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آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه 

موضوع مناقصه: به شرح جدول زیر و مطابق با اسناد مناقصه.
تعدادموضوعشماره مناقصهتعدادموضوعشماره مناقصه

خرید قطعه با کد V-60 )تأمین 400014042خدمات مونتاژ مجموعه14037
)CNC مواد، ماشینکاری

8000

14038)CNC تأمین مواد، ماشینکاری( V-32 1400014043خرید قطعه با کد V-18 خدمات ماشینکاری قطعه
)CNC 15000)ماشینکاری

14039)CNC تأمین مواد، ماشینکاری( V-36 1000014044خرید قطعه با کد W-17 خدمات ماشینکاری قطعه
)CNC 1200)وایرکات و ماشینکاری

14040)CNC تأمین مواد، ماشینکاری( V-12 750014045خرید قطعه با کدG-10 3000خدمات فورج قطعه

14041)CNC تأمین مواد، ماشینکاری( V-13 550014046خرید قطعه با کد G-28 خدمات ماشینکاری قطعه
)CNC فرزکاری و ماشینکاری(

4000

هزینه خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حساب شماره IR 060150000002101800141449 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.
)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/کدملی کارگاه 

تحویل می گردد(
محل تحویل اسناد مناقصه: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.
محل دریافت پیشنهادها: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 1400/03/18
بازگشایی پاکت ها: 1400/03/19

داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.
مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار و هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 33852002-051 تماس حاصل فرمایید.              شناسه آگهی 1138497 م الف 1811
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شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
ارزیاب�ی كیف�ی جه�ت   در نظ�ر دارد فراخ�وان 

برگ�زاری مناقصه عموم�ی )خرید تعداد 7 ش�اخه 
لوله X65- NACE – 24″(  به شماره ) 2000093228000028 ( را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید. كلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی كیفی تا ارس�ال دعوتنامه جهت س�ایر مراحل 
مناقص�ه، از طریق درگاه س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د.  الزم اس�ت               
 مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت 
در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/02/22 می باشد.  اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 
فرآیند ارزیابی كیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه ستاد به مناقصه گران ارس�ال خواهد شد.  حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 50 

امتیاز می باشد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ 1400/02/22 الی ساعت 14 تاریخ 1400/02/30

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی : تا ساعت 14 تاریخ 1400/03/13
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار : آدرس:  اس�تان خوزس�تان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- ش�ركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري اداره 

تداركات و امور كاال فکس: 06152622683          تلفکس : 06152620897                تلفن : 06152622273 داخلي3504
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل  عضویت  در سامانه :       مركز تماس :  41934-021       دفتر ثبت نام :  88969737- 85193768 

                                                                           روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري                                            شناسه آگهی 1136873

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين كاال  
012/ت ک آ ج/1400
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شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

)شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري)سهامي خاص

 آگهی مناقصه پخش ، تسطيح، رگالژ، آبپاشی
  وكوبيدن الیه اساس

شركت مسکن و عمران قدس رضوی

شرح در صفحه ؟ ف
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40
16
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ســخنگوی شــورای نگهبــان ضمــن اعــام تمدیــد 
مهلــت بررســی صاحیــت نامزدهــای انتخابــات 
ریاســت جمهــوری در شــورای نگهبــان بــرای یــک 
مــدت 5 روزه، تأکیــد کــرد: هنــوز احــراز صاحیــت 
هیچ متقاضی ای برای حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری مشخص نشده و نه تنها من سایر اعضا 
نیــز نمی دانیم چه تعــداد افراد مورد تایید قرار می 
گیرند. به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی با اشاره 
به اعام فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری در پایان مهلت 10 روزه شورای نگهبان که 
مصادف با پنجم خرداد است، گفت: اعضا به دقت 
پرونده ها و گزارشــات را بررســی می کنند و پرونده 
هر نامزد ساعت ها وقت می گیرد تا به جمع بندی 
اولیه برســیم و در نهایت احراز صاحیت شده ها 

را اعام کنیم. 

 توضیحات کدخدایی درباره اظهاراتش 
پیرامون  مشروعیت انتخابات

در همیــن حــال خبرگــزاری آمریکایــی بــا تقطیــع 
این بخش از ســخنان ســخنگوی شــورای نگهبان 
موجــب سوءبرداشــت شــده، بــه طوری کــه برخی 
رســانه های داخلــی نیــز در ایــن مــورد دچــار خطا 
شده اند. اقدام دیگر غیرحرفه ای خبرگزاری AP که 
موجب برداشت های غلط از مصاحبه سخنگوی 
شــورای نگهبــان شــده، ایــن اســت کــه از مجموع 
سخنان سخنگوی شورای نگهبان، تنها به انتشار 
چند بند از اظهارات وی پرداخته و نسبت به این 
سخنان، مصداق یابی کرده که این اقدام، موجب 
جهت دهی خاف واقع درباره ســخنان کدخدایی 

شده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
گفت وگــوی مفصل خود با خبرگــزاری آمریکایی 
آسوشــیتدپرس، جوانــب مختلــف انتخابــات را 
مورد ارزیابی قرار داده و به پرســش های مختلف 
ایــن خبرگــزاری دربــاره انتخابــات پاســخ داد. بــه 
گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــورای نگهبــان، 
ســخنگوی شــورای نگهبــان در ایــن مصاحبه در 
پاســخ بــه پرسشــی دربــاره مشــارکت می گویــد: 

»هر کشــوری انتظار دارد مشــارکت گســترده ای 
در انتخابــات صــورت گیــرد. انتظــار عمومــی یــا 
اجتماعــی و سیاســی همیشــه مشــارکت باالیی 
را مــی طلبــد، امــا از نظر حقوقــی و قانونی همان 
چیزی است که در قانون آمده است و مشارکت 
کــم هــم مشــکل حقوقــی و قانونــی ایجــاد نمــی 
کند. اما امیدواریم مردم ایران که همیشه نگران 
سرنوشــت آینده کشور هستند، پای صندوق ها 

بیایند و مشارکت خوبی را شاهد باشیم«. 

 پیشتازی رئیسی؛ رأی منفی الریجانی و جهانگیری
نامزدهــای  نام نویســی  از  پــس  روزهــای  در 
انتخابــات چنــد مرکــز مطــرح افکارســنجی در 
مــردم  از  نظرســنجی  انجــام  بــه  اقــدام  کشــور 
شهرها و روســتاهای کشورمان درباره نامزدهای 
ثبت نام کننــده کرده انــد کــه دســت کم نتایــج دو 
مورد از این نظرســنجی ها به صورت غیر رسمی 

منتشر شده است.
بنا بر گزارشی که خبرگزاری فارس از نتایج یک مرکز 
ملی افکارسنجی منتشر کرده، نرخ مشارکت قطعی 
و مســلم در انتخابــات تــا این لحظــه، ۴۲.۹ درصد 
است که نسبت به آخرین نظرسنجی همین مرکز 
۳ درصد رشد را نشان می دهد. بر اساس نتایج این 
نظرســنجی ۲1 درصد از کســانی که اعام کرده اند 
در انتخابات شــرکت نمی کنند، کرونا را دلیل خود 

عنوان کرده اند. 
ایــن نظرســنجی در مــورد میــزان رأی آوری و اقبــال 
مردم به نامزدها نیز سؤاالتی پرسیده که بر اساس 
آن ســید ابراهیم رئیســی با ۳۲.۶ درصد نفر اول و 
محمود احمدی نژاد با ۲۶.۷ درصد دومین اقبال را 
در بین مردم دارند. به گزارش فارس از رأی دهندگان 
به احمدی نژاد پرسیده شده که در غیاب وی به چه 
کسی رأی می دهند که  اعام شده از این میزان 10 
درصد به آرای رئیســی، 1.5 درصد به آرای محسن 
رضایی و 1.۳ درصد به آرای الریجانی اضافه خواهد 
شــد و ۳.۳ درصــد نیز گفته اند کــه رأی نمی دهند. 

بقیه هم اعام کردند که هنوز تصمیم نگرفته اند. 
در بررســی آرای منفــی نامزدهــا نیــز جهانگیری 

۲1 درصــد، الریجانــی ۸ درصــد، احمــدی نژاد ۶ 
درصــد و رئیســی ۴.۷ درصــد آرای منفــی را بــه 
خود اختصاص داده اند. در این نظرسنجی آرای 
برخی افراد نظیر سعید محمد و علی الریجانی 
نیــز بــه ترتیــب ۳.۶ و 1.5 درصــد اعــام شــده 
اســت. طبــق ایــن نظرســنجی مــردم مهم تریــن 
انتخابــات،  در  را  خــود  نکــردن  شــرکت  دلیــل 
مشکات اقتصادی با ۳۲ درصدعنوان کرده اند. 

 مشارکت قطعی تا این لحظه؛ حدود 43 درصد 
در همین حال نتایج یک نظرســنجی جدید دیگر 
نیز پس از ثبت نام های انجام شده به دست قدس 
رسیده است. بر اساس نتایج این مرکز معتبر ملی، 
نرخ مشارکت در بین کسانی که اعام کرده اند قطعاً 
در انتخابات شرکت می کنند عدد ۴۳.۷ و افرادی که 
اظهار کرده اند به احتمال زیاد شرکت می کنند عدد 
۹.۳ است. برآورد فعلی این مرکز افکارسنجی نشان 
می دهد بر اساس فرمول محاسبه نرخ مشارکت در 
حال حاضر نرخ مشارکت قطعی حدود ۴۳ درصد 

ارزیابی می شود. 
در بیــن افرادی که قطعاً یا احتماالً در انتخابات 
شــرکت می کننــد، ۳۶.۷ بــه رئیســی بــه عنــوان 
گزینــه نخســت خــود رأی خواهنــد داد. علــی 
الریجانــی بــا اندکی رشــد رأی خود به عدد ۳.5 
درصــد رســیده و ســایر نامزدهــا بــا درصدهــای 
کمتــر از ۳ درصــد بــه ترتیــب محســن رضایــی، 
مســعود پزشــکیان، اسحاق جهانگیری و سعید 

جلیلی خواهند بود. 
نکته مهم دیگر اینکه مردم در دوقطبی رئیســی 
و جهانگیــری 5۴.5 درصــد به رئیســی و نزدیک 
بــه 5 درصــد بــه جهانگیــری رأی خواهنــد داد. 
1۷.۳ درصد هیچ یک از این دو گزینه را انتخاب 
نخواهنــد کــرد و ۲۳.۴ درصــد نیز هنــوز بین این 
دو گزینه انتخاب نکرده اند. در دوقطبی رئیسی 
و الریجانــی نیــز 55.۳ درصــد مــردم به رئیســی 
و ۷.۹ درصــد بــه الریجانــی رأی خواهنــد داد. 
1۴.۳ درصــد هیچ کــدام و ۲۲.5 درصد نیز گزینه 

نمی دانم را انتخاب کرده اند. 

کدخدایی:5خردادنامزدهاینهاییمعرفیمیشوند
جزئیات دو نظرسنجی انتخاباتی جدید

خبـر

کدخدایی:5خرداد
نامزدهاینهاییمعرفیمیشوند

یـــادداشــت  روز
محمدرضا محمدی نجات
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قدس پایتخت ابدی فلسطین ماند  مشاور و دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در توییتر، به پیروزی مقاومت فلسطین در جریان نبرد اخیر 
با صهیونیست  ها واکنش نشان داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسین امیرعبداللهیان در این توییت نوشت: » مقاومت و مردم  فلسطین پیروزی بزرگی خلق کردند. وحدت فلسطین در غزه، قدس،کرانه و 

سرزمین های اشغالی به نمایش گذاشته شد. امنیت ادعایی رژیم جعلی اسرائیل در هم شکست و به کلی فرو ریخت. قدس پایتخت ابدی فلسطین ماند. فلسطین تنتصر ...«.

 مهدی خــالــدی  بــا ورود بــه خـــرداد مــاه، 
روزشمار تقویم انتخابات ریاست جمهوری 
ایــام  بــه حساس ترین  ســال جــاری عمالً 
خود نزدیک می شود. هر چند بسیاری از 
نظرسنجی ها عقربه مشارکت مردمی در 
انتخابات 28 خرداد را نسبت به سال های 
اما  مــی دهــنــد،  نشان  کاهشی تر  گذشته 
که  آنجا  از  هستند  معتقد  نیز  بسیاری 
کار  ایــرانــی  جامعه  سیاسی  رفتار  تحلیل 
پس  اســـت،  پیچیده ای  و  سخت  بسیار 
از چنین موضوعی  راحــتــی  بــه  نــمــی تــوان 

سخن راند. 
بــرای درک  راه  بهترین  قطعاً  بین  ایــن  در 
در  انتخابات حضور  دربـــاره  مـــردم  افــکــار 
نظرات  نقطه  و جویا شــدن  میان جامعه 
ــت. آنــچــه مــی خــوانــیــد گــزارشــی  ــاسـ آن هـ
قدس  روزنامه  از حضور خبرنگار  میدانی 
است. کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست 
جمهوری مانده است و باید دید در روزهای 
ــرای ایـــن انــتــخــاب مــهــم و  ــ ــنــده مــــردم ب آی
سرنوشت ساز چه تصمیمی می گیرند. به 
میان شهروندان مشهدی رفتیم و از آن ها 
پرسیدیم چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟ 
پاسخ های مردم را در گزارش پیش رو با هم 

مرور می کنیم.

وظیفه دینی و میهنی ماست»
حضور  ساله   64 مـــادر  حسینی  سکینه 
می داند  ملی  وظیفه  یک  را  انتخابات  در 
و مــی گــویــد: اگـــر نــظــام اســالمــی را قبول 
داریــم باید به نصایح رهبر معظم انقالب 
اسالمی گوش کرده و در انتخابات شرکت 
تضمین کننده  حضور  ایــن  چــراکــه  کنیم؛ 
بیان  با  این شهروند  اقتدار کشور اســت. 
اینکه مشکالت اقتصادی و معیشتی یک 
حقیقت است اعتقاد دارد رئیس جمهوری 
بعدی باید حل این معضالت را در اولویت 
کــاری خــود قــرار دهــد. او با ذکــر داستانی 
ادامه می دهد: چند روز پیش به داروخانه 
رفتم که به علت قیمت باالی برخی داروها 
خانمی شاکی شد و مدعی بود نباید در 
انتخابات شرکت کرد؛ چراکه این مشارکت 
ما هیچ تأثیری ندارد. اما من به چند دلیل 

معتقد هستم این نوع تفکر اشتباه است ؛ 
زیرا رأی دادن اوالً وظیفه ملی و دینی است 
که هر کس باید آن را انجام دهد. دوم اینکه 
همه می خواهیم وضعیت بهتر شود و تنها 
راه بهتر شدن هم انتخاب افراد کارآمدتر 
ایــن منظور  ــرای  ب اســت و بهترین مسیر 

انتخابات است. 
پورحسین شهروند 54 ساله و بازنشسته 
امــا بــا ذکــر ایــن جمله کــه در چهار سال 
گذشته به عمد یا غیر عمد به گونه ای عمل 
شد که مردم را ناراضی کردند، معتقد است 
مشارکت مردم در انتخابات جاری کمتر از 
دوره های گذشته خواهد شد و دلیل این امر 
هم به عملکرد دولت بازمی گردد. وی با بیان 
انتخابات شرکت  در  اینکه خودش حتماً 
می کند، افزود: من از ابتدای انقالب در همه 
انتخابات ها مشارکت داشتم و این مسئله 
را برای قدرتمند شدن ایران اسالمی مهم 
می دانم. ضمن اینکه رهبر انقالب گفتند 
حتی اگر کسی از بنده خوشش نیاید باید 
رأی بدهد که این بیانگر اهمیت انتخابات و 
تأثیر آن بر آینده کشور است، پس من در 
انتخابات شرکت خواهم کرد. این شهروند 
در پاسخ به این پرسش که اگر او رئیس 
را  بــود، حل چه مسئله ای  جمهور بعدی 
مــی داد، گفت:  قــرار  کارهایش  اولویت  در 
معضالت مشخص است، اما نکته مهم 
این است که ما باور کنیم نباید برای حل 

ــارج چشم بـــدوزیـــم؛ چـــرا که  ــا بــه خـ آن هـ
رونــد چند سال اخیر ثابت کرد آمریکا و 
اروپــا فقط به دنبال منافع خود هستند. 
حل مشکالت همان گونه که رهبری تأکید 
دارند با اتکا به ظرفیت و توان های داخلی 
قابل رفع است. من اگر جای روحانی بودم 
دلبستگی به بیگانگان را کنار می گذاشتم؛ 
و عقب ماندگی  ایــن جز معطلی  که  چــرا 
کشور دستاوردی نداشت. رهبری فرمودند 
اگر مرا دوست ندارند مملکت را که دوست 
ــرای حفظ کشور خــود باید  ــد، پس ب دارنـ

مشارکت کنند.

ما نیازمند یک نوع تفکر و مدیریت »
انقالبی هستیم

ــه هم  ــگــر شــهــرونــد 45 ســال لــشــکــری دی
بــا توجه به  ایــن پرسش کــه  بــه  در پاسخ 
فاکتورهای موجود به اعتقاد وی مشارکت 
بــود،  خــواهــد  چگونه  انتخابات  در  مـــردم 
می گوید: باوجود همه تبلیغات من معتقد 
هستم ســطــح مــشــارکــت مــردمــی بــاالتــر 
آگاهی مردم  رفــت؛ چرا که سطح  خواهد 
باالتر رفته اســت. وی ادامـــه مــی دهــد: با 
وجــود ایــن، موضوعی کــه اکــنــون اهمیت 
دارد انتخاب اصلح است که بر آینده ما 
بسیار تأثیرگذار است. این شهروند هم با 
بیان اینکه در انتخابات شرکت خواهد کرد، 
ادامه داد: این یک حق قانونی است و من 

از آن استفاده خواهم کرد. 
علی 28 ساله ولی معتقد است شرکت در 
انتخابات بی تأثیر است. این شهروند که 
ــداده، ادامه  به قول خــودش تا حاال رأی ن
می دهد: روند چند سال گذشته نشان داد 
رأی ما چندان اثرگذار نیست و در نهایت 
دولتمردان راه خود را می روند. وی با بیان 
بــازی هــا مــردم را کالفه کــرده،  اینکه کاغذ 
اصالح قوانین را ضروری می داند و می گوید: 
در چند سال اخیر فضا برای داللی فراهم 
شد. این در حالی است که از تولیدکننده 
و کشاورزان کمترین حمایتی نمی شود. من 
وقتی این رویه را می بینم احساس می کنم 

رأی ما اثرگذار نیست.
اصفهانی  رضایی شهروند 32 ساله  اکبر 
و ساکن مشهد هــم معتقد اســت مــردم 
دولــت  گذشته  ســال  چند  از  دل خوشی 
دلیل  همین  بــه  و  نداشته  اصالح طلبان 
مشارکت پایین تر از دوره هــای قبل خواهد 
ــود. وی می گوید: پــس از انــقــالب دولــت  ب
همواره بین دو طیف اصالح طلب و اصول گرا 
دســت بــه دســت شــده و بــه همین دلیل 
مردم از این دو جریان خسته شده اند. وی 
با بیان اینکه با توجه به تجربه گذشته به 
داد،  رأی نخواهد  نامزد اصالح طلبی  هیچ 
می گوید: اگر رئیس جمهور شوم مشکالت 
اولویت  را  و مسکن  ازدواج  به ویژه  جوانان 
مدیریت  همچنین  مــی دهــم.  قـــرار  خـــود 
می گیرم؛ چرا  را هم جدی  مجازی  فضای 
که روی مشکالت اجتماعی و به ویژه طالق 
بسیار اثرگذار است. وی دوران هشت سال 
و  می خواند  مدیریتی  افتضاح  را  گذشته 
یارانه چیز  و گفت  آمد  روحانی  می گوید: 
بدی است، اما چند سال بعد خودش یارانه 
معیشتی داد. کارت سوخت را جمع کرد 
قاچاق سوخت  بــرای  بسیاری  و خسارت 
دادیم، اما دوباره احیا شد. مسکن مهر را 
قوطی کبریت خواند و آقای آخوندی وزیر 
مسکن روحانی هم گفت من افتخار می کنم 
که حتی یک مسکن مهر هم نساختم اما 
دوباره دارند مسکن ملی را احیا می کنند. 
مشکل نوع مدیریت است. ما نیازمند یک 

نوع تفکر و مدیریت انقالبی هستیم.

