
هیچجاخانهآدمنمیشود!
رقیهتوسلی:نه هیچ جا خانه خود آدم می شود، نه هیچ جا زادگاه پدری!

گوینده این جمله »خیران« است که چادر گلدار به سر کشیده و دست هایش را 
قفل کرده پشت کمرش و داریم با هم روستایمان را گز می زنیم. 

خیران، دختر ارشــد »بابا عبداهلل« است. می خواهد ما را ببرد باغ نارنگی اش. 
چشم روشنی باغدار شدنش دعوتمان کرده. 

پیاده روی پیشنهاد ما بود. کمی از ظهر گذشته، هوا اما عالی و مهربان است؛ 
نیمه آفتاب و نیمه ابر. 

از در چارطــاق باز خانه ای، گلــه ای غاز بیرون می آید. غازهایی به غایت زیبا 
و درشــت هیکل. خیران با بانویی که دارد گلــه را برای َچرا می برد خوش و 
بشــی می کند و بعد رو به ما با خنده می گوید: دو برابر این ها داشــتم؛ غاز و 
بوقلمون. برای خودم چوپانی بودم. فروختمشــان تا پالک نارنگی سرا از کفم 
نرود. می دانید مادرم عاشق نارنگی بود خدابیامرز. آ جانه مار تی فدا. به اسدآقا 
همــان اوایل زندگی گفتم یک روز اگر پــول و پله ای بهم زدیم حتماً زمین 

مرکبات بخریم... زمین نارنگی. 
نگاهش می کنیم، اشک توی چشمش حلقه زده اما حالش معرکه است. ادامه 
می دهد: دخترهایم جواهرند بهتر از شــما نباشند. دیدند پول من و پدرشان 
30 سال است که به خرید یک قطعه زمین کفاف نداده، دو خواهری یک روز 
قول و قرار می کنند می آیند خانه مان میهمانی. حدس بزنید با چی؟ الهی که 
خیر از زندگی شان ببینند با سکه ها و طالهایشان... آره این طور شد که ما هم 

باالخره به آرزویمان رسیدیم... الحمدهلل.
وســط تبریکات ما و تعریفات خیران جان می رسیم به مقصد... چه رسیدنی 
اما... نمی توانیم خودمان را جمع و جور کنیم، یعنی از توانمان خارج اســت... 
هاج و واج و حیرت زده به اطراف خیره می شویم... برای هر پنج نفرمان شبیه 
شوخی نابجایی می ماند صحنه ای که با آن مواجه شده ایم جز صاحبخانه... او 
ساکن روستاســت و خون دل هایش را خورده از این همه اجی مجی ترجی 
شدن ها و غیب شدن ها... ما اما نه... داغمان تازه تازه است... خیلی سال می شد 
مسیرمان به این بخش روستا نخورده بود... با اینکه حدوداً می دانستیم ملک 
دختر باباعبداهلل کجای ده قرار دارد اما واقعاً جا می خوریم از تماشای تغییر و 
تحوالت... از آن همه خاک زراعی جز یک قطعه، اثری باقی نمانده... از آن همه 
دشت و شالیزار و مرکبات سرا... کارمان می رسد به برداشتن عینک و مالیدن 
چشم ها... نه! خیال نیست، متأسفانه حقیقت دارد... پُِر ویال شده... جوری که 
تصور می کنم اهل این تکه روســتا، یک روز صبح که بیدار شــدند از خواب، 
فروشــنده شدند و انگشت اشاره شان را آغشته کردند به استامپ و بعد برای 

خاطراتشان بوسه ای حواله و جالی وطن کردند.
مشغول استشمام نارنگی هاییم که صدای گله غازها می آید از سر جاده اصلی 
و پشت بندش سه ماشین خوش قواره با پالک غیربومی می پیچند سمتمان. 

بی درنگ، مثل هوا می شود احوالمان؛ نیم روشن، نیم تاریک... 
خیران می گوید برویم ته باغ؛ یک درخت گردو آنجاست... شاید شیرینی اش، 

ترشی نارنگی را از بین ببرد.
ُمشتی ِگل برمی دارم و بو می کنم. فرمایش »خیران جان« متین است؛ هیچ 

جا خاک آشنا نمی شود.

کاربران  اخیر  هفته های  در    تربتزاده محمد 
فضای مجازی بارها هشتگ های مختلفی را در انتقاد 
از تحریم های دارویی آمریکا علیه بیماران کشورمان 
اما  میان  این  در  کرده اند.  ترند  مجازی  فضای  در 
جریان های  از  برخی  و  آبی  آن طرف  رسانه های 
صرفاً  آمریکا  تحریم های  مدعی اند  غربی  مجازی 
ندارد.  دارو  به  ربطی  و  است  سیاسی  و  اقتصادی 
باید  نمی دانید  دیگر  مثل خیلی های  هم  اگر شما 
برای  است  کافی  کنید،  باور  را  دسته  کدام  حرف 
داروخانه های  به  وارداتی  خاص  داروهای  تهیه 
واردات  شوید  متوجه  تا  کنید  مراجعه  شهرتان 
داروهای خاص از مدت ها پیش به خاطر مشکالت 
مربوط به تحریم های آمریکا متوقف شده است. البته 
شاید بتوانید تک و توک داروهایی را که به صورت 
قیمت  با  وارد کشور شده اند،  غیررسمی  یا  قاچاق 
به شدت  داروهای  از  برخی  اما  بیاورید  گزاف گیر 
هیچ  اس«  پی  »ام  بیماری  داروهای  مانند  خاص، 
جوره در کشورمان پیدا نمی شوند و بیماران روز به 

روز شرایط وخیم تری را تجربه می کنند.

هر 100 هزار نفر#
»ام پــی اس« مخفــف نــام بیمــاری »موکوپلــی 
ســاکاریدوز« است. بیماری به شــدت نادری که از 
هــر 100 هزار نفر، یک نفــر را مبتال می کند. این 
بیماری به دلیل جهش در یک ژن بروز پیدا می کند 
و با توجه به عدم شــیوع باالی آن در سراسر جهان 
جزو بیماری های به شــدت نادر محسوب می شود. 
بیمــاری ای که ژن آن در بدن مســئول تولید یک 
آنزیــم یا پروتئین اســت و وظیفــه آن آنزیم های 
درون ســلول، شکســتن و یا تجزیه کردن برخی 
مولکول های بزرگ است که به آن موکوپلی ساکارید 
می گویند. این بیمــاری در زمان پیش و یا پس از 
تولــد هیچ گونه عالئمی از خود نشــان نمی دهد و 
نشانه های آن چندین ماه پس از متولد شدن کودک 
کم کم بــروز پیدا می کند.جان بیماران ام پی اس به 
دارو بسته است و اگر دارو به طور مستمر و به موقع 
مورد اســتفاده قرار نگیرد، شنوایی، بینایی، تحرک 
دست و پا، نفس کشیدن و تپش قلب بیماران تحت 
تأثیر قرار می گیرد و بیمار ممکن است به کما برود 

و مدتی بعد هم جانش را از دست بدهد.

تا 7 سالگی#
بیماران  ام پی اس اگرچه از نظر ذهنی به طور کامل 
سالم هستند و از لحاظ یادگیری آموزشی مشکلی 
ندارند اما چهره های متفاوتی از سایر کودکان دارند 
و مشــکالت تنفسی و از بین رفتن شنوایی از دیگر 

مشکالتشان است.
رشد بیماران مبتال به  ام پی اس معموالً بسیار پایین 
اســت و آن ها فقط تا 7 ســالگی رشــد می کنند. 
متأســفانه این بیماری درمان قطعــی ندارد، اما در 
ابتدای بروز اگر تشــخیص به درســتی انجام شود، 
بیمــار کمتر گرفتار عوارض بیماری خواهد شــد و 

می تواند عمر طوالنی تری داشته باشد.

تولید انحصاری در آمریکا#
در حــال حاضر فقــط یک شــرکت آمریکایی در 
سرتاســر جهان داروهای  ام پی اس را تولید کرده و 

بــه نقاط مختلف دنیا به جز ایران ارســال می کند. 
حاال بیش از یک سال است که داروهای این شرکت 
آمریکایی به دلیل تحریم ها وارد کشورمان نشده و 

بیماران را با مشکل جدی رو به رو کرده است. 
زمســتان سال گذشــته بود که پس از باال گرفتن 
اعتــراض  خانواده های این بیماران، وزیر بهداشــت 
اعالم کرد تحریم ها مانع تهیه این دارو شــده است. 
وزیر البته همان زمان قول داد با دور زدن تحریم ها 
تا حــد امکان داروهای این بیمــاری خاص را وارد 

کشور کند. 
وعده ای کــه البته تحقق هم یافت و اواخر ســال 
گذشته بخشــی از داروهای مربوط به این بیماری 
وارد کشورمان شــد، اما پس از آن مسئوالن دیگر 

نتوانستند داروی جدیدی وارد کنند.

نتیجه ای نداشت#
پس از این، وزیر بهداشت یک بار دیگر دست به کار 
شــد و با نامه نوشــتن به مدیر کل سازمان جهانی 

بهداشت خواستار لغو تحریم های دارویی شد.
او با اشــاره به تحریم های آمریکا یادآور شــده بود 
موانع عمده بر واردات مواد غذایی، دارو و وســایل 
پزشــکی و گزینه های درمانی موجود برای بیماران 
ایرانی تأثیر گذاشــته است. وزیر بهداشت در بخش 
دیگری از نامه اش هم نوشته بود: »می خواهم به شما 
 MPS اطــالع دهم که صد ها کودک ایرانی مبتال به
به دلیل کمبود دارو های فوق در معرض خطر مرگ 

و میر و عوارض جانبی قرار گرفته اند«.
نمکی فقط به همین نامه اکتفا نکرد و پس از مدتی 
به دبیرکل سازمان ملل و رئیس یونیسف هم درباره 

این مورد هشدار داد اما نتیجه ای نگرفت. 

زیر بار همکاری نمی روند#
خانواده هــای این بیماران تا کنــون بارها در مقابل 
وزارت بهداشــت تجمــع کــرده و از مســئوالن 
خواســته اند به هرطریقی شــده داروهای ضروری 
را برای فرزندانشــان تهیه کنند. باشگاه خبرنگاران 
بخشی از گفت وگوی نماینده خانواده های معترض 

را به اشتراک گذاشته است.
»پــس از ۶ ماه، بیماران به اندازه یک ماه و نیم دارو 
داشتند و برخی از کودکان به دلیل نبود دارو به کما 
رفتند و حتی جان خود را از دست دادند. باید تأمین 
داروی بیماران مســتمر باشد و امیدواریم با تأمین 

دارو، نفس های بیماران به شماره نیفتد«.
از آن طرف مسئوالن هم به خانواده بیماران توضیح 
می دهند که مشــکالت مربوط به تحریم ها دست و 
پای آن ها را همه جوره بســته است. ظاهراً شرکت 
آمریکایی به هیچ وجه زیربار همکاری با کشورمان 
نمی رود و مســئوالن هم راه دیگری برای تهیه این 

دارو ندارند.

درحال رایزنی هستیم#
محمدرضا شانه ســاز، رئیس ســازمان غــذا و دارو 
یکی از مســئوالنی اســت کــه بایــد دربرابر نبود 
داروی بیماران  ام پی اس پاســخگو باشد. او درباره 
مشکالت مربوط به واردات این دارو گفته است: »ما 
به خانواده ها حق می دهیم که نگران تأمین داروی 
فرزندانشان باشــند، اما یک مشکل اساسی ما این 

بوده که تنها تولیدکننده داروی بیماران  ام پی اس 
آمریکایی اســت و در نهایت با فشار سازمان جهانی 
بهداشــت و وزارت خارجه، این شــرکت آمریکایی 
حاضر شــد دارو به بیماران بدهد؛ اما در انتقال ارز 
به آمریکا مشــکل داریم و بانک های واسط جرئت 
نمی کنند پول را از ایران بــه آمریکا منتقل کنند. 
البته ما به شرکت های دانش بنیان سفارش داده ایم 

تا روی تولید این داروها کار کنند«.
شانه ســاز ادامه داد:»ما در حال رایزنی هســتیم و 
مقرر شــد با پیگیری ها دارو به اندازه نیاز چند ماه 
تأمین شــود تا بیماران دچار چالش نشــوند. البته 
برخی بیماران هم دارو روی آن ها اثربخشــی الزم 
را ندارد و مقرر شــد برای تأمین اعتبار و پوشــش 
کامل بیماران با معاونت درمان و دوســتان برنامه و 
بودجه جلســاتی بگذاریم؛ چرا که هزینه هر بیمار 
ماهانه چند ده میلیون تومان اســت و کشورهایی 
مانند انگلیس، آلمان و فرانسه هزینه درمان بیماران 
این چنین را تقبل نمی کنند اما ما به خودمان اجازه 
نمی دهیم این بیماران در درمان و پرداخت هزینه ها 

دچار چالش شوند«.
شانه ســاز همچنین درباره برخی از بیماران که در 
چند ماه اخیر فوت کرده اند و دلیل فوتشــان نبود 
دارو اعالم شــده، توضیح داده است: »متأسفانه در 
برخی بیماران بر اســاس نتیجــه آزمایش ها دارو 
اثربخش نیســت و ایــن موضوع بــه خانواده های 

بیماران توضیح داده شد«.

