد. ک
دیگر دارای نقاط ضعف و قــوت خاصی بود 
 و زحمات این مربی فوتبال بر کسی پوشیده 

نیست«.
رئیس فــدراســیــون فوتبال بــا اشـــاره بــه قـــرارداد 
کی روش با فدراسیون فوتبال قطر توضیح داد: 
»در حال حاضر، کی روش  سرمربی قطر است 
و مــا دیگر نمی توانیم وی را بــه عــنــوان یکی از 
گزینه های سرمربی تیم ملی انتخاب کنیم. رقم 
پیشنهادی قطر برای دستمزد کی روش 3 میلیون 
دالر بود که این رقم از عهده فدراسیون فوتبال 

ایران بر نمی آمد«.

هیچ عجله ای نداریم! ◾
تـــاج در واکــنــش بــه فــرســایــشــی شــدن فرایند 
انتخاب سرمربی تیم ملی پاسخ داد: »در حال 
حاضر در پیک برگزاری بازی های لیگ هستیم 
و امکان تشکیل تیم ملی وجود نــدارد. به هر 
دو گزینه ایرانی و خارجی فکر می کنیم و باید 
با تدبیر و حساسیت خاص گزینه سرمربی 
تیم ملی را انتخاب کنیم. اگر فوتبال نباشد، 
بسیاری از برنامه های تلویزیونی هم نیست 
و بعضی از مــردم تلویزیون را فقط به خاطر 

فوتبال نگاه می کنند«.
ــاره مشکالت عقد قـــرارداد با  مهدی تــاج دربـ
ــایــد بــپــذیــریــم که  ســرمــربــی جــدیــد گــفــت: »ب
اختالف نظر بخشی از فوتبال اســت و همه 
نباید موافق نظر من بــرای انتخاب سرمربی 
بــاشــنــد. مطمئن هستم هــر تصمیمی بــرای 
انــتــخــاب ســرمــربــی تــیــم مــلــی بــگــیــرم، بــدون 
ــراد، مــوافــق نخواهند بــود.  شــک عـــده ای از افـ
باید بپذیریم بهترین شرایط را بــرای جامعه 
ــژه فــوتــبــال انــتــخــاب کــنــیــم و امـــیـــدوار  ــ بـــه وی
 باشیم بهترین نتیجه را بــا ایــن سرمربی ها 

بگیریم«.
در روزهــای گذشته شایعاتی دربــاره انتخاب 
امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی 
مطرح شده بود، اما آن طور که از صحبت های 
رئیس فدراسیون فوتبال مــی تــوان برداشت 
کـــرد، همچنان گزینه خــارجــی بـــرای مــدیــران 
فدراسیون در اولــویــت قــرار دارد و در صورت 
ــارجــــی،  نـــاکـــامـــی در جـــــذب ســـرمـــربـــی خــ
ــد قــلــعــه نــویــی تــنــهــا گــزیــنــه  ــی رسـ ــظــر مـ ــه ن بـ
ــران فــدراســیــون فوتبال   داخــلــی مدنظر مــدی

باشد.

WWW.QUDSONLINE.IR10032 چهارشنبه 3 اسفند 1401  1 شعبان 1444  22 فوریه 2023  سال سی و ششم    شماره

فوالد – الهالل؛ برخورد با سد آهنی ◾
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
برگزار شد و بر این اساس سرنوشت 4 تیم راه یافته از غرب 
آسیا به این مرحله مشخص شد.بر این اســاس فوالد 
خوزستان ایــران باید به دیــدار الهالل عربستان مدافع 
عنوان قهرمانی برود و الدحیل قطر نیز در دیگر دیدار به 
مصاف الشباب، دیگر تیم عربستانی خواهد رفت.دیدار 
فوالد با الهالل پنجشنبه ساعت 21:3۰ برگزار خواهد شد.

بنیادی فر داور »وی ای آر« شد ◾
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با پیگیری های 
فدراسیون و با اعالم دپارتمان داوران موعود بنیادی فر نفر اول 
لیست داوران بین المللی ایران پس از گذراندن آموزش های 
الزم در دوره هــای مختلف در کشورهای مالزی، امـــارات و 
ازبکستان موفق به دریافت مجوز »وی ای آر« فیفا شد و از این 
به بعد می تواند به همراه تیم داوری ایرانی در همه مسابقات 

که با »وی ای آر« برگزار می شود قضاوت کند.