در گزارش میدانی قدس بررسی شد

دیدگاه شهروندان درباره مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

چرا در چین 2میلیارد نفرى که معدن کرونا بود و فلسطین وعراق خبرى از کرونا س
نیست؟ ولى در ایــران هنوز هست. آیا دولت چین کسب درآمــد از کرونا رو بلد 
نیست؟ آیا کرونای ایرانی شب کار است که برداشتن طرح تردد شبانه خطر دارد؟ 

 9350000160
آقای روحانی خیلی تأکید به اجرای جدی و دقیق شیوه نامه های کرونا در ایام س

انتخابات را دارد، ولی ایام عید نداشت و از همه مهم تر اینکه ظرفیت وزارت ارتباطات 
را در اختیار آقای الریجانی برای تبلیغات قرار داده است. 9150000855 

آیت هللا رئیسی و دکتر قالیباف، جهت اطالع، مستمری بگیران تأمین اجتماعی س
هشت سال است حق و حقوقشان تضییع شده و اکنون هم پس از 18 ماه خیمه 
شب بازی وزارت رفاه هنوز این تبعیض و حق کشی ظالمانه و غیر قانونی ادامه دارد. 
کدام مرجع قانونی مسئول است رفع ظلم و ستم کند؟ به داد این قشر مظلوم و بی 

پناه برسید. 9150000210
با وجود وعده های داده شده بر رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی در حوزه ها س

اصالً این گونه نبود جز روبه روی دوربین آموزش و پرورش و بعضی مدارس خاص، 
لطفاً  مطالبه به حق ما خانواده ها که تعویق امتحانات همانند سایر هفت آزمون دیگر 
است را همانند نمایندگان مجلس جویا باشید؛ گرچه ممکن است باز هم وعده های 
دیگری وزیر محترم بدهد اما با اون شرایطی که مشاهده شد قابل اجرا نیست اگر 

قابل اجرا بود در آزمون نهایی انسانی اجرا می شد. با تشکر. 9330000204 
قوه محترم قضائیه می خواد زندان ها را خلوت کند نتیجه اش این میشه که اراذل س

واوباش و سارقان سابقه دار و مجرمان حرفه ای امنیت و آرامش زن و بچه مردم را 
می گیرن، آیا امنیت ما و اموال و ناموس ما مهم نیست که فردی با سابقه 10 بار 

سرقت باز داره راست راست می گرده؟9110000552
خیلی خوبه هر چهار سال یک بار تمام مشکالتی را که ما خودمان تجربه کردیم از س

زبان کاندیداها می شنویم! احسن به این همه دلسوزی و توجه.9150000500
دشمن صهیونیزم ازجنگ زمینی واهمه دارد شاید وقت بازپسگیری شده س

باشد. 9390000589 

 رهبر انقالب در پیامی به مناسبت پیروزی مقاومت 
در جنگ دوازده روزه بر رژیم صهیونیستی مطرح کردند

سالم بر فلسطین مقتدر و مظلوم
 آزمون همکاری قدس و کرانه  باختری با غزه و اراضی 48 و اردوگاه ها، 

راهکار آینده  فلسطینی ها را نشان داد

ــت  هللا خـــامـــنـــه ای در  ــ ــرت آیـ ــضـ حـ
پــیــامــی پـــیـــروزی مــقــاومــت فلسطین 
ــم  ــ رژی ــا  ــ ب روزه  دوازده  جـــنـــگ  در 
به  گفتند.  تبریک  را  صهیونیستی 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
پیام  انــقــالب، متن  آثـــار رهبر  و نشر 
این شرح است:  به  آیت هللا خامنه ای 
»بــســم هللا الــرّحــمــن الــرّحــیــم، ســالم بر 
بر  ســالم  مظلوم؛  و  مقتدر  فلسطین 
جوانان شجاع و غیور فلسطین، سالم بر غزه  قهرمان و مقاوم، سالم بر حماس 
و جهاد و همه  گروه های جهادی و سیاسی فلسطین. خداوند عزیز و قدیر را 
برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلسطینی عطا کرد سپاس می گویم و نزول 
سکینه و طمأنینه بر دل های مجروح شهیددادگان و رحمت و بشارت برای 
شهیدان و شفای کامل برای آسیب دیدگان را از خداوند منان مسئلت می کنم 

و پیروزی بر رژیم جنایتکار صهیونیست را تبریک می گویم.

ملت فلسطین؛ سرافراز آزمون اخیر »
آزمون این چند روز، ملت فلسطین را سرافراز کرد. دشمن وحشی و گرگ صفت به 
درستی تشخیص داد که در برابر قیام یکپارچه  فلسطین ناتوان است. آزمون همکاری 
قدس و کرانه  باختری با غزه و اراضی 48 و اردوگاه ها، راهکار آینده  فلسطینی ها را 
نشان داد. در این 12 روز رژیم جابر، جنایات بزرگی عمدتاً در غزه  مرتکب شد و عمالً 
ثابت کرد بر اثر ناتوانی در مقابله با قیام یکپارچه  فلسطین، رفتارهایی آنچنان ننگین 
و دیوانه وار مرتکب می شود که افکار عمومیِ همه  عالم را بر ضد خود برمی انگیزد و 
خود و دولت های غربی پشتیبان خود به ویژه آمریکای جنایتکار را از گذشته باز هم 
منفورتر می کند. ادامه  جنایت ها و درخواست آتش بس هر دو شکست او بود. او 

ناچار شد شکست را بپذیرد.

فلسطین روز به روز قدرتمندتر و رژیم خبیث ناتوان تر خواهد شد»
رژیــم خبیث از ایــن هم ضعیف تر خواهد شــد. آمــادگــی جــوانــان فلسطینی و 
قدرت نمایی مجموعه های ارزشمند جهادی و اعداد قوّه به صورت مستمر، فلسطین 

را روزبه روز قدرتمند تر و دشمن غاصب را روزبه روز ناتوان تر و زبون تر خواهد کرد.

تجربه  »شیخ  جراح« دستورالعمل همیشگی فلسطین باشد»
زمان آغاز و توقف درگیری ها بسته به تشخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطینی 
است، ولی آماده سازی و حضور قدرتمندانه در صحنه، تعطیل بردار نیست. تجربه  
»شیخ  جراح« در ایستادگی در برابر زورگویی رژیم و شهرک نشینانِ مزدور، باید 
دستورالعمل همیشگی مردم غیور فلسطین باشد. به جوانمردان »شیخ جراح« 
درود می فرستم. دنیای اسالم یکسره در برابر قضیه  فلسطین، مسئول و دارای 
تکلیف دینی است. عقل سیاسی و تجربه های حکمرانی هم این حکم شرعی را 
تأیید و بر آن تأکید می کند. دولت های مسلمان باید در پشتیبانی از ملت فلسطین 
صادقانه وارد میدان شوند، چه در تقویت نظامی، چه در پشتیبانی مالی که امروز 
بیش از گذشته مورد نیاز است و چه در بازسازی زیرساخت ها و ویرانی ها در غزه. 
مطالبه و پیگیری ملت ها، پشتوانه  این خواسته  دینی و سیاسی است. ملت های 
مسلمان، باید انجام این وظیفه  را از دولت های خود مطالبه کنند، خود ملت ها نیز 

در حدّ توان موظف به پشتیبانی مالی و سیاسی اند. 

کشتار کودکان و زنان فلسطینی نباید بی مجازات بماند»
وظیفه  مهم دیگر، پیگیری مجازات حکومت تروریست و سفاک صهیونیست 
است. همه  وجدان های بیدار تصدیق می کنند جنایت گسترده  کشتار کودکان 
و زنان فلسطینی در این 12 روز نباید بی مجازات بماند. همه  عوامل مؤثر رژیم و 
شخص جنایتکار نتانیاهو باید تحت پیگردِ دادگاه های بین المللی و مستقل قرار 
گیرند و مجازات شوند؛ و این به حول و قوه  الهی تحقق خواهد یافت، وهللا غالٌب 

علی امره. جمعه ۹ شوال 1442، 31 اردیبهشت 1400، سید علی خامنه ای«. 

 علی الریجانی در پایان گفت وگوی چند ساعته خود با خبرنگاران و فعاالن 
رسانه ای مشخص شده توسط تیم وی در شبکه اجتماعی کالب هاوس، 

ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی را به مناظره ای رو در رو فراخواند. 
  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس به کنایه گفت: انتخابات حسن های 
زیادی دارد. مثالً برخی ها که حتی با خود قهر بودند مردمی می شوند و بین 
آن ها می آیند یا برخی ها که کوچک ترین نقدها را بر نمی تافتند انتقادپذیر شده 
و پاسخگویی را سرلوحه کار خود قرار می دهند. با دیدن این ها شاید برخی آرزو 

کنند که هر چندماه یک بار انتخابات  داشته باشیم.
  مسعود پزشکیان در پاسخ به اینکه رفتار وی در مجلس اصالح طلبانه 
نبوده، گفت: اصالحات با جنجال و جدال فرق دارد. بعد از رفتار آقای هاشمی 
رفسنجانی قــدرت در دست جریانی افتاد که اگر عالمانه و عاقالنه رفتار 
می کردند و هوای مشتری را می داشتند و با کیفیت رفتار و عدالت را رعایت 
می کردند به این پیسی که االن گرفتار شده اند، گرفتار نمی شدند. اینکه دعوا 

کنی و از قدرت شما را بیرون کنند که نشد اصالحات!

 تالش دولت برای توافق 
به هر قیمت 

تمرکز دولــت آقــای روحانی از ابتدای تشکیل 
تاکنون بر مــذاکــره با آمریکا و اروپــا بــرای حل 
مسئله تحریم ها به عنوان مهم ترین راهبرد خود 
بوده است. به گونه ای که اگر مسئله مذاکرات و 
برجام را از عملکرد دولت در هشت ساله گذشته 
کنار بگذاریم، کارنامه دولت نکته خاص دیگری 
ندارد. باوجود اظهارات رئیس دولت در برخی 
بیان سخنانی چــون همه تحریم ها  و  مقاطع 
بالمره لغو شده اند، این حرکت که دولت آن را 
آفتاب تابان توصیف کرده و با تعابیر بزرگی از 
این لحظه هیچ دستاوردی  تا  یاد می کند،  آن 
است.  نرسیده  ای  نتیجه  هیچ  به  و  نداشته 
به شکلی که خروج آمریکا از برجام عمالً این 
پدیده را به یک حرکت بی نتیجه و تحقیرآمیز 
برای جریان غرب گرا تبدیل کرد. در واقع آنچه 
دولت افتخار می کرد که تنها ما بلدیم با زبان 
دنیا صحبت کنیم و دیگران بلد نیستند، به 
جایی رسید که پس از خروج آمریکا از برجام 
بــرای این توافق متصور  هیچ تأثیر بین المللی 
نبود و ظاهراً به تاریخ پیوسته است. ادامه این 
روند برای مهم ترین دستاورد دولت، می توانست 
مشروعیت دولت آقای روحانی را به طور جدی 
به چالش بکشد. به همین دلیل در یک حرکت 
هماهنگ، اروپایی ها و دولت به طور گسترده ای 
به دنبال بازگرداندن آمریکا به برجام هستند. 
هدف جریان داخلی این است که از خودش یک 
برجامِ با وجودِ آمریکا به جای بگذارد. برجامی 
که پایدار و برقرار است و می تواند میراث آقای 

روحانی برای رئیس جمهور بعدی باشد. 
از طرفی آمریکایی ها هم مایل هستند که اشتباه 
ترامپ را جبران کنند. آن ها قصد دارند به توافق 
ابزارهای  از  استفاده  با  تا  بازگردند  ای  هسته 
موجود در برجام نظارت سنگین تری بر برنامه 
هسته ای ایران اعمال کنند. آن ها بنا دارند عالوه 
بر این نظارت، محدودیت های زمانی موجود در 
برجام را نیز دائمی کنند. می دانیم که در برجام 
صحبت از زمان هایی مانند چهار سال، هشت 
سال، 15 سال و 25 سال آمده و در برخی موارد 
تعهدات ایران دائمی است و ایران حق برخی 
به  نـــدارد.  را  هسته ای  فعالیت های صلح آمیز 
عنوان نمونه ما هیچ گاه نمی توانستیم به سمت 

غنی سازی 60 درصد برویم. 
در چنین وضعیتی دولت، در پاسخ به خواست 
با  بــرای برگشت آمریکا به برجام و  اروپایی ها 
دور زدن برخی ساختارها مانند مجلس تالش 
با  برجام  دولتش  ــای  روزهـ آخرین  در  می کند 
حضور آمریکا را عملیاتی کند و از این طریق 
دفــاع  خــود  ساله  کارنامه هشت  از  نوعی  بــه 
کند. طبیعی است که متأسفانه در این مسیر 
ــه شــده از ســوی رهبر انــقــالب نیز  راهــبــرد ارائـ
ــرار مــی گــیــرد؛ چــرا که  مـــورد بی مهری کــامــل قـ
رئیس جمهور می خواهد به هر قیمتی و به هر 
شکلی برجام را احیا کند ولو اینکه شیوه تحقق 
این اتفاق بــرای منافع ملی ما مضر باشد. در 
روزهای اخیر دیده شد که رئیس جمهور مرتباً از 
عملیاتی شدن لغو همه تحریم ها از سوی آمریکا 
یا حتی درخواست »توبه آمریکا« سخن گفته 
است! اینجاست که نقش شورای عالی امنیت 
ملی و مجلس پررنگ تر می شود که این نهادها 
به طور جدی به روند مذاکرات وارد شده و روند 
مذاکرات وین  را به ریل اصلی خود برای تأمین 
منافع ایران برگردانند و در صورتی که راهبردهای 
مذاکرات  مسئله  در  رهبری  مطالبات  و  نظام 
دنبال نمی شود، با خاتمه دادن مذاکرات بیش 
از این منافع ملی کشور را ذیل یک تفکر امتحان 

پس داده قرار ندهند. 

 تصاویری از جلسه نتانیاهو و فرماندهان س
تحوالت  ــاره  ــ درب صهیونیستی  رژیـــم  نظامی 
نشان  کــه  شـــده  منتشر  اشــغــالــی  فلسطین 
می دهد نقشه جمهوری اسالمی ایران در اتاق 
کار نخست وزیر رژیم صهیونیستی روی دیوار 

نصب شده است. 
 سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه اعالم س

کرد خبر برخی کانال ها و شبکه های اجتماعی 
ــالم عبدهللا  ــ مبنی بــر حــضــور حــجــت االسـ
حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در 
بــرای اطمینان از عدم  محل شــورای نگهبان 
صالحیت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 
کذب محض است. سخنگوی سپاه اعالم کرد: 
نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص هیچ 
یک از نامزدهای ریاست جمهوری به ویژه نامزد 
خاص مورد نظر نه نامه ای به شــورای محترم 
نگهبان نوشته است و نه مراجعه حضوری به 

محل آن شورا داشته است.
 فیصل بن فرحان، وزیــر خارجه عربستان س

در گفت وگو با شبکه العربیه تأکید کرد: ما بر 
این باوریم که بدون رسیدگی به دغدغه های 
کشورهای منطقه و از بین بردن نگرانی هایشان 
نسبت به رفتارهای ایران، ثبات در منطقه ایجاد 

نخواهد شد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

تولیت آستان قدس رضوی با صدور حکمی 
قائم مقام جدید آســتــان قــدس رضــوی را 

منصوب کرد .
ــیــوز، حــجــت االســالم  ــه گــــزارش آســتــان ن ب
آستان  تولیت  مــروی،  احمد  و المسلمین 
قدس رضوی با صدور حکمی دکتر مالک 
رحمتی، رئیس بنیاد بهره وری موقوفات را 
با حفظ سمت به عنوان قائم مقام تولیت 

آستان قدس رضوی منصوب کرد. 
در بخشی از این حکم تولیت آستان قدس 
رضوی خطاب به مالک رحمتی آمده است: 
آســتــان قــدس رضـــوی ایـــوان زرّیـــن اســالم 
و  )صلی هللا علیه وآله وسلّم(  محمدی  ناب 
نگارستان معارف قرآنی و تعالیم عترت نبوی 
الهی و ذیل توجهات  پرتو عنایات  که در 
حضرت رضا )علیه السالم( و تدابیر حکیمانه 
کانون  مقام معظم رهبری )مدظلّه العالی( 
توجه دلدادگان اهل بیت)علیهم السالم( قرار 
گرفته است و اینک در چارچوب گام دوم 
انقالب اسالمی، اقدامات تحولی و اساسی 

حول محورهای مصرّح در حکم انتصاب 
تولیت در این آستان مبارک در حال انجام 
است. با عنایت به اتمام دوره تصدی جناب 
آقای خاکسار قهرودی و ضمن قدرشناسی 
و ســپــاســگــزاری از زحــمــات خــالــصــانــه و 
کوشش های مجاهدانه ایشان، جناب عالی 
را که از اخالق و تعهد ایمانی و نیز کارنامه 

موفق اجرایی برخوردارید، با حفظ سمت 
رضوی  قــدس  آستان  قائم مقام  عنوان  به  

منصوب می کنم.
ــدوارم در بـــازه زمــانــی تعیین شــده که  ــی ام
ایــن مسئولیت مهم را برعهده داریـــد، با 
برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از مدیران 
جوان، متدیّن و انقالبی، نسبت به تحقق 

سیاست های کالن ابالغی، تثبیت ساختار 
ایــجــاد هــم افــزایــی و هماهنگی  جــدیــد و 
ارشــد  مــدیــران  مشارکت  بــا  بین سازمانی 
ستاد مرکزی و مسئولین بنیادها، سازمان ها 
و همکاری معاونین و کارکنان خــدوم این 
آستان، اهتمام ویــژه داشته و سعی بلیغ 

خود را به  عمل آورید.
امید اســت بــا اتــکــال بــه خــداونــد متعال 
از وجـــــود مــطــهــر عــلــی بــن  و اســـتـــمـــداد 
به کارگیری  با  و  موسی الرضا)علیه السالم( 
با  همکاری  و  موجود  ظرفیت های  تمامی 
استانی،  و  کشوری  دولتی،  مدیریت های 
همه مساعی خویش را در راستای دستیابی 
به جایگاه برتر در حوزه های فرهنگی، علمی، 

خدماتی و اقتصادی مصروف دارید.
خاکسار  مصطفی  ــت،  اســ ــر  ذکـ شــایــان 
قهرودی، قائم مقام پیشین تولیت آستان 
قدس رضوی نیز طی حکمی از سوی تولیت 
قــدس رضـــوی، عضو هیئت امنای  آستان 

حرم مطهر رضوی شد.

در آستانه فرا رسیدن سوم خــرداد روز »مقاومت، ایثار و 
پــیــروزی«، در مراسمی با حضور ســردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه، از سه دستاورد مهم و راهبردی دفاعی و 
نظامی سپاه در حوزه های پهپادی و پدافندی رونمایی شد. 
به گزارش فارس، هواپیمای بدون سرنشین فوق  سنگین و 
پهن پیکر »غزه« با تنوع مأموریت در حوزه های مراقبتی، رزمی 
و شناسایی و مداومت پروازی 35 ساعت نخستین دستاورد 
دفاعی سپاه بود که سرلشکر سالمی از مراحل ساخت آن 
بازدید کرد. این پهپاد سنگین در مأموریت رزمی قادر به 
حمل 13 بمب تا شعاع  عملیاتی 2 هزارکیلومتری و نیز حمل 
500 کیلوگرم انواع تجهیزات جمع آوری اطالعات و سیگنالی 
است. با اضافه شدن این پهپاد به ناوگان پهپادی نیروی 
هوافضای سپاه، قابلیت اشراف اطالعاتی و عملیات مقابله با 

تهدیدهای دشمنان توسعه و ارتقا می یابد. 

رونمایی از سامانه موشکی زمین به هوای تمام ایرانی »۹ دی« 
که توانایی درگیری با انواع تهدیدهای در فاصله نزدیک مانند 
کروز، بمب هواپیما و انواع پهپادها و انهدام آن ها را دارد و 
نیز سامانه راداری »قدس« با قابلیت استقرار در موضع و 
جابه جایی سریع از دیگر دستاوردهای رونمایی شده توسط 

فرمانده کل سپاه بود.

فرمانده کل سپاه در این مراسم با تأکید بر اینکه راهبرد 
و سیاست عملیاتی ما توسعه ی قلمرو دفاعی در اعماق 
بدست  نیازمند  ما  باالست، گفت:  ارتفاع  در  و  وسیع 
آوردن قابلیت جنگ از راه دور هستیم که به فضل الهی 
به این قابلیت دست یافته ایم . سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی در حاشیه آیین رونمایی از دستاوردهای 
ایام  تقارن  به  اشــاره  با  و پدافندی سپاه  حــوزه پهپادی 
سالگرد فتح خرمشهر به عنوان نماد مقاومت ملت ایران 
با ایام مقاومت شرافتمندانه مردم فلسطین برابر رژیم 
غاصب صهیونیستی ، تصریح کرد: تقارن  این ایام با 
رونمایی از دستاوردهای دفاعی  ما را بر آن داشت تا پهپاد 
پهن پیکر نیروی هوافضای سپاه را با نام غزه نام گذاری 
کنیم تا افتخاری جــاودان باشد بــرای کسانی که در آن 
سرزمین امروز در مقابل تهاجم و تجاوز صهیونیست ها 
ایستادگی می کنند و غیرتمندانه و جوانمردانه از شرف و 

حیثیت خود دفاع می کنند.
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کوتاه از سیاست 

با حکم حجت االسالم و المسلمین احمد مروی

سالمی: استراتژی ما توسعه  قلمرو دفاعی است

دکتر مالک رحمتی قائم مقام آستان قدس رضوی شد

رونمایی از سه دستاورد راهبردی سپاه در حوزه پهپادی و پدافندی



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـراناقتصاداقتصاد

 بانک مرکزی از رونق بازارسرمایه استقبال می کند   رئیس  کل بانک مرکزی پیش بینی پذیری اقتصاد را پیش نیاز ثبات بازارها دانست و گفت: در مقام مسئول بازار پولی کشور معتقدم ثبات همه بازارها 
در راستای یکدیگر اعم از بازارهای پولی، سرمایه، تولید و کار از اهمیت باالیی برخوردار است و در این زمینه بانک مرکزی از رونق بازارسرمایه حمایت می کند.  همتی با تأکید بر این مهم که در خصوص 

رمزارزها نباید شتاب زده عمل کرد، اظهار کرد: تراکنش های حوزه رمزارزها از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است و تنها با بستن شتاب زده درگاه های بانکی مشکالت برطرف نمی شود.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r کنترل تورم با تبدیل پول به شبه پول!
بــا اهـــداف مختلفی مثل  ــراد  افـ
ــافــت وام و  ــود، دری ــافــت سـ دری
را ســپــرده گــذاری  پـــول خـــود   ...
مــی کــنــنــد ولــــی مــی دانــســتــیــد 
ــتــان را در  وقــتــی شــمــا پــول هــای
ــدت و  ــاه مـ ــوتـ ــواع حـــســـاب کـ ــ ــ ان
با  یا  می کنید  بلندمدت سپرده 
ــرضــه و اســنــاد خزانه  اوراق ق آن 
را  پولتان  در حقیقت  می خرید 

به شبه پول تبدیل کرده اید که خاصیت ضدتورمی برای کشور دارد. 
شاید با خودتان بگویید پول و شبه پول هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، 
اما باید بگوییم شبه پول و پول با یکدیگر متفاوت هستند. در واقع 
پول خاصیت نقدینگی بیشتری دارد و با سرعت بیشتری می تواند 
به چرخه مبادالت کشور بازگردد اما شبه پول به دلیل اینکه در بانک 
سپرده گذاری شده برای استفاده از آن باید مدت زمان قانونی مربوط به 
سپرده گذاری را طی کرد و این خود نشان دهنده  این مسئله است که 

شبه پول برای ورود به  اقتصاد نیاز به زمان دارد.
شاید با خودتان بگویید به دلیل نقدشوندگی بیشتر پول بر شبه پول 
ارجحیت دارد ولی این طور نیست و شبه پول در اقتصاد کشور نقش 
مهمی را ایفا می کند. به طور کلی می توان گفت شبه پول می تواند ابزاری 
از دالیل تورم و گرانی، زیاد شدن  مؤثر برای کنترل تورم باشد. یکی 
تقاضا  نقدینگی  افزایش  نقدینگی در جامعه است. بدین صورت که 
را برای کاال و خدمات در جامعه افزایش می دهد در حالی که عرضه 
و تولید به اندازه کافی در کشور نیست و خدمت و کاالی مدنظر برای 

مردم گران تمام می شود. 