تالش برای تولید داخلی#
برخی از کاربران و خانواده های بیماران اما حرف های 
دیگری می زنند. آن ها معتقدند هنوز هم می شــود 
تحریم هــا را دور زد اما به دلیل عدم تخصیص ارز، 

واردات آن برای مسئوالن صرف ندارد. 
ســید حیدر محمدی، مدیرکل دارو سازمان غذا و 
دارو دربــاره این ماجرا توضیــح می  دهد: »ما در دو 
ماهــه اخیر پیگیر تأمین دارو هــای بیماران بودیم. 
تولیدکننده آمریکایی به مقدار کافی دارو در اختیار 
ما قرار نمی دهد و یکی از مشکالت ما کمبود سهمیه 
دارو از آمریکاســت. یکی از مشکالت دیگر این بود 
که منابع ارزی کفایت تأمین مستمر دارو را نداشت 
البته بانک مرکزی با ما همکاری و ارز تخصیص پیدا 
کرد، اما اگر بخواهیم دارو مستمر تأمین شود بانک 

مرکزی باید ارز را به موقع تخصیص دهد«.
محمدی درباره جزئیات هزینه های سرسام آور تهیه 
 MPS این داروهــا می گوید: »ارزبری داروی بیماران
باالســت و هر ویال داروی بیماران بــا ارز آزاد ۵0 
میلیون هزینه دارد و همه هزینه را دولت پرداخت 
می کند. اگر هر بیمار چهار ویال مصرف کند ماهیانه 
۲00 میلیون هزینه دارد. ما به دنبال آن هستیم تا 
با تولیدکنندگان داخلی دارو جلساتی داشته باشیم 
تا در صــورت امکان داروی بیماران MPS در داخل 

کشور تولید شود«. 
با وجود همه این حواشی، مدیرکل دارو سازمان غذا 
و دارو روز گذشــته اعالم کرد بخشی از داروهای این 
بیماران بــه هر طریقی بوده تهیه و در داروخانه های 
منتخب توزیع شده است. با این حال معلوم نیست آیا 
تحریم های آمریکا اجازه می دهد در آینده هم داروهای 
این بیماران خاص به کشــورمان وارد شــود یا خیر. 

زندگیریاضتییعنیزندگیدانشجویی!
جمعه:با دوست تهرانی ام رفتیم به گشت و گذار. سرچهارراهی رسیدیم. چند 
کودک خیابانی در حال نزدیک شدن به ما بودند. تا من  خواستم پولی آماده 
کنم و به آن ها بدهم، رفیقم درِ داشبورد را باز کرد و بیسکویتی را با مهربانی 
تقدیمشــان کرد. بعد رو کرد به من و گفت: »پول رو سردسته هاشون ازشون 

می گیرن ولی غذا و خوراکی رو االن می خورن و قوت می گیرن«.
شنبه: به خاطر شرایط کرونایی، اسکان در خوابگاه فقط با نامه و برای موارد 
ضروری است. یکی از دوستان بدون نامه و هماهنگی وارد خوابگاه دانشجویی 
شــده اســت. بهش انتقاد و اعتراض می کنم: »چرا قانون دانشــگاه را رعایت 
نمی کنی؟« پاسخ می شــنوم: »قانون گذار باید حکیم باشد. مشخصه که این 
سبک قانون گذاری حکیمانه نیست. پس بدون هیچ اشکالی میام!« دعا کردم 
در حق خودم و همه دانشــجویان که علممان وسیله فلسفه بافی و توجیه و 

منفعتمان نشود!
یکشنبه: سوار بی آرتــی در حال مطالعه کتاِب »مفتون و فیروزه« بودم که از 
ایستگاه مورد نظرم جا ماندم. این قدر این کتاب جذاب و دوست داشتنی است 
که گذر زمان را حس نکردم و حواســم از محیط کامالً پرت شده بود. خدا را 
شکر که بی آرتی های تهران طوری است که اگر اشتباه پیاده شوی دوباره الزم 
نیست کارت بزنی! از سمت دیگر منتظر اتوبوس می مانی تا برگردی... این را 

هم به لطف کتاب خوانی در اتوبوس متوجه شدم!
دوشنبه:زندگِی دانشجویی به خصوص در این ایام کرونایی به شدت طاقت فرسا 
و هزینه بر اســت. کل دانشــگاه از سلف و بوفه بگیرید تا باشگاه و کتابخانه و 
آرایشــگاه و... همه جا تعطیل اســت. زندگی مان شده پشت لپ تاپ نشینی و 
نوشتن و نوشتن. خورد و خوراکمان را هم دو وعده ای کردیم تا هزینه هایمان 

کمتر شود. زندگی ریاضتی یعنی زندگی دانشجویی!
سهشنبه: زندگی کردن در شهرک غرب اگر یک خوبی داشته باشد آن هم 
این است که قدر شهر و دیار و محله خودت را بیشتر می دانی. از لحاظ معنوی 
هم خواسته باشی حساب کنی در شهر خودت هر ساعتی که دوست داشتی 
می توانستی بروی حرم امام رضا)ع( و هر روزی که اراده می کردی می توانستی 

بروی هیئت. خدایا مشهدالرضا را از ما نگیر!
چهارشنبه: چندین جلــد از کتاب های نشرستاره ها را دوستان انتشارات از 
مشهد برایم پست کردند. هم خوابگاهی ام که وصف کتاب بابارجب را شنیده 
بود می خواست به رســم رفاقت ازم قاپ بزند، ولی خیلی رک و پوست کنده 
گفتم: »من کتاِب مجانی به هیچ کس نمیدم! کتاِب مجانی یعنی پایین آوردن 
ارزش کتاب!« بدون هیچ ناراحتی حرفم را تأیید و هزینه کتاب را تمام و کمال 
پرداخت کرد. واقعاً معلوم شد خاطرخواه کتاب و کتاب خوانی است نه از جمله 
پیروان آن نویسنده غربی معروفی که می گوید: »غیر عاقالنه ترین کار این است 

که آدم کتاب قرض گرفته از دیگران را پس بدهد!«

روزمره نگاری
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بهپیروزیمقابلاالهلیاماراتاست

 آخرین نفس های شهرخودرو
 در آسیا

تجمعمقابلفدراسیونودفترباشگاهعلیهسایتهایوزارت

 رایزنی استقاللی ها
 برای استیضاح وزیر

دکترهادیسعیدیکیاسریازحالوروز»شعروادبفارسی«میگوید

شاعران نگهبانان اصلی  زبان هستند

توّهمفرانسوی
در زمان های گذشته، نویسنده و فیلسوفی به نام »دکارت« اظهار کرده بود: »من 
فکر می کنم، پس هستم...« و اینک در همان کشور یعنی فرانسه، رسانه هایی 
فعالیت می کنند که با نشستن بر همان صندلی پرغرور فیلسوفانه و اندیشمندانه، 
به راحتی اظهار می کنند: »من اهانت می کنم، پس هســتم! من به عنوان یک 
رسانه پاریسی فحش می دهم، پس هستم«. اگر این اهانت، مقدس ترین مقام 
تاریخ جهان مسلمانان را هدف گرفته باشد، می تواند توجه و تمرکز و نگاه همه 
مسلمانان به یک رسانه پاریسی فحاش را به همراه داشته باشد. اگر این »اهانت 
رسانه ای مغرورانه« در بازار محصوالت رسانه ای، سود بیش از اندازه و مشتریان 
و مصرف کنندگان بیشتر از اندازه بدست آورد، می توان آن را به پای مدیریت 
قوی و هوشمندانه رسانه ای نوشت و بدین ترتیب، احساس جهانی بودن و یا 

احساس پرنفوذ بودن در جهان رسانه کرد!
چرا فرانسه امروز که پرچمدار فرهنگ اروپایی و لیبرالیسم فرهنگی- اقتصادی 
اســت، از چنین رســانه ای دفاع و این اهانت آشکار را ذیل حقوق بشر و حق 
آزادی بیــان تعریف کرده و با ادبیات دیپلماتیــک، از اهانت به مقدس ترین 

شخصیت جهان مسلمانان ابراز خوشحالی می کند؟
آیا فرانسه امروزین، از اقتدار معنوی اسالم و گسترش آن در جامعه اروپایی و 

همچنین کشور فرانسه، هراسناک و وحشت زده شده است؟
آیا فرانســه امروزین از اقتــدار جبهه مقاومت در خاورمیانــه، دچار هراس و 

سرگیجه  شده است؟
و آیا فرانســه مکرون و ســتاد رهبری پنهان آن از آینده پرقدرت و پرسیطره 
ایران زمین بر جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، آرامشش را از دست داده و کاخ 

الیزه را در تاریخ آینده جهان بی نقش و بی قدرت می بیند!؟ 
همه این پرســش های نفس بر و کشــنده، پرســش های اصلــی رهبران و 
سیاستمداران درجه اول اروپایی است. اما حقیقت این است که هیچ پاسخ و 
راه حلی برای آن ها ندارند و از سوی دیگر می دانند که نمی توانند در برابر توفان 
بی پایان اقتدار معنوی و قدرت پرهیمنه مقاومت، اقدامی مقابله کننده داشته 

باشند و روزهای از دست رفته سلطه و سیطره را زنده کنند.
فرانسه امروزین فقط خیال می کند چونان گذشته می تواند سلطان فرهنگ، 
اندیشه و زیبایی شناسی در جهان اندیشه ها، هنرها و هنرمندان باشد؛ بنابراین از 
زشت ترین، ناهنجارترین و بی ارزش ترین کاریکاتور تاریخ هنر که توسط  شارلی 
ابدو منتشر شده، دفاع می کند تا این خط زشتی و زشت نگاری علیه اسالم را 

زنده نگه دارد و به آن تکاپویی تازه ببخشد. 
تکاپوی زشــتی و ناهنجاری و بــازی با مفاهیم و شــخصیت های مقدس، 
سال هاست که بنیادش را از دست داده و دیگر کسی جرئت چنین زشت گویی 
و یا زشــت نگاری را به خود نمی دهد. خاورمیانه، اینک در دستان پرقدرت و 
پرایمان مقاومت کنندگان و مقاومت ســازان قرار دارد و در این دایره قدســی 

درخشنده ایمان؛ زشتی فرهنگی و نازیبایی هنری جایی ندارد.

استقاللازآسیابرگردد،حسینیجدامیشود؟

 » فوالد« مقصد 
سنگربان آبی ها

هفتوانه

بیماران»امپیاس«باتحریمهایداروییآمریکادستوپنجهنرممیکنند

قربانیان کوچکقربانیان کوچک
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نامه فرهنگ

محسنذوالفقاری
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رسن: در دیدار دوم با التعاون باید بهتر بازی کنیم
ورزش: بشــار رسن درباره برتری یک بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس ایران مقابل 
التعاون عربســتان اظهار کرد: پنج بازیکن جدید در ترکیب ما حضور داشتند و در 
نیمه اول کمی با مشکل روبه رو شدیم. درک ما از یکدیگر در نیمه دوم بهتر شد و 
پیروز شدیم. وی با تمجید از زردپوشان عربستانی گفت: التعاون صدرنشین گروه و 
تیم خیلی خوبی است. پیروزی برای ما مهم ترین نکته بود تا در رقابت برای صعود از 
این گروه سخت باقی بمانیم. ما سه روز دیگر باید دوباره به مصاف التعاون برویم که 

برای جنگیدن در راه صعود از گروه باید از این هم بهتر بازی کنیم.

توافق نهایی تراکتور با منصوریان 
ورزش:  علیرضا منصوریان، سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن، برای هدایت تیم 
فوتبال تراکتور در فصل جدید لیگ برتر با مسئوالن این تیم به توافق نهایی رسید. 
پیــش از این تراکتوری ها با علی دایی مذاکره کرده بودند که به توافق نرســیدند. 
پس از آن هم گزینه هایی مانند جواد نکونام و علی کریمی هم مطرح شــدند و در 
دو روز گذشــته مسئوالن تراکتور مذاکرات جدی را با علی کریمی انجام دادند اما 
صحبت های آن ها با کریمی هم راهی به جایی نبردند تا ســرانجام منصوریان برای 

هدایت تیم تبریزی انتخاب شود.

استقالل از آسیا برگردد ، حسینی جدا می شود؟

»فوالد«مقصدسنگربانآبیها

تجمع مقابل فدراسیون و دفتر باشگاه علیه سایت های وزارت

رایزنیاستقاللیهابرایاستیضاحوزیر

حمیدرضا عرب: ســید حسین حســینی باوجود 
تالش هایی که داشــت نتوانســت فصــل خوبی را با 
استقالل پشت ســربگذارد. اوج حضیض برای شماره 
یک استقالل فینال جام حذفی بود که نتوانست مانع 
از گلزنی های پی درپی تراکتوری ها شود. شکستی که 

خیلی ها او را مقصر می دانند. 
باشگاه استقالل برای رهایی از فشار انتقاد ها چند روز 
پس از فینال جام حذفی با رشــید مظاهری به توافق 
نهایی رسید. دروازه بانی  که خود نیز در بازی  درترکیب 
تیم های ســابقش کم نمایش اســفبار نداشته، اما به 
جهت آنکه قدری اوضاع در قفس توری اســتقالل رو 
به راه به نظر برســد، سران باشــگاه استقالل اقدام به 
جذب مظاهری کردند تا شاید خود نیز از فشار ناشی 
از انتقاد های هواداری رها شوند. این تصمیم اما ممکن 
است استقالل را بعد از لیگ قهرمانان آسیا تحت تأثیر 

قرار دهد. 