بمب خبری مهاجم تیم ملی ایران در فرانسه ترکید ◾
سردار آزمون ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه بایرلورکوزن 
در مصاحبه با سایت فدراسیون فوتبال دست به افشاگری 
زد. وی درباره احتمال انتقالش در زمستان به مارسی این 
طور پاسخ داد: واقعیت این است که انتقالم به مارسی 
تقریباً 1۰۰ درصد و قطعی شده بود ولی در لحظه آخر همه 
چیز منتفی شــد. حتی شماره پیراهنم هم در المپیک 

مارسی انتخاب شده بود، اما در نهایت در لورکوزن ماندم.

ملی پوش سابق سرمربی سوئد شد ◾
مجتبی عابدینی کاپیتان پیشین تیم ملی سابر ایران و نفر 
چهارم المپیک 2۰16 ریو، مدتی است در سوئد مشغول 
مربیگری است. او در تیم ملی سوئد مربی شده و گفته 
می شود مسئولیت تیم جوانان این کشور را برعهده دارد 
و برای دوسال هم قــرارداد بسته است. عابدینی پس از 
المپیک توکیو از تیم ملی سابر ایــران کنار رفت و برای 

مدتی هم سرمربی نوجوانان و جوانان ایران بود.

صعود فــوالد به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
اتفاق خوبی بــرای این تیم و امتیاز مثبتی بــرای ایــران به 
منظور کسب سهمیه  و امتیاز بیشتر در فصول آینده لیگ 
قهرمانان آسیاست، اما استعفای جواد نکونام از هدایت 
فوالد دقایقی پس از برتری برابر الفیصلی، اتفاقی است که فقط در فوتبال 

ایران رقم می خورد!
تا به حال عادت داشتیم این اتفاق ها را در لیگ برتر ایران دنبال کنیم و 
شاهد رفت و برگشت های مربیان روی نیمکت تیم ها باشیم، اما حاال 
می بینیم آسیا هم از این محصول وطنی در امان نیست. به طور کلی 
استعفای نکونام شوک بزرگی برای فوالد بود و از شیرینی این برد کاست، 
اما سؤال این است که چرا جواد نکونام که در نشست خبری پس از 
بازی با الفیصلی عنوان می کند یک مربی حرفه ای است، اما با یک رفتار 
غیرحرفه ای در میانه این تورنمنت مهم ناگهان حرف از استعفا می زند؟

نام جواد نکونام با اللیگا عجین شده و به واسطه سال ها حضور در فوتبال 
اسپانیا و حتی گلزنی به رئال مادرید او را جواد اللیگایی می دانند که در اروپا 
با بازیکنان و مربیان حرفه ای بسیاری کار کرده است؛ مطمئناً جواد خوب 
می داند در فوتبال حرفه ای اروپا در چنین تورنمنت حساسی ناگهان پشت 
تیم را خالی نمی کنند.این احتمال وجود دارد نکونام برای شوک به باشگاه 
و رسیدن به خواسته های خود حرف از کناره گیری زده است؛ اتفاقی که در 
یک تیم دسته چندمی هم به ندرت مشاهده می شود، چه برسد به فوالد 

و نکونام که همیشه دم از حرفه ای بودن زده اند.

نشانه های یک استعفای فرمالیته ◾
در این تصمیم نکونام نکات مبهمی وجود دارد؛ نکونام در نشست خبری 
می گوید »حرمتش حفظ نشد و به همین دلیل تصمیم به استعفا 
گرفت« اما چرا او پیش از سفر به قطر و در اوج بی حرمتی هایی که به آن 

اشاره دارد، استعفا نکرد؟
نکته دوم اینکه چرا نکونام زمانی حرف از کناره گیری می زند که چند 

ساعت قبل از آن اقدام به خرید یک مهاجم اسپانیایی کرده است؟
نکته سوم اینکه چرا نکونام پیش از آغاز دور جدید بازی های آسیایی فوالد 
حرف از تاریخ سازی می زند، اما پس از یک برد و رسیدن به یک چهارم 

نهایی از استعفا سخن می گوید؟
کسی نمی تواند منکر موفقیت نکونام در چهار سال حضورش در فوالد 
شود، اما این تصمیم گیری غیرحرفه ای و احساسی او در شرایط حساس 
کنونی خیلی بیشتر به چشم آمد و به نوعی ارزش پیروزی و صعود فوالد 

به مرحله یک چهارم آسیا را کاهش داد.