اکنون نقش شبه پول چیست؟ »
دولتمردان می توانند در زمانی که نیاز است تورم در جامعه کنترل شود 
را در سررسید یکساله به  اوراق مشارکت که سود مناسبی  انتشار  با 
مردم می دهد نقدینگی را از سطح جامعه جمع کنند یا اینکه آن ها 
می توانند با افزایش نرخ سود بانکی افراد را برای تبدیل پول به شبه پول 
و افزایش سپرده گذاری در بانک ها ترغیب کنند. شبه پول برای دارندگان 
آن این مزیت را هم دارد که می تواند به عنوان ودیعه دریافت وام یا 
کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد و این کار سبب می شود مردم 

نسبت به تبدیل پول خود به شبه پول مقاومت کمتری نشان دهند.
از سوی دیگر زمانی که نیاز باشد تقاضا در جامعه بیشتر شود و رونق 
کاهش  را  بانکی  نرخ سودهای  می توانند  بخشند  بهبود  را  اقتصادی 
دهند تا افراد از سپرده گذاری منصرف شده و با آزاد کردن موجودی 
ایــن موجب  و  ــازار شوند  ب پــول در  افزایش  حساب های خــود موجب 
رونق بازار و افزایش تقاضا می شود. یکی دیگر از روش ها که در برخی 
کشورها برای جلوگیری از حرکت وجه نقد به حساب های بانکی و در 
عوض سرمایه گذاری آن در تولید و اشتغال می شود، دریافت مالیات 
از سپرده های بانکی است. در شرایط مختلف می توان با استفاده از 
شبه پول به اقتصاد جامعه کمک کرد و با این کار مردم سعی خواهند 
کرد دارایی خود را در محل های دیگر سرمایه گذاری کنند و موجب رشد 

اقتصاد شوند.

و  کسب وکار  محیط  بهبود  افرازه   مینا   
اقتصادی،  فعالیت  بسترهای  فراهم سازی 
این  الزامات جهش تولید است. در  از  یکی 
در   مشارکت کننده  اقتصادی  فعاالن  بین 
پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار 
1399، سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن 
و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، 
»دشواری تأمین مالی از بانک ها« و »بی ثباتی 
رویه های  و  مقررات  و  قوانین  سیاست ها، 
عوامل  از  را  کسب وکار«  بر  ناظر  اجرایی 
اصلی نامساعد شدن محیط کسب و کار 
دانسته اند. در همین راستا، در گفت وگویی 
با علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات 
وزارت  کسب وکار  محیط   بهبود  و  پایش 
اقتصاد به بررسی عوامل مانع زدایی تولید، 
اصالح  و  کسب وکارها   محیطی  شرایط 

روندهای ناصحیح  پرداخته ایم.

از منظر رویکرد مدیریتی، به نظرتان مقوله   
مانع زدایی از تولید باید از چه حوزه هایی آغاز 

و به آن توجه شود؟
اگر از دیدگاه مدیریتی یا تفکر استراتژیک 
کنیم،  نگاه  تولید  از  مانع زدایی  موضوع  به 
بحث جذاب تری دیده می شود، یعنی وقتی 
ایــن مــوضــوع نگاه  بــه  بــا تفکر استراتژیک 
می کنید، مجبور هستید حوزه های مختلفی 
همچون اقتصاد، مسائل سیاسی، اجتماعی 
و تکنولوژیکی را در نظر داشته باشید. برخی 
به اشتباه فکر می کنند منظور از تولید تنها 
صرف مقوله تولید است یعنی تولیدی که در 
پایین ترین سطح منحنی لبخند تولید قرار 
دارد اما این در حالی است وقتی درباره تولید 
صحبت می شود، مقصود از ابتدای زنجیره 
پایان  تا  که موضوع های تکنولوژیکی است 
زنجیره که صادرات رخ می دهد، مورد توجه 
است. بنابراین قسمت های مختلف مابین 

این دو نقطه باید مانع زدایی صورت بگیرد.
مانع زدایی از تولید در عرصه های گسترده و 
مختلفی همچون انتقال فناوری، ماشین آالت 
بــه روز و مواد اولیه، تجارت خارجی، قوانین 
و  کار  قانون  تولیدکننده در حوزه  آزاردهنده 
مالیاتی، مجوزها، حوزه لجستیک و بازاریابی 
باید  بنابراین  می گیرد؛  صــورت  محصوالت 
در جای جای این منحنی لبخند که اسمش 
زنجیره تولید است، موانع مختلف را کاهش 
دهیم و اصالح کنیم تا بتوانیم به آن هدفی که 

از تولید داریم، دست یابیم.

از همان ابتدای فرایند راه اندازی فعالیت   
تولیدی که فرد آن را کلید می زند تا مرحله 
عمده  اســت،  تولید  تجاری سازی  که  آخــر 
عوامل دست و پاگیر و مزاحم تولید را چه 

مواردی می دانید؟
عامل  دارد.  وجـــود  اصــلــی  عــامــل  چندین 
نخست، مقررات و قوانین است. متأسفانه 

ما در کشور تورم مقرراتی داریم، بدین صورت 
بـــدون هزینه  کــه مــدیــران می توانند دائــمــاً 
بخشنامه صادر کنند و با هر بخشنامه ای که 
صادر می کنند عمالً اجازه یا عدم اجازه ای را 
موجب می شوند که به معنای کلی از جنس 
مجوز است. بدین ترتیب آن مدیر و مسئول 
با بخشنامه ای که صادر می کند آینده را برای 
فعال اقتصادی غیرقابل پیش بینی می سازد؛ 
بنابراین وقتی یک فعال اقتصادی تصمیم 
خریداری  را  الــف  محصول  امـــروز  می گیرد 
و در سه ماه آینده به خارج از کشور صادر 
کند، ممکن است بخشنامه های متعددی که 
همین مدیر در این فاصله چندین بار اعالم 
کرده و تغییر داده موجب عدم تصمیم گیری 
صحیح و واقعی تولیدکننده برای آینده شود. 
و  قوانین  مشکل،  نخستین  ترتیب  بدین 
مقررات زیادی است که در حوزه بهبود محیط 
کسب و کار تولید می شود یا وجود دارد. ما 
کوهی از مقررات داریم که گاهی ممکن است 
در نحوه و انتخاب اجرایی شدن آن نسبت 
نگاه  از سوی کارشناسان  افــراد مختلف  به 

سلیقه ای اعمال شود.
دومین معضل که آن هم البته از دل معضل 
وقتی  هستند.  مجوزها  می آید،  بیرون  اول 
شما قوانین و مقررات تولید می کنید، مجوزها 
مــی آیــد. خود  بــیــرون  قوانین  هــمــان  دل  از 
مجوزها قصه پرغصه ای است که در همین 
باره باید گفت در حال حاضر یک هزارو200 
عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که 
اطالعات کامل حدود 75 تا 80درصــد آن را 
در اختیار داریم، اما این در حالی است که 
مجوزها خودشان رقم زننده امضاهای طالیی 
هستند. اصــوالً وقتی مجوز شکل می گیرد 
باید منتظر فساد بود، بدین معنا که ایجاد 
مجوزها، بالقوه می تواند محیط فسادزایی را 

فراهم آورد.
سومین معضل، فرایندها هستند. گاهی فرد 

برای شروع کسب و کار خود نیاز به مجوز 
خاصی ندارد و همچنین مقررات مربوط به 
فعالیت تولیدی نیز ساده است، منتها ممکن 
یا در  مـــی رود  کارشناس  وقتی پیش  اســت 
انجام روند اداری، به موانع متعددی برخورد 
رویه های  و  فرایندها  در  بدین صورت  کند. 
اجرا مشکالتی وجود دارد که خودش را در 
نهادهای مختلف نشان می دهد. رویه ها به 
خودی خود مبنای قانونی ندارند زیرا مبنای 
قــانــونــی آن شــفــاف اســـت و حــتــی دســتــور 
تسهیل کننده شروع کسب و کار هم آمده 
است اما امکان دارد وقتی شما با کارمند و 
کارشناس مرتبط  می شوید رویــه ای به کار 
بگیرد که در قالب مقررات و قوانین نیست، 
رویـــه ای که حتی در صــورت اعتراض فعال 
اقتصادی به آن، ممکن است زمان دریافت 
مجوز و شروع کسب و کار وی را از سوی آن 
کارمند و کارشناس به تأخیر بیندازد. جنس 
این معضل از نوع فرهنگ است و باید در رفع 

موانع نیز در نظر داشت.

مقوله مجوزها یا نظارت پسینی به عنوان   
یک راه حل تسهیل تولید مطرح است و گفته 
می شود  از این طریق می توان ابتدا کسب و 
کار را راه اندازی و سپس در حین یا پایان تولید 
محصول بر آن نظارت داشت تا امر تسهیل و 
تسریع تولید نیز اتفاق بیفتد. نظرتان در این 

باره چیست؟
مــوضــوع نــظــارت پسینی و صــدور مجوزها 
موضوع صفر و صدی نیست بلکه شرایط 
تولید وجود  و مسائل گسترده ای در حــوزه 
هر  گفت  یکباره  نــمــی تــوان  بنابراین  دارد؛ 
کسی درخواست شروع به کار دارد از همان 
روز می تواند کارش را راه بیندازد و نهادهای 

مختلف بعداً بررسی ها را انجام می دهند.
گرچه این امر در نگاه اول ممکن است خیلی 
جذاب دیده شود اما باید دانست با بیان این  

موضوع که ابتدا فعالیت تولیدی را راه اندازی 
و سپس نظارت ها بر آن صورت بگیرد، عمالً 
ریسک انجام کار را به گــردن مــردم خواهد 
انداخت. برای مثال در حالی که تولیدکننده، 
ماشین آالت مورد نیاز را خریداری و نیروی کار 
را استخدام و شروع به کار کرده است، ممکن 
است در نظارت پسینی یکباره کارشناس و 
ناظر آن فعالیت را به دلیل عدم رعایت شرایط  

تعطیل کند.
براساس  معموالً  کشورها  دلیل  همین  بــه 
ــوغ مــحــیــط کــســب و کــــار، نظام  ــل ســطــح ب
انتخاب  به  اداری  بلوغ  سطح  و  مجوزدهی 
از  یکی  این طیف می پردازند.  بهینه  نقطه 
نقاط  بهینه این است که بتوان مجوزها را 
از جنس الیسنس داشت یعنی بخشی از 
مجوزها از جنس مجوزهای نظارت پسینی 
باشد و بخش بیشتر آن از جنس الیسنس 
است  بدین صورت  الیسنس  مجوز  باشد. 
که فعال اقتصادی یا تولیدکننده درخواست 
مجوز کند و دستگاه مکلف باشد در مدت 
دو هفته به وی پاسخ بدهد. اگر پاسخ به این 
درخواست مثبت بود، فرد می تواند کارش را 
شروع کند و در غیر این صورت اگر درخواست 
را رد کردند باید دلیل آن را به صورت مستدل 
و مستند و غیرقابل تفسیر بیان کنند. این 
با  بیشتری  مطابقت  شــایــد  مــجــوز  جنس 
حالت فعلی بلوغ اداری و محیط کسب و 
کار داشته باشد. بخش سومی هم باید برای 
مجوزهایی که مستقیماً با امنیت و سالمت 
مردم، مخاطرات جانی، منابع طبیعی و انفال 
سرو کار دارند، در نظر گرفت. این نوع مجوزها 
نیاز به بررسی بیشتر و بازدید از محل کار 
دارند. زمان صدور این مجوزها بیشتر از دو 
هفته است، اما با این حال تنها 5درصد از 
مجوزهای کشور از جنس مجوزهای پرمیژن 
مجوزهای  در  باید  مجوزها  سایر  و  اســت 

اعالنی و یا گواهی نامه توزیع شده باشند.

اصــاح    و  حــذف  و  شناسایی  زمینه  در 
قوانین و مقررات مزاحم و زاید در مرکز پایش 

چه اقداماتی صورت گرفته است؟
وقتی شما بــه مــقــررات بــه صـــورت بخشی 
نگاه می کنید، به خودی خودشان زاید دیده 
خاص  قانون  یک  بدین ترتیب  نمی شوند. 
اگر با قوانین دیگر ترکیب نشود به تنهایی 
بــا مقررات  امــا وقتی  اخــالل آفــریــن نیست 
دیگر ادغام و مخلوط می شود، ممکن است 
موانعی ایجاد کند. در جلساتی که در هیئت 
مــقــررات زدایــی بــرگــزار می کنیم، تــعــدادی از 
مقررات مخل که شناسایی شده به هیئت 
مقررات زدایی می آید و در آنجا بحث تسهیل، 
اصالح و رفع مقرره مخل صورت می گیرد. اما 
حجم این قوانین و مقررات به حدی گسترده 
است که برای مثال در بحث تجارت فرامرزی، 
تنها طی یک سال بیش از 700 بخشنامه 
آن هم از سوی نهادهای مختلف و مؤثر در 
آن صــادر شــده اســت. ایــن موتور آن چنان 
پرسرعت و پرقدرت در حــال کــار اســت که 
سرعت اقدام تسهیل کننده در این حوزه به 
سرعت خلق قوانین نمی رسد، در نتیجه در 
چنین شرایطی ممکن است اثر کارهای انجام 

شده کمتر دیده شود.

مهم ترین مسائل مرتبط با نیروی انسانی،   
کسب مهارت و تخصص الزم برای راه اندازی 
فعالیت های تولیدی مؤثر و پربازده چیست؟

تا وقتی مشخص نباشد استراتژی صنعتی 
چیست و ندانیم در هر استانی قــرار است 
در  و  باشیم  داشته  اقتصادی  فعالیت  چه 
چه حــوزه ای نیازمند نیروی انسانی هستیم، 
قاعدتاً مصداق این است با چشمان بسته 
وقتی  تا  هستیم.  سیاست گذاری  حــال  در 
و  نشود  شناسایی  استان ها  رقابتی  مزیت 
مشخص نباشد این استان ها برای راه اندازی 
کدام کسب وکار مناسب است و نیروی انسانی 
آنجا را در چه حوزه ای توانمند کنیم، نمی توان 
تخصص محوری  و  آمــوزشــی  جامع  برنامه 
را عملیاتی کنیم. در نتیجه در حوزه نیروی 
انسانی و آموزش آن باید متناسب با منطقه، 
مزیت منطقه ای و رویکرد صادرات محور پیش 
برویم، بدین صورت که به شناسایی تولیدات 
صادرات محور کشور بپردازیم سپس براساس 
آن به تقویت و آمــوزش نیروی انسانی مورد 
نیاز اقدام کنیم. با وجود اینکه در حوزه تولید 
درصــدد هستیم مهارت تولیدی را به افراد 
آموزش بدهیم، اما معضلی که در حال حاضر 
در حوزه کسب مهارت داریم، مهارت بازرگانی 
خارجی است. در واقع ما نیروی انسانی مرتبط 
و خبره در حوزه بازرگانی خارجی که بتواند 
بازاریابی خارجی را برای محصوالت تولیدی 
انجام دهد، کم داریــم؛ بنابراین برای رفع آن 
نیاز است نیروهایی از جنس خدمات تربیت 

شوند که خدمات مورد نیاز را ارائه دهند.

گفت وگوی قدس با رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد

زورمان به موتور پرقدرت صدور بخشنامه  نمی رسد!

مدرسه اقتصاد

بدون تیتر

 شنبه 1 خرداد 1400 10 شوال 1442 22 می 2021  سال سی و چهارم  شماره 9533 

      صفحه 3

 DMب���رگ س���بز س���واری پرای���د ه���اچ بک نس���یم
ای���ران32-284ج11  پ���اک  ش���ماره  م���دل1380 
شاس���ی  ش���ماره  موت���ور00232368  ش���ماره 
S1442280157803  ب���ه نام زهرا باغجری مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

14
01
63
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ سبز،سندکمپانی،س���ند محض���ری خ���ودروی  
پراید  مدل 1396 رنگ س���فید  به شماره انتظامی 
 M13/5818798463د96 ایران 12  شماره موتور
ب���ه   NAS411100H1304381 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکی���ت لطف ال���ه حیدرپور مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار س���اقط می باش���د.  14
01
65
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت خودرو س���واری پرای���د 111 مدل 
1393 ب���ه رن���گ آبی به ش���ماره ش���هربانی 798 و 
77 ایران 12 و شماره موتور 5233842 و شماره 
شاس���ی NAF431100E5801057 ب���ه ن���ام ایمان 
مس���عودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  

میباشد . 14
01
63
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ندکمپانی ، س���ند محضری خ���ودروی  
وان���ت L90  م���دل 1394 رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره    12 ای���ران  643ج83  انتظام���ی 
شاس���ی  ش���ماره  و   100017873RD282632
NAAUSRBYVFA700488 به مالکیت جواد حیدرپور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
01
65
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی L90 مدل 1387 رنگ خاکستری 
به ش���ماره انتظام���ی 885ه����36 ایران 32  ش���ماره 
موت���ور 7702035322D044945 و ش���ماره شاس���ی 
NAALSRALD8A020246 به مالکیت جواد حیدری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
01
54
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای )فشرده(
 خرید لپ تاپ، رایانه و دستگاه های جانبی - نوبت دوم

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه های مربوطه، مناقصه دو مرحله ای خرید لپ تاپ، رایانه و دستگاه های جانبی از محل اعتبارات 

طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جهت استفاده در سطح استان برگزار نماید.
 لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و تولید و تامین کنندگان ذیصالح که امكانات الزم و صالحیت و سوابق اجرائی 
و تخصصی مورد بحث را دارا می باشند دعوت بعمل می آید با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد 

جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( اقدام نمایند.
 توضیح اینكه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومی، تحویل اسناد و مدارك، 
ارسال دعوتنامه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد  و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار )ریال(مبلغ برآورد  )ریال(عنوان كاالردیف

31,000,000,0001.550,000,000لپ تاپ، رایانه و دستگاه های جانبی1

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ 1400/02/30 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم مورخ 1400/03/01 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1400/03/02

مهلت تحویل اسناد مناقصه تكمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 14 مورخ  1400/03/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1400/03/13

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: ساری- میدان امام خمینی- بلوار دانشگاه- اداره کل نوسازی 

مدارس استان مازندران - کد پستی 4815884933 - واحد قراردادها  تلفن 011-33360568 
تنها مناقصه گرانی که وفق بخشنامه 103556/100 سازمان برنامه و بودجه دارای گواهینامه صالحیت شرکت های

ف انفورماتیكی در زمینه مرتبط هستند، مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
,1
40
16
23

 

ای��ن ش��رکت در نظر دارد نس��بت به واگذاری خدم��ات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی س��رمایه ای س��ال 1400، با 
مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد 

مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.موضوع مناقصات طبق جدول ذیل:

 شمارهردیف
 مبلغ تضمین فرآیندموضوع مناقصهمناقصه

ارجاع کار )ریال(
652.725.000توسعه و ترمیم و اصالح شهری شهرستان بجنورد199/01
593.650.000توسعه و ترمیم و اصالح روستایی شهرستان بجنورد299/02
309.830.000توسعه و ترمیم و اصالح شهری شهرستان شیروان399/03
شیروان499/04 شهرستان  روستایی  اصالح  و  ترمیم  و  434.055.000توسعه 
303.165.000توسعه و ترمیم و اصالح شهری شهرستان اسفراین599/05
اسفراین699/06 روستایی شهرستان  و اصالح  ترمیم  و  360.875.000توسعه 
 توسعه و ترمیم و اصالح شهری و روستایی شهرستان799/07

گرمه و جاجرم
523.175.000

 توسعه و ترمیم و اصالح شهری و روستایی شهرستان899/08
مانه و سملقان

469.995.000

 توسعه و ترمیم و اصالح شهری و روستایی شهرستان999/09
راز و جرگالن

374.375.000

 توسعه و ترمیم و اصالح شهری و روستایی شهرستان1099/10
فاروج

244.100.000

 * مهلت فروش اس��ناد و تحویل اس��ناد: فروش اس��ناد از تاریخ 1400/02/29 تا تاریخ 1400/03/04 بوده و تاریخ تحویل 
پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز سه ش��نبه 1400/03/18 میباشد تاریخ گشایش پاکات س��اعت 13:00 روز یکشنبه 
  http://setadiran.ir 1400/03/23 می باشد. مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر درآمدهای 

این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس��ت مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اسناد بصورت کامل و بدون نقص در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 

شمالی می باشد.
*مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : برابر آئین نامه تضمینات دولتی طبق جدول فوق به صورت ضمانتنامه 
بانکی )فرآیند ارجاع کار( به نفع کارفرما و یا به صورت وجه نقد, واریز به حساب )بانک مرکزی( شماره 4001131707146258 

به نام تمرکز وجوه سپرده این شرکت ارائه گردد.
آدرس : خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات 

)تلفن 058-31777413-10( 
به پیش��نهادهای فاقد سپرده و امض�اء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل                  

می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

آگهی فراخوان مناقصه
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

مناقصه عمومی یک مرحله ای )توام با ارزیابی کیفی( نوبت دوم
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40
16
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ــا بــیــان اینکه   نــایــب رئــیــس کــانــون ســراســری مـــرغـــداران گــوشــتــی ب
نرمال  حد  از  کمتر  قطعه  ١٣میلیون  ماه  اردیبهشت  در  جوجه ریزی 
است، افزایش کنونی قیمت مرغ را مربوط به کاهش جوجه ریزی در 

فروردین ماه دانست.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن اشاره به دالیل روند  

کاهشی قیمت طال و سکه در روزها و هفته های اخیر گفت: کاهش 
حدود 250هــزار تومانی قیمت ربع سکه در یک روز و رسیدن حباب 

سکه تمام بهارآزادی به 100هزارتومان امر کم سابقه ای است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر، افزایش دما، استفاده بخش کشاورزی  

از چاه های آب به دلیل خشکسالی و تولید برق کمتر از نیروگاه های 
برقابی را دالیل سخت بودن تابستان امسال دانست.