جدایی حسینی#
حسینی که به شدت از جذب مظاهری ناراحت است 
و حتی گفته می شود روز عقد قرارداد با این دروازه بان 
پیامی حاوی دلخوری و شکایت را نیز برای مدیرعامل 
باشگاه استقالل صادر کرده، به احتمال زیاد بعد از پایان 
لیگ قهرمانان آسیا از ترکیب استقالل جدا خواهد شد. 
از فوالد به عنوان مقصد نهایی حســینی یاد می شود، 
اما این دروازه بان به دلیل شرایط خاصی که استقالل 
با آن مواجه است و از سویی هواداران نیز ممکن است 
از جدایی اش در این مقطع به شــدت ناراحت شوند، 
ماجــرای جدایی را به بعد از این بازی ها موکول کرده 

تا شــاید مدتی از حواشی که این روزها دور وبرش را 
احاطه کرده، خالص شود. 

شرط فیکس مظاهری#
البته حسینی با اســتقالل قرارداد دارد وبرای جدایی 
از استقالل باید نظر موافق مدیران باشگاه استقالل را 
نیز جلب کند. اینکه مدیران باشگاه استقالل با جدایی 
حسینی موافقت کنند نیز خود مسئله  مهمی است، اما 
حسینی عزم جدایی دارد و می داند اگر دراین استقالل 
بمانــد به احتمال خیلی زیاد تنش های بیشــتری را 
بایــد در فصل آتی تجربه کند. حتی گفته می شــود 
رشــید مظاهری پیش از عقد قرارداد 4 میلیاردی با 
باشگاه استقالل شروطی برای فیکس بازی کردن در 
قراردادش گذاشته و به شدت دوست دارد که در این 
باشگاه به مهره ای محبوب تبدیل شود. مظاهری قطعاً 
تاب نیمکت نشــینی در استقالل را نخواهد داشت و 
حســینی هم همین وضعیت را دارد که یکی از میان 
این دو باید از کانون حاشــیه دوری کند که حسینی 
تصمیمش را گرفته تا از اســتقالل برود. تنها چیزی 

که حسینی را به ماندن در استقالل ترغیب 
می کند جدایی مظاهری اســت که 

پیگیر  نیز  تراکتورســازی  باشگاه 
بازگرداندن این دروازه بان است، 

اما هنوز این بازگشــت قطعی 
نشــده و مظاهــری تأکید 

دارد در شــرایط درستی 
با استقالل قرارداد منعقد 

کرده.

گوش به زنگ رأی کمیته#
حسینی به دروازه تیم ملی فکر می کند و این میسر 
نمی شود مگر اینکه بتواند در استقالل یکه تازی کند 

و روی نیمکت ننشیند.
از طرفی خوب می داند که رفتن از اســتقالل یعنی 
خارج شدن از کانون توجهات. پس او به شدت گوش 
به زنگ صدور رأی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در 
است  مظاهری  خصوص 
تا تصمیمش 
نهایــی  را 

کند .

سینا حسینی: دیروز شماری از هواداران تیم فوتبال استقالل 
به نشــانه قانون منع جذب بازیکن یــا مربی خارجی مقابل 
فدراسیون فوتبال تجمع کردند.این تعداد علیه وزیر ورزش و 
جوانان، صادق درودگر، عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ و دیگر 
مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون شعار سر دادند و به تشویق 
استراماچونی پرداختند.پس از حضور مأموران نیروی انتظامی، 

هواداران متفرق شده و به سمت محل باشگاه استقالل رفتند.
اختالف عمیق#

این در حالی اســت که اختالف در هیئت مدیره اســتقالل 
امروز بیشــتر از هر زمانی به چشم می خورد. با وجود غیبت 
سؤال برانگیز احمد سعادتمند در جلسه هیئت مدیره و سکوت 

مرموز وی در قبال ماجرای استراماچونی، مهدی عبدیان عضو 
هیئــت مدیره اســتقالل در واکنش به اتفاقــات اخیر اقدام 
به انتشــار دو اســتوری پر معنا و مفهوم کرد تا به نوعی راه 
خود را از ســعادتمند جدا کند، وی ابتدا با انتشــار تصویری 
از حجــت نظری از وی حمایت کرد و مدعی شــد وی هیچ 
برنامه ای برای مدیرعاملی در اســتقالل ندارد، اما اســتوری 
دوم وی حرف و حدیث زیادی به دنبال داشــت، او با اشــاره 
به ماجرای اســتراماچونی تأکید کرد هر کاری از دستش بر 
می آمده را انجام داده اما به دلیل اینکه قدرت اجرایی نداشته 
دیگر توان پیگیری کار را نداشته و باید سعادتمند پاسخگوی 

ابهامات موجود باشد.

سعادتمند علیه وزیر#
در همین حال اما انتشــار یک گزارش کامالً بحث برانگیز، از 
پیدایش اختالفات جدید مدیرعامل استقالل با شخص وزیر 

حکایت داشت.
در این گزارش آشــکارا عنوان شده بود که احمد سعادتمند 
در جریان مالقات با برخی نمایندگان به آن ها پیشنهاد داده 
استیضاح وزیر ورزش و جوانان را کلید بزنند و او آمادگی دارد 
به عنوان سرپرســت وزارت هدایت این وزارتخانه را برعهده 
گیرد تا کامالً با مجلس هماهنگ باشــد. با افشای این اتفاق 
و رایزنی ســعادتمند در بهارستان قاعده بازی به کلی به هم 

ریخت تا سعادتمند به این ترتیب گوشه رینگ قرار بگیرد.

قرارداد ریالی با نوری#
حاال اما یک سؤال بزرگ وجود دارد که آینده نیمکت استقالل 
به چه شکلی رقم خواهد خورد؟  سعادتمند و نزدیکانش در 
حوزه اجرایی سرسختانه قصد دارند الکس نوری را به عنوان 
گزینه آلترناتیو اســتراماچونی جا بیندازند، اما این کار نیاز به 
مجوز هیئت مدیره دارد، از طرفی فدراسیون و سازمان لیگ به 
شرطی حضور این مربی دو رگه ایرانی- آلمانی را می پذیرند 
که وی قراردادی ریالی با استقالل امضا کند، اتفاقی که الکس 
نوری به هیچ وجه زیر بار پذیرش آن نمی رود و رسانه ها نیز 
به شدت منتظرند ببینند اگر فدراسیون در برابر تصمیم خود 

عقب نشینی کرد، این تصمیم را به چالش بکشند .

ضد حمله

مهلت یکماهه برای فرار از جرایم ترسناک
پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس بسته شد

ورزش: باشگاه پرسپولیس با توجه به پایان مهلت فیفا برای پرداخت 
مطالبات برانکو ایوانکوویچ، با جریمه دو محرومیت نقل و انتقاالتی 
مواجه شــد.اکنون باشگاه پرســپولیس طبق قوانین یک ماه دیگر 
فرصت دارد تا نسبت به تسویه حساب با برانکو اقدام کند و از جرایم 
بعدی فرار کند. فیفا در مرحله بعدی جرایم خود در این زمینه، در 
صورتی که باشگاه موفق به انجام تعهدات خود نشود کسر 6 امتیاز 
را نیز اضافه خواهد کرد. با این حال مدیران پرســپولیس امیدوارند 
با دســتیابی به منابع الزم برای پرداخت 800هزار یورو از باقیمانده 
مطالبات برانکو ایوانکوویچ، این پرونده را مفتوح کنند و پنجره نقل و 

انتقاالتی پرسپولیس نیز باز شود.

 تصمیم نگران کننده برای تیم ملی فوتبال
 در انتظار تأیید فیفا

ورزش: روزنامه »االتحاد« امارات گزارش داد کنفدراســیون فوتبال 
آسیا در فکر برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ و انتخابی 
جام ملت های ۲0۲۳ آسیا به شکل متمرکز و شبیه به نحوه برگزاری 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست. این روزنامه نوشت: »کنفدراسیون 
آسیا این طرح را در جریان جلسه مشترک با مسئوالن فیفا در ماه 
جوالی به عنوان راه حل جایگزین در صورت بسته بودن مرز برخی 
از کشورها پیشنهاد داده بود. در آن جلسه، فیفا بر به تعویق افتادن 

مسابقات تا ماه مارس سال آینده تأکید کرد. 
پیش بینی می شود گزارش های فیفا در این ارتباط به صورت مستمر 
ارائه شــود و در صورت عادی شــدن امور از اواخر ماه ژانویه، جلسه 
دیگری برای تأیید تاریخ رسمی و نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 
در ماه مارس برگزار شود. این در حالی است که تیم ملی فوتبال ایران 
برای صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی و کســب سهمیه 
حضور در جام ملت های ۲0۲۳ آسیا، نیاز به پیروزی در چهار مسابقه 
باقیمانده خود دارد؛ به خصوص دو دیدار حساس برابر بحرین و عراق. 
اگر این بازی ها به صورت متمرکز در کشــوری به جز ایران برگزار 
شود، بدون تردید تیم ملی کار سخت تری برای صعود خواهد داشت.

انتخاب سرمربی جدید برای التعاون
ورزش: باشگاه التعاون عربستان پس از شکست مقابل پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان آسیا با سرمربی فرانسوی الزمالک مصر به توافق 
با باشگاه  رسید.  پاتریک کارترون روز گذشته قرارداد خودش را 
الزمالک فسخ کرده و با مسئوالن باشگاه التعاون عربستان به توافقات 
اولیه دست یافته تا جانشین عبداهلل عسیری سرمربی موقت این تیم 
شود. مربی فرانسوی پیش از این به مسئوالن باشگاه الزمالک اعالم 
کرده بود که مایل است با پرداخت مبلغ ۲50 هزار دالر به عنوان 
شرط فسخ قرارداد از این تیم جدا شود و بر همین اساس پیشنهاد 

تمدید قرارداد با باشگاه مصری را نپذیرفت.

 باقری: می خواهیم به عنوان
 سرگروه صعود کنیم

ورزش: هافبک تیم فوتبال اســتقالل ایران گفت آبی پوشان تالش 
می کنند به عنوان صدرنشین گروه A لیگ قهرمانان آسیا، به جمع 
۱6 تیم پایانی مســابقات برسند.فرشــید باقری درباره شرایط تیم 
فوتبال استقالل ایران برای شرکت در ادامه دیدارهای مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: منتظر علی کریمی هستیم تا به تیم 
اضافه شود و با قدرت در مســابقات ظاهر شویم. خیلی خوشحال 
هستیم، امیدواریم نمایش خیلی خوبی داشته باشیم و از گروه خود 
صعود کنیم. هافبک اســتقالل درباره شرایط تیم الشرطه عراق هم 
تصریح کرد: اینجا لیگ قهرمانان آسیاست و تیم ها قوی هستند. آنالیز 
الشرطه را دیدیم و این تیم خیلی خوب و محکم بود. الشرطه )مقابل 
االهلی( ۱0 نفره شد و بازی پایاپایی را ارائه کرد. هیچ حریفی در آسیا 

آسان نیست و باید همه بازی ها را جدی دنبال کنیم.

جدایی عابدزاده از تیم ماریتیمو پرتغال 
تکذیب شد

ورزش: رســانه های ترکیه و پرتغال در چند روز گذشته از تالش 
باشگاه »گازتپه« ترکیه برای به خدمت گرفتن امیر عابدزاده دروازه بان 
ایرانی تیم ماریتیمو خبر داده بودند. این خبر همراه شــد با جذب 
»کائوسکو« دروازه بان برزیلی از سوی تیم ماریتیمو تا گمانه زنی ها از 
جدایی عابدزاده شدت بگیرد.»کارلوس پریرا« رئیس باشگاه ماریتیمو 
اما در مصاحبه اخیر خود این گمانه زنی ها را رد کرده و به آن واکنش 
نشان داده است.به گزارش روزنامه »رکورد« پرتغال، پریرا گفت: امیر 
ممکن است به تیم ملی ایران دعوت شود و ماریتیمو نمی توانست 
ریســک کند. وی افزود: به خصوص به خاطر این شرایط و ویروس 

کرونا الزم بود تا یک دروازه بان سوم جذب کنیم.

 آخرین وضعیت مجید حسینی
 از زبان رئیس باشگاه ترابوزان

ورزش: »احمد آقااغلو« رئیس باشگاه ترابوزان اسپور در گفت وگو با 
»Antena ۱« درباره آخرین وضعیت سیدمجید حسینی مدافع ایرانی 
ترابوزان گفت: در مورد باشگاه پورتو باید بگویم که این باشگاه از سه 
یا چهار ماه پیش به جذب مجید عالقه داشت. اگر حسینی بخواهد 
ترابوزان را ترک کند، ما درب خروج را روی او نمی بندیم. رئیس باشگاه 
ترابوزان یادآور شــد: حسینی شخصیت عالی دارد و بازیکن بزرگی 
است. سازگاری و هماهنگی او با ترکیه آسان نبود ولی فکر می کنم 
این بازیکن اکنون آماده انتقال به قاره اروپا )فوتبال غرب اروپا( است.