ادعای حرفه ای، رفتار غیرحرفه ای

آقای نکونام! چه وقت استعفا بود؟ 

ضدحمله

ستارگان ورزش

عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل گفت: 
از دولت محترم و رئیس جمهور درخواست 
می کنیم کمکمان کنند تا معضل بدهی به 

استراماچونی را حل کنیم.
ــره بــاشــگــاه اســتــقــالل  ــدیـ عــضــو هــیــئــت مـ
ــتــح هللا زاده اعــالم  درخــصــوص اینکه علی ف
کرده وزارت ورزش و جوانان مثل پرونده بدهی 
پرسپولیس به گابریل کالدرون، به استقالل 
برای پرداخت مطالبات استراماچونی کمک 
کند، گفت: حق با فتح هللا زاده است و شکی 
در آن نیست. تا جایی که اطــالع داریــم پول 

کالدرون را وزارت ورزش پرداخت کرد. 
از وزیر محترم ورزش و همچنین وزارت 
دارایــی و اقتصاد انتظار داریم استرس 
و فشار زیــادی که روی مدیران باشگاه 

وجود دارد را با برنامه ریزی بردارند. 
اینجا مسئله فقط استقالل 

نــیــســت، بــحــث مملکت 
اســـت. مــدیــران قبلی 

ــاری کــرده انــد که  ک
ما باید پاسخگو 
بـــــــاشـــــــیـــــــم. 
ــح هللا زاده  ــ ــتـ ــ فـ

فشار زیادی را تحمل 
مــی کــنــد و بـــایـــد مــســئــوالن 
بــاالدســتــی تصمیم گیری و 

مشکل را حل کنند. 

ــرم، رئــیــس جــمــهــور و وزرا  ــت مــحــت ــ از دولـ
ــم تا  ــ درخـــواســـت کمک بــه اســتــقــالل را داری
معضل بدهی به استراماچونی را حل کنیم 
و بــرای حضور در آسیا دچــار مشکل نشویم. 
مؤمنی در واکنش به اظهارات حسن روشن 
علیه ریکاردو ساپینتو خاطرنشان کرد: آقای 
روشــن از افتخارات باشگاه استقالل است و 
قلباً او را دوســت دارم، ولی بهتر است کمک 
کنیم. تیم نیاز دارد همه با هم باشیم. درست 
است که روشن بیرون از گود است اما همیشه 
ــا اســتــقــالل بـــوده و جـــزو کــســانــی اســـت که  ب

حرف هایش سند است.
وی با بیان اینکه تفکرات ریکاردو ساپینتو 
در استقالل پخته تر شده است، تصریح 
کــرد: دوســت دارم از عمق خط دفاعی 
حــریــف بیشتر بــهــره ببریم؛ 
چون توانایی زیادی با توجه 
بــه حضور مهدی قایدی 
داریــــم کــه هــم کنترل 
ــوپ خــوبــی دارد و  تـ
هــم چابکی آن را. 
اگــر آرش رضاوند 
مقداری مسلط  تر 
و دقیق تر پاس بدهد 
کــه تــوانــایــی اش را نیز 
دارد، به تنوع تاکتیکی 

بیشتری خواهیم رسید. 

مدیران استقالل دست به دامن دولت شدند

طلب استراماچونی بالی جان آبی ها
از نظر سرمربی تیم ملی آرژانتین پرونده 
حضور لیونل مسی در آلبی سلسته هنوز 
بسته نشده اســت و او می تواند ششمین 

حضورش در جام جهانی را تجربه کند.
اسکالونی موفق شد تیم ملی آرژانتین را پس 
از چند سال انتظار بار دیگر به رؤیای دیرینه 
قهرمانی در جام جهانی برساند و این رؤیا را 
در قطر به واقعیت تبدیل کــرد. مسی مهره 
کلیدی این مربی برای رسیدن به این هدف 
بــود و نقش مهمی را در قهرمانی تیم ملی 
کشورش ایفا کرد تا نامش را بــرای همیشه 

در تاریخ فوتبال جاودانه کرده باشد.این 
بازیکن حاال به تمامی افتخارات ممکن 
در طول دوران فوتبالش رسیده و هیچ 
جامی نیست که تجربه باال رفتن روی 