عملیات خرید   ادامــه  با  کــرد:  اعــالم  ــران  ای دولتی  بازرگانی  شرکت 
به  ریــال  و 280میلیارد  تاکنون ۴1هــزار  استان  ،  در 12  گندم  تضمینی 
حساب گندم کارانی که گندم خود را تحویل مراکز خرید داده اند واریز 
شده است. خرید گندم در 28اردیبهشت ماه نسبت به سال گذشته 
در همین روز 11درصــد کاهش داشته که دلیل آن کاهش قابل توجه 

بارندگی ها در کشور است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 1 خرداد 1400 10 شوال 1442 22 می 2021  سال سی و چهارم  شماره 9533

نگاهی به تجلی مرگ و زندگی در رویش گیاهان

که الله بردمد از خاک کشتگان غمت
تجلی حیات در قالب رویش گیاه، باوری کهن در ایران  زمین است. در فالت پهناور 
ایران هم از این روی بهار، حیات دوباره طبیعت دانسته می شود. زمینی که در 
زمستان، زیر الیه ای از برف و یخ پنهان است، در بهار، دوباره جان می گیرد؛ و از نو، 
زندگی آغاز می کند. نوروز هم، جشن نوزایی طبیعت است؛ جشنی برای رویش 
دوباره گیاهان از دل زمین؛ که پدران و مادران ما آن را حیاتی تازه می دانسته اند. 
تقید پیشینیان به بهره  گرفتن از گیاهان بهاره، سری در همین باورها دارد. آن ها به 
ویژه گیاهان بهاره را دارای قوه حیات بخشی می دانسته اند؛ چنان که رسم بوده که 

آش ، خوراکی آیینی ایران  زمین را در بهار با سبزی های بهاره بار بگذارند. 
افــزون بر ایــن، پــدران و مـــادران مــا، شفابخشی را هم در گیاهان جست وجو 
می کرده اند؛ تا آنجا با گذشت قرن ها و پیشرفت های چشمگیر پزشکی نوین، 
همچنان در ایران زمین، گیاهان دارویی و گیاه درمانی، روشی ریشه دار و پرطرفدار 

برای رفع بیماری هاست... . 
در یکی از کهن ترین اسطوره های آفرینش در فالت ایران، پس از مرگ کیومرث، از 
نطفه او گیاه ریواس می روید و دو انسان نخستین، مشی و مشیانه، از دل این گیاه 
است که تولد می یابند.  در باور پدران و مادران ما، همچنان که تولد با حیات گیاهی 
پیوند خورده است، مرگ نیز، سری پیوسته در جهان گیاهان دارد. در این باور، 
انسان هم دانه گیاهی دانسته می شود که اگر پس از مرگ، در زیر خاک پنهان 
می شود، سرانجام همچون دیگر گیاهان در بهاری جاودانه خواهد رویید و زندگی 

دوباره ای را پی خواهد گرفت؛
کدام دانه فرورفت در زمین که نرُست/ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ 

پیوند مرگ با جهان گیاهی تا آنجاست که در یکی از کهن ترین مناسک سوگواری 
در ایــران  زمین، درختی به صورت نمادین، در میان عــزاداران تشییع می شود. 

نخل گردانی، یکی از کهن ترین آیین های عزاست ... .
کرمانج ها ساکن دیرسال خراسان، همچنان که همپای دیگر اهالی این سرزمین، 
درخت اُرس)سرو کوهی( را نماد زندگی جاویدان می دانند- و از همین روی است 
که در سرتاسر خراسان، در گورستان ها می توان درخت ارس دید- معتقدند که این 
درختان دیرزی، سری هم در جهان مرگ دارند. به باور آن ها، ارس ها با رسیدن به 
پایان عمر، خود را به آتش می کشند؛ که آتش در این باور اساطیری، پل رسیدن 

به جهان مرگ است.
در اسطوره سیاوش قهرمان پاک دامن ایرانی هم، گذر از میان آتش، سفر به جهان 
تاریک مرگ دانسته می شود؛ چنان که اساساً رنگ سیاه، رنگ جهان مردگان، 
پیوندی ویژه با سیاوش دارد. در مناسک آیینی چهارشنبه سوری که در ارتباط 
پیوسته با اسطوره سیاوش دانسته می شود، آنکه خبر آمدن نوروز)زندگی دوباره( 
را با شادی و طرب به همگان اعالم می کند، لباسی سرخ رنگ به تن دارد و صورتی 
سیاه که نماد بازگشت از جهان مردگان است؛ چنان که سیاوش هم با اسب 

سیاهش، از دل سرخی آتش گذشت و جهان مردگان را تجربه کرد. 
پیوند سیاهی جهان مردگان با سرخی آتش، در گیاه شقایق)گل سوری( هم دیده 

می شود؛ گیاهی که هر بهار، گویی با داغی در دل، زاده می شود؛
ای گل، تو دوش داغ صبوحی کشیده ای/ ما آن شقایقیم که با داغ، زاده ایم

گل های سرخ رنگ الله در ایران  زمین، اساساً پیوندی تام با مرگ )و البته حیات 
دوباره( دارند؛ در باور پدران و مادران ما، هر جا خون بی گناهی بر زمین ریخته شود، 
از آن خون، گیاهی خونین جگر و خونین کفن خواهد رویید. الله  از همین روی در 

باور ما، نمادی برای مفهوم کهن شهادت است. 
ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی / که الله بردمد از خاک کشتگان غمت

در ایران غربی، گونه ای الله می روید که تفاوتی اساسی با دیگر الله ها دارد. این الله 
که به باور اهالی آن سرزمین، شاهد مرگ سیاوش بوده، سر به زیر دارد. الله های 

واژگون در همین اردیبهشت و خرداد است که به گل می نشینند. 

»ایران درودی« از نور در نقاشی و سینما می گوید  ایران درودی؛ هنرمند نقاش، منتقد و کارگردان به کشیدن نور در آثارش شهره است. در واقع می توان گفت که در تمام آثار این هنرمند رد پایی از 
نور دیده می شود که از گوشه ای راهش را باز کرده و روی بوم تابیده است.  بر همین اساس هم قرار است که ساعد نیک ذات )عضو هیئت مؤسس انجمن عکاسان ایران و مدرس فیلم برداری و عکاسی( ساعت 21 

و 30 دقیقه امشب با ایران درودی در این زمینه گفت وگو کند. این گفت وگو به صورت برخط در اینستاگرام قابل مشاهده است.

تا  سالگی   ١۵ از  دهــقــان  احــمــد  زمــانــیــان   خدیجه   
در جنگ  است.  گذرانده  در جنگ  را  ٢٢ سالگی اش 
نابرابر ایران و عراق مثل خیلی از نوجوانان دوشادوش 
مردم برای دفاع از سرزمینش کم نگذاشت و زندگی 

روزمره اش را تعطیل کرد و به جبهه ها رفت. 
وقتی جنگ تمام شد برای خیلی ها هنوز ادامه داشت. 
به  را  اسلحه  بــود،  آدم هــا  دسته  آن  از  دهقان  احمد 
زمین گذاشت و قلم را برداشت، در همه این سال ها از 
جنگ و آدم هایش نوشت و نویسنده  همین مردم شد.  

سفر به گرای 270 درجه »
نخستین رمانش که در سال 137۵ منتشر شد او را به 
عنوان نویسنده ای معرفی کرد که از جنگ قصه های 
مــی تــوانــد  کــه  قــصــه هــایــی  دارد،  گفتن  بـــرای  ــادی  ــ زی
از چشم  را  اشک  و  بلرزاند  کند،  شوکه  را  مخاطبان 

آن ها سرازیر کند. 
نخستین رمان یعنی »سفر به گرای ۲7۰ درجه« را در 
سن 3۰ سالگی نوشت. این اثر به دلیل سبک خاص 
نوشتن و روایت عمیق و ویژه از جنگ با اقبال زیادی 

مواجه شد و مورد توجه جدی قرار گرفت. 
بهترین  »شاید  بــود:  گفته  آن  دربــاره   امیرخانی  رضا 

رمان جنگ«!
ســال   ۲۰ جـــایـــزه  درجــــــه«   ۲7۰ گـــــرای  بـــه  »ســـفـــر 
کتاب  انتخاب  دوره  چهارمین  جایزه  داستان نویسی، 
پایداری  ادبیات  ۲۰ سال  و جایزه  دفاع مقدس  سال 
را از آن خود کرد. توسط پال اسپراکمن، نایب رئیس 
دانشگاه  در  خاورمیانه  دانشگاهی  مطالعات  مرکز 
نخستین  و  شده  ترجمه  انگلیسی  به  آمریکا  راتگرز 
رمان ایرانی با موضوع جنگ بود که در آمریکا منتشر 

شد. 
ــاصــر« و  دهــقــان در ایــن اثــر قــهــرمــان داســتــانــش »ن
خواننده را با خود از فضای گرم و راحت خانه برمی دارد 
و می برد درست وسط كارزار جنگ. حاال خواننده با 
چشم خود می بیند چگونه »ناصر« و دیگر رزمندگان، 
بی آنكه حرف های  می كنند؛  را خلق  بزرگ  حماسه ای 
بزرگ بزنند یا ادعاهای عجیب و غریب داشته  باشند.
از  پــس  و  آمـــده  بــه مرخصی تحصیلی  كــه  »نــاصــر« 
جبهه  به  »علی«  بچه محلش  با  ــاره  دوب امتحاناتش 

راوی  اســـت؛  دهــقــان  احــمــد  راوی قصه  بــرمــی گــردد، 
ــودش لــحــن ســرخــوشــانــه و  شــوخ طــبــعــی كـــه هـــم خــ
طنزآلودی دارد و هم در میان اتفاقات جبهه و جنگ، 
دارند،  طنازانه  كه سویه ای  را  آن ها  تیزبین  نگاهی  با 
شكار و روایت می كند. اما این یك روی سكه است 
و در سوی دیگر، توفان آتش و سایه تلخ مرگ است 
یكی  ماجرا،  سوی  این  در  دهقان  تانک ها.  هجوم  و 
از موحش ترین و هول انگیزترین صحنه های جنگ را 
بچه محل  »علی«  كه  آنجا  است؛  كشیده   تصویر  به 
این  با  مــی رود...  تانك  زیر  رفیق صمیمی »ناصر«  و 
همه، دهقان نشان می دهد كه امید به زندگی و البته 

جنگیدن همچنان ادامه دارد.
دهقان همواره در آثارش از واقعیت های جنگ 

ایران و عراق گفت. واقعیت هایی که به 
چشم خود دیــده بود و باید آن هــا را 
نــدیــده،  جنگ  بــعــدی  نسل های  بــه 
ـــی داد. نــوشــتــه هــایــش به  ــ نــشــان مـ
مذاق خیلی ها خوش نیامد و گفتند: 

»دهقان، تلخ می نویسد!«. 

مأموریت: شکوه دادن به داستان»
بــارهــا مــقــابــل دهــقــان نــشــســتــه ام و در 

خصوص آثارش با او گفت وگو 
کــــــــرده ام. نــخــســتــیــن بــار 

ــیــن  ــود کـــه اول ــ زمـــانـــی ب
داســتــانــش  مجموعه 
قاتل  »مــن  عنوان  با 
پــســرتــان هــســتــم« 
مــنــتــشــر شــــد. در 
ایــــــــن گـــفـــت وگـــو 
ــوص  ــ ــصـ ــ خـ در 
تــــلــــخ نــــویــــســــی 
ــایـــش  ــان هـ ــتـ داسـ

صحبت کرد.
ــد  ــقــ ــ ــت ــ ــع ــ م او 

ــاهـــش بــه  ــگـ بـــــود نـ
از درونــش  ادبــیــات جنگ 
ــه  ســاخــت و  مــــی جــــوشــــد 

زمــان در خصوص  در همان  نیست. دهقان  او  ذهن 
تلخ نویسی اش دفاع جانانه ای کرد و گفت: »بله گفته 
و  تلخ، ضدجنگ  من  داستان های  مجموعه  می شود 
یا پیشرو است اما من هیچ گاه به این کلمات توجه 
نداشته ام، چون قرار نیست با کلمات بازی کنم. قرار 
است وظیفه خودم را انجام دهم. وظیفه من نوشتن 
و اضافه کردن برگی به ادبیات کشور است. مأموریت 
زیادی  مــورد داستان جنگ حرف های  در  اســت.  این 
ــرادر  ب ــن  ای می خواهند  نـــابـــرادران  گــاهــی  دارد  وجـــود 
و  دهند  جلوه  می خواهند  خــودشــان  کــه  آنچنان  را 
می خواهم  من  اما  شود  دیــده  حقیقت  نمی خواهند 
بنویسم  را  جنگ  داســتــان  انسانی ترین  و  بهترین 
باشد  گونه  ایــن  داســتــان جنگ  اگــر  می کنم  گمان  و 
خوانده می شود. عهد من با خودم این است که 
باشم،  نداشته  دیگران  به  کاری  باشم،  صادق 
 خودم را سانسور نکنم و بهترین داستان را 

بنویسم. 
عهدی که با خودم بسته ام شکوه دادن به 
داستان است؛ در این صورت حس خوب به 

خواننده منتقل می کند. 
شده  کلیشه  و  گفته اند  خیلی  را  ــن  ای
کــه جــنــگ در هــمــه جــا یک 
ــر مـــذمـــوم اســـت،  ــ ام
ــاد  ــ ی از  پـــــر  امـــــــا 
گرفتنی هاست، پر 
جالل  و  شکوه  از 
ــگــاهــی  اســـــــت. ن
ــرف هـــــای  بــــــه حـــ
ــران نـــــدارم.  ــگــ ــ دی
گذشته  در  شاید 
حــرف هــا  ــن  ایـ دور 
من  در  می توانست 
ــود  ــه وجـ ــراب بـ ــطــ اضــ
ناامید  را  یــا مــن  بــیــاورد 
کــرده ام  امــا سعی  کند، 
به حس درونــی خودم 

اتکا کنم«.  

عشق و جنگ!»
احمد دهقان از معدود نویسندگانی است که در آثارش 

از هیچ چیز دیگری سخن به میان نیاورده جز جنگ.
به باور او ماندگارترین آثار داستانی حول دو موضوع خلق 

شده اند؛ عشق و جنگ.
و صدها  اسلحه  بــا  وداع  صــلــح،  و  آنــاکــارنــیــنــا، جنگ 
داستان دیگر که خواندن آن ها همواره برای کتاب خوان ها 

لذت بخش است حول همین دو محور است.   
او معتقد است جدال و جنگ درونی و بیرونی و عشق، 
چالش انسان از ازل تا ابد بوده است و همین مسائل 
هم برای نویسندگان جذاب بوده تا درباره شان بنویسند 
ــاره آن  و او هم از این چالش جدا نبوده و همیشه درب

نوشته است. 
احمد دهقان نویسنده آثار: مأموریت تمام، لحظه های 
اضطراب، روزهای آخر، ستاره های شلمچه، سفر به گرای 
۲7۰ درجه، گردان چهار نفره، هجوم، من قاتل پسرتان 
هستم، دشت بان، پرسه در خاک غریبه، بچه های کارون 
و جشن جنگ، امروز ۵۵ ساله می شود و قرار است بقیه 

روزهای نویسندگی اش را هم از جنگ بنویسد. 
او معتقد است رمان جنگ همیشه خوانده می شود، 

چون قرار نیست تبلیغ جنگ بکند. 
در آخرین گفت وگویی که با او درباره مجموعه داستان 
دغدغه اش  این  مــورد  در  دادم،  انجام  »جشن جنگ« 
بسیار دلنشین صحبت کرد. او می گفت می خواهد با 
نوشتن از جنگ انسان خسته امروز را آرام کند: »رمان 
جنگ می خواهد دنیا را زیباتر جلوه دهد. همچنان که 
آتش هم برای سوزاندن است و هم برای گرم کردن، رمان 
جنگ هم می خواهد انسان ها را در زمستان های سرد 
امــروز یــاری کند و دل آن هــا را به آینده گرم کند. رمان 
جنگ با این شرایط می تواند در هر دوره ای خوانده شود 
چون برای دلگرمی آیندگان می آید، نه ایجاد اضطراب و 
دلسردی. اگر این اتفاق بیفتد، رمان خلق شده است«. 

»آیا  که  بــود  ایــن  دهقان  احمد  از  من  پرسش  آخرین 
همچنان از جنگ خواهید نوشت یا نه، شاید روزی...« 
او قاطعانه گفت: »من فقط یک سوژه غیرجنگی دارم که 
دوست دارم روزی بنویسمش. مابقی اش همه سوژه های 
جنگ است که اگر دو تای عمر معمولی را هم داشته 

باشم، باز سوژه برای نوشتن از جنگ دارم«.

برای »احمد دهقان« در سالروز تولدش 

سفر به گرای نویسندگی جنگ

annotation@qudsonline.ir
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ــدل  جـــنـــایـــت هـــای اخــیــر  ــنـ ــهـ  زهـــــــره کـ
ــیــســت هــا عــلــیــه مــــــردم مــظــلــوم  ــون صــهــی
دل  کــه  بـــود  وحــشــیــانــه  قـــدر  آن  فلسطین 
درد  ــه  ب را  جــهــان  در  آزاده ای  ــســان  ان هــر 
برپایی  با  مختلف  کشورهای  مــردم  و  آورد 
اعــتــراض آمــیــز، ضــمــن محکوم  تــجــمــعــات 
فریاد  صهیونیست ها،  جنایت های  کــردن 
آزادی فلسطین را سر دادند. ماجرا از کوی 
ــاز شـــد، مــحــلــه کوچکی  »شـــیـــخ جـــراح« آغــ
مــبــارزه مــردم  بــه نماد  کــه  در قــدس شرقی 
ــبــدیــل شــد.  فــلــســطــیــن عــلــیــه اســـرائـــیـــل ت
به  مـــردم جــهــان لحظه  اخــیــر  روزهــــای  در 
در  را  فلسطین  تــحــوالت  و  حـــوادث  لحظه 
کاربران  از صفحات  و  اجتماعی  شبکه های 
پایگاه  فعاالن  می شدند.  جویا  فلسطینی 
نیز  عربی  کشورهای  در  توییتر  اجتماعی 
بارها به رخدادهای قدس و مسجداالقصی 
ــراح واکــنــش  و اتــفــاق هــای مــحــلــه شــیــخ جــ
حمایت  در  هشتگ هایی  و  ــد  دادنـ نــشــان 
در  آن هــا  مسئله  و  بیت المقدس  مــردم  از 
برخی  شــد.  ترند  عربی،  کشورهای  تمامی 
از  عـــده ای  جمله  از  دنیا  سلبریتی های  از 
هنرمندان  هالیوود و ستاره های غربی دنیای 
جنایات  مجازی شان،  در صفحات  هم  هنر 
به  و  کردند  محکوم  را  صهیونیستی  رژیــم 
حمایت از مردم مظلوم فلسطین برخاستند. 
اکــنــون کــه نــوای شــادی مــردم فلسطین به 
کرانه  و  نوار غزه  در  پیروزی مقاومت  خاطر 
بــاخــتــری بلند شــده اســـت، آزادی خـــواهـــان 
شــادی شریک هستند  ایــن  در  هــم  جهان 
ــم  ــر ظــلــم و جــنــایــت هــای رژی ــراب چـــون در ب
اشغالی سکوت  فلسطین  در  صهیونیستی 
فضای  در  مــقــاومــت  جبهه  ــه  ب و  نــکــردنــد 

مجازی و شبکه های اجتماعی پیوستند.

  ایجاد شور آزادی خواهی »
در مردم جهان

از  نبرد  مــیــدان  در  کــه  صهیونیستی  ــم  رژی
خورده  شکست  فلسطین  مقاومت  جبهه 
ــود نــفــوذ و قــدرتــی کــه روی  اســــت، بــا وجــ
میدان  در  دارد،  جهان  پرکاربر  پلتفرم های 
هم  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای 
بیات،  محمد هادی  اســت؟  باخته  را  قافیه 
و  فرهنگ  پژوهشگر حوزه  و  فرهنگی  فعال 
اجتماعی  شبکه های  اینکه  بیان  با  رسانه 
فضای نسبتاً مسطحی را برای اطالع رسانی 
به وجود می آورند درباره تأثیر فضای مجازی 
اتفاق های  از  جهان  مــردم  آگاهی بخشی  بر 
فلسطین به خبرنگار ما می گوید: کاربران در 
اطالع رسانی  حوزه  در  اجتماعی  شبکه های 
با  که  کسانی  و  برابر هستند  هم  با  تقریباً 
فضا  ایــن  در  بیشتری  فعالیت  و  سرمایه 

دارنــد؛ چرا  باالتری  اثرگذاری  دارنــد،  حضور 
اجتماعی،  شبکه های  در  که 
ــــم  ــداری ــ ــر ن ــفـ اثــــــرگــــــذاری صـ
در  مــردم جهان  امـــروز  یعنی 
هر  از  اجتماعی  شبکه های 
جهان  گــوشــه  هــر  در  اتفاقی 

مطلع می شوند.
امــــروز  مـــی کـــنـــد:  اضـــافـــه  او 
فضای  و  اطالع رسانی  فضای 
شده  متفاوت  بسیار  خبری 
اســت و زمــانــی کــه یــک نفر 
جنایت های  از  فلسطین  در 
اسرائیل عکس و فیلم بگیرد 
زبـــان  بـــه  ــردم جــهــان  ــ از م و 
ــاری کند  ی عربی درخــواســت 
شور  و  انگیزه  ایجاد  موجب 
مــی شــود،  مــــردم جــهــان  در 
گاهی این عکس ها و ویدئوها 
و  شــدن  ترند  واسطه  به  هم 
وایــرال شــدن، مــورد استفاده 
خــبــرگــزاری هــای رســمــی قــرار 

می گیرند. 