سهرابیان در دو راهی اهواز و مشهد 
ورزش:سهرابیان،بازیکن تیم ســایپا از دو تیم فوتبال شهر خودرو 
مشهد و فوالد خوزستان پیشنهاد دارد. طی روزهای گذشته شایعاتی 
مبنی بر حضور این بازیکن در جمع استقالل نیز شنیده می شد که با 

جذب محمدحسین مرادمند این موضوع منتفی شد.

مصدومان استقالل جدا می شوند
ورزش: درباره تبریزی و کریمی طی روزهای گذشته شایعاتی وجود 
داشت که آن ها قصد دارند فوتبالشان را در تیم دیگری دنبال کنند. با 
توجه به اینکه استقالل در پست این دو بازیکن نفرات جدیدی را به 
خدمت گرفتند و سایر بازیکنانش را نیز در اختیار دارد شاید چندان 
نیاز مبرمی به حضور آن ها نباشــد و از سوی دیگر آن ها نیز ترجیح 

می دهند بعد از بهبودی پیراهن تیم دیگری را برتن کنند.

امیرمحمد سلطانپور- چه کسی را می توان پیدا کرد 
که از نتایج این فصل شــهر خودرو در لیگ قهرمانان 
آسیا تعجب کند؟ تیمی که با زحمت بسیار موفق شد 
برای نخســتین بار در تاریخ این استان سهمیه لیگ 
قهرمانان باشگاه های آسیا را کسب کند، با تغییرات و 
تصمیمات عجیب و غریبی که در چند وقت گذشته 
داشته، اکنون بدون امتیاز و حتی یک گل زده در سه 
بازی ابتدایی خود در این مسابقات، از کمترین شانس 

ممکن برای ادامه کار برخوردار است.
 شــاید هنوز گفتن این جمله برای ما عادت نشــده 
اما »شــاگردان مهدی رحمتی« در حالی امشــب در 
نخستین بازی از دور برگشت خود مقابل االهلی امارات 
قرار می گیرند که در بازی قبلی که مقابل همین تیم 

برگزار شد، به شدت دست و پا بسته بودند. 
شــهر خودرو در آن بازی از دقیقه یک به الک دفاعی 
فرو رفتــه بود و تا آخرین دقایق بــازی که به خاطر 
قرارگیری در آســتانه شکســت برای چند دقیقه ای 
بــه بازی انتحاری روی آوردند، حتی یک شــوت نیز 
نداشتند. نمایش شــهر خودرو در نخستین بازی در 
دوحه شــبیه به عملکرد تیم هــای ایرانی در ابتدای 
دهه 90 میــالدی بود، جایی که بــه دلیل اطالع از 
ضعف قطعــی مقابل حریفان، ۱۱ نفره در زمین خود 
قرار می گرفتیم و چشم به اتفاقات برای گرفتن امتیاز 

بودیم. 
البته در آن زمان نیز ما این تاکتیک نازیبا را در مقابل 
تیم هایی از ژاپن، کره و یا حداکثر عربســتان نمایش 
می دادیم، اما شــهرخودرو مقابل نماینده ای از امارات 

نیز راهی به جز این تاکتیک نداشت.
 امشب اگر شــبیه به آن چیزی که در بازی دوشنبه 
دیدیم باشــد، شاید مهاجمان الشباب دیگر بی دقتی 
و بدشانس نباشند و شــاهد شکستی به مراتب بدتر 

مقابل آن ها باشیم.
 درست اســت که روی کاغذ شهر خودرو هنوز ۱00 
درصد از گردونه مسابقات کنار نرفته، اما برای صعود 
احتیاج به سه پیروزی در سه دیدار دور برگشت خود 
دارد که وقتی به قدرت دو رقیب دیگر این تیم یعنی 

الهالل و پاختاکور نگاه می کنیم، امیدها برایمان بیشتر 
رنگ می بازد.

 توقع مردم خراسان و حتی مردم ایران از نماینده خود 
در رقابت های آسیایی بسیار بیشتر از آن چیزی است 
که تاکنون از شهر خودرو دیده ایم؛ مدیران این تیم در 
زمان انتخاب های عجیب و غریب خود برای کادر فنی 
و فروش بازیکنان، باید قضیه انتظارات مردم یک کشور 
را مدنظــر قرار می دادند نه فقط برطرف کردن عالیق 

برخی از چهره ها در یک باشگاه خصوصی . 
با این وجود هنوز به اتفاقات عجیب فوتبالی دلخوش 
هســتیم و باید منتظر باشــیم ببینیم آیا آن گونه که 
می گویند معجــزه در فوتبال حقیقت دارد، تا مهدی 

رحمتی و دوستانش روی نیمکت از آن بهره ببرند؟

امشب وساعت 19:30 تیم رحمتی محکوم به پیروزی مقابل االهلی امارات است

آخرین نفس های شهرخودرو در آسیا

نوازی: در بازی اول شناختی از شباب االهلی نداشتیم
ورزش: محمد نوازی، مربی تیم فوتبال شهرخودرو دیروز در نشست خبری پیش از دیدار با شباب االهلی گفت: بازی 
قبل شروع خوبی داشتیم اما بر اثر یک اشتباه گل خوردیم. شناخت کافی از این تیم نداشتیم اما االن با شناخت الزم، 
می توانیم نتیجه بهتری بگیریم.او ادامه داد: متأسفانه زمان بازی ها کم است و از نظر میزبانی و شرایط اسکان، شرایط 
خوبی نداریم. از بازیکنان جدیدمان نتوانســتیم استفاده کنیم اما شرایط روحی تیم خوب است و انگیزه زیادی داریم. 

حریف فوتبال بلدی داریم و امیدوارم برنده بازی باشیم.

خلعتبری: شکست بازی قبل را جبران می کنیم
ورزش: محمدرضا خلعتبری در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر شباب االهلی گفت: بازی سختی برای ماست. 
از واگذار کردن بازی قبل ناراحتیم و برای جبران به میدان می رویم زیرا شایســته پیروزی بودیم.او ادامه داد: بازیکنان 
جوانی داریم که می توانند به ما کمک کنند. در بازی رفت هم می توانستیم برنده باشیم و این وظیفه من و صادقی است 
که به عنوان بزرگ تر به سایر بازیکنان کمک کنیم. در بازی قبل هم چیزی که مربی در نیمه اول و دوم از ما خواسته 

بود، انجام دادیم. در این بازی نتیجه قابل قبولی می گیریم.

گزارش کوتاه

سرخ ها چقدر کاسب می شوند؟
گل ۵0هزار دالری شجاع برای پرسپولیس

ورزش: شجاع خلیل زاده که پیش از اعزام تیم به دوحه ماجرای بزرگی 
را شــکل داد و از عدم تمایل مســئوالن باشگاه برای توافق در زمینه 
تمدید قراردادش صحبت کرد، در ادامه در نخستین بازی این تیم به 

عنوان مهره ای تأثیرگذار ظاهر شد. 
در شرایطی که پرسپولیس از دو بازی قبلی خود در این رقابت ها تنها 
یک امتیاز کسب کرده بود و تساوی برابر التعاون 6 امتیازی می توانست 
کار را برای صعود شاگردان یحیی گل محمدی تقریباً غیرممکن کند، 
او با حضوری به موقع در محوطه جریمه حریف، با ضربه ای تمام کننده 
ســه امتیاز را برای تیمش به ارمغان آورد.پرســپولیس اکنون با این 
ســه امتیاز و برد ارزشمندی که روی ضربه شجاع خلیل زاده بدست 
آورده، یکی از مدعیان صعود لقب گرفته و قطعاً بازی برگشت دو تیم 
می تواند معادالت صعود را تحت تأثیر قرار دهد. جایی که ســرخ ها با 
تکرار پیروزی می توانند از این حریف عربستانی پیش بیفتند و شانس 

صعود لقب گیرند.
نکته دیگر در مورد گل شــجاع خلیل زاده برای پرسپولیس، پاداشی 
است که کنفدراسیون برای پیروزی در نظر گرفته است؛ طبق قوانین 
پاداش پیروزی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 50هزار دالر خواهد 
بود و مدافع سرخ ها با این گل خود، در شرایط مشکالت مالی کنونی، 
ارز مناسبی را وارد خزانه باشگاه کرده است.خلیل زاده که موضوع توافق 
خود با مسئوالن باشگاه پرسپولیس را منوط به پایان لیگ قهرمانان و 
بازگشت از دوحه کرده است، باید دید تا پایان این رقابت ها چه میزان 
پــاداش با نمایش خود و دیگر هم تیمی هایش اندوخته خواهد کرد تا 

مدیران تیم را مجاب به برآورده کردن خواسته اش کند.
با این حال حتی جمع آوری ارز از لیگ قهرمانان آســیا نیز نمی تواند 
تضمینی برای حل مشــکالت مالی این تیم لحاظ شــود؛ جایی که 
سرخ ها پیش از این نیز با برانکو ایوانکوویچ تا فینال رقابت ها پیش رفته 
بودند و بیش از ۲ میلیون دالر دریافتی از آســیا داشتند، اما نتوانسته 
بودند با مربی کروات خود تسویه کنند و در نهایت او را از دست دادند!

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان بجستان  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

- تپه چهل دختران – بخش مرکزی- دهستان جزین- 200 متری شرق 
روستای نوق

- محوطه تاریخی تنگل آهنَگ - بخش مرکزی- دهستان جزین- 2.75 
کیلومتری شمال شرق روستای آهنگ

- تپه پیرو - بخش مرکزی- دهستان جزین- 3 کیلومتری جنوب غرب 
روستای جزین

- تپه برج گورا - مرکزی- دهستان جزین- 2.6 کیلومتری جنوب غرب 
روستای جزین

- قبرستان کهنه ابوالخازن- بخش مرکزی- دهستان جزین- 500 متری 
جنوب روستای ابوالخازن

- گورستان گبری چاه گچی
 1 - بخش یونسی- دهستان سردق- 10.5 کیلومتری جنوب روستای فخرآباد

- گورستان گبری چاه گچی
 2 - بخش یونسی- دهستان سردق- 9.5 کیلومتری جنوب روستای فخرآباد
- قلعه دختر - بخش مرکزی- دهستان بجستان- 3 کیلومتری جنوب 

غرب روستای مزار

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان داورزن  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

- شاه تپه  -  شهرستان داورزن، بخش مرکزی، دهستان مزینان، 5 
کیلومتری روستای کاهک، 200 متری شمال جاده  سبزواربه شاهرود

- محوطه طزر -  شهرستان داورزن، بخش باشتین، دهستان مهر، 500 
متری جنوب روستای طرز

برابر مقررات  از زمان مقرر  بعد  بدیهی است در صورت عدم مراجعه 
اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان کاشمر  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

- نای تپه - شهرستان کاشمر، بخش مرکزی، دهستان باال والیت، 7 
کیلومتری جنوب غربی روستای نای

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

                  آگهی ثبت اثر در فهرست آثار ملی 
وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان تربت حیدریه  به شرح ذیل، در فهرست 
آثار ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن 
اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، بین شهید 
صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 

خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.
- محوطه دامسک – 5 کیلومتری جاده تربت حیدریه زاوه – روستای دامسک

- سرای امین- شهر تربت حیدریه - خیابان فردوسی جنوبی
- رباط میاندشت – بخش رخ – روستای میاندشت

- مجموعه تاریخی اسدآباد – بخش رخ – روستای اسدآباد
- آب انبار بایگ- شهر بایگ-

- مسجد کاریزک خوجوی- بخش مرکزی -روستای کاریزک
- مزار الری – شهر تربت حیدریه - ضلع غربی خیابان فردوسی جنوبی، 

انتهای بازار سنگ فرش
- آب انبار میدان رباط - شهر تربت حیدریه - انتهای بازار سنگ فرش

- کاروانسرای امینی - شهر تربت حیدریه - خیابان فردوسی جنوبی، بازار 
کاریز، جنب رباط الری

- کاروانسرای زعفرانیه - شهر تربت حیدریه - ضلع شرقی خیابان فردوسی 
جنوبی، انتهای بازار گمرک

- مسجد جواد االئمه - شهر تربت حیدریه-  خیابان طالقانی،انتهای کوچه 
شیر چهارسوق

- حمام گودی ) صفائیان ( - شهر تربت حیدریه - خیابان فردوسی جنوبی، 
کوچه شیر چهارسوق، روبروی مسجد صاحب الزمان ) گودی (

- مسجد شیخ عبدالرضا - شهر تربت حیدریه - خیابان طالقانی، روبروی 
فرمانداری

فردوسی  خیابان  حیدریه-   تربت  اکبر- شهر  علی  حاج شیخ  - مسجد 
جنوبی، ضلع غربی سرای امین

- ساختمان نوغانداری – شهر تربت حیدریه - خیابان قائم
- حمام سیوکی – بخش مرکزی - روستای سیوکی

- آب انبار های سیوکی – بخش مرکزی - روستای سیوکی
- خانه تاریخی علیزاده- روستای سیوکی-

- آسیاب بکاول – بخش مرکزی - روستای بکاول
- چهار برجی کدکن -  شهر کدکن-

- حمام رباط پایین-شهر تربت حیدریه - محله رباط پایین، حمام رباط پایین
- مسجد سرخ آباد- بخش بایگ – روستای سرخ آباد