دست های او را نداشته باشد.
لیونل اسکالونی، سرمربی 

تیم ملی آرژانتین، سه ماه 
پس از پایان جام جهانی، 
در مورد تورنمنت 2۰26 
ــرد کـــه در  ــ صــحــبــت ک
آنجا آلبی سلسته در 
رقابت ها به میزبانی 
آمـــریـــکـــا، کــــانــــادا و 
مکزیک باید از عنوان 
قهرمانی اش دفاع کند. 
او به  طور خاص درباره 

اینکه آیــا مسی، بــرنــده هفت تــوپ طــال، با 
اینکه در پاییز دوران حرفه ای خود قرار دارد 
می تواند در این تورنمنت شرکت کند یا خیر 

صحبت کرد.
اسکالونی درباره آینده لیونل مسی با آرژانتین 
و اینکه آیا او می تواند در جام جهانی دیگری 
هم حضور داشته باشد، گفت: تصمیم گیری 
در مورد حضور در جام جهانی بعدی به لئو 

و اگــر تــوانــایــی جسمانی بستگی دارد 
ــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ باشد در جام جهانی داشـ

2۰26 حضور خواهد 
داشت. بدیهی است 
داشتن بازیکنی مانند 
مسی یک مزیت بوده 
و هست و بــرای من به  
عنوان هم تیمی سابق، 
تمرین دادن او زیباست. من 
می بینم سایر بازیکنان چگونه به 
او نگاه و او را دنبال می کنند. مسی 

بهترین است«
بسیاری تصور می کردند 2۰22 آخرین 
جــام جهانی مسی باشد؛ جامی که 
مسی در 35 ســالــگــی، کــشــورش را 
بـــرای نخستین بـــار پــس از ســال 
1986 به قهرمانی جهان رساند و 
بزرگ ترین عنوان حرفه ای اش را 

بدست آورد.
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مسی تا جام جهانی ۲۰۲۶ با آرژانتین؟



   پشت پرده توافق 
مینسک لو رفت  
»آنگال مرکل« صدر اعظم 
پیشین آلمان در جریان 
یک تلفن ساختگی با 
»ووان« و »لکسوس« دو 
طنزپرداز معروف روسی 
و با تصور گفت وگو با 
رئیس جمهور پیشین 
اوکراین، ماهیت اصلی 
توافق مینسک و هدف 
غرب از آن را فاش کرد و 
گفت: توافق نه برای صلح 
بلکه زمان خریدن برای 
تقویت آمادگی اوکراین 
بود. او که تصور می کرد 
با »پترو پوروشنکو« 
در حال صحبت است، 
تأکید می کند: این توافق 
مینسک بود که اساسًا به 
اوکراین کمک کرد برای 
رخدادهای سال ۲۰۲۲ 
)جنگ با روسیه( بهتر 
آماده شود.

خبر
ترور رهبر حزب حریت کشمیر

  

»امتیاز عالم« رهبر حزب حریت کشمیر تحت 
کنترل هند هــدف تــیــرانــدازی چند موتورسوار 
ناشناس قــرار گرفت و جــان بــاخــت. بــه گــزارش 
خبرگزاری صداوسیما، تروریسم دولتی نیرو های 
هندی در کشمیر تحت کنترل هند ادامــه دارد 
که در جریان آن، کشمیری های غیرمسلح گاهی 
دستگیر و ناپدید و در درگیری های ساختگی کشته 
می شوند. از ژانویه ۱۹۸۹ )بهمن ۱۳۶۷( تا ۳۱ ژانویه 
۲۰۲۳ )۱۱ بهمن ۱۴۰۱( تاکنون بیش از ۹۶هزار نفر 
در دره کشمیر تحت کنترل کشته شده  و بیش از 

۱۱هزار زن مورد تعرض جمعی قرار گرفته اند.