 صدایی بلندتر از »
سد  فیلترینگ

ــدون  ــا بــیــان ایــنــکــه اطــالع رســانــی ب بــیــات ب
واسطه و مردمی از ویژگی های خوب شبکه های 
اجتماعی است و سبب می شود مردم جهان 
می شود:  ــادآور  یـ شوند،  مطلع  وقایع  تمام  از 

دارنــد  هــم  فیلترینگ  گاهی  پلتفرم ها،  البته 
ــا تــوجــه بــه حجم بــاالی  ولـــی ب
محتوای منتشر شده درباره یک 
موضوع، نمی توانند همه محتوا 
را فیلتر کنند مثالً گزارش هایی 
که ساکنان غــزه در شبکه های 
اجتماعی منتشر کردند نشان 
ــی داد کــه دســتــرســی شــان به  مــ
فیس بوک، اینستاگرام و توییتر 
محدود شده است اما با وجود 
صــدایــشــان  فــیــلــتــرهــا،  همین 
گــوش مردم  به  قبل  از  بلندتر 

جهان رسید. 
این پژوهشگر حوزه فرهنگ و 
رسانه دربــاره همراهی برخی از 
سلبریتی های فضای مجازی با 
فلسطین  در  مقاومت  جریان 
اشغالی می گوید: وقتی محتوای 
مـــردم  از ســــوی  یـــاری طـــلـــبـــی 
به جهانیان مخابره  فلسطین 
سلبریتی ها  از  عــــده ای  شـــد، 
همراستا با این جریان، شروع 
به بازنشر چنین محتوایی کردند تا خودشان 
ــده شــونــد چــون سلبریتی ها بــه ذات  هــم دیـ
عدالت خواه نیستند و در راستای نگاه سیستم 
وقتی  ولـــی  می کنند  حــرکــت  حاکمیتی شان 
موضوعی ترند شود، سلبریتی ها و بالگرها که 
تولید محتوای بــه روز دارنــد به این موضوعات 
عدالت خواه  سلبریتی های  اگرچه  می پردازند. 

هم داریم اما تعدادشان زیاد نیست و بیشتر 
آن ها برای اینکه بیشتر دیده شوند به مسئله 
دربــاره خبرسازی های  او  پرداختند.  فلسطین 
فیکی که از سوی صاحبان قدرت در شبکه های 
اجتماعی انجام می شود، آن را به دلیل افزایش 
سطح آگاهی مــردم جهان نسبت به مسئله 
توضیح  و  دانسته  کــم اثــر  فلسطین،  اشــغــال 
می دهد: در برخی از کشورها مانند کانادا، نروژ یا 
برخی از ایالت های آمریکا، کلیدواژه های مربوط 
به فلسطین و مقاومت فیلتر شد ولی عده ای 
از سلبریتی ها به دلیل درخواست های مردمی 
حاضر شدند هزینه سیاسی و اجتماعی بدهند 
و همراستا با جریان مطالبه عمومی حرکت کنند 
چون بسیاری از مردم جهان می دانند که آزادی 
فلسطین، یک دغدغه انسانی و آرمان خواهانه 

است.
مردم  آگاهی  رفتن سطح  بــاال  بیات  گفته  به 
جهان به دلیل گردش آزادتر اطالعات است و 
تأکید می کند: وقتی مردم دنیا، موج حمایت 
راه  اجتماعی  را در شبکه های  از فلسطینیان 
انداختند، مقاومت در برابر این موج مردمی برای 
رژیم اشغالگر صهیونیستی و دولت های حامی 

اسرائیل سخت شد. 

خوار در برابر افکار عمومی جهانیان»
بــا تــوجــه بــه اتــفــاق هــای چــنــد روز اخــیــر در 
فلسطین اشغالی، نقش شبکه های اجتماعی 
در اطالع رسانی این اتفاقات بسیار عجیب و 
گسترده بود؛ به طوری که در روزهــای بمباران 

رژیــم اشغالگر اسرائیل بر سر زنــان و کودکان 
ــوهــای  الی پـــدیـــده  رواج  شــاهــد  فلسطینی، 
ــراد  اف یعنی  بــودیــم  از فلسطین  شــبــانــه روزی 
پرطرفدار و شناخته شده همچون خبرنگاران، 
هنری  و  فرهنگی  شخصیت های  و  مجریان 
فلسطینی در اینستاگرام الیوهای شبانه روزی 
داشتند. ترندهای توییتر هم نشان از حرکت های 
اجتماعی خودجوش مردمی داشت، یکی از این 
ترندها، هشتگ »بشتابید به سوی مرزها« بود 
که تأثیرات اجتماعی خوبی داشت و در اردن و 
لبنان و کشورهای دیگر، مردم واقعاً به سمت 

مرزها شتافتند و شهید دادند.
بسیاری از فعاالن فرهنگی و کنشگران اجتماعی 
بر ایــن بــاورنــد که وحشت اسرائیل به خاطر 
حمایت کاربران شبکه های اجتماعی از مردم 
افکار  فضای  صهیونیست ها  ــود.  ب فلسطین 
عمومی جهانی را از دست داده اند و شبکه های 
باال  را  اطالع رسانی  قــدرت  آنچنان  اجتماعی 
بــرده که فشار را برایشان سنگین کــرده بود و 
اسرائیلی ها عمالً مدیریت صحنه و میدان را از 
دست دادند چون فلسطینی ها در هر جایی از 
جهان، یکدیگر را از اتفاقات مطلع می کردند به 
ویژه در اینستاگرام که قدرت تصویر، اثرگذاری 

بیشتر داشت.
از  متعددی  هنری  اینکه چهره های  وجــود  با 
با  غربی  نویسنده های  و  بازیگران، خواننده ها 
وجود فشارهای سنگین البی صهیونیستی که 
در صنعت سرگرمی جهان نفوذ قابل توجهی 
از مــردم مظلوم فلسطین  ــد، به حمایت  دارنـ
برخاستند و خواستار آزادی فلسطین از اشغال 
شدند اما عــده ای از سلبریتی های داخلی ما 
و حتی سلبریتی های جهان عرب نسبت به 
جنایت های اسرائیل در فلسطین سکوت کردند 
و مــورد اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی 
قرار گرفتند به طوری که کاربران جهان عرب، 
سلبریتی هایشان را به خاطر سکوت در برابر 
این اتفاق ها محکوم کرده و آن ها را تحت فشار 
قرار دادند که اعالم موضع کنند. جالب است 
اتفاقات، سلبریتی ها موج  این  در  که معموالً 
ایجاد می کنند ولی در این مورد، کاربران علیه 
سلبریتی ها ایجاد موج کردند. آنچه روشن است 
اینکه امروز اسرائیل در برابر افکار عمومی جهان 
نمی تواند مقاومت کند چون جنایت های این 
رژیم غاصب برای جهانیان نمایان شده است 
و دیگر فرصتی برای پنهان کاری ندارد چون تمام 
اتفاقاتی که در فلسطین رخ می دهد به صورت 
میدانی و زنده به مردم جهان مخابره می شود. 
اگرچه صاحبان قدرت در شبکه های اجتماعی 
فشارهای زیــادی روی کاربران آوردنــد و تعداد 
زیادی از صفحات را در اینستاگرام بستند یا 
فیلتر کردند اما ثمری نداشت؛ چرا که مردم 
عدالت خواه جهان مسیر آزادی خواهی را بلدند.

احواالت اسداهلل یکتا پس از مرخصی از بیمارستان
ــزارش آخــریــن خبر، اســدهللا  بــه گـ
یکتا با انتشار عکس خــودش در 
کنار همسرش پس از مرخصی از 
بیمارستان نوشت: »معجزه یعنی 
دعاهای شما که من دوباره هستم 
و هنوز نفس می کشم… دلخوشی 
دلخوشی  شماها،  داشــتــن  یعنی 
تو  کــه  هــمــکــارام  پیغام های  یعنی 
بیمارستان تو حالت بیهوشی هم 

می شنیدمشان… ممنون از همه همکاران و مَردم عزیز کشورم…«.
این بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون پیش از این در پستی با اشاره به شرایط 
سخت معیشتی و بیماری برای حضور در تبلیغات اعالم آمادگی کرده بود. 
پستی که واکنش های متعددی را به دنبال داشت و بسیاری از هنرمندان برای 
شرایط سخت او اظهار نگرانی کردند. وی هفته گذشته پس از وخامت حالش 

به دلیل بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده بود.

 یک فیلمساز می خواهد مستندی آسیب شناسانه 
از مرگ خرمدین بسازد

گزارش یک قتل
جمیل رستمی می گوید: قصد دارد 
به دلیل وجه دراماتیک ماجرای قتل 
بابک خرمدین، یک فیلم مستند 

آسیب شناسانه از آن بسازد.
ایـــن کـــارگـــردان در گــفــت وگــویــی با 
برای  درخواستی  کــرد:  بیان  ایسنا 
دسترسی به اطالعات پرونده قتل 
بابک خرمدین و حضور در دادگاه 
و جلسات مربوط ارائه کرده ام تا با 

همراهی آن ها و بازپرس پرونده زوایای غیرژورنالیستی ماجرا را بررسی کنیم.
او با اشاره به اینکه پیشتر مرحوم بابک خرمدین را نمی شناخته و دوست 
مشترکی هم ندارند، افزود: حادثه ای که برای این همکار و هم صنفی ما رخ 
داده آن قدر ابعاد دراماتیک زیادی دارد که تصمیم گرفتم یک مستند از این 
ماجرا بسازم. البته هدف اصلی من بررسی روان شناسانه و جامعه شناسانه این 
ماجرا است تا از وقوع دوباره این حوادث بتوانیم پیشگیری کنیم. اگر اجازه 
مقام قضایی و بازپرس محترم را بگیرم قصد دارم کنکاش بیشتری در مقوله 
روان شناسی و جامعه شناسی این ماجرا کنم چون به هر حال پرونده یک 
بُعد ژورنالیستی دارد که در همین چند روز اطالعات آن منتشر شده و باز 
هم می شود ولی من می خواهم دوربینم تصویری را ثبت و پخش کند که کار 

مستقیم ژورنالیستی نیست.

حذف ۶ قسمت از سریال ضعیف رامبد جوان

فرصتی غیرمعمولی برای »مردم معمولی«!
گذشته  هفته  پایانی  ــای  روزهــ در 
ابتدایی سریال »مردم  6 قسمت 
»شیوه  آنچه  دلیل  بــه  معمولی« 
جدید روایــت و رویکرد تعاملی با 
مخاطبان« عنوان شــده اســت، از 

دسترس خارج شد.
ــزارش ایــســنــا، ساخته اخیر  ــ بــه گ
رامــبــد جـــوان بـــرای شبکه نمایش 
از  بسیاری  انتقادهای  بــا  خانگی 

سوی بینندگان و منتقدان مواجه بــود.  پس از آن در جدیدترین تصمیم، 
روابط عمومی سریال اعالم کرد، »پس از بررسی نظرات کاربران و مخاطبان در 
6قسمت ابتدایی و تغییر در سبک سریال، گروه سازنده »مردم معمولی« و 
فیلیمو تصمیم به تغییرات گسترده گرفتند تا با رویکرد جدید قسمت هفتم را 

به عنوان قسمت نخست در دسترس مخاطبان قرار دهند«. 
در بخش دیگری از این توضیح آمده است: »احترام به سلیقه مخاطبان و 
نگاه تعاملی همواره جز دغدغه های عوامل سازنده سریال »مردم معمولی« و 
مدیریت مجموعه فیلیمو بوده و از همین رو تصمیم به تغییرات در این سریال 
نیز در همین راستا صورت گرفته است«. سریال کمدی »مردم معمولی« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی رامبد جوان، قرار است از شنبه ۸ خرداد با تغییر 
در زمان پخش، روزهای شنبه و پنجشنبه به صورت اختصاصی از فیلیمو 

پخش  شود. 
از جانب برخی مخاطبان و کارشناسان این اتفاقی مثبت و نشانه احترام به 
مخاطب تعبیر شد اما برخی از کارشناسان با شعاری دانستن این حرکت 
اظهار کردند تکلیف هزینه اشتراکی که کاربران پلتفرم ها برای تماشای این اثر 

پرداخته اند چه می شود؟ 
همچنین اعالم شده است اگر بنا بر احترام به مخاطب بود، این کار باید 
به دست کارگردان دیگری سپرده می شد و رامبد جوان به طور کامل باید از 
این پروژه حذف می شد و بابت کاری که به شدت ضعیف بوده و مورد انتقاد 
مخاطبان قرار گرفته نباید دستمزدی دریافت می کرد نه اینکه فرصت دوباره به 

او و تیمش داده می شد. 
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اغوا به جای اقناع
موج  رســانــه ای،  و سیاست ورزی صحیح  کــالن  راهــبــرد  نبود  در سایه 
جدیدی در رسانه ملی برای جذب مخاطب و جبران ریزش های گسترده 
حجم زیادی از بینندگان شکل گرفته است. موجی که هم در ساخت 
تلویزیونی نمود و بروز  برنامه های  ارائه  سریال های نمایشی و هم در 
یافته است؛ همزمانی پخش و ارائه سریال »احضار« و برنامه تلویزیونی 
»زندگی پس از زندگی« از این راهبرد غلط که بیشتر شبیه تاکتیک های 
ناشیانه برای جذب مخاطب هستند حکایت می کند. این گونه پرداختن 
کاریکاتوری و غیر قابل راستی آزمایی به امور ماورایی همچون احضار 
روح و تجربه زندگی پس از مرگ و بازگشتن از آن بیشتر شبیه دوپینگ 
رسانه ای برای مدیران غیرخالق و فاقد راهبرد برای اداره رسانه ای عظیم 
چون صدا و سیمای جمهوری اسالمی است. وقتی از دوپینگ رسانه ای 
برای جذب مخاطب سخن می گوییم دقیقاً تصویری از ورزشکاری که 
به جای تمرین های سخت و طاقت فرسا و یادگیری تکنیک های ورزشی 
برای غلبه بر حریف، استفاده از مواد غیرمجاز نیروزا را در دستور کار 
خود قرار می دهد به ذهن متبادر می شود. دقیقاً همین تصویر برای 
کار  به جای  که  است  تصور  قابل  و تصمیم ساز،  مدیران تصمیم گیر 
سخت و اندیشه ورزی کالن در راستای طراحی برنامه های جذاب، مؤثر و 
پرمخاطب به تاکتیک های نخ نمای زردانگار شبه معنوی دست می زنند. 
طرفه آنکه به جای ایجاد امکان قدرت تعقل و ارزیابی منطقی امور 
اقناع  افزایش قدرت  و  تقویت  به  نیاز  که  و آخرتی مخاطبان  دنیایی 
آن ها دارد به اغوای آنان پرداخته می شود. این مهم در دو قالب کارآمد 
و با اهمیت رسانه ای یعنی سریال های نمایشی و برنامه های تلویزیونی 
حکایت از تالشی غیرحساب شده و از سر استیصال برای نگاه داشتن 
مخاطبان پشت پنجره قوطی بگیر و بنشان رسانه ای است که قرار بود 

کارکرد دانشگاه ملی برای عموم داشته باشد.

مردم  فلسطین چگونه سد سانسور را در فضای مجازی شکستند؟  

شکست  اسرائیل در میدان شبکه های اجتماعی
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یادداشت روز

 محمدرضا محمدی نجات 

عادت کرده ایم فقط غر بزنیم!    نجم الدین شریعتی، مجری برنامه های مذهبی تلویزیون درباره  ضرورت ایده پردازی در حوزه این گونه برنامه ها گفت: در فضای برنامه سازی به تدریج برنامه های این چنینی 
می بینیم. صاحبان ایده و اندیشه باید بیایند ایده هایشان را بیان کنند. ما عادت کرده ایم و فقط غر می زنیم. خب اگر برنامه سحر یا فالن برنامه یا فالن شخص یا نجم الدین شریعتی بد است شما بیا و بگو چه کنیم که 

خوب شود؟ اگر ایده های خوب را ارائه کنیم استقبال می شود اما آن ایده ها نیست و بعد هم نشسته اند و انتقاد می کنند.

محمدمهدی عسگرپور در گفت وگو با برنامه زنده »شهر 
فرنگ« ضمن پاسخ به اهم ابهام ها و انتقادها درباره این 
رویـــداد، تأکید کــرد: ما جــشــنــواره زده نیستیم؛ خیلی از 
ــد جشنواره های  دارن تولیدات  کمتر  ما  از  که  کشورهایی 

جهانی برگزار می کنند.
به گزارش قدس آنالین به نقل از ستاد خبری سی وهشتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر؛ محمدمهدی عسگرپور، دبیر 
سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور در 
برنامه زنده تلویزیونی »شهر فرنگ« شبکه خبر در پاسخ 
به انتقادهای مطرح شده نسبت به چرایی اصرار بر برگزاری 
این رویداد در شرایط کرونایی توضیح داد: من فکر می کنم 
نه در مورد جشنواره جهانی فیلم فجر که در مورد برنامه های 
دیگر هم این نظرهای انتقادی وجود دارد. برخی فعاالن 
سینما نگران هستند و دغدغه های خاصی عمدتاً در حوزه 
معیشتی دیگر همکاران خود دارند و فکر می کنند می شود 

با حذف این جشنواره ها همه چیز را درست کرد.
وی بیان کرد: بسیاری از همکاران هم این نظر را ندارند. 
واقعیت این است که ما در مورد اکوسیستمی صحبت 
می کنیم که بخشی از آن یک رویداد ملی است و بخشی 
دیگر جهانی. تقریباً در هر جای دنیا کشورهایی که در 
جشنواره ها حضور دارند و سهمی هم از بازار فیلم دارند، 
حداقل یک جشنواره جهانی دارند. ما جزو کشورهایی 
هستیم کــه تــعــداد تــولــیــداتــمــان قــابــل تــوجــه اســـت و 
سال هایی جزو هفت کشور اول دنیا بودیم. این بخشی 
از همان اکوسیستمی است که ممکن است اختالف نظر 

درباره عدد آن وجود داشته باشد.
در  فجر  فیلم  جهانی  جــشــنــواره  سی وهشتمین  دبــیــر 
پاسخ به این پرسش که خروجی این رویداد در پنج دوره 
اخیر برگزاری مستقلش چه بوده است، گفت: راجع به 
خروجی یک جریان فرهنگی، بعضی از افراد ممکن است 
ساده سازی کنند. متأسفانه بعضی از اظهارنظرها این گونه 
است که گویا ما داریم راجع به یک سوپرمارکت صحبت 
می کنیم که باید انتهای هر شب ریز خرید و فروش آن 
مشخص باشد! ولی »بــازار فیلم« این کارکرد را نــدارد و 

شما ممکن است مذاکراتی کنید که سه سال دیگر جواب 
بدهد.

فجر جهانی؛ سفره ای برای درآمد برگزارکنندگان!؟»
عسگرپور در پاسخ به این کنایه که 
برخی سینماگران می گویند جشنواره 
جهانی فجر سفره ای است که پهن 
ــد عــــده ای خــاص،  ــرای درآمــ شــده بـ
ــرامــوش  ف ــان  ــتـ دوسـ داد:  تــوضــیــح 
می کنند که کل رقمی که در سینمای ایران هست، آن قدر 
ناچیز است که این کنایه ها درباره آن خنده دار است. من 
باید بگویم بودجه این جشنواره، به اندازه نصف یک فیلم 
سینمایی اســت. کما اینکه در وزارت ارشــاد یک جریان 
شفاف سازی درباره بودجه به وجود آمده است و جزئیات 
این ارقــام هم اعالم خواهد شد. من اگر همین رویــداد را 
نخواهم برگزار کنم، می توانم یک فیلم و یا سریال بسازم که 

قطعاً از لحاظ فیلم سازی به نفع من است. اما انگیزه های 
مختلفی موجب می شود افراد کارهای متفاوتی در زمان های 

مختلف انجام دهند.

 گاهی اوقات دوست داریم »
خودمان را کم مقدار بدانیم

عسگرپور در پاسخ به منتقدانی که اعتبار فیلم های انتخابی 
برای نمایش در جشنواره جهانی فیلم فجر را نسبت به 
رویــدادهــای معتبر بین المللی زیر ســؤال می برند، گفت: 
من این نظرات را در حد کلی گویی ها می پذیرم، اما همواره 
خیلی مایلم که دوستان راجع به مصادیق صحبت کنند. 
من به  عنوان مخاطب می گویم، کسانی که در جشنواره های 
مطرح مثل برلین بودند و آثار بخش مسابقه را نیز دیده اند، 
فیلم های بخش مسابقه ما را هم ببینند، آن گاه می توانند 
مقایسه کنند. همکاران ما در بخش جهانی باید تمام این 
فیلم ها را رصد کنند. برخی از فیلم هایی که در طول سال های 

داشتند،  جهانی  جشنواره  در  نمایش  امــکــان  گذشته 
نخستین حضورشان اینجا بود و از اینجا توانستند در 
جشنواره های دیگری هم شرکت کنند. این جشنواره سکوی 
پرتاب آن ها بود و توانستند در جشنواره های معتبری حضور 
پیدا کنند. من در دوره های قبل نبودم، ولی در جشنواره های 
بین المللی آثاری می دیدم که در رزومه خود حضور و جایزه 

گرفتن در جشنواره جهانی فجر را عنوان کرده بودند.
ــوده ام، به  وی افــزود: من در تعداد زیــادی از جشنواره ها ب
عنوان نایب رئیس فیاپف عرض می کنم، جشنواره جهانی 
فجر در این فدراسیون به  عنوان یک جشنواره درجه یک 
شناخته می شود. ما گاهی اوقات دوست داریم خودمان را 
کم مقدار بدانیم و متأسفانه این جزو فرهنگمان شده است.