- قبرستان رزگ- بخش بایگ – روستای رزگ
- آسیاب بایگ , سه کیلومتری جاده بایگ – تربت حیدریه
- غار تاریخی سرخ آباد – بخش بایگ – روستای سرخ آباد

- آسیاب کامه – بخش مرکزی – روستای کامه علیا
- برج زمان آباد – بخش مرکزی- روستای زمان آباد

- آسیاب بسک – بخش بایگ – روستای بسک
- برج دوغشک – بخش مرکزی – روستای دوغشک

- حمام خماری – بخش رخ – روستای خماری
- حمام بوری آباد – بخش مرکزی- روستای بوری آباد

- حمام تاریخی کدکن – شهر کدکن-
- محوطه تاریخی پیشکوه – شهر تربت حیدریه – منطقه پیشکوه
- خانه تاریخی هادیزاده – شهر تربت حیدریه – خیابان روحبخش

- خانه تاریخی حیدری – شهر تربت حیدریه 

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان بردسکن  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

- محوطه جالل آباد )روستای قدیمی عزیز آباد( - بخش شهرآباد -  12 
کیلومتری روستای جالل آباد 

- محوطه کالته محمودیه - بخش شهراباد -  2 کیلومتری شهرآباد
- تپه و محوطه قارون - بخش انابد 7 کیلومتری بخش. غرب انابد - شهرآباد

- محوطه شادیاب  - بخش شهرآباد 10 کیلومتری شهرآباد
- محوطه کدوغن- شهر بردسکن محوطه کدوغن متصل به شهرآباد

- تپه بزرگ ماراندیز - بخش انابد 7 کیلومتری بخش داخل روستا ماراندیز
- محوطه شمالی ابراهیم آباد - بخش انابد 12 کیلومتری بخش و 3 

کیلومتری شهر بردسکن
- محوطه تپه چوپان 1 - بخش انابد 6 کیلومتری بخش ؛2 کیلومتری 

روستای علی بیک
- محوطه تپه چوپان 2 - بخش انابد 6 کیلومتری بخش ؛2 کیلومتری 

روستای علی بیک
- قلعه شریف آباد - بخش انابد 12 کیلومتری بخش روستای شریف آباد

- قلعه سربرج - بخش مرکزی 13 کیلومتری روستای سربرج
- قلعه فیروزآباد - بخش شهراباد، روستای فیروزاباد  ، بعد از تپه فیروزآباد

- قلعه پسر خوشاب - بخش مرکزی ، 40کیلومتری شهر بردسکن
- قلعه قوچ - بخش مرکزی ،  روستای آبنو ، ورودی روستا

- قلعه دختر برجک - بخش انابد ،  14 کیلومتری روستای برجک
- قلعه رسن - بخش انابد ،  75 کیلومتری روستای رسن

- قلعه دهن قلعه - بخش انابد 40 کیلومتری روستای دهن قلعه
- سد تاریخی درونه - بخش انابد 65 کیلومتری روستای درونه

- آسیاب آبی ابراهیم آباد- بخش انابد ، شمال روستای ابراهیم آباد 
- محوطه تاریخی ماراندیز - بخش انابد ، روستای ماراندیز شرق روستا 

- کنار امامزاده
- مسجد بازار بردسکن - شهر بردسکن - خیابان سید باقر
- مسجد جامع شهرآباد - بخش شهر آباد داخل شهرآباد

- خانه اولیایی زیرک آباد- بخش شهر آباد ، روستای زیرک آباد 
- خانه حاجی عظیمی - بردسکن داخل شهر -  خیابان طالقانی 

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان سبزوار  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

نواب   – صفوی  نواب  خیابان   - سبزوار  شهر   - سیاه  قنبر  حسینیه   -
صفوی 5 ) کوچه قنبرسیاه (

- حسینیه پامنار - شهر سبزوار – خیابان بیهق – نبش بیهق 35 - ضلع 
غربی مسجد پامنار

نواب  خیابان   – سبزوار  شهر   - حشمتیه  بیمارستان  قدیمی  سردر   -
صفوی – نواب صفوی 4 ) کوچه بیمارستان (

جنوبی  ضلع   – بیهق  خیابان   – سبزوار  شهر  شریعتمدار-  آرامگاه   -
پایگاه شهید شجیعی ) روبروی مدرسه علمیه شریعتمدار (

- پل آب بر فرزی - شهرستان سبزوار – جبهه غربی شهر سبزوار – 10 
کیلومتری جاده سبزوار به اسفراین

- آب انبار ابارش - شهرستان سبزوار – 4 کیلومتری جاده سبزوار به 
تهران – ورودی روستای ابارش

- محوطه تاریخی فریزی – 10کیلومتری جاده سبزوار به جغتای- ابتدای 
جاده روستای فریزی 

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان کالت  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

- محوطه تاریخی قُوزلق -  60کیلومتری جاده مشهد به کالت – شرق 
روستای قوزلق

- دستکند سررود- ابتدای روستای سررود-حاشیه شمالی رودخانه سررود

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان مه والت  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

-حمام حاجی لطفعلی فیض آباد- شهرستان فیض آباد - خیابان امام 
خمینی– طالقانی شمالی و محله ای موسوم به ابتدای قلعه ) ارگ (

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی  ، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان جغتای  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

-  محوطه تاریخی بقعه سیدحسن غزنوی - بخش هاللی-ضلع شمالی 
روستای آزادوار

- کهن دژ آزادوار - بخش هاللی-ضلع شمالی روستای آزادوار
- محوطه نوباغ - بخش هاللی-ضلع شرقی روستای نوباغ

- محوطه دادیان - بخش مرکزی-ضلع شرقی روستای خداشاه
- محوطه ابو چناری - بخش مرکزی-ضلع شمالی  روستای ابوچناری

- محوطه حطیطه - بخش مرکزی-ضلع شمالی روستای حطیطه
- بقایای قلعه كمری فریمانه - بخش مرکزی-ضلع جنوبی روستای فریمانه
- بقایای قلعه كمری شادمان - بخش مرکزی-ضلع جنوبی روستای شادمان
- بقایای قلعه شایخ منیدر - بخش مرکزی –روستای حطیطه-حاشیه 

جاده جغتای به سبزوار
- تپه اناوی - بخش هاللی-ضلع شمالی روستای اناوی

- تپه پیش قند – بخش هاللی-روستای حاجی آباد
- تپه عباس آباد - بخش هاللی- روستای عباس آباد

- تپه میرك آباد- بخش هاللی- روستای قلعه نو
- تپه عبدل آباد - بخش هاللی- روستای خداشاه

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان بینالود  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

- مسجد جواداالئمه  ابرده باال- بخش شاندیز-روستای ابرده باال
- یخدان طرقبه - بخش طرقبه- شهر طرقبه -کوچه عیدگاه

طرقبه- بینالود-بخش  شهرستان   - مایان  تخته  سنگی  انبار  حوض   -
تخته مایان

- مسجد روستای دهبار- بخش طرقبه-روستای دهبار
- نقوش صخره ای دره حصار - بخش طرقبه- شهر طرقبه - روستای حصار
- نقوش صخره ای بازه نی - بخش طرقبه- 5 کیلومتری روستای نقندر 

- دره بازه نی
غربی  جنوب  کیلومتری   ۹- طرقبه  بخش   - آهن  کالته  نگاره  سنگ   -

بخش طرقبه- 100 متری شرق  روستای کالته آهن
کیلومتری شمال شرق    5 - بخش طرقبه-  نقندر  پشته  نگاره  - سنگ 

روستای نقندر  
شرق   متری   62 فاصله  طرقبه-  بخش   - داغستان  دره  نگاره  سنگ   -

ابتدای کمربندی طرقبه_دره داغستان
- سنگ نگاره بند دیزدر - بخش طرقبه- فاصله دو کیلومتری غرب جاده 

شاندیز-بعد از روستای دیزدر
- نقوش صخره ای سیرزار - بخش طرقبه- شهر طرقبه- روستای سیرزار 

- شمال کمربندی طرقبه  
- قلعه نقندر – بخش طرقبه - روستای نقندر ، قلعه نقندر

- بخش طرقبه- فاصله700 متری شرق  ناربو  بازه  ای  - نقوش صخره 
جاده طرقدر به سمت کالته آهن  

مایان  - بخش طرقبه- 30متری شرق  جاده  خانه  بازه  نگاره  - سنگ 
وسطی به علیا  

و 500 متر  - بخش طرقبه- فاصله1 کیلومتر  بازه مکان  نگاره  - سنگ 
غرب روستای مایان باال

متری   62 فاصله  طرقبه،  بخش   – عبدل  کالته  جنوب  نگاره  سنگ   -
شرق  ابتدای کمربندی طرقبه روی ارتفاعات مرکزی کوهی در جنوب 

روستای کالته عبدل
- نقوش صخره ای چشمه توت - بخش طرقبه، 5 کیلومتری روستای 

نقندر - دره چشمه توت
- سنگ نگاره دره زو تیشتر - بخش طرقبه- ر فاصله2 کیلومتر و 300 

متر از جنوب به جاده ازغد
- نقوش صخره ای سیر خردو  - بخش طرقبه- 1کیلومتری شرق  جاده 

مایان - دره سیر خردو
- نقوش صخره ای کال سیر - بخش طرقبه- دو کیلومتری جنوب شرق 

روستای حصار گلستان - دره کال سیر
روستای  کیلومتری   5 طرقبه-  بخش   - کالغ  کوه  ای  صخره  نقوش   -

نقندر - دره کوه کالغ
- نقوش صخره ای مهدوا - بخش طرقبه- 5 کیلومتری روستای نقندر 

- دره مهدوا

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان فریمان  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.
- بخش مرکزی- - ساختمان قدیم دادگستری فریمان- شهر فریمان 

حاشیه خیابان سید جمال الدین اسد آبادی
- ساختمان دارایی فریمان – شهرستان فریمان- بخش مرکزی-حاشیه 

میدان امام خمینی
- ساختمان اداره راه فریمان –شهرستان فریمان- بخش مرکزی-حاشیه 

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی
بخش  فریمان-  شهرستان   – فریمان  انتظامی  نیروی  ساختمان   -

مرکزی-حاشیه میدان امام خمینی
مرکزی-حاشیه  فریمان-بخش  شهرستان  فریمان-  قدیم  آب  منبع   -

خیابان رجایی 
- باغ تاریخی آسیاب قدیمی بند فریمان-شهرستان فریمان-منطقه سد 
تاریخی فریمان،نرسیده به درب ورودی محوطه گردشگری سد،دست راست
-  تپه الغور2 - شهرستان فریمان-72 کیلومتری شرق فریمان و1100 

متری جنوب روستای الغور
فریمان  شرق  کیلومتری  فریمان-72  شهرستان   - الغورشمالی  تپه   -

و1100 متری جنوب روستای الغور

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری  و صنایع دستی در نظر دارد نسبت به ثبت 
آثار تاریخی شهرستان مشهد  به شرح ذیل، در فهرست آثار ملی کشور اقدام 
نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی بدینوسیله از مالک یا مالکین 
محترم دعوت می گردد درصورت داشتن اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار 
شهید صادقی ، بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع 
نمایند. دستی و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه 
- حسینیه مددیان - مشهد - خیابان 17 شهریور-کوچه تنباکوچی-کوچه مددیان
- آب انبار حسینیه داروغه)کوچه مسگران(- مشهد - خیابان نواب صفوی 6-تقاطع 

اخر سمت چپ-راسته مسگران-جنب نانوایی
- خانه تاریخی بندار )حسینیه نبی اکرم( - مشهد- خیابان نواب صفوی-کوچه 

عباسقلی خان-کوچه شیخ حر عاملی-پالک 7
- خانه تاریخی واحدی - مشهد - خیابان نواب صفوی-کوچه عباسقلی خان-کوچه 

محمدیه-نبش حسینیه ساروی ها-پالک 46 
- حمام اسالم- مشهد - خیابان امام رضا-انتهای کوچه عباسقلی خان-كوچه یهودیها

- حمام کاروانسرای طرق - مشهد - بخش مرکزی -دهستان کنویست - نبش 
کاروانسرای طرق

- کاروانسرای شهاب الملک شریف آباد- -بخش احمد آباد-روستای شریف آباد
- بقایای آب انبار شهرک  طرق-بخش مرکزی-شهرک طرق-جنب مسجد

-  تپه پاوا - بخش مرکزی ، روستای پاوا ،  غرب روستای پاوا
-تپه رستم خان 2- بخش رضویه-دهستان میامی روستای قازقان 3 کیلومتری 

شمال روستای قازقان
- تپه رستم خان 3 - بخش رضویه-دهستان میامی روستای قازقان 3 کیلومتری 

شمال روستای قازقان
- تپه سنگبر- بخش رضویه-دهستان کتویست روستای سنگ بر100 متری غرب 

روستای سنگبر
- تپه دستگرد  – شهر مشهد-انتهای شهرک التیمور

-  سنگ نگاره بالندر - شهرستان مشهد ، روستای بالندر ، بخش احمد آباد سنگ 
نگاره بالندر

-  نقوش صخره ای چنارسوخته- جنوب شرق شهر مشهد.بلوار نماز، 1 کیلومتری 
شرق بلوارنماز