شورای بی بخار!
ــی از  ــانـ ــهـ ــای جـ ــادهــ ــ ــق ــ ــت ــ پــــس از مــــاه هــــا ان
ــم مــوقــت  ــ ــ ــه رژی ــ ــی روی ــ شـــهـــرک ســـازی هـــای ب
ــرانــی خانه های  صهیونیستی و همچنین وی
فلسطینی ها به بهانه های واهی، شورای امنیت 
سازمان ملل فقط به صدور بیانیه ای در این زمینه 
اکتفا کرد. به گزارش فارس، اعضای شورای امنیت 
با صدور بیانیه ای رسمی، برنامه های رژیم تل آویو 
برای گسترش شهرک های صهیونیست نشین 
در سرزمین های اشغالی را فقط »تقبیح« کردند. 
ــورای امنیت آمــده:  ــن بیانیه ریاستی شـ در ای
»تأکید می شود تداوم فعالیت های شهرک سازی 
اسرائیل، به شکلی خطرناک حیات راهکار دو 
دولتی بر مبنای مرزهای ۱۹۶۷ را به خطر می اندازد. 
شورای امنیت، نگرانی و ناخرسندی عمیق خود از 
بیانیه اسرائیل در تاریخ ۱۲ فوریه را اعالم می کند«. 
پیش از ایــن، تل آویو گفته بود به دولــت آمریکا 
اعالم کرده در ماه های آینده، مجوز جدیدی برای 
ساخت شهرک های جدید صادر نخواهد کرد. 
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس هم با 
صدور بیانیه ای، موضع گیری اخیر شورای امنیت 
در قبال شهرک سازی های رژیم صهیونیستی را 

تقلیل گرایانه توصیف کرده است.

 مداخله جویی اروپا 
در بحران قره باغ 

اتحادیه اروپــا به بهانه تأمین امنیت مناطق 
مرزی میان ایروان و باکو، هیئتی را به ارمنستان 
اعزام کرد. به گزارش مهر، هیئت غیرنظامی روز 
دوشنبه با ادعای کمک به ثبات در مناطق مرزی 
مورد تنش در قره باغ وارد ارمنستان شده است. 
اتحادیه اروپا در توجیه حضور هیئتی از اعضای 
خود در ارمنستان مدعی شد این مأموریت به 
دنبال ایجاد اعتماد و امنیت انسانی در مناطق 
آســیــب دیــده از درگــیــری اســـت. بنا بــه بیانیه 
اتحادیه اروپــا، مأ هیئت غیرنظامی اعزامی از 
بروکسل به عادی سازی روابط بین ارمنستان و 

جمهوری آذربایجان کمک خواهد کرد.
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جهان

هدایت جاوید   تنها یک 
روز پــس از سفر جــو بایدن 
ــــدم زدن وی  بـــه کــی یــف و ق
دوشادوش ولودیمیر زلنسکی 
ــران  ــاظـ در ایــــن شــهــر کـــه نـ
سیاسی، آن را نشانه حمایت 
بی چون و چرای واشنگتن از اوکراین تعبیر کردند، 
والدیمیر پوتین در سخنرانی ساالنه خــود با 
عنوان »وضعیت کشور« به بیان توضیحات و 
رویکرد آینده مسکو در قبال »عملیات نظامی 
ویژه در اوکراین« پرداخت. رئیس جمهور روسیه 
در نطق تلویزیونی دوساعته و آتشین خود که 
در حضور مقام های ارشد این کشور در آستانه 
سالگرد جنگ اوکراین )پنجم اسفند ۱۴۰۰( برگزار 
شد با بیان اینکه »رژیم نازی« و کشورهای عضو 
ناتو عامل اصلی آغاز جنگ بوده اند نه مسکو، 
تأکید کرد: تهاجم به منظور حفاظت از منافع 
روسیه انجام شده و گام به گام تا تحقق تمامی 

اهداف ادامه خواهد داشت. 

غرب، غول را از چراغ جادو خارج کرده  ◾
پوتین در این سخنرانی اعالم کرد: روسیه هر کار 
مسالمت آمیزی را کــه می توانست، بــرای حل 
معضالت منطقه دونــبــاس انجام داد امــا غرب 
سناریو دیگری را در پیش داشــت. او با اشــاره به 
مداخالت آشکار آمریکا در امور اوکراین، اعالم 
کرد: کشورهای غربی حتی پیش از آغاز عملیات 
ویــژه نظامی در اوکــرایــن در حــال ارســال سامانه 
پدافندی بودند. به گفته عالی ترین مقام روسیه، 
کرملین پیش از آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین 