شفاف سازی می کنیم، دیگران هم بکنند»
دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر درباره انتشار ریزهزینه های 
این رویداد پس از برگزاری هم گفت: من بخواهم یا نخواهم 
ریزخرج های جشنواره منتشر می شود و بنیاد فارابی این کار 
را هر سال می کند. البته من معتقدم اگر قرار است این کار 
را بکنیم، نباید فقط صرف جشنواره جهانی و ملی باشد، 
بلکه همه باید بگویند. من به خبرگزاری های مختلف که این 
سؤال را می پرسند می گویم شما هم ریزهزینه های خود را 

بگویید. ما ریزخرج ها را می گوییم، شما هم بگویید.
وی ادامه داد: این بحث شفافیت و اتاق شیشه ای از لحاظ 
فیلم نامه نویسی تا حدودی طنز شده است. نمی شود برای 
یک جای کوچک درخواست اتاق شیشه ای داد و جاهای 

دیگر را رها کرد.
عسگرپور در پایان تأکید کرد: ما جشنواره زده نیستیم، یک 
کشور صاحب سبک سینماییم. خیلی از کشورهایی که از 
ما کمتر تولیدات دارند جشنواره های جهانی برگزار می کنند. 
جشنواره ها اساساً محل عرضه هستند نه میهمانی. یکی از 
محل های عرضه، جشنواره جهانی فجر است به خصوص 
اگر این جشنواره بتواند این آثار را به خریداران خارجی 
برساند. ما با دست خودمان می خواهیم این امکان عرضه 

را از خودمان بگیریم!

گزارش

عسگرپور به منتقدان پاسخ داد

جشنواره زده نیستیم

وقتی مردم دنیا، 
موج حمایت از 

فلسطینیان را در 
شبکه های اجتماعی 

راه انداختند، مقاومت 
در برابر این موج 

مردمی برای رژیم 
اشغالگر صهیونیستی 
و دولت های حامی 
اسرائیل سخت شد

بـــــــرش
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 حرکات تبلیغی وزارت بهداشت 
دردی از معضل »جمعیت« دوا نمی کند!

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: با 
کمال تأسف عملکرد وزارت بهداشت 
موافق سیاست های جمعیتی پیش 
نرفته و چند حرکت تبلیغی در روزهای 
اخیر و نزدیک به روز »جمعیت« در 
ایام پایانی دولت، دردی از این مسئله 

دوا نمی کند.
به گــزارش تسنیم، پروفسور محمد 
اسماعیل اکبری افــزود: این درحالی 
است که به طور مرتب، کتبی، شفاهی بارها و بارها به کمک تیم علمی همراه من 
متشکل از جمعیت شناسان، اقتصاددانان، فعاالن حوزه اجتماعی، آماردان ها 
و تخصص های مختلف علوم پزشکی، مشاوره ها و تذکرات داده و راه حل های 

اجرایی نیز عنوان شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور: 

دستگاه ها با طرح کاداستر همکاری نمی کنند
ذبیح هللا خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امــاک کشور در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به عدم همکاری و استقبال دستگاه های اجرایی 
از طرح کاداستر، تصریح کرد: برخی دستگاه ها ادعا داشتند اعتبار مورد نیاز 
برای این کار را ندارند و برخی نیز شاید نمی خواستند اماکشان شفاف شود و 
بنابراین همکاری نمی کردند. وی همچنین خاطرنشان کرد: سال گذشته اتفاق 
خوبی افتاد و در سند تحول قوه قضائیه یکی از محوری ترین مباحث تحول در 
سازمان ثبت، اجرای طرح کاداستر است؛ بر این اساس برنامه ریزی های خوبی 

در این دو سال صورت گرفته است.

معاون وزارت میراث فرهنگی مطرح کرد

 آمادگی برای واگذاری بناهای تاریخی 
به بخش غیردولتی

محمدحسن طالبیان، معاون میراث 
فرهنگی،  مــیــراث  وزارت  فرهنگی 
این  رویــکــرد  از  برنا   با  در گفت وگو 
وزارتخانه برای واگذاری بناهای تاریخی 
به بخش غیردولتی گفت و افزود: ما 
در دولت هدفی داریم آن هم اینکه 
بناها و خانه های تاریخی را در اختیار 
انجمن های  و  جـــوانـــان  ســمــن هــای 
غیردولتی مربوط به میراث فرهنگی 
قرار دهیم و به آن ها کمک کنیم، درغیراین صورت آن ها ضعیف می شوند و 
عملکرد تأثیرگذاری نخواهند داشت. به عنوان کارشناس حوزه میراث فرهنگی 
بسیار موافق این موضوع هستم به شرط اینکه هم از بنا محافظت شود و هم 

اینکه درهای آن به روی مردم باز باشد.

معاون کمیته امداد امام)ره( عنوان کرد

 راه اندازی۴ هزار آشپزخانه 
برای پویش اطعام مهدوی

مجید باجان، معاون اداری - مالی 
باشگاه  بــه  ــام)ره(  ــ ــ ام ــداد  ــ ام کمیته 
راستای  در  خبرنگاران جــوان گفت: 
پویش ایران همدل ۳ و برگزاری پویش 
اطعام مهدوی در ماه مبارک رمضان، 
۴ هزار و ۳۶۰ آشپزخانه در سراسر 
ــــدازی شد که ایــن تعداد  کشور راه ان
نسبت به سال گذشته ۱۲۵ درصد 
رشد داشته است.او افزود: ۱۶۶ هزار 
و ۳۸۰ نفر به صورت داوطلبانه و افتخاری در این مدت در این طرح شرکت 
کردند و ۲۰ میلیون و ۱۹۱ هزار پرس غذای گرم در کل کشور در ماه رمضان توزیع 

شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد رشد داشت.

خبر

ساخت ۸0 هزار کالس درس برای مدارس کشور  بیش از ۸0 هزار کالس درس تاکنون تحویل آموزش و پرورش استان های سراسر کشور شده است. به گزارش برنا؛ مهراهلل رخشانی مهر، رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: حدود 30 درصد مدارس کشور در سال 1392 تخریبی و نیازمند بازسازی بود که با اقدامات انجام شده، این میزان به 19.5 درصد کاهش یافته و در این 

مدت با توجه به افزایش اعتبارات عمرانی سازمان نوسازی مدارس، بیش از ۸0 هزار کالس درس تاکنون تحویل آموزش و پرورش استان های سراسر کشور شده است.

به دیگران  جان بخشیدن  اعظم طیرانی    
گِل  که  است  انسانی  از  تصور  زیباترین 
وجودش با روحی متعالی آمیخته؛ انسانی 
که انسانیت خویش را با حیات دیگری دیدن 
به  دمیدن  جامعه  کالبد  در  را  ایثار  روح  و 

اثبات رسانده است.
اهدای عضو، بذل بی منت و تصمیم دشواری 
است که جامعه را به سوی درک بهتری از 

همدلی ترغیب خواهد کرد.

توفیقیکهازدستمیرود»
آن طور که رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت به ما می گوید با 
آنکه ۲۵ هزار نفر در صف انتظار دریافت 
عضو هستند، ساالنه بین ۶ تا ۸ هزار بیمار 
با تابلو مرگ مغزی در بیمارستان های کشور 
فــوت می  کنند که ۵۰ درصــدشــان قابلیت 

اهدای عضو دارند.
به گفته مهدی شادنوش می توان با اهدای 
هشت عضو و ۵۳ بافت بیمار مرگ مغزی، 
ــادی را نــجــات داد اما  ــ بــیــمــاران زی زنــدگــی 
7۵ درصــد خــانــواده هــا موافق اهــدای عضو 
عزیزشان نیستند و یا پس از زمان طایی 

اهدای عضو با آن موافقت می کنند.
این  اولــیــه مــرگ مغزی  اگــر در ۴۸ ساعت 
ــدای تعداد  رضــایــت داده شـــود، امــکــان اهـ
هر  که  چــرا  دارد؛  وجــود  اعضا  از  بیشتری 
زمان  هرچه  دارد؛  طایی  زمــان  یک  بافتی 
پیدا  اهدا  قابلیت  بگذرد عضوهای کمتری 

می کنند.
او می گوید: روزانه ۱۰ نفر در کشور به دلیل 
انجام نشدن پیوند عضو فوت می کنند، در 
حالی که با رضایت خانواده ها می توان این 

آمار را به دو نفر کاهش داد.
توضیحات شادنوش  بــا  بــتــوان  حــاال شاید 
قاطعانه تر  را  اهـــدا  چـــون  بــزرگــی  تصمیم 
این  از  پیش  که  آگاهانه  تصمیمی  گرفت؛ 
خانواده های داغدار بسیاری گرفته اند و امروز 

به آن می بالند.

خواستهسجاد»
مرحوم سجاد دهقان در ۲۸ سالگی دچار 
مــرگ مــغــزی شــده و طبق خــواســتــه او در 
زمان حیاتش، اعضای قابل پیوندش را اهدا 

کرده اند. 
حسن دهقان، پدر او می گوید: هر وقت سجاد 
اهــدای عضو  مــورد  در رسانه ها گزارشی در 
می خواند و یا می دید، می گفت اهدای عضو 
فرهنگ ارزشمندی است و دوست دارد اگر 

اتفاقی برایش افتاد اعضایش را اهدا کند. 
ما هم همان طور که می خواست هشت عضو 
قابل پیوندش را اهدا کردیم. این تصمیم در 

زمان حیاتش موجب شد بسیاری از فامیل 
فرم اهــدای عضو را تکمیل کنند. معتقدم 
در  مؤثری  فوتش هم نقش  از  سجاد پس 

ترویج این فرهنگ حسنه داشت. 
بهتر است در زمان حیاتمان تصمیم سخت 
اهدای عضو را بگیریم و یا دست کم بگوییم با 
آن موافقیم تا اگر دست تقدیر این شرایط را 
برایمان رقم زد، انتخاب را برای خانواده آسان 

کرده باشیم.

تسالیغمعزیزان»
ــا زهـــره احــمــدی؛ دخــتــر مــرحــوم پــاســدار  ب
شاهرخت  احــمــدی  اکبر  علی  بازنشسته 
روحیه  که گفت وگو می کنیم، می گوید  هم 
ایثارگری پدرش در زندگی به او و خانواده شان 
مجوز اهــدای اعضا را داده بود؛ با این حال 
آن ها در مراسم تشییع متوجه شده اند پدر 
در زمان حیاتش فرم اهدای عضو را تکمیل 

کرده است. 
پــدر، غم بزرگی است اما  او می گوید: نبود 
زمان  در  پدرمان  که  همان طور  خوشحالیم 
حیات مرد میدان و ایثار بود، رفتنش هم با 

همین خصلت ها عجین شد. 
خانم احمدی که در لباس پرستاری خدمت 
این  کــه در  مــی گــویــد: خـــانـــواده ای  می کند، 
شرایط قرار می گیرد اگر تفاوت مرگ مغزی 
و کما را نداند ممکن است دچار تردید شود 
و با اهدای عضو عزیزش مخالفت کند، اما 
واقعیت این است برای بازگشت بیمار مرگ 
ــدارد و  مغزی به زندگی هیچ راهــی وجــود ن
بهترین تصمیم، اعتماد به پزشکان است 
و مطمئن باشند هرگز پشیمان نمی شوند، 
از  اهــدای اعضا می تواند تسای غم  چون 

دست دادن عزیزشان هم باشد. 

ابتدادچارتردیدشدم»
اعضای قابل پیوند شهید بابک 
حقانی فر که در عملیات نظامی 
دچار مرگ مغزی شده بود را هم 

طبق وصیتش اهدا کرده اند.
این را ذکری احمدی، همسرش 
اینکه  با  مــی افــزایــد:  و  می گوید 

همسرم پیش از ازدواج فرم اهدای عضو را 
پیشنهاد  پزشکان  وقتی  بــود  کــرده  تکمیل 
اهــدا را دادنــد، ابتدا دچــار تردید شــدم، اما 
مورد  در  را  بابک  زمــان صحبت های  همان 
تصمیم بزرگش به خاطر آوردم. با والدینش 
هم که تمایل چندانی به این کار نداشتند، 
برای  از خواست همسرم  و  کــردم  صحبت 

آن ها گفتم. 
امروز که بیش از دوماه از اهدا می گذرد، هر 
روز خــدا را شکر می کنم که در آن شرایط 

سخت توانستم بهترین تصمیم را بگیرم. 
پس از شهادت ایشان بسیاری دوستان و 
بستگان اقــدام به تکمیل فرم اهــدای عضو 
بــه مـــردم توصیه می کنم در زمــان  کــردنــد؛ 
حیاتشان بدون لحظه ای تردید این تصمیم 

را بگیرند.

پیوندعضوبهمنزندگیدوبارهبخشید»
به سراغ محمداشرفی، فرهنگی بازنشسته و 
دریافت کننده کبد از یک بیمار مرگ مغزی 
عضو  پیوند  از  پیش  می گوید:  او  می رویم. 
بــودم و این  زندگی دشــواری داشتم. نگران 
نگرانی و دردِ بیماری خانواده ام را هم تحت 
تأثیر قــرارداده بود، اما خانواده ای ایثارگر با 
اهدای عضو عزیزشان، من و چند بیمار دیگر 

را از این شرایط بسیار دشوار نجات دادند.
با توجه به شیوع کرونا  ادامــه می دهد:  او 

اگر پیوند کبد نمی شدم قطعاً 
سخت تر  زنـــدگـــی ام  شـــرایـــط 
پیوند  وقــتــی  از  امـــا  مــی شــد. 
بــه لطف خـــدا و  عضو شـــدم 
ائمه اطهار)ع( و ایثار خانواده 
مــحــتــرم اهــداکــنــنــده عــضــو، 

زندگی دوباره یافته ام.
این خادم بارگاه امام هشتم)ع( می گوید: با 
وجود اینکه هنوز نمی دانم عضو اهدایی ام 
درحد  اســت،  اهداکننده  کــدام  به  متعلق 
بضاعتم برای او خیرات می کنم و با خواندن 
و  ایشان  بــرای  فاتحه  قرائت  و  قــرآن  نماز، 
ذکر صلوات، برای سامتی خانواده اش دعا 

می کنم. 
برای  اینکه  از  آقــای اشرفی می گوید: پیش 
پیوند عضو وارد بیمارستان منتصریه شوم، 
را تکمیل  ــدای عضو  اهـ فــرم  هــر دو پسرم 
کردند. من و خــانــواده ام اگر در این شرایط 
خانواده  تصمیم  همان  قطعاً  بگیریم  قــرار 

اهداکننده عضو را می گیریم.

هرجرعهآبیکهمینوشم»
و  اســت  کلیه  گیرنده  هــم  کــارگــران  مهدیه 
چهار سال دیالیز شده و سخت ترین شرایط 
زندگی را تجربه کرده است. او از شب هایی  
می گوید که تب دار و بی قرار بوده یا از روزهایی 
از شدت  تابستان  گرمای ۴۰ درجــه  در  که 
عطش بی تاب می شده اما به دلیل بیماری 
از نوشیدن جرعه ای آب محروم بوده است 
تا اینکه سرانجام با رضایت خانواده مرحوم 
مهندس احمد زرگرانی برای اهدای اعضای 
عزیزشان، از رنج بیماری نجات پیدا کرده و 
تولدی دوباره یافته است. او اضافه می کند: 
با هر بار دیالیز، مرگ را تجربه می کردم، اما با 

پیوند کلیه دوباره متولد شدم و دو سال پس 
از پیوند، توانستم موفقیت های بسیاری را در 
عرصه های ورزشی مثل مدال طا و نقره در 
رشته دو ومیدانی، مدال نقره در رشته بولس 
و پتانگ و رتبه نخست رشته دارت در استان 

خراسان کسب کنم.
مهدیه می گوید: من سال ها پیش از بیماری، 
ضمن تکمیل فرم اهــدای عضو به همسرم 
ــار مـــرگ مــغــزی شــدم  ــر دچــ ــودم اگـ ــ گفته ب
همه اعضای بدنم را اهــدا کنند، اما دست 
تقدیر چنین رقم زد که به جای اهداکننده، 
عاوه  هم  حــاال  باشم.  عضو  دریافت کننده 
بر همسر و فرزندم، خانواده خودم، همسرم 
و همه دوستان و آشنایان این فرم را تکمیل 
کــرده انــد تا ایــن فرهنگ حسنه در میان ما 

نهادینه شود.
آبی  ادامــه می دهد: من هر قطره  کــارگــران 
تابستان می نوشم مرهون  را که در گرمای 
لطف خداوند، ایثار خانواده بزرگوار مرحوم 
بیمارستان  پیوند  تیم  زحمات  و  زرگــرانــی 

منتصریه می دانم.

ثمرهاینایثارگریراچشیدهام»
کبد  پیوند  هــم  ســالــه   ۵۳ فنایی،  محسن 
او می گوید: در هشت سالی  اســت.  شــده 
بار  بــودم، چهار  کبد  نارسایی  به  مبتا  که 
عمل های جراحی مختلف روی کبدم انجام 
شد. این بیماری همه زندگی ام را تحت تأثیر 
راه  تنها  اینکه پزشکان،  با  و  بود  قــرار داده 
درمــان را پیوند اعام کرده و هشت ماه در 
فهرست انتظار پیوند بودم اما کبد مناسب 
خــانــواده ام  به  پزشکان  سرانجام  نبود.  من 
گفتند درصــورت نبود کبد پیوندی بیش از 
دوماه دوام نمی آورم، اما ۲۰ روز بعد، خانواده 
محترم اهداکننده عضو با ایثارگری اعضای 
قابل پیوند عزیزشان را اهدا کردند و به لطف 

خداوند به من زندگی دوباره بخشیدند. 
آقای فنایی که هم خودش و هم تنها فرزندش 
فرم اهدای عضو را تکمیل کرده اند، می گوید: 
من چون طعم این ایثارگری را چشیده ام به 
خانواده و دیگران توصیه کرده ام فرم اهدای 
را تکمیل کنند و خــودم هم گفته ام  عضو 
ــازه می دهد  اجــ کــه علم پزشکی  تــا حــدی 
می توانند از اعضای بدنم برای نجات بیماران 

استفاده کنند. 
او معتقد است ارزش اهدای عضو را با هیچ 
عضو  اهـــدای  سنجید؛  نمی توان  مقیاسی 
نویدبخش زندگی دوباره است و من همواره 
از خانواده آقای احمدی که با اهدای اعضای 
ــاره  دوب زندگی  بیمار،  هشت  به  عزیزشان 
شریک  را  آن هــا  و  سپاسگزارم  بخشیدند 

هرکار خیری که انجام می دهم می دانم. 