- نقوش صخره ای خلج - جنوب شرق شهر مشهد.300 متری ابتدای شرق جاده خلج
- حمام ورزنده – خیابان امام خمینی – خیابان بازارچه سراب – کوچه ورزنده 
- ساختمان بهداری پادگان ارتش – مشهد – دیدگاه لشکر -  پادگان لشکر پیروز 77 خراسان

- میدان صبحگاه )میدانگاه چوگان( پادگان ارتش – مشهد – دیدگاه لشکر -  
پادگان لشکر پیروز 77 خراسان

- سوله های چوبی پادگان ارتش – مشهد – دیدگاه لشکر -  پادگان لشکر پیروز 77 خراسان
- خانه تاریخی کاویان آهنگر- شهر مشهد، کوچه آیت هللا خامنه ای ، خیابان 

سرشور]شهیداندرزگو8[، پالک 49
- مطب دکتر شیخ - شهر مشهد، کوچه آیت هللا خامنه ای ، خیابان سرشور 

]شهیداندرزگو8[، پالک 83
- خانه تاریخی شایسته لطفی- شهر مشهد، کوچه سالم ، خیابان دانش غربی، پالک 67

- خانه گلپرور - شهر مشهد، کوچه آیت هللا خامنه ای1356، خیابان آخوندخراسانی، 
پالک 820

- آب انبار تشکری - هللا خامنه ای ، کوچه خیابان خامنه ای]آخوندخراسانی12[، پالک 81
- موزه بزرگ خراسان – بخش مرکزی- بوستان کوهسنگی مشهد

- موزه مرکزی آستان قدس رضوی – بخش مرکزی-مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع(
- قلعه تاریخی پاژ-بخش مرکزی-جاده مشهد به کالت نادری-جاده شهر توس-

میانه روستای پاژ

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت به 
ثبت آثار تاریخی شهرستان چناران  به شرح ذیل، در فهرست آثار ملی 
کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی بدینوسیله 
اعتراض  داشتن  درصورت  گردد  می  دعوت  محترم  مالکین  یا  مالک  از 
حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد 
و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، بین شهید صادقی 
23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان 

رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.
- تپه دستگرد - بخش گلبهار- دهستان بیزکی- روستای دستگرد

- محوطه تاریخی چشمه گیالس - بخش گلبهار- دهستان بیزکی- 100 
متری شمال روستای چشمه گیالس

- قبرستان تاریخی کاهو - بخش گلبهار- دهستان بیزکی- شمال روستای کاهو
- قبرستان تاریخی گناباد - بخش گلبهار- دهستان بیزکی-  جنوب غربی 

روستای گناباد
- تپه قلعه کهنه شیرین - بخش گلبهار- دهستان بیزکی- 300 متری 

شمال روستای شیرین
- قلعه کهنه گوری - بخش گلبهار- دهستان بیزکی- 600 متری شمال غرب 

روستای گوری
- مسجد روستای گاه - بخش مرکزی-دهستان بقمچ-روستای گاه

بقمچ-شمال شرقی  مرکزی-دهستان  بخش   - عبدالرزاق  خواجه  مزار   -
روستای گاه

- قبرستان تاریخی روستای گاه  - روستای گاه-400متری جنوب شرقی روستا
- محوطه شهر خراب- 600 بخش مرکزی- متری جنوب غرب روستای سرآسیاب

- محوطه امیرآباد- بخش مرکزی- 1کیلومتری جنوب غرب شهر چناران
- محوطه ساسانی شهرک گلبهار- بخش گلبهار- شهر گلبهار – بلوک های 

مسکونی آسمان 
- محوطه ساسانی – جنوب شهر گلبهار – بخش گلبهار- شهر گلبهار – 

500متری جنوب شهر 
- رباط حوض حضرتی – شهر گلبهار – یک کیلومتری جنوب غرب شهرگلبهار

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان تایباد  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

- پاسگاه قدیمی نیروی انتظامی خطائی - بخش صالح آباد-دهستان 
جنت آباد-مرز بین ایران و افغانستان

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان قوچان  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.
- تپه مزرج )1( - بخش مرکزی، دهسستان شیرین دره، جنوب روستای مزرج

- تپه مزرج )2( - بخش مرکزی، دهسستان شیرین دره، جنوب غربی 
روستای مزرج

- تپه مزرج)3( - بخش مرکزی، دهسستان شیرین دره، شمال غربی 
روستای مزرج

- تپه مزرج )4( - بخش مرکزی، دهسستان شیرین دره، شمال غربی 
روستای مزرج

- تپه نادری - بخش مرکزی، دهسستان دوغایی، شمال شرقی روستای داودلی
- تپه آق کاریز - بخش مرکزی، دهسستان شیرین دره، جنوب غرب 

روستای داغیان
- تپه آلماجق - بخش مرکزی، دهسستان دوغایی، 1 کیلومتری جنوب 

شرقی روستای آلماجق
- تپه چاالک - بخش مرکزی، دهسستان شیرین دره، شرق روستای چاالک
- خرچنگ تپه - بخش مرکزی، دهسستان قوچان عتیق، شمال شرق 

روستای اترآباد
- تپه  فرخان - بخش مرکزی، دهسستان شیرین دره، شرق روستای فرخان
- تپه کالته زمان - بخش مرکزی، دهستان دوغایی، روستای کالته زمان

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و  صنایع دستی در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان نیشابور  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی 
، بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری 
وصنایع دستی خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.
- باغ و عمارت قوامی نیشابور- شهرستان نیشابور-بخش مرکزی-شهر 

نیشابور-خیابان امام خمینی-جنب باغ امین االسالمی
- خانه ارباب زاده )زنجانی( - بخش مرکزی – جنوب شهر نیشابور – 

روستای فرخ آباد
- باغ و خانه عمارت شادیاخی - داخل شهر خیابان امام – فیاض بخش 

شمالی )کال منوچهر شمالی(
- باغ و عمارت سعیدی - داخل شهر – جنب میدان حافظ – انتهای کوچه سعیدی

- عمارت مجتهدی )فیاض بخش شمالی( - داخل شهر -  خیابان امام 
– فیاض بخش شمالی – کال منوچهر شمالی
- باغ و عمارت ترقی- خیابان هفده شهریور 18

- عمارت سعیدی - بخش مرکزی – روستای سعیدیه
- خانه خرم آبادی - جاده فیل خانه - کوچه شقایق 8 - روستای خرم آباد

- خانه حاج کاظم رفعت - خیابان امام خمینی– خاتم انبیاء  5
- خانه مهدیانی- بخش مرکزی – خیابان امام خمینی – امام خمینی 

10 – مجاورت مسجد جامع
- تکیه زردی - داخل شهر – امام خمینی 14

- عمارت غازی - داخل شهر ) خیابان ایستگاه( خیابان شهید جعفری
- ساختمان شهرداری – میدان امام خمینی – حاشیه میدان ایران 

- آب انبار )روبروی رباط شاه عباسی( – خیابان امام - روبروی رباط شاه عباسی
- آب انبار دروازه عراق – انتهای بازار تاریخی سرپوشیده 

- باغ و عمارت جمشید- فیاض بخش شمالی – مجاور باغ جمشیدی
- خانه معمارباشی – خیابان شهید جعفری

- محوطه چماالن - در اراضی موسوم به چماالن در جبهه ی غربی شهر 
نیشابور، در حاشیه ی اتوبان نیشابور تهران جنب ساختمان نمایندگی 

ایران خودرو باطانی و اداره ی راه و ترابری شهرستان
- قلعه تاریخی معموری – داخل بافت روستای معموری

- یخدان سعدیه – غرب روستای سعدیه 
- قلعه تاریخی اسحاق آباد – روستای اسحاق آباد

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .

وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد نسبت 
به ثبت آثار تاریخی شهرستان خواف  به شرح ذیل، در فهرست آثار 
ملی کشور اقدام نماید . لذا در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی 
بدینوسیله از مالک یا مالکین محترم دعوت می گردد درصورت داشتن 
با در دست  انتشار آگهی  از تاریخ  اعتراض حداکثر ظرف مدت یکماه 
داشتن اسناد و مدارک معتبر به نشانی مشهد ، بلوار شهید صادقی ، 
بین شهید صادقی 23 و 25 ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی )معاونت میراث فرهنگی( مراجعه نمایند.

- خانه برج جالل هنر خواه – شهرستان خواف - کمربندی خواف به 
تایباد -اراضی باغات نوده

خیابان   – نشتیفان  شهر   – مرکزی  بخش  نوبهار-  تاریخی  خانه   -
بهارستان-بهارستان6

–خیابان  نشتیفان  شهر   – مرکزی  بخش  خورشیدی-  تاریخی  خانه   -
شمیران

- خانه تاریخی خورشیدی2- بخش مرکزی – شهر نشتیفان – خیابان 
بهارستان-بهارستان10

- سقاوه نشتیفان - بخش مرکزی – شهر نشتیفان – جنب آس بادها
- قبرستان تاریخی نشتیفان - بخش مرکزی – شهر نشتیفان – جنب 

آس بادها
- سقاوه کنار آسبادها - شهر خواف – جنب آسبادهای خواف

- معدن سنگ  سینو -بخش مرکزی – 12 کیلومتری غرب نشتیفان-
کوههای سینو

از  تر  پایین  بهارستان  نشتیفان –خیابان  - شهر  نشتیفان  انبار  آب   -
مسجد جامع

- مزار دو برادر - بخش سنگان -روستای براباد
- مزار چهار طاق خرگرد -بخش سالمی – شرق روستای خرگرد

- خانه رضایت -بخش مرکزی – روستای خرگرد – جنب مدرسه غیاثیه خرگرد
- محوطه مهراباد -بخش مرکزی – غرب روستای مهرآباد

- حمام تاریخی خرگرد -بخش مرکزی -  روستای خرگرد – داخل بافت 
روستا –مجاور مسجد جامع

- خانه تاریخی قرشی - شهر خواف -خیابان مدرس –مدرس 7
- قلعه تاریخی سنگان- بخش سنگان -شهر سنگان

آگهی ثبت  اثر در فهرست آثار ملی ایران

برابر  مقرر  زمان  از  بعد  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات اقدام و هیچ گونه اعتراضی از مالک پذیرفته نخواهد شد .
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ادب و هنرادب و هنر
ویژه روز شعر وادب فارسیویژه روز شعر وادب فارسی

 پاسخ به یک  پرسش رایج 
در روز»شعر  وادب فارسی«

 معموالً در مناسبت هایی مانند روز شعر و ادب فارسی یا مواردی مانند آن، یکی 
از نخستین پرسش هایی که به ذهن بسیاری می رسد این است که چرا شعر 
و ادب فارسی از روزهای باشکوه و گذشته پرجالل خود فاصله گرفته است؟

هر دوســتدار زبان و ادبیات و فرهنگ دوست ایرانی یا فارسی زبانی، وقتی 
گذشته تاریخی شعر فارسی را مرور می کند از هیمنه نام های بزرگی چون 
فردوسی، عطار، خیام، موالنا، نظامی، سعدی و حافظ و ده ها شاعر و ادیب 
بزرگ فارسی زبان که با آثار ارجمند و جاودانه شان، نام شعر و ادبیات فارسی 
را در جهــان طنین افکن  کرده اند، به خود می بالد و وقتی تنهایی و غربت 
شعر و ادبیات فارسی را در جهان امروز می بیند از خود می پرسد چرا از آن 

روزگاران بزرگ و برجسته به این روزگار رسیدیم؟
این پرسش مهم و قابل توجهی است، اما به نظر من کسانی که این پرسش را 
می پرسند، ذهنیت و توقع درستی از ادبیات وشعر ندارند. آنان فکر می کنند 
ادبیات گیاهی اســت که در گلخانه هایی جدا از روزگار و جامعه می پرورد 
و آن را تافتــه ای جدابافته از زندگی مــردم روزگارانش می پندارند.  به هر 
حال هر پدیده ای که به نوعی به خالقیت گره خورده اســت ، تحت تأثیر 
نبوغ و برجستگی بزرگان و نوابغ قرار دارد، را می پذیرم. در اینکه شخصیتی 
مانند سعدی، حافظ یا بیهقی نبوغی بی مانند در ادبیات داشته اند، هیچ شکی 
نیســت، اما همان نوابغ نیز در بستر جامعه خود پرورده شده اند و شاید اگر 
در آن زمینه اجتماعی نبودند، یا نبوغشان پرورده نمی شد یا به راهی دیگر 
می رفتند. شــاید اگر سعدی هم در قرن چهارم هجری می زیست، به جای 
شــعر حکمی و غزل عاشــقانه، خواننده تأثیر نبوغ او در حماسی سرایی و 
ملیت گرایی بودیم و برعکس شاید اگر نابغه ای چون فردوسی در قرن هفتم 
می زیست، وجه حکمی و عرفانی شعرش برجسته تر می شد.گفتیم که ادبیات 
در گلخانه نمی روید، بهتر است در این باره کمی توضیح دهیم تا معنی این 
حرف و پاسخ ما به پرسشی که در ابتدای این نوشته مطرح شد، بیشتر روشن 
شود. هر شاعر و داستان نویســی و اصوالً هر نویسنده ای عالوه بر اینکه بر 
اسباب و لوازم نگارش و آفرینش اثر ادبی مسلط است، باید حرفی قابل عرضه 
هم داشته باشد. هنرورزی های زبانی فوق العاده حافظ، اعجاز داستان سرایی 
نظامی و موسیقی و تخیل غزلیات موالنا، تنها بخشی از هنری است که آنان 
به خرج داده اند. شاعرانی تکنیکی و فرم گراتر از آنان احتماالً بسیار بوده اند و 
خواهند بود، اما چه شده است از مقلدان انبوه خمسه نظامی تقریباً هیچ کس از 
عهده خواباندن مچ شاعر گنجه برنیامده است و تقلیدهایی که در طول تاریخ 
از شاهنامه شده است، بیشتر به شوخی شبیه است تا هماوردی با فردوسی؟