آمـــاده گفت و گو با غــرب بــود و سالیان متمادی 
پیشنهاد همکاری جمعی روی معماری امنیتی 
مشترک را ارائه داده بود. وی ادامه داد: »پیش از 
آغاز عملیات ویژه نظامی در اوکراین، ما یک هیئت 
به ناتو و آمریکا فرستادیم تا دربــاره تضمین های 
امنیتی صحبت کنیم اما آن ها از پذیرش این تیم 
امتناع کردند«. رئیس جمهور روسیه در ادامه 
گفت: »مفاهیم شرافت، اعتماد، نجابت برای 
غرب نیست. آن ها عادت کرده اند به تمام دنیا تف 
کنند. معلوم شد با مردم کشورهای خودشان هم 
به همین شکل رفتار می کنند«.  رئیس جمهور 
روسیه این گونه به غرب هشدار داد: سرازیر شدن 
پول بــرای جنگ در حال کاهش یافتن نیست و 

غرب غول را از چراغ جادو خارج کرده است.

تعلیق مشارکت در پیمان »استارت نو«  ◾
ــگــری از  رئــیــس جــمــهــور روســیــه در بــخــش دی
سخنانش از تعلیق مشارکت مسکو در معاهده 
کاهش تسلیحات راهــبــردی جدید )اســتــارت 
نــو( خبر داد. معاهده اســتــارت نو که در سال 
۲۰۱۰ امضا شد تعداد کالهک های هسته ای 
راهبردی روسیه و آمریکا را به حداکثر یک هزار 
و ۵۵۰ عدد و تعداد پرتابگرها و بمب افکن های 
سنگین اتمی را به ۸۰۰ عدد محدود می کند. 
وی افــزود: همزمان با حمالت پهپادی به مراکز 
نظامی ما، پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اوایل 
فوریه در بیانیه ای از روسیه خواست به »اجرای 
مفاد معاهده سالح های تهاجمی راهبردی« 
بازگردد که ازجمله آن می توان به پذیرش بازرسی 

از تأسیسات هسته ای و دفاعی ما اشــاره کرد. 
حتی نمی دانستم اسم این درخواست را چه 
بگذارم؛ یک تئاتر پوچ و بی معنی. پوتین در ادامه 
گفت: روسیه توجه ویــژه ای به توسعه کریدور 
حمل ونقل شمال-جنوب خواهد داشت و این، 
فرصت هایی برای روابط با هند، ایران و پاکستان 
است. همکاری ها و روابط دوستانه با ایران، هند 

و پاکستان را افزایش می دهیم.

ابتکار چین برای پایان جنگ ◾
سخنرانی آتشین پوتین و تأکید وی بر ادامه 
جــنــگ تــا تــحــقــق اهــــداف کــرمــلــیــن در حالی 
است که روز گذشته، وزیــر خارجه اوکراین از 
ــرای اوکــرایــن خبر  دریــافــت طــرح صلح چین ب
داد. دیمیتری کولبا بــدون اشــاره به جزئیات، 
گفت: کی یف قصد دارد طرح پکن را مطالعه 
و نتیجه گیری کند. پیشتر وانگ یی که پیش 
از ایــن سمت وزارت خارجه چین را برعهده 
داشــت طــی سخنرانی در کنفرانس امنیتی 
مــونــیــخ، ضــمــن مقصر دانــســتــن آمــریــکــا در 
نقض اســتــانــداردهــای بین المللی بــا رفتاری 
هیجانی و عصبی، خواستار گفت وگو و تفکر 
ــی بـــرای پایان  ــای خــونــســردانــه کــشــورهــای اروپ
جنگ اوکراین شد. باوجود تالش های دولت 
چین بـــرای میانجی گری در جنگ اوکــرایــن، 
مقام های غربی در روزهــای اخیر با جوسازی 
ــاره احــتــمــال حمایت چین از روســیــه در  ــ درب
جنگ، ابراز نگرانی کرده و دربــاره عواقب آن و 
کمک پکن به مسکو برای دور زدن تحریم های 

روسیه هشدار داده اند.

نطق والدیمیر پوتین در آستانه سالگرد جنگ اوکراین

رژیم نازی و غرب، عامل جنگ هستند

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 درگذشت آیت اهلل محمدحسن نجفی
محمدحسن شریف اصفهانی یا محمدحسن نجفی 

)اول شعبان ۱۲۶۶هـ( از فقهای شیعه در قرن سیزدهم 
قمری بود. مهم ترین اثر او کتاب جواهر الکالم است و از 

این جهت در میان بزرگان شیعه به صاحب جواهر شهرت 
دارد. این کتاب دائره المعارف فقه شیعه نامیده می شود. 