گفت وگو با آن ها که جان بخشیدند و آن هایی که جانی دوباره هدیه گرفتند

روایتهاییازبذلبیمنتجان
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      صفحه 6

وضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 12000460مورخ 09-02-1400 هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
زمان رزازی به ش��ماره ملی4579636910 فرزند رمضان درشش��دانک عرصه و اعیان یک باب خانه به مس��احت 
114.56 مترمربع پالک57-اصلی واقع در مازندران بخش18ثبت نکا به کالس��ه 98-125خریداری ش��ده از آقای 
احمد رزازی محرزگردیده لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م الف 19912179  آ1401631

تاریخ انتشار نوبت اول: 01-03-1400          تاریخ انتشار نوبت دوم :1400-03-22 
امیرخندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم مرادی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 17269/98 مورخ 1398/08/27 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان یکصد و بیست سهم مشاع از دویست و چهل و سه سهم مشاع از سه هزار و ششصد 
و پنجاه سهم مشاع از ده هزار سهم ششدانگ پالک 187 فرعی از 180- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که 
در صفحه 296 دفتر 1098 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را 
نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-1401613 م.الف 669  تاریخ انتشار: 1400/03/01
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف مهدی خالقی حسنعلی آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدمحسن علوی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 3702/1400 مورخ 1400/02/06 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان سه هزار و نهصد و بیست و نه سهم مشاع از هفده هزار و یکصد و پنجاه 
و یک سهم ششدانگ پالک 212 فرعی از 120 فرعی از 127- اصلی بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 154 
دفتر 609 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در 
اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-1401615 م.الف 670   تاریخ انتشار: 1400/3/1
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف مهدی خالقی حسنعلی آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدجالل عربشاهی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/2591 مورخ 1400/1/26 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 198 فرعی از 128- اصلی بخش شش طرقبه شاندیز 
که پالک فوق الذکر به ش��ماره شناس��ه الکترونیکی 139920306008009507 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک 
متقاضی س��ند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. آ-1401616 م.الف 671   تاریخ انتشار: 1400/3/1
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مهسا مطیع با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 2692/1400 مورخ 1400/1/28 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی میزان پانصد سهم مشاع از بیست و دو هزار سهم ششدانگ پالک 3 فرعی از 236- اصلی 
بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که پالک فوق الذکر به شماره شناس��ه الکترونیکی 139820306008010468 ثبت 

گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند 
مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض خود را همراه اصل س��ند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-1401617 م.الف 672 تاریخ انتشار: 1400/3/1
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نرگس عاش��وری با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 1400/2160 مورخ 1400/1/23 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان یک قس��مت مشاع از 5 قسمت مشاع از 25 قسمت یک دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک باقیمانده 24 فرعی )برابر استانداردسازی به پالک 66 فرعی( از 166- اصلی واقع در بخش ده طرقبه 
شاندیز که ذیل ص 424 دفتر 347 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود 
شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-1401618 م.الف 673
تاریخ انتشار: 1400/3/1

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز
حسن ابوترابی

آگهی نوبتی اصالحی سه ماهه دوم سال ۱۳۸۱ حوزه ثبتی زبرخان 
به دستور تبصره یک ماده 25 قانون اصالحی ثبت و بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی چون پالک مورد تقاضای 
ثبت در آگهی نوبتی منتشره روزنامه رسالت شماره 4853 مورخ 81/8/1 به اشتباه پالک 768 فرعی از 135 اصلی 

بخش 3 قید گردیده بدین نحوه اصالح می گردد:
1 -بخش 3 حوزه ثبتی شهرستان زبرخان

 یک قطعه زمین مزروعی پالک 867 فرعی از 135 اصلی بخش 3 به نام خانم بتول صائمی
 لذا به دستور ماده 16 و 17 قانون ثبت هرکس به ملک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان 
ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان رسیدگی می باشد می بایستی اعتراض و یا گواهی دال بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار آگهی اصالحی به مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک زبرخان تسلیم و رسید اخذ نموده 
و در اجرای تبصره ماده 2 واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت، معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تس��لیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی و در موقع تحدید حدود و 

صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد. انتشار: 1400/3/1   آ-1401544
سید حسن پورموسوی رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد حس��امی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان مس��کونی به مس��احت 79.32 متر مربع قطعه 8 تفکیکی به شماره 14781 فرعی از 161 اصلی مفروز از 
پالک 226 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده وبه 
موجب سند رهنی شماره 81306 مورخ 1393/12/25 و سند رهنی 89130 مورخ 1398/05/12 دفترخانه 33 کرج 
در رهن بانک سپه می باشد که به علت جابجایی مفقود گردیده وتقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.  آ-1401637
عباسعلی شوش پاشا

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
از طرف اسماعیل کالنتری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسین رحیمی فرزند وکیل به شماره شناسنامه 1528 باستناد دو برگ استشهاد گواهی امضا شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی 
است سند مالکیت ششدانگ پالک 2433 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به آدرس 32 متری دانشگاه 
آزاد حاشیه خیابان و به شماره چاپی 490202 بعلت جابجائی مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد 

س��ند مالکیت اولیه ذیل صفحه 255 دفتر امالک جلد 364 ثبت 58533 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم گردیده 
است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی 
ظرف مدت ده روز  از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید . بدیهی است  در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت 

اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است. م الف 2976  تاریخ انتشار 1400/03/1    آ-1401638
احمد اصغری شیروان 

  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل به پالک 3882فرعی از416-اصلی ملکی خانم ساره بلوچزهی واقع در 
قطعه یک ایرانشهر از بخش 05بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/03/22 راس ساعت 8صبح شروع 
و بعمل  خواهد امد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در 
محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .
تاریخ انتشار : 1400/03/01 آ1401646

اردشیر محمودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3883فرعی از416-اصلی ملکی خانم مهر حاتون بلوچ زهی واقع 
در قطعه یک ایرانشهر از بخش 05بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/03/22 راس ساعت 8صبح شروع 
و بعمل خواهد  امد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر اعالم می گردد تا در 
محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و 
اعتراض انها برابر ماده 20قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد 74و86  ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره  ثبت بدون 

توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد .
تاریخ انتشار : 1400/03/01  آ 1401647

اردشیر محمودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم حیدری دارای شناسنامه شماره 0740301128 به شرح دادخواست به کالسه 9900470 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مینا مهدیزاده به شناسنامه 
0748747133 در تاری��خ 1388/3/4 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- غالم نبی مهدیزاده با کدملی 0749611881 فرزند غالم حسن صادره از تایباد پدر متوفی

2- فاطمه عبدالهی با کدملی 0749444746 فرزند حسین صادره از تایباد مادر متوفی
3- موسی حیدری با کدملی 0749537345 فرزند حسین صادره از تایباد همسر متوفی

4- حسین حیدری علیائی با کدملی 0740441809 فرزند موسی صادره از تایباد فرزند متوفی
5- مریم حیدری علیائی با کدملی 0740301128 فرزند موسی صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ1401621
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رمضان قناعتی دارای شناسنامه شماره 1404 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000044 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گدامحمد ساالرحسنی به شناسنامه 1142 
در تاریخ 1327/08/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- نورمحمد ساالر حسنی به ش ملی 0748351442 متولد 1281 فرزند متوفی
2- زهرا نصراله به ش ملی 0748351965 متولد 1283 فرزند متوفی

3- گل جان قناعتی به ش ملی 0748362991 متولد 1283 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ1401625
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالناصر صابری دارای شناس��نامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900425 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحکیم صابری به شناسنامه 184 در 

تاریخ 1390/11/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زینب بهبودی پساوه ئی به ش ملی 0748488189 متولد 1331/08/10 همسر متوفی

2- عبداله صابری به ش ملی 0748667539 متولد 1351/03/02 فرزند متوفی
3- عبدالواحد صابری به ش ملی 0748576584 متولد 1353/06/10 فرزند متوفی

4- عبدالمؤمن صابری به ش ملی 0748667911 متولد 1357/05/01 فرزند متوفی
5- عبدالناصر صابری به ش ملی 0749575859 متولد 1363/06/25 فرزند متوفی

6- کبری صابری به ش ملی 0749556900 متولد 1361/01/01 فرزند متوفی
7- سعادت صابری به ش ملی 0740141081 متولد 1370/11/01 فرزند متوفی

8- فریده صابری به ش ملی 0749859751 متولد 1367/06/10 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ1401626
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم سمانه استینی دارای شناسنامه شماره 0740159933 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000043 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام مؤمنی کالته ئی به شناسنامه 
0740037951 در تاری��خ 1398/06/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- خدیجه استینی به ش ملی 0748657290 متولد 1350/04/05 مادر متوفی
2- سمانه استینی به ش ملی 0740159933 متولد 1369/07/21 همسر متوفی

3- محمد مؤمنی کالته ئی به ش ملی 0740944371 متولد 1393/12/14 فرزند متوفی
4- مهدیا مؤمنی کالته ئی به ش ملی 0740991442 متولد 1395/02/25 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ1401627
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم نسرین احمدی فرزند حسام الدین بشماره ملی 0748448187 صادره از تایباد باستناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 1591/3091 فرعی از 250- اصلی بخش 14 مشهد واقع در 
حوزه ثبت ملک شهرس��تان تایباد که متعلق به وی میباش��د بعلت جابجایی وس��ایل منزل مفقود گردیده است با 
بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت کاداستری ششدانگ پالک موصوف ذیل شماره دفتر امالک الکترونیکی 
139520306015000775 به شماره سریال 394987 د 93 بنام متقاضی صادر و تسلیم گردیده است. که سوابق 
بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره 1- اصالحی ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد 
بایس��تی ظرف ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. 1401628آ
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد -  غالمرضا آقازاده 
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گفت وگوی کوتاه

 شنبه 1 خرداد 1400 10 شوال 1442 22 می 2021  سال سی و چهارم  شماره 9533

کرونا؛قاتل بهترین داور جهان   
ساندور پل داور افسانه ای اهل شرق مجارستان و قاضی دیدار خاطره انگیز ایران و استرالیا دار فانی را وداع گفت. او که در بیمارستان بستری بود در نهایت  به دلیل کرونا جان باخت. او قضاوت مسابقات بزرگی 

مثل فینال چمپیونزلیگ، فینال جام جهانی و فینال جام یوفا را برعهده داشته و البته در دربی تهران نیز یک بار قاضی میدان بود.

ضدحمله

در  مجیدی  فــرهــاد  حسینی   سینا   
کنفرانس خبری بعد از بازی با ذوب 
آخرین  ــاره  درب خبرنگاران  وقتی  آهن 
ســؤال  او  از  دیــابــاتــه  شیخ  وضعیت 
کردند وی گفت: بعد از دربی پایتخت 

هیچ خبری از دیاباته ندارد!
ــود که  ــ هــمــیــن یـــک جــمــلــه کـــافـــی ب
پوست  زیــر  متوجه شوند،  هـــواداران 
غریبی  و  عجیب  اتفاقات  استقالل 
رخ می دهد، تا حدی که سرمربی تیم 
در جریان نیست مهاجم تیمش چرا 
در تمرینات شرکت نمی کند! هرچند 
بــرخــی نــزدیــکــان بــاشــگــاه بـــرای آرام 
به  وی  مدعی شدند  شــرایــط  ســازی 
دلیل مصدومیت مشغول فیزیوتراپی 
است اما برای هواداران استقالل این 
پرسش به وجود آمد که چگونه این 
بازیکن در حال مداوای مصدومیتش 
وی  از  باشگاه  سرمربی  امــا  هست 

بی خبر است؟

این شرایط مبهم یک خبر دیگر  در 
که  شد  منتشر  دیاباته  با  ارتباط  در 
باشگاه  و  کادرفنی  مجموعه  از  وی 
درخــواســت مرخصی کــرده اســت، با 
این  در  گمانه زنی ها  این خبر  انتشار 
برخی  که  ویژه  به  یافت  افزایش  باره 
منابع خبری اعالم کردند این بازیکن 
خواهان روشن شدن شرایط پرداخت 
مطالباتش است و قصد دارد ایران را 
دوباره ترک کند تا پس از روشن شدن 
شرایطش در ارتباط با بازگشتش به 

تهران تصمیم گیری کند!
هــرچــنــد خــبــر درخـــواســـت مرخصی 
باشگاه  کانال  ســوی  از  رسماً  دیاباته 
ــالل اعــــــالم نـــشـــد امـــــا حـــاال  ــقـ ــتـ اسـ
عــدم موافقت  از  رســانــه هــای خــبــری 
ــت مــرخــصــی  ــواســ ــا درخــ مــجــیــدی بـ
شیخ خبر دادنــد تا زوایــایــی جدیدی 
از معادله پیچیده دیاباته و استقالل 

برمال شود! 

دلسردی دو جانبه»
آنچه در برهه کنونی کامال واضح است 
دو طرف ماجرا به هیچ وجه از عملکرد 
طرف مقابل راضــی نیستند به همین 
دلیل ماجرا پیچیده شده است! شیخ 
دیاباته برخالف عملکرد درخشان فصل 
گذشته خــود در فصل جــاری به هیچ 
عنوان نمایش وصف ناپذیر خود را تکرار 
نکرد و بیشتر ایام به دلیل مصدومیت 
از حضور در تمرینات گروهی تیم دور 
بود، همچنین در بازی هایی که در ترکیب 
استقالل حضور داشت عملکرد قابل 
به همین  نگذاشت  نمایش  به  قبولی 
دلیل حــاال بخش فنی از عملکرد وی 
دلسرد شده است. دیاباته هم به دلیل 
اینکه در پایان فصل جــاری قــراردادش 
به اتمام می رسد زیاد برای تیم انرژی 
ــمــی گــذارد، از طــرفــی عـــدم پــرداخــت  ن
مزید  نیز  باشگاه  ســوی  از  مطالباتش 
بر علت شــده تا شیخ با ستاره فصل 

نوزدهم کامال تفاوت داشته باشد.
پیشنهادهای  مــاجــرای  مــیــان  ایــن  در 
نجومی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
نیز بی تأثیر نبوده به همین دلیل بعید 
نیست شــکــاف مــیــان ایـــن بــازیــکــن و 
باشگاه در هفته های باقیمانده از مدت 

قراردادش عمیق تر شود.

فرهاد و تصمیم کبری»
حــاال مسئله کلیدی اینجاست با این 
شرایط آیا هیئت مدیره استقالل برای 
ــرارداد با این بازیکن پیشقدم  تمدید ق
خواهد شد یا نه؟ البته هیئت مدیره توپ 
را به زمین مجیدی انداخته و تاکید دارد 
مجیدی باید اعالم کند آیا این بازیکن 
ایــن اوصــاف  با  یا خیر؟  را می خواهد 
باید منتظر روزهــای پیش رو بمانیم تا 
ببینیم آیا فرهاد شیخ را به عنوان یکی 
از گزینه های دلخواه خود در فهرست 

تمدیدی ها قرار خواهد داد یا خیر؟

غیبت غیر موجه و مصدومیت های عجیبغیبت غیر موجه و مصدومیت های عجیب
دیاباته ساز جدایی کوک کرددیاباته ساز جدایی کوک کرد  

یزدان دوست ،گلزن پدیده مقابل گل گهر 

رحمتی دیگر از ما دلخور نیست
پدیده مشهد پس از روند نه چندان خوبی که طی پنج مسابقه اخیرش 
با سه مساوی و دو شکست داشت، در دیدار خانگی و دشوار مقابل 
گل گهر دست به کار بزرگی زد و در حالی که حمالت زیادی روی دروازه 
خودی دید، اما توانست با گل غافلگیر کننده رضا یزدان دوست در دقیقه 
82 که روی یک توپ ارسالی از کرنر رقم خورد به برتری بزرگی مقابل 
این  با  تا  کند  پیدا  دســت  قلعه نویی  شــاگــردان 
برد از منطقه خطر فاصله بگیرد و از سوی 
دیــگــر مــوجــب شــود جــایــگــاه ســوم جــدول 
سیرجانی ها محکم تر نشود و آن ها را هم 

امتیاز با آلومینیوم نگه دارد.
یــزدان دوســت در مــورد پیروزی پدیده  رضــا 
ورزش  بــه  سیرجان  گل گهر  مقابل 
سه گفت: بازی خیلی سختی بود. 
به هر حال ما با یک تیم پرمهره و 
گرانقیمت بازی داشتیم و حریف 
برای سهمیه می جنگد. او در مورد 
ادامــه داد:  به ثمر رساند  گلی که 
همدلی  و  زحمت  می کنم  احــســاس 
آمده  و همه  بود  این گل  بچه ها پشت 
بودند که بــازی را ببرند. قبل از بــازی ما 

آنالیز خیلی خوبی از گل گهر داشتیم.
که  ــی  راه هــای تــمــام  توانستند  کــادرفــنــی 
حــریــف مــی تــوانــد صــدمــه بــزنــد را بــه ما 
فقط  نکردیم  کــار خاصی  ما  و  بشناسند 
از دستورات کادرفنی پیروی کردیم. خدا را 
شکر موفق شدیم دروازه را بسته نگه داریم 
بــود از آن جلو که این  و دفــاع تیمی خــوب 
قاسمی نژاد داشت می جنگید بگیرید تا میالد 

فراهانی که کلین شیت کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که در این فصل چند 
بازی برای پدیده انجام داده گفت: به جز ۶ هفته 
اول که دستم شکسته بود در تمام بازی ها حضور 

داشتم.
یزدان دوست در پایان افزود: خوشبختانه موفق شدیم 
ما  از  رحمتی  مهدی  که  دلخوری  گل گهر  مقابل  بــرد  با 
انتظار  ما  از  که  آن چیزی  کنیم چــون  برطرف  را  داشــت 
بابت  او  از  واقــعــاً  کنیم  برطرف  بودیم  نتوانسته  داشــت 

حمایت هایش ممنونم.

حسینی: سکوت برابر 
ظلم کمک به ظالم است

سید جالل یکی از افــرادی بود که در آرای 
محرومیت  و  جریمه  با  انضباطی  کمیته 
ــزارش  ــد. بــه گـ یــک جــلــســه ای مــواجــه شـ
سرویس ورزش حسینی در اولین واکنش 
خود نسبت به این محرومیت که به خاطر 
اتفاقات پس از دیدار با سپاهان برای او در 
نظر گرفته شده، متنی را به شرح زیر منتشر 
کرد:»همانا عدالت باالترین ارزش ها است 
سکوت در برابر ظلم کمک به ظالم است.

اما عجیب آنکه این سکوت دو طرف دارد 
سکوت  عدالتی  بــی  مقابل  در  بعضی  و 
نادیده  تخلفاتشان  مقابل  در  و  می کنند 
گرفته می شود. اجرای عدالت را تبدیل به 

بده بستان کرده اند«.

درآمد 1.2 میلیاردی 
 فدراسیون از سرخابی ها 

و سپاهان
رای کمیته انضباطی درخصوص بازی اخیر 
پرسپولیس ،سپاهان و استقالل اعالم شد و 
خاطیان عالوه بر محرومیت، جمعا مبلغی 
به میزان یک میلیارد و 2۳۰ میلیون تومان 
باید پــرداخــت کنند. بــه گـــزارش سرویس 
و  فرجی  پرسپولیسی ها،  جمع  در  ورزش 
ترابی جمعاً ۱۵۰ میلیون و پرسپولیس نیز 
دربــی  حــواشــی  بابت  تــومــان  میلیون   ۱۵۰
و  ــی  ــای آق سعید  حسینی،  ســیــدجــالل  و 
به  جمعاً  ــان  ــ زادگ کنعانی  محمدحسین 
مبلغ 22۵ میلیون و باشگاه پرسپولیس ۱۰۰ 
میلیون تومان بابت بازی با سپاهان جریمه 
شدند. در جمع آبی پوشان نیز نادری، احمد 
بــه مــیــزان 22۵  مــوســوی و غالمپور جمعاً 
میلیون و استقالل نیز ۱۰۰ میلیون جریمه 
شــد. در جمع اصفهانی ها نیز عــزت هللا 
 ۱۵۰ جمعاً  حسینی  محمدرضا  و  پــورقــاز 
میلیون و سپاهان ۱۰۰ میلیون جریمه شدند.

14
01
63
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ب���رگ کمپان���ی نوع س���واری ه���اچ بک سیس���تم پژو 
36ای���ران  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه   206TU5 تی���پ 
172B0030662وش���ماره  موت���ور  389ط91ش���ماره 
1396بنام  NAAP13FE5HJ252812مدل  شاس���ی 
س���ینا دهقان  مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد .  14
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 DTSi180 پال���س  موتورس���یکلت  س���ندکمپانی 
مدل1393 شماره پالک ایران772-36558 شماره 
موت���ور NEODJGBTL27744 ش���ماره شاس���ی 
N5P ***180A9321007ب���ه ن���ام اکب���ر احدی���ان 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتیار س���اقط می باشد.
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شركت سهامی خاص صنایع غذایی رضوی 
در نظ�ر دارد خدم�ات نظاف�ت و بهداش�ت محی�ط مورد نی�از خود را 
بص�ورت پیمان�كاری از طری�ق برگ�زاری مناقص�ه عموم�ی انتخ�اب نماید .
ل�ذا ش�ركت های واجد ش�رایط م�ی توانند جه�ت دریافت فرم ش�ركت در 
اداری  س�اعات  1400/03/06در  لغای�ت   1400/03/01 تاری�خ  از  مناقص�ه 
ب�ه آدرس : مش�هد - ابت�دای بزرگ�راه پیامبر اعظ�م- پیامبر اعظم2 )ش�ماره 
تم�اس 36653340( و یا ب�ه س�ایت www.nanerazavi.com  مراجعه فرمایند.
م�ورخ  پنجش�نبه  روز  اداری  وق�ت  پای�ان  م�دارك  تحوی�ل  تاری�خ  ضمن�ًا 

1400/03/06 می باشد. 

ف
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   آگهی مناقصه عمومی
 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار برای پخش 
، تسطیح ، رگالژ ، آبپاشی و کوبیدن الیه اساس جهت پروژه قطعه 2 و ۴ آزادراه مشهد - چناران 
اقدام نماید ، لذا از اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه در این زمینه دعوت می ش��ود در 
صورت تمایل به ش��رکت در مناقص��ه مذکور، از تاریخ 1۴00/03/01 لغای��ت 1۴00/03/0۴ برای 

دریافت اسناد به سایتWWW.OMQO.COM  مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
 مهل��ت تحوی��ل پاکت پیش��نهاد قیم��ت حداکثر ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز چهارش��نبه مورخ 
1۴00/03/05می باشد که به آدرس مشهد - خیابان دانشگاه - بعد از خیابان کفایی پالک ۴39 

- دبیرخانه شرکت باید تحویل گردد.
 پیش��نهاد دهندگان محترم در صورت دریافت اسناد از س��ایت با شماره38۴22669  بازیابی و 
تدارکات شرکت تماس گرفته و اعالم آمادگی نمایند تا در صورت وجود الحاقیه اطالع رسانی شود.

 

 مناقصه پخش ، تسطیح ، رگالژو آبپاشی و کوبیدن الیه اساس 
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

 یا رب العالمین

 رژیم صهیونیستی ضمن پذیرفتن شروط مقاومت فلسطین
با آتش بس در غزه موافقت کرد

پیروزی »میدان«
ــورای امنیت  ــاه بـــود؛ شــ  عــلــوی  خــبــر کــوت
داخلی رژیم صهیونیستی موافقت خود را با 
آتش بس در غزه اعالم کرد. همین خبر کافی 
بود فوج فوج مردم فلسطین ساکن در نوار غزه 
را به خیابان ها بکشاند تا پیروزی اراده خود 
بر دشمن صهیونیستی را جشن بگیرند. به 
گزارش فارس، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی 
این  تــوافــق مقامات  بــر اســـاس  مدعی شــد 
رژیم با هیئت مصری، آتش بس از ساعت ۲ 
بامداد جمعه آغاز شده است. رادیو اسرائیل 
هم اعالم کرد رژیم صهیونیستی به هدف 
در  حماس  فرماندهان  و  رهبران  دادن  قــرار 
فرمانده گروه  الضیف«  آن ها »محمد  رأس 

»کتائب عزالدین قسام« ادامه خواهد داد.