مسئله این است که این شــاعران و ادیبان، عالوه بر هنر خود؛ حرفی هم 
داشــته اند. حرف هایی که امروز می بینیم مرزهای جهانی را شکســته  و 
تحســین عالم و آدم را موجب شده اســت. این حرف ها، پاسخ هایی بوده 
است که آنان به مسائلی داشته اند که در جهان پیرامونشان مطرح می شده 
است. نخست، آنان مسئله شناس بوده اند، دنیای اطراف خود را می دیده اند و 
پرسش هایی را که برای انسان روزگارشان مطرح می شده است، می شنیده اند 
و درک می کرده اند. دوم، برای این مسائل به دنبال جواب بوده اند. فردوسی 
مســئله روزگار خود را درک کرده و فهمیده است انسان ایرانی در روزگار 
او درد هویت دارد. پاســخ فردوسی به این مسئله این بوده است که انسان 
ایرانی برای درک و هویت خود باید تاریخ و روایت ایرانی از جهان هستی را 
به یاد آورد. بر همین اساس بوده است که همه زندگی اش را صرف سرودن 
شاهنامه کرده و به این مسئله پاسخی چنان عمیق و بزرگ داده است که 
از مرز دغدغه های ناسیونالیستی رد شده و به پاسخی برای همه انسان ها در 
همه جای جهان بدل شده است. پاسخ سعدی به مسئله روزگارش از جنس 
اخالق بوده است، پاسخ حافظ طنز و رندی بوده است و پاسخ دیگری چیزی 
دیگر، اما همه آن ها در این نکته مشــترک بوده اند که برای انسان جوابی 

داشته اند که به درد پرسش هایش می خورده است. 
به نظر می رسد مشکل اصلی بســیاری از شاعران امروز همین است. آنان 
نمی توانند مســئله های روزگار خود را درک کنند. قدرت مسئله شناسی و 
گوش شنیدن پرسش های بی پاسخ انسان معاصر از آنان گرفته شده است و 
فکر می کنند تنها تسلط بر تکنیک و بازی های زبانی کافی است. در نتیجه 
پاســخ و حرف قابل اعتنا هم ندارند و به همین دلیل مخاطبانشان آنان را 
جدی نمی گیرند.  شاعرانی که در این زمینه دستشان خالی نیست همین 
امروز هم مورد اقبال مردم هســتند. فکر می کنید دلیل استقبال از شعر 
سپهری، فروغ و دیگران چیست؟ من  فکر می کنم دلیل همین است که 
در شعر آنان مخاطب حرفی می بیند و سخنی می شنود که پاسخی است به 

بخشی از دغدغه های امروزین زندگی انسان معاصر.

 ادب و هنر/ صبا کریمی   اگر اهل خواندن 
شعر باشید و سر زدن به قفسه های کتاب شعر در 
کتاب فروشی ها از عالیقتان باشد، حتماً با شمار 
زیادی کتاب رنگارنگ و باریک مواجه شدید که 
نام های شنیده و ناشنیده بسیاری روی آن ها حک 
شده است. در بازار کساد این روزهای کتاب، اما 
چاپ مجموعه های شعر همچنان رونق دارند و 
هر چه شاعران گمنام و کم تجربه میل به ثبت 
آثارشان در قامت مجموعه شعر و کتاب دارند، 
ناشران نیز از آن ها به خوبی استقبال می کنند، اما 
پرسش اینجاست این مجموعه شعرها که بی رویه 
چقدر  می رسند  چاپ  به  کتاب  و  بی حساب  و 
موجب نازل شدن شعر و ادبیات می شوند؟ دکتر 
هادی سعیدی کیاسری، شاعر، ادیب و پژوهشگر 
زبان و ادب فارسی، این موضوع را واکاوی کرده که 

در ادامه مشروح آن را می خوانید. 

علت عالقه شاعران جوان به انتشار کتاب#
وی درباره میل به چاپ کتاب در میان شــاعران 
کم تجربه و جوان می گوید: طبیعی است هنرمند 
به تجلی کردن عالقه داشــته باشد، در قدیم هم 
همین گونه بوده، امــا ابزار و امکان تجلی و بروز 
و ظهور محدود بوده اســت. روزگاری شــاعران 
برای اینکه دیده شــوند به دربارها می رفتند، اگر 
دربارهای یک ســرزمین پاسخگو نبودند و یا به 
آثار اهــل ادب و هنر کم توجهی می کردند از آن 
سرزمین کوچ کرده و به جای دیگری می رفتند 
که شعرشان خریدار داشــته باشد. اتفاقاً یکی از 
شــعرای عصر صفوی شعری با این مضمون دارد 
که »گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سرش، 
شــام بیرون می روم چون آفتاب از کشورش« و از 
ایران به هند می رود و طبیعی اســت که آنجا به 
شــرایطی که مطلوبش بود، می رسد. چنانکه در 
دوران صفوی و رواج ســبک هندی و معادل آن 
در دوران گورکانیان هند می بینیم تقریباً شــاعر 
زبان آور و ســطح اول و دومی نداریم که به هند 
سفر نکرده باشــد. آن ها رنج سفر را بر جانشان 
هموار و به هند کوچ می کردنــد؛ چرا که در آن 

سرزمین ابزار و اسباب تجلی فراهم تر بود.
وی در ادامــه می افزایــد: در روزگار ما و با توجه 
به اینکه در عصر رسانه زندگی می کنیم و تاریخ 
ادبیات معاصر ما با این تحول گره خوردگی دارد و 
از 150ـ  100 ســال پیش که رسانه های فراگیر 
و مکتوب و بعدها رســانه های جمعی رواج پیدا 
کردند، بخشی از این رسانه ها به اهل هنر به ویژه 
بــه زبان آوران و ســخنوران اختصاص پیدا کرد؛ 
بنابراین امکان این تجلی به شــدت فراهم شد و 
در دسترس قرار گرفت تا رسید به یک دهه پیش 
که فضای مجازی کاری کرد که دیگر کسی نیازی 
به رسانه های جمعی ندارد و خودش می تواند به 

عنوان یک رسانه عمل کند.
این پژوهشــگر ادامه می دهد: یک شاعر می تواند 
با صفحات مجازی خــودش روزآمد و لحظه ای 

گــزارش کار بدهد و دیگــران ببینند و این فضا 
موجب شده ما با هجوم داده ها مواجه شویم. هر 
کسی در هر سطحی جز هنر در خودش نمی بیند 
و طبیعتاً آثار خودش را عرضه می کند، از طرفی 
چون شــعر هنری است که مجرد است و نیاز به 
ابزارهای زیادی ندارد و در قالب کالم تجلی پیدا 
می کند، امکان انشــا و تولیدش بسیط و امکان 
عرضه اش هم فراهم است و همین موجب می شود 

با حجم زیادی محتوا روبه رو باشیم. 

ممیزی های بی کیفیت#
سعیدی کیاســری می گوید: یکی از این قالب ها 
انتشــار آثار در حیثیت کتاب و مجموعه شــعر 
اســت. قدیم این گونه بود بــرای اینکه آثار یک 
شاعر تدوین شود، آن ها که در تراز استادی بودند 
خودشــان دفاتری داشــتند و در چرک نویس ها 
شعرهایشان را نگه می داشتند و از سواد به بیاض 
می آوردند و دیوان مصوب آن ها تلقی می شــد. 
یک شــاعر برجسته مانند بیدل دهلوی آثارش را 
در دیوان شــخصی اش وارد و پس از آن رسمیت 
پیدا می کرد و دیگران می توانســتند از روی آن 
نسخه بردارند. به طور مثال در نسخه های خطی 
بیدل نوشته شده که »این مجموعه در مقام نائل 
به تحریر رسید تا دوستان را برای نسخه برداشتن 
عضو کاهل قلمی نباشــد« و معنی اش این است 
کــه دیگران می تواننــد از روی آن کپی بردارند. 
شاعران سطح دوم و کم تجربه تر نیز آثارشان را به 
دست بزرگان می سپردند و بر آن ویرایش صورت 

می گرفت.

این شاعر یادآور می شود: در روزگار ما این ممیزی 
وجود دارد، اما کیفی نیســت و بیشــتر ممیزی 

محتوایی است. 
ما در وزارت فرهنگ و ارشاد یک حلقه ای داریم 
که کتاب ها را ممیزی می کنند و براســاس متر، 
معیار و سرفصل هایی که دارند و مبتنی بر آنچه 
این سرفصل ها اقتضا کند، شعر را بررسی می کنند. 
عموماً این اصالحات محتوایی است و کار کیفی 
روی آن انجام نمی شود و مرغوبیت، سطح بالغی 
و شعریت شعر موضوع نظر نیست. در این شرایط  
ممکن اســت مجموعه ای که از مقام شــعریت 
ساقط  باشد، مورد توجه قرار گیرد، اما در مقابل 
مجموعه ای که در نهایت شاعرانگی باشد به جهات 
عدیــده اصالحاتی روی آن صورت بگیرد که این 
اصالحات اصالً کیفی نیست و از دور خارج شود. 

وی درباره انتشار بی شمار کتاب های شعر و تأثیر 

آن بر نزول کیفی شــعر می گوید: همان طور که 
گفتم ممیزی که وجود دارد اصالً کیفی نیست و 
ممیزی کیفی که شعر را از منظر شاعرانگی مورد 
بررسی قرار بدهد نداریم و همین موجب می شود 

هر اثری امکان انتشار داشته باشد.
وی در ادامــه به نقش و عالقه ناشــران در چاپ 
کتاب های شاعران گمنام اشاره می کند و می افزاید: 
روزگاری عرضه شــعر کم بود و کسانی که شعر 
را به عنوان مجموعه عرضه می کردند شــاعران 
تثبیت شده ای بودند و جامعه ادبی منتظر بود تا 
یک شاعر نامدار مجموعه اش را منتشر کند و اگر 
از شاعران غیرورزیده و ناسزاوار اثری هم می آمد، 
در حاشیه محو می شد و به محاق می رفت، زیرا 
هم خود شاعران آثار ناب عرضه می کردند و هم 
امکان دسترســی برای هر کســی فراهم نبود و 
ناشران هم به گزینی می کردند و این گونه بود که 
خیلی از شاعران برجسته با ناشران ویژه ای قرارداد 
داشتند و فقط آن ناشر آثارشان را چاپ می کرد و 
غیر از این اگر مجموعه ای از شاعر گمنام یا جوانی 
می رســید آن مجموعه توســط چند کارشناس 
ورزیده بازنگری و ارزش سنجی می شد و براساس 

همین سنجش به چاپ می رسید یا نمی رسید. 

خروارها شعر ریز و درشت #
وی ادامه می دهد: در حال حاضر ناشران شرایط 
کارشناسی را ندارند و بسیاری از آن ها به عنوان 
یکی از اصناف شــغلی به آن نگاه می کنند و به 
دنبال سود بیشتر و مســائل اقتصادی هستند. 
متأســفانه حتی چاپ شعر یک شــاعر گمنام 

برای آن ها ســودآوری بیشتری دارد تا یک شاعر 
شاخص، چون باید به او حق التألیف بدهند، اما از 
شاعری که شناخته شده نیست پول هم می گیرند 
و کتابــش را چــاپ می کنند و اصالً برایشــان 
موضوعیــت ندارد که این کتاب فروش می رود یا 
خیر و این وضعیت برایشــان محل کسب درآمد 

شده است.
سعیدی کیاســری تصریح کرد: هیچ گاه در تاریخ 
شعر فارسی چنین بالیی سر شعر نیامده است و 
این موجب می شود با خروارها شعر ریز و درشت 
روبه رو باشیم و مانند الماسی که باید در انبار کاه 
جست وجویش کنیم، باید با ذره بین دنبال شعر 
خوب بگردیم. وقتی اثری از شــاعری شاخص به 
چاپ می رســد تکلیفش روشــن است و جایگاه 
خــودش را دارد، اما غیر از آن، از میان کســانی 
که شناخته شده نیستند و اثرشان مطلوب نیست 
به ســختی می شود شعر را از غیر شعر جدا کرد؛ 
چرا که با انبوهی شــعر روبه رو هستیم که ارزش 
بالغی و هنری ندارند و از میان این ها ممکن است 
یک نفر شاعر شاخصی باشد که به هزار سختی و 
تمهید باید خودش را از این میان بیرون کشیده 

و معرفی کند. 