وی از شاگردان سید محمدجواد عاملی )صاحب 
مفتاح الکرامه( و جعفر کاشف الغطاء بود و درس وی، از 

مهم ترین دروس حوزه نجف به شمار می آمد. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/18

5/19

اذان مغرب

18/11

غروب خورشيد

17/52
 نیمه شب شرعی

23/36
طلوع فردا

6/43

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/45

4/46

اذان مغرب

17/37

غروب خورشيد

17/19
 نیمه شب شرعی

23/03
طلوع فردا

6/10
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بشار  موسوی  احمد  سید 
اسد، رئیس جمهور سوریه شامگاه 
دوشنبه در سفر رسمی به عمان، با 
»هیثم بن طارق« پادشاه این کشور 
دیدار کرد، اقدامی که دارای اهمیت بسیاری است. 
این دیدار در کاخ »البرکه عامر« مسقط، پایتخت 
عمان با حضور هیئت های رسمی دو کشور برگزار 
شد. برخی تحلیلگران بر این عقیده هستند که 
تحوالت دیپلماتیک تحت تأثیر تالش های مرتبط 
با کمک رسانی پس از زمین لرزه اخیر در شمال 
سوریه، می تواند بهانه ای بــرای ارتباط دوبــاره و 
تقویت رابطه سوریه با دیگر کشورهای خاورمیانه 
که تاکنون در برابر عادی سازی روابــط با دمشق 

مقاومت کرده اند، تلقی شود.

یک سفر راهبردی ◾
ــــی زاده، کــارشــنــاس ارشــــد مسائل  ــان حــســن هــ
غرب آسیا در گفت وگو با قدس دربــاره اهــداف و 
پیامدهای سفر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
به عمان گفت: حضور در عمان نخستین سفر 
رسمی اسد به یک کشور عربی در ۱۲سال اخیر و 
پس از آغاز بحران سوریه است. البته در گذشته 
سفرهایی از طرف برخی مقامات شورای همکاری 
خلیج فارس به دمشق صورت گرفته بود اما سفر 

اسد به عمان را باید به عنوان یک سفر مهم با 
دستاوردهای بسیار بــرای پایان دادن به بحران 

۱۲ساله سوریه تلقی کرد.
هانی زاده ادامه داد: سفر اسد به عمان می تواند 
ــاره سوریه در جمع  مقدمه ای بــرای پذیرش دوب
کشورهای عربی به ویژه  اتحادیه عرب باشد که 
درواقــع با دخالت عربستان و سایر کشورهای 
خلیج فارس عضویت این کشور در اتحادیه عرب 
به حالت تعلیق درآمد. اما امروز به نظر می رسد 
رویــکــرد اتــحــادیــه عــرب در قبال ســوریــه تغییر 
کرده و شرایط برای بازگشت آن به عنوان یکی از 
کشورهای مؤسس این اتحادیه در حال فراهم 
شدن است. درواقع باید سفر بشار اسد به عمان 

را یک سفر راهبردی تلقی کرد که درصدد خارج 
کردن سوریه از جنگ و بحران داخلی است.

 از این منظر، سفر روز گذشته بشار اسد به عمان 
و سفر چندی پیش »بدر بن حمد البوسعیدی« 
ــدار وی با  ــ ــر خــارجــه عــمــان بــه دمــشــق و دی وزیـ
رئیس جمهور سوریه را می توان سرآغازی برای 
یــک حــرکــت جــدیــد از ســـوی کــشــورهــای حــوزه 
خلیج فارس برای نزدیک شدن به دمشق قلمداد 

کرد.