آتش بس ننگی برای اسرائیل است»
برخالف ادعای نتانیاهو در خصوص تحقق 
اما  غـــزه،  روزه   ۱۱ در جنگ  ــداف  اهـ عــمــده 
وزیران و نمایندگان کنست و سران احزاب 
انتقادهای شدیدی به ارتش صهیونیستی 
وارد کرده اند. نخست وزیر اسرائیل با صدور 
بیانیه ای مدعی شد این رژیم دستاوردهای 
امــا  آورده،  بــدســت  ایـــن جــنــگ  در  بــزرگــی 
بــه گفته رســانــه هــای عــبــری زبــان، نشست 
دیــگــری  چــیــز  امــنــیــتــی  کــابــیــنــه  پنجشنبه 
این  در  نوشته:  هاآرتص  روزنامه  می گوید. 
انــتــقــاد شدیدی  حــاضــر  ــران  ــ وزی نشست، 
کرده  اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  متوجه 
شرایط  کــه  حــالــی  در  عملیات  پــایــان  از  و 
نگران  دارد،  حکایت  حــمــاس  ــروزی  ــی پ از 
بودند. آن ها اذعان کردند: جنگ غزه، هیچ 
نــداشــت.  پــی  در  مــوفــقــیــت آمــیــزی  نتیجه 
حاضران همچنین با تأکید بر اینکه ارتش 
از  نداشت  را  الزم  شجاعت  صهیونیستی 

فرماندهان ارتش سؤال کردند حماس چگونه 
به شلیک  آخر جنگ  تا ساعات  توانست 
موشک و راکــت ادامــه دهــد؟ موفق نبودن 
فرماندهان  تـــرور  در  صهیونیستی  ارتـــش 
از جمله »یحیی السنوار«  اصلی مقاومت 
و »محمد الضیف« نیز از دیگر انتقادهایی 
بود که متوجه فرماندهان نظامی و امنیتی 
رژیم شد. سران احزاب و نمایندگان پارلمان 
رژیم صهیونیستی )کنست( هم نتانیاهو و 
ارتش این رژیم را به علت پذیرش آتش بس 
زیر بار انتقادهای شدید قرار داده و گفتند: 
آتش بس »ننگی برای اسرائیل« و »ضربه ای 

به توان بازدارندگی« این رژیم است.

اعتراف صهیونیست ها؛ خجالت می کشیم!»
در نخستین واکنش ها به پذیرش آتش بس 
از سوی اسرائیل، مأمور تشکیل کابینه رژیم 
ساکنان  اینکه  بــه  اذعـــان  بــا  صهیونیستی 
اخیر  درگــیــری هــای  در  اشــغــالــی  فلسطین 
اکنون  کرد:  تصریح  نداشته اند،  دستاوردی 
رسیده  فــرا  نتانیاهو  بنیامین  رفــتــن  زمـــان 
است. یائیر الپید، رهبر حزب یش عتید در 
به ویژه  نوشت: شهرک نشینان  خود  توییتر 
اطــراف غزه در معرض  ساکنان شهرک های 
موشکباران شدید قرار گرفتند و در مقابل، 
هیچ دستاورد یا تغییری عایدشان نشد. وی 
»مرون«  از  نتانیاهو  ناکامی های  داد:  ادامــه 
)اشاره به حادثه هالکت صهیونیست ها در 
کوه مرون( به غزه و از االقصی به لد )اشاره 
به تظاهرات فلسطینیان در شهر لد( رسیده 

است. زمان رفتن او فرا رسیده است.
 آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین جنگ رژیم 
صهیونیستی و رئیس حزب اسرائیل بیتنا  
گروه  رئیس  غفیر،  بن  ایتامار  همچنین  و 

تندرو »عوتسما یهودیت«  در سرزمین های 
اشغالی نیز به شدت از نتانیاهو انتقاد و آن 
را شکستی دیگر برای نتانیاهو قلمداد کردند. 
از کابینه  بن غفیر در این خصوص گفت:  
بــاورم  ایــن  بر  و  می کشم  اسرائیل خجالت 
آتش بس به مثابه پرت کردن آب دهان به 

صورت ساکنان جنوب است.

غزه: طرح حمله موشکی سراسری را »
آماده کرده بودیم

در همین حال، سخنگوی گردان های القسام 
آتــش بــس یکجانبه  ــالم  اعـ بــه  واکــنــش  در 
توسط رژیم صهیونیستی، گفت: عملیاتی 
تــدارک دیده بودیم که سراسر فلسطین  را 
اشغالی از حیفا تا رامــون را دربرمی گرفت. 
ابوعبیده با تأکید بر اینکه مقاومت فلسطین 
برای دفاع از قدس و به نیابت از امت اسالم، 
نبرد شمشیر قدس را انجام داد، اعالم کرد: 
غزه موفق شد رژیم صهیونیستی و ارتش 
ابوعبیده در عین  را خوار کند.  آن  ُسست 
حال گفت صرفاً برای زیر نظر گرفتن رفتار 
موافقت  آتش بس  با  صهیونیستی،  رژیــم 
کرده است. در همین زمینه، اسامه حمدان 

از رهبران جنبش حماس گفت: مصر و قطر 
مذاکرات مربوط به برقراری آتش بس را پیش 

برده اند.

ادامه واکنش های مثبت بین المللی»
انتشار خبر آتش بس دشمن صهیونیستی 
در نوار غزه واکنش های بین المللی بسیاری 
لبنان  داشــت. جنبش حــزب هللا  به همراه 
گــروه هــای  و  فلسطین  ملت  بــه  تبریک  بــا 
مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، تأکید 
با نمایان کــردن شکاف ها  کــرد: این پیروزی 
و ضعف های رژیم صهیونیستی نشان داد 
دستیابی به طرح آزادسازی کامل از بحر تا 
نهر نزدیک است. سخنگوی انصارهللا یمن 
هم در پیامی ضمن تبریک به ملت فلسطین، 
پاسخ مقاومت به تل آویو را انتفاضه موشکی 
خواند و تأکید کــرد: این اقــدام عرصه را بر 
با  عــبــدالــســالم  ــرد. محمد  کـ دشــمــن تنگ 
اشاره به زنده شدن آرمان فلسطین، تأکید 
به  رو  اشغالگران  خــداونــد،  اذن  »بــه  کــرد: 
خارجه  وزارت  سخنگوی  هستند«.  زوال 
روسیه نیز ضمن استقبال از آتش بس میان 
صهیونیستی،  رژیــم  و  مقاومت  گــروه هــای 

برای میزبانی مذاکرات بین  آمادگی مسکو 
دو طرف را اعالم کرد. ماریا زاخاروا گفت: گام 
بعدی باید از سر گرفتن گفت وگوی مستقیم 
میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها برای رسیدن 
به صلحی پایدار و جلوگیری از افزایش تنش 
خارجی  سیاست  مسئول  باشد.  متعاقب 
توقف  از  استقبال  بــا  هــم  ــا  ــ اروپ اتــحــادیــه 
ــوار غــزه، مدعی شــد: فقط  درگــیــری هــا در ن
پایدار  صلح  می تواند  سیاسی  راهکار  یک 
فلسطینی  مناقشات  بــرای  دائمی  پایانی  و 
جوزپپف  باشد.  داشته  به همراه  اسرائیلی 
بورل با ابراز تأسف و نگرانی از تعداد شهدا 
و مجروحان حمالت رژیم صهیونیستی به 
اروپا در حال  اتحادیه  نوار غزه، اعالم کرد: 
احیای تعامالت خود با شریکان بین المللی 
از جمله آمریکا و دیگر متحدان در منطقه 
خاورمیانه  چهارجانبه  گـــروه  همچنین  و 
است تا به این مناقشات پایان دهد. رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه نیز با 
اشــاره به اشغال سرزمین فلسطین توسط 
گفت:   ،۱۹۴۷ ســال  از  صهیونیستی  رژیــم 
 جهانیان باید تروریستی بودن این رژیم را به 

رسمیت بشناسند.
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مقاومت، پیروز اراده ها
جنگ رژیــم صهیونیستی با مقاومت غزه سرانجام پس از ۱۱ روز نبرد 
به پایان رسید و مقاومت از آن پیروز و سربلند درآمــد. در جنگ اخیر، 
دشمن اسرائیلی با پیگیری دکترین ضاحیه به دنبال ضربه زدن بر پیکره 
مقاومت فلسطینی بود. دکترین ضاحیه، یک راهبرد نظامی مطرح شده 
از سوی گادی آیزنکوت، فرمانده نظامی برجسته صهیونیستی است که 
مسئولیت های مختلفی از جمله فرماندهی جبهه شمال و ریاست ستاد کل 
ارتش اسرائیل را بر عهده داشته است. وی معتقد بود برای متوقف کردن 
حزب هللا لبنان باید سیاست تخریب حداکثری و زمین سوخته در ضاحیه 
جنوبی بیروت که مرکز فرماندهی این جنبش و پایگاه اصلی مردمی و نقطه 
ثقل آن است را به اجرا درآورد. به خصوص انهدام برج های مسکونی عالوه 
بر خسارت های مادی و تلفات انسانی، از لحاظ روحی نیز هواداران طرف 
مقابل را در مضیقه قرار داده و انتقال این فشارها و اعتراض ها به فرماندهان 
و تصمیم گیران رده باال به نفع اسرائیل تولید بازدارندگی خواهد کرد. در ۱۱ 
روز گذشته، از شواهد و قرائن این گونه بر می آید که بنیامین نتانیاهو نیز 
پس از زیر فشار قرار گرفتن جبهه داخلی اسرائیل، در پی اجرای دکترین 
ضاحیه در نوار غزه بود تا بتواند اراده خود را به مردم این باریکه بقبوالند و 
این اصل را به آن ها تفهیم کند که اگر خواستار مرگ یا آواره شدن نیستند، 
باید از گروه های مقاومت بخواهند شلیک راکت به سمت شهروندان یهودی 
را متوقف کنند. با خاک یکسان کردن برج های االجالء و شروق در روزهای 
گذشته در راستای پیاده کردن راهبرد یاد شده بود، اما باید در نظر گرفت 
مردم غزه از مدت های مدید چیزی مانند آب و برق برای از دست دادن 
نداشته و پول و شغل و امکانات مناسبی ندارند. از همین رو، بعید به نظر 
می رسد با توجه به تجربیات گذشته به مقاومت فشار آورند تا آتشباری 
بر مناطق صهیونیست نشین را متوقف کند. از لحاظ جامعه شناسی نیز 
مردم غزه به شدت جنگجو بوده و در گذشته نیز عمده مبارزات مسلح از 
این نقطه انجام می شد تا جایی که دولت راست گرای آریل شارون مجبور 
شد یک طرفه از این باریکه عقب نشینی کند. گروه های مقاومت نیز به 
پشتوانه همین حمایت های مردمی در برابر بمباران بی وقفه ارتش اسرائیل 
کوتاه نیامده و پرتاب راکت را همچنان ادامه دادند تا در نهایت توانستند 
اراده خود و معادله مدنظرشان را به طرف صهیونیست دیکته کرده و او را به 
تمکین وادارند. نکته مهم اینجاست مردم نوار غزه کامالً با مرگ و بی برقی 
و مشکالت و تلفات آشنا هستند، ولی جبهه داخلی اسرائیل اصالً آمادگی 
پذیرش سختی و ناامنی مستمر را نداشته و محتمل است راهبرد تخریب 
حداکثری ارتش اسرائیل نتیجه معکوس در پی داشته باشد و اتفاقاً مردم 
آن ها به دولت خود فشار آورند حمالت هوایی را پایان بخشیده و به خواسته 
گروه های فلسطینی گردن نهد. در مجموع، نبرد اخیر غزه جنگ اراده ها بود 
که در آن، مقاومت با صبوری و پذیرش سختی موقت، پیروز آن باقی ماند.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                                14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                      66937575 )021(
 نمابر:                    )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 شنبه 1 خرداد 1400 10 شوال 1442 22 می 2021  سال سی و چهارم  شماره 9533 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علیرضا تقوی نیا؛ کارشناس مسائل منطقه

      صفحه 8

ف
,1
40
16
59

   ))آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام امور گاوداری توسط لودر((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد پیمانکار انجام امور گاوداری توس�ط لودر در مجتمع های دامپروری تحت 

پوش�ش خود واقع در مش�هد مقدس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب نماید. لذا از پیمانکاران واجد ش�رایط دعوت به 

عم�ل م�ی آید جهت دریافت فرم اعالم قیمت ش�رکت در مناقصه به تارنمای www.daqr.ir من�وی بازرگانی بخش مناقصه و مزایده 

مراجعه و فایل مربوط را دریافت نمایید و یا به صورت حضوری به آدرس: مش�هد-خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 مراجعه و پاکت پیش�نهادی خود را 

حداکث�ر ت�ا تاری�خ 1400/03/09 ب�ه آدرس ف�وق الذک�ر تحوی�ل نماین�د .                                       

مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه:

 1-پاک�ت الف( واریز مبلغ 100،000،000 ریال به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام مؤسس�ه دامپ�روری صنعتی قدس 

رضوی)جهت دریافت شناس�ه پرداخت با داخلی 139 تماس حاصل فرمائید(.

2-پاکت ب( کپی مدارک و مش�خصات .                  3-پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعالم قیمت.

•مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.

•هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .
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آگهي مزایده  شماره  4-37-1400 )نوبت اول(

اداره کل راه آهن خراسان 

 اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق 
برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست  در  سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  
و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس���بت به   دریافت اس���ناد  از 
طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری 

مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد. 
1- نام سازمان مزایده گزار : اداره كل راه آهن خراسان . 

2-ش���رح مختصر موضوع مزایده : حمل بار و اثاثیه مس���افرین قطارهای 
ورودی و خروجی از سكوها به  داخل سالن و محوطه بیرونی  ایستگاه راه 

آهن مشهد  و بالعکس .
4- ش���ایان ذکراس���ت دریاف���ت اس���ناد و ارائ���ه پاس���خ اس���تعالم ارزیابی 
صرفا«میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت 
پذیرد و شرکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد 
می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .

 3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت 15:30 روز پنجشنبه  مورخ : 
. 1400/03/06

 4-قیمت اسناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( 
ریال به شماره حساب IR 710100004001064004005747 با  شناسه واریز:  
294064060280500885132319906000  بن���ام تمرک���ز درآم���د راه آه���ن  

ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .
5- مزای���ده  از طری���ق پای���گاه مل���ی اط���الع رس���انی مناقص���ات   

http:/iets.mporg.ir   نی���ز اط���الع رس���انی م���ی گ���ردد .  
6-  مهل���ت ارائ���ه  پیش���نهاد : ش���رکت کنن���دگان در مزای���ده می بایس���ت 
پیش���نهادات ارائه ش���ده درپاکات«ب« و«ج«  را عالوه بر ارس���ال فیزیکی 
اس���ناد ،  ب���ه این اداره کل هم���راه با پاکت »الف« تا  س���اعت 15:30 روز 
دوش���نبه  مورخ : 1400/03/17- درس���امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 

7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه 
مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 

8- ش���رکت کنن���دگان در مزای���ده می بایس���ت دارای ش���رکت خدماتی با 
تائی���د صالحیت در كد فعالیت خدمات عموم���ی از  اداره کل تعاون كار 
و رفاه اجتماعی باشند. وصالحیت مربوطه را بانضمام گواهینامه تایید 
صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی )به موجب مصوبه 
135943/ ت 55887 ه� مورخ 97/10/15  هیئت محترم وزیران و  آیین 
نامه ایمنی امور پیمانکاری« مصوب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و رفاه 
اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن  و دس���تورالعمل اجرائی آئین نامه 
ایمنی ام���ور پیمانکاری مصوب 97/04/26 ش���ورای عالی حفاظت فنی(

همراه اسناد مزایده در   )) پاکت ب((  تحویل نماید..
9- زمان بازگش���ائی پاکات مزایده : س���اعت 11 روز س���ه ش���نبه   مورخ : 

. 1400/03/18
10-ن���وع و مبل���غ یا درص���د تضمین ش���ركت در فرآیند ارج���اع کار: مبلغ 
96.000.000 ) ن���ود و ش���ش میلی���ون ( ریال  مطابق ب���ا تضامین معتبر 
من���درج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش���ماره 
123402/ت 50659 ه���� م���ورخ 94/09/22 هی���ات محترم وزی���ران ، در 
صورت واریز نقد ش���ماره حساب  IR 290100004001064006372624  با 
شناس���ه واری���ز » 984280500111111111111111111111  ن���زد بانک مرکزی اعالم 

می گردد . 
تذکر: به درخواست مزایده  گزار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 

الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده.

 12- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .
13- هزینه كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  146.000.000 )یکصد و 

چهل و شش میلیون  ( ریال به عهده برنده مزایده است .

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان
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آگهي مزایده شماره  7-37-1400 )نوبت اول(

اداره کل راه آهن خراسان 

   اداره كل راه آهن خراس���ان در نظر  دارد ش���رح  بند دو / 2  را از طریق 
برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست  در  سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  
گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   

نمایند.
1- کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام 

می گردد.
2-شرح مختصر موضوع مزایده : جمع آوری و انتقال مکانیزه زباله های سکوهای 
مسافری، محوطه، فضای بین خطوط اصلی و فرعی ایستگاههای مشهد، نیشابور 
، نقاب ، خط دوار و پارکینگ های قطار های مسافری، منازل سازمانی، اماکن 

اداری و غیر اداری اداره كل راه آهن خراسان  .
3- مهل���ت خری���د اس���ناد  مزایده  : ت���ا  س���اعت 15:30 روز پنجش���نبه  مورخ : 

. 1400/03/06
 4- شایان ذکراست دریافت اسناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا«میبایست 
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت پذیرد و شرکت کنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می   باشند که قبال در سامانه 

مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5-قیم���ت اس���ناد مزای���ده و نحوه واریز وج���ه : مبل���غ 1.000.000 ) یک میلیون ( 
ری���ال ب���ه ش���ماره حس���اب IR 710100004001064004005747 با  شناس���ه واریز: 
294064060280500885132319906000 بنام تمرکز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  

از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 
 6- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
7-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه 
ش���ده درپاکات«ب« و«ج«  را عالوه بر ارس���ال فیزیکی اس���ناد ،  به این اداره کل 
همراه با پاکت »الف« تا  ساعت 15:30 روز دوشنبه  مورخ : 1400/03/17-درسامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 

8- محل  ارائه اس���ناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس���عه 
مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 

9-  اشخاص حقوقی  شرکت کننده در مزایده می بایست گواهینامه تایید 
صالحی���ت ایمن���ی از وزارت تع���اون ،کار و رفاه اجتماع���ی )به موجب آیین 
نام���ه ایمنی امور پیمانکاری« مص���وب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و رفاه 
اجتماع���ی عل���ی الخصوص ماده 2 آن و دس���تورالعمل اجرائ���ی آئین نامه 
ایمن���ی ام���ور پیمانکاری مصوب 97/04/26 ش���ورای عالی حفاظت فنی( را 

همراه اسناد مزایده در   )) پاکت ب((  تحویل نمایند. 
تذکر 1 : شرکت اشخاص حقیقی دارای مجوز بالمانع می باشد.

تذکر 2 : شرکت کنندگان در مزایده  ) اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی ( می 
بایست دارای مجوزهای الزم از شهرداری و سازمان مپ)پسماند( باشند. و  
مجوزهای مربوطه را  همراه اسناد مزایده در   )) پاکت ب((  تحویل نمایند. 
10- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت 12 روز سه شنبه  مورخ : 1400/03/18  .                               
 11-ن���وع و مبل���غ ی���ا درص���د تضمین ش���ركت در فرآین���د ارج���اع کار : مبلغ  
113.232.120 ) یکص���د و س���یزده  میلی���ون و دویس���ت و س���ی و دو  هزار 
و یکص���د و بیس���ت(  ری���ال  مطاب���ق ب���ا تضامین معتب���ر من���درج در آیین 
نام���ه تضمی���ن معام���الت دولت���ی موض���وع مصوب���ه ش���ماره 123402/ت 
50659 ه���� م���ورخ 94/09/22 هی���ات محت���رم وزی���ران ، در ص���ورت واریز 
نقد ش���ماره حس���اب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز 
» 984280500111111111111111111111  ن���زد بان���ک مرک���زی اع���الم م���ی گ���ردد .

 تذکر: به درخواس���ت مزایده  گزار ضمانتنامه ش���رکت در فرآیند ارجاع کار 
الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

12- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 
13- هزینه كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 42.000.000  ) چهل و دو 

میلیون ( ریال به عهده برنده مزایده است . 
14- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان

 پروژه تقاطع چهار سطحی آزادگان مش�هد در نظر دارد " اج�رای عملیات جدول کاری ، اجرای 
کانیو و اجرای کانال آبهای سطحی" را به شرکت / پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

 بدین منظور از شرکت / پیمانکاری دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس : 
مشهد، میدان نمایشگاه- پروژه تقاطع چهار سطحی مراجعه نمایید 0

تلفن :09151022318 و 051-35134929
سایرشرایط :

1-مدت اجرای کار: 90 روز تقویمی
2-مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه : اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت 

3-تضمین شرکت در مناقصه فوق 1.000.000.000ریال می باشد 
الف- ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماهه، صادره از س�وی موسس�ات اعتباری غیربانکی 

دارای مجوز بانک مرکزی در وجه »قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( - موسسه شهید رجایی« 
ب- واریز نقدی به حساب شماره 5151718164005 بانک سپه به نام »موسسه شهید رجایی« 

   IR 880150000005151718164005به شماره شبای
محل بازگش�ایی پاکات: مشهد، میدان نمایش�گاه - پروژه تقاطع چهار سطحی -  مدیریت امور پیمان 

پروژه های مشهد مقدس 
4-مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است

5-آخری�ن مهل�ت مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقصه پای�ان وق�ت اداری) س�اعت 14( روز چهارش�نبه  
1400/03/5 میباشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
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