رونق شعر در فضای مجازی#
این پژوهشگر تأکید کرد:به هر حال دوره خوبی 
برای شعر نیست و عمالً ناشعرها جای شعر را در 
عرصه چاپ و انتشــار می گیرند و شما می بینید 
کسی که فقط اسم شــاعر را یدک می کشد و از 
مقدمات محروم است می گوید من 25 مجموعه 
دارم در حالی که کل سال های فعالیتش  پنج سال 
هم نیست و وقتی این مجموعه ها را می بینید هم از 
نظر کمی و هم کیفی ناچیز، ضعیف و الغر هستند. 
وی در پایان با نگاهی به وضعیت نابسامان شعر 
می گوید: این وضعیت ناهنجاری برای شعر است، 
در حالی که شــاعران سهم بزرگی در صیانت از 
زبان دارند و زبان خانه هســتی و وجود است. اگر 
زبانی باشد که در آن شعر خوب تولید نشود، آن 
زبان محکوم به مرگ است. شاعران نگهبانان اصلی 
زبان هســتند و حساسیت ما باید به این مسئله 
بیشتر باشد، چرا که اگر قرار باشد نگهبانان اصلی 
یک مجموعه فرهنگی و هنری تیشه بردارند و بنا 
را از بنیاد خراب کنند، وضع فجیعی ایجاد خواهد 
شد. شعر حامی و حافظ زبان است و اگر قرار باشد 
ما به اسم شــعر چیزی را عرضه کنیم که ارزش 
زبانی نداشته باشد نه تنها به زبان ملتزم نخواهند 
بود بلکه ریشه به تیشه زبان می زنند، زیرا کسی 
که اسم شاعر با خودش دارد نسبتی با زبان ندارد 
و ارزش های این زبان را نمی شناســد و نمی تواند 
نگهبان زبان باشــد و نسبت به آن مهاجم است. 
متأســفانه در بسیاری از همین مجموعه شعر ها 
اولیات زبان را هم نمی بینیم چه برســد به اینکه 
عنصر زاینده ای در زبان داشته باشند و رستاخیزی 

در آن ایجاد کنند.

برش

 اگر زبانی باشد که در آن شعر 
زبان  آن  نشود،  تولید  خوب 
شاعران  است.  مرگ  به  محکوم 
و  هستند  زبان  اصلی  نگهبانان 
حساسیت ما باید به این مسئله 
قرار  اگر  که  چرا  باشد؛  بیشتر 
باشد نگهبانان اصلی یک مجموعه 
فرهنگی و هنری تیشه بردارند و 
بنا را از بنیاد خراب کنند، وضع 

فجیعی ایجاد خواهد شد

دکتر هادی سعیدی کیاسری از حال و روز »شعر و ادب فارسی« می گوید
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زاویه دید

آرش شفاعی، شاعر و روزنامه نگار
annotation@qudsonline.ir

پنجشنبه 27 شهریور 1399
 28 محرم 1442 17 سپتامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9346  

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر :
ادب  و  شعر  به  چرا  ما  راستی  به   
نیاز داریم؟ شعر برای ما چه کاری 
انجام  می دهد که یک متن معمولی 
نمی کند؟ بسیاری از کسانی که شعر 
را تعریف می کنند، آن را بر مبنای 
صورت آن تعریف می کنند که کالمی است دارای وزن و 
قافیه یا تخیل و... ولی حقیقت این است که آدمی را به 
اختیار این عناصر در کالم وامی دارد. ما دوستی را پس از 
چند روز می بینیم در حالی که دلتنگ او بوده ایم، نمی گوییم 
»17 روز است تو را ندیده ام« بلکه مثالً می گوییم »100سال 
است که تو را ندیده ام« و این اغراق ما یک کار شاعرانه است. 
چرا چنین می گوییم؟چون حس می کنیم باید یک سخن 
غیرمعمول گفت تا احساس ما را که یک امر غیرمعمول بوده 

است، برساند. چنین است که ما به واقع در زندگی خویش با 
شاعرانگی در کالم روبه رو هستیم و شعر از ما جدایی ندارد، 
چون انسان از احساس جدایی ندارد.حاال شاعر چه می کند؟ 
او کالم را به همین صورت تا جایی که احساسات و تفکرات ما 
اقتضا می کند و انتظار دارد، می آراید و این انتظار ما انتظاری 
دائمی و نامحدود است و از این جهت دائماً به شعر نیازمندیم.

 شــعر در میان ملل فارســی زبان جایگاه پررنگ تری دارد. 
شاید این به دلیل استعداد و قابلیت این زبان برای بیان های 
شاعرانه باشد، یا شاید به این دلیل که احساسات، عواطف و 
تفکرات در میان این ملل نیرومند است و به دالیل مختلف 
شــعر را بهترین وسیله بیان این احساسات یافته اند. از این 
روی، روزی به نام »روز ملی شعر و ادب« نام گذاری شده است 
که همانا سالگرد درگذشت مرحوم محمدحسین شهریار، 
شاعر نام آور زبان فارسی است.در این که چرا روز درگذشت 

شهریار به عنوان روز ملی شعر و ادب انتخاب شد و آیا این 
بهترین گزینه بود یا نه، همواره مناقشــه بوده است و این 
انتخاب، طرفداران و مخالفانی داشته است. ولی در هر حال 
باید گفت ما هر ساله به یادآوری این موضوع نیاز داریم که 
شعر در میان ما چه جایگاهی دارد.اما این »روز ملی شعر و 
ادب« فراتر از این یادآوری هم کاری می کند یا نه؟  حقیقت 
این اســت که در مورد همه روزهای ملی چنین است که 
غالباً کار از یادآوری فراتر نمی رود و حداکثر به برگزاری چند 

محفل شعر حضوری یا مجازی خالصه می شود.
حقیقت این است که شعر با همه اهمیت و جایگاهی که در 
جامعه و فرهنگ ما دارد، در سیاســت گذاری ها، عملکردها 
و توجهات اجتماعی و دولتی خیلی مورد توجه نیست. شعر 
در نظام آموزشــی به شکل مطلوبی آموزش داده نمی شود و 
مباحث خشــک و فنی، حالوت و لذت بهره بردن از شعر را 

به دانش آموز نمی دهد. در نظام رســانه ای، شعر همچنان در 
سایه و حاشیه است و شــاعران به صرف شاعر بودن تکریم 
ویــژه ای نمی بینند. البته این در مورد همه هنرمندان صادق 
است و در مورد شاعران بیشتر. البته از طرفی این را هم باید 
پذیرفت که توهم شــاعری در نزد آدم ها بســیار است و هر 
کســی با اندک قابلیتی در این هنر، خود را شاعری زبردست 
می پنــدارد، در حالی کــه در بقیه هنرها این قدر نیســت. 
یعنی ما آنقدر اشــخاصی که خود را شــاعر می دانند داریم، 
اشــخاصی که خود را خوشنویس یا نقاش می دانند، نداریم. 
شاید از آن روی که شعر قدری انتزاعی است و کیفیت آن به 

خوبی و راحتی مشخص نمی شود. 
این هم البته موجب می شود بدان مقدار که ما شاعر در جامعه 
داریم، شــاعر خوب نداشته باشــیم. ولی با این  حال شاعران 
خوب، همچنان جان های آدم ها را جال می دهند و زبان بیان 
احساسات آن ها هستند و حالشان را خوب می کنند. این روز 
بر همه شاعران مبارک باشد، چه شاعران خوب، چه شاعران 

متوسط و چه کسانی که دوستدار شعر هستند.

چرا به ادبیات نیاز داریم؟ 
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عک

پ���ژو  س���واری  خ���ودرو  ف���روش  فاکت���ور  س���ندو 
تی���پ405GLX-XU7 م���دل 1397ب���ه رن���گ نقره ای 
–متالی���ک ب���ه ش���ماره پ���اک 879م19ای���ران 95 به 
ش���ماره موت���ور 124K1235172ب���ه ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CEXJK380588 بنام مریم بامری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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برگ س���بز خودروی پژو405 ج���ی ال ایکس آی مدل 
1384 رنگ بژمتالیک به ش���ماره انتظامی 483ط57 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 12484120300 و ش���ماره 
شاس���ی 14243543 ب���ه مالکی���ت مرتض���ی احمدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
06
56
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی پراید مدل 1383 رنگ مش���کی 
ای���ران  766ب72  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  روغن���ی 
74  ش���ماره موت���ور 01054857 و ش���ماره شاس���ی 
ب���ه مالکی���ت حمی���د توالئ���ی   S1412283432745

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز  و  س���ند کارخانه  خودرو س���واری  پژو 405  
ال  ایک���س  ،  ای 1/8  م���دل  1388  ب���ه  رنگ  نقره ای  
متالیک  به  ش���ماره  موتور  12488297649  و  شماره   
شاسی  NAAM01CA9AR321865   به   شماره  پاک  
564  ص   68  ایران  52  به  نام  اسماعیل  صابری  پور  

مفقود واز درجه  اعتبار  ساقط  می باشد.  ,ع
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رن���گ   1396 م���دل  س���مند  خ���ودروی  س���بز  ب���رگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 616س63 ای���ران 36  
ش���ماره موت���ور 147H0284422 و ش���ماره شاس���ی 
محم���د  مالکی���ت  ب���ه   NAACR1HW1HF246847
معصوم���ی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
06
61
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری خ���ودروی اتوبوس 
س���یترا مدل 1389 رنگ پرتقالی به ش���ماره انتظامی 
موت���ور 69079258  ش���ماره  ای���ران 32   784ع74 
و ش���ماره شاس���ی NAUTM31BX9MNAU001 ب���ه 
مالکیت جواد بخشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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برگ سبز و کارت خودروی ام وی ام چری تیگو5 مدل 
1395 رنگ قهوه ای صدفی به شماره انتظامی 595و91 
 MVM484FTAG004647 ایران 99  ش���ماره موت���ور
ب���ه   NATGBATL9G1004337 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکیت احمد موحد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
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برگ سبز و کارت خودروی پژو آردی مدل 1385 رنگ 
س���ورمه ای تیره به ش���ماره انتظامی 747د44 ایران 
12  ش���ماره موتور 11785015663 و ش���ماره شاس���ی 
23409780 به مالکیت ش���هریار کام���ران نیا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودروی ام وی ام مدل 1393 رنگ سفید 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 819ق47 ای���ران 74  ش���ماره 
موت���ور MVM472FGE038744 و ش���ماره شاس���ی 
فاطم���ه  مالکی���ت  ب���ه   NATEBAFBXE1017024
ضابطی���ان مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهرنگ )990024(

آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشاورزی اتحادکوهرنگ سهامی خاص به شماره ثبت 117 و شناسه ملی 10861322570

کدملی  به  گله  کریمیان  ابراهیم  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1396,05,19 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
5550001934 و آقای بارانی کریمیان گله به کدملی 5558833084 و آقای اکبر کریمیان گله به کدملی 5558840072 به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای اردشیر خدادادی به کدملی 1170168957 و آقای حمید کریمیان 
روزنامه  گردیدند.  انتخاب  یکسال  برای مدت  البدل شرکت  علی  و  اصلی  بازرس  به سمت  ترتیب  به  به کدملی 5559906743  گله 

کثیراالنتشار قدس جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )990017(

آگهی تغییرات شرکت کاوشگران معادن فدک قدر طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1134 و شناسه ملی 10380608491

بازرس  ازگزارش  : 1- پس  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  سالیانه مورخ 1398,01,29  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1397,09,30 مورد تصویب قرار گرفت. 2- موسسه آویژه ارقام امین به شماره 
ثبت4590و شناسه ملی14004883592 به عنوان بازرس اصلی و موسسه پیام محاسب ایرانیان به شماره ثبت 5982 و شناسه ملی 
14007466000به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398,09,30 انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیر االنتشار 

قدس جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )990015(

آگهی تغییرات شرکت کاوشگران معادن فدک قدر طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1134 و شناسه ملی 10380608491

بازرس  از گزارش  اتخاذ شد : 1- پس  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,02,07 تصمیمات ذیل  به 
صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1398,09,30مورد تصویب قرار گرفت. 2- موسسه آویژه ارقام 
امین به شماره ثبت4590و شناسه ملی14004883592 به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر بصیری به شماره ملی 6439630067 
به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399,09,30 - انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت 

چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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 س��ازمان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تنادردیف 4024001 بودجه س��ال 99 در نظر 
دارد خریدمصال��ح اس��اس )base( و تحوی��ل درمح��ل پروژه کمربند ش��مال غرب را ب��ه مبل��غ 12/600/000/000 ریال به 
پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسنادمربوطه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایند.جهت کسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس حاصل فرمایندیا به سایت شهرداری سبزواربه آدرس
www.sabzevar.irمراجعه نمایند.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 630/000/000 ریال به صورت نقدیاضمانت نامه 
بانکی می باشد. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. آخرین مهلت شرکت در مناقصه و تحویل 
پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان عمران پایان وقت اداری ساعت 14روزیکشنبه مورخ 99/7/6می باشد.مناقصه 

رأس ساعت10صبح روز دو شنبه مورخ99/7/7در محل سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی تجدید مناقصه«  نوبت  دوم
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ش��هری  فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان   
شهرداری سبزوار به اس��تنادردیف40102010 بودجه 
س��ال99در نظ��ر دارد جدول گ��ذاری خیابان اس��رار 
جنوبی س��مت ش��رق را ب��ه مبل��غ 3/775/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب 
اطالعات بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقص��ه مع��ادل 190/000/000 
ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقص��ه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عم��ران پایان وق��ت اداری س��اعت 14روز یکش��نبه 
مورخ 99/7/6 می باش��د.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز دو ش��نبه مورخ 99/7/7در محل سازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه«  نوبت  دوم
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