سفر اسد به امارات رویکرد اقتصادی دارد  ◾
حسن هانی زاده در تحلیل سفر احتمالی بشار 
اســد به امــارات که گفته شــده در ادامــه سفر به 

عمان صورت خواهد گرفت نیز اذعان کرد: باید 
توجه داشــت عمان همیشه سیاست متوازن 
خـــود را چــه در منطقه و چــه در قــبــال سوریه 
حفظ و بر روابط بین کشورهای عربی بر اساس 
احترام متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی 
کشورها تأکید کرده است. اما نباید فراموش کرد 
هــدف برخی کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس همچون عربستان، امارات و بحرین 
از برقراری رابطه با دمشق این است که سوریه را از 

محور مقاومت جدا کنند.
این کارشناس مسائل منطقه افزود: گزارش هایی 
هــم در ایــن زمینه وجـــود دارد کــه برخی از این 
کشورها از جمله امـــارات و عربستان کمک به 
بــازســازی شهرهای ســوریــه را منوط بــه کاهش 
مناسبات تهران و دمشق دانسته اند؛ در حقیقت 
این کشورها تالش دارند سوریه و بشار اسد را از 
ایران و محور مقاومت جدا و به سمت کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس متمایل کنند. وی تأکید 
کــرد: البته همان طور که پیشتر گفته شد جدا 
از خواسته امارات از برقراری ارتباط با سوریه که 
دور کردن اسد از ایران است اما طبیعتاً سفر اسد 
به امــارات را باید از منظر اقتصادی و جنبه های 
مالی و سرمایه گذاری امارات در بازسازی سوریه 

تحلیل کرد.

سفر رئیس جمهور سوریه به عمان می تواند مقدمه بازگشت دمشق به اتحادیه عرب باشد

سفر راهبردی اسد

      صفحه 8

با توجه به عدم رسمیت و تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی در روز چهارشنبه مورخ 
1401/11/26 ساعت 10 صبح به دلیل عدم حضور اعضاء محترم تعاونی، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان )در حال تصفیه( در روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 ساعت 10 

صبح در محل مشهد، بلوار معّلم، بین معّلم 22 و 24، پالک 536 برگزار می گردد.
از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود، جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
به هم رسانند. در صورتی که حضور عضوی در مجمع میّسر نباشد، می تواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه 
به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص 

غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه  :  1-استماع گزارش هیئت تصفیه    2- استماع گزارش ناظر تصفیه

3-تمدید مّدت تصفیه   4- انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
5-طرح و تصویب صورتهای مالی سال های 1395 و 1396 و 1397 و 1398 و 1399 و 1400

هیئت تصفیه تعاونی اعتبار صالحین خراسان 40
11
58
35

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار 
صالحین خراسان )در حال تصفیه(  به شماره ثبت 12162 و شناسه ملی 10380278542 

 بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده  مورخ  1401/12/14 ساعت  11:00  در محل سالن کنفرانس شرکت 
الکترو اس��تیل به نشانی: مش��هد- کیلومتر 4 بزرگراه آس��یایی ) جاده مشهد قوچان(  

کدپستی  9187383739  تلفن 0515153  برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

• تقسیم سود از محل سود و زیان انباشته
ف هیئت مدیره شرکت

/4
01
15
67
6

      آگهی دعوت از سهامداران شرکت حامی صنعت گروه سهامی خاص ثبت 
شده به شماره 35226 و شناسه ملی 10380506377

       جهت برگزاری مجمع  عمومی عادی به طور فوق العاده

40
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50

آگهی  مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000038

موضوع : نصب و جمع آوری و تعمیرات گاردریل به همراه 
پایه و متعلقات.

مبلغ برآورد: 48.100.000.000ریال.
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در 
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد

40
11
58
08

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 20000950050000037
اجرایی  امور  انجام  و  تجهیزات   ، عالئم  نصب   : موضوع 
سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در معابر محدوده و 

حریم شهر به همراه تأمین ماشین آالت و ابزار آالت.
مبلغ برآورد : 41.441.734.672 ریال.

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

سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد

ح
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آگهی مزایده فروش محصول پسته
مرحله دوم سال   ۱۴۰۱

س��ازمان موقوف��ات یزد و کرمان آس��تان قدس رض��وی در نظر دارد 
محص��ول پس��ته  تولیدی س��ال 1401 خ��ود را از طریق مزای��ده عمومی به 
فروش رس��اند. متقاضی��ان می توانند همه روزه از تاری��خ 1401/12/03 به 
دفتر مرکزی س��ازمان واقع در شهرستان رفسنجان - میدان قدس مراجعه 

و ضمن بازدید از محصول مدارک ش��رکت در مزایده را دریافت نمایند  
تلف��ن ه��ای تم��اس: 09133912390 - 09131931365  - 03434281104

سازمان موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی


