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60 میلیون فقیر»دروغ سیاسی« است
حسین راغفر، طراح  نقشه فقر کشور در گفت وگوی تفصیلی با قدس:  

 ............ صفحه 3

5 4 8
چگونه با اخبار بدی که ما را آزار می دهند 

مقابله کنیم؟

گفت وگوی قدس با »امان اهلل قرایی مقدم« 

درباره دغدغه های فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری

سیدحسن نصراهلل با اشاره به اوضاع سیاسی رژیم صهیونیستی

:aحضرت محمد
همنشین خوب، 

بهتر از تنها بودن 
است، و تنها بودن 

بهتر از داشتن 
همنشین بد است. 

امالی طوسی
 ج 2- ص 138
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فرار از تله دانایی فرهنگ فدای اقتصاد نشود
 نتانیاهو شکست خورده

 ممکن است حماقت کند

در دور دوم مناظره ها مطرح شد

درخواست نامزدها برای تغییر شیوه مناظره سوم
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آگهی شناسائی سازندگان
واجد صالحیت

شركت خمیرمایه رضوی) سهامی خاص(
شرح در صفحه 5

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی - نوبت دوم 
)پروژه عملیات خاكی، روسازی، آسفالت و جدول 

گذاری معابر شهرك صنعتی مشهد 5 (
 شركت شهرک های صنعتی خراسان رضوی

شرح در صفحه5
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       آگهی مناقصه عمومی – دو مرحله ای
             شماره مرجع 99-143

 CANARY/GA شركت برق منطقه ای فارس در نظر دارد خرید یراق آالت خط 230 كیلوولت دو مداره شبانکاره مربوط به هادی هوایی
و س�یم محافظ  7no8را از طریق س�امانه تداركات الکترونیکی دولت به شماره ثبت سامانه س�تاد"  20000010۴۶00001۶" خریداری نماید. كلیه 
مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه، ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و گشایش پاكتها از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. لذا مناقصه گران در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذكر شده 

در ذیل به س�امانه س�تاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت بارگذاری نمایند. الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در س�امانه ، مراحل ثبت  نام در س�امانه و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تداركات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای 
فاقد امضا، مش�روط، مخدوش و پیش�نهادهایی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل ش�ود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات مورد نیاز به 

شرح ذیل اعالم می گردد. 
1- تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه: از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴00/3/19 خواهد بود. 

2- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1۴00/3/2۴ می باشد . 
3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1۴00/۴/7 می باشد . 

۴- آخرین مهلت تحویل اصل پاكات پیشنهاد: تا ساعت 12  روز سه شنبه مورخ 1۴00/۴/8           
5- تاریخ گشایش پاكات ارزیابی: ساعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 1۴00/۴/7  خواهد بود . 

۶-تاریخ گشایش پاكات پیشنهاد ها: پس از كسب امتیاز الزم در ارزیابی كیفی از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد.
7- نوع كمیت و كیفیت كاالی مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود

8- نحوه برگزاری مناقصه:عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی )به روش فشرده(
9- مدت تحویل كاال : 3 ماه هجری شمسی

10-نوع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرایند ارجاع كار: تضمین قابل قبول كارفرما  )ش�امل یك یا تركیبی از تضامین بندهای الف،  ب، پ، ج، چ، 
ح ,خ ماده ۴ آئین نامه تضمین معامالت دولتی به ش�ماره 123۴02/ت 50۶59 ه� مورخ 9۴/9/22 و اصالحیه ش�ماره 5211/ت 57592ه� مورخ 
1۴00/1/22 مصوب هیئت وزیران مصوب هیئت وزیران( به مبلغ  322.012.۴00 ریال می باش�د  و به پیش�نهادهای فاقد س�پرده، س�پرده های 

مخدوش، سپرده های كمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
11- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت 90 روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت 

برای 90 روز دیگر قابل تمدید می باشد.
12-نش�انی این ش�ركت جهت ارس�ال پاكتهای "الف" و "ب" و "ج" : ش�یراز – خیابان زند – نبش خیابان فلس�طین - شركت برق منطقه ای فارس- 
دبیرخانه مركزی ) تذكر مهم ؛ ارسال یک نسخه از پاكت های "الف") اصل ضمانتنامه( و "ب" ) به صورت CD(  و"ج" )اصل برگ پیشنهاد قیمت و 

جدول مقادیر و قیمت ها( به صورت فیزیکی و الك و مهر شده الزامی است(.
13- محل برگزاری مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شركت برق منطقه ای فارس، امور تداركات و قراردادها

 1۴- نام و نش�انی مش�اور: شركت مهندسی مشاوران شیراز انرژی   )مشیران( به نش�انی بلوار شهید رجایی )فرهنگ شهر( – كوچه ۴2 – فرعی ۴2/۴ 
پالک 122 كد پستی: 8۶1۴۴-7187۶ تلفن: 3۶311۶2۶-071 و نمابر: 071-3۶328071

15-  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته 
باشد می توانند به صورت كتبی با شماره فکس 323590۴7- 071 دبیرخانه مركزی شركت برق منطقه ای فارس )امور تداركات و قراردادها( مکاتبه نمایند. 

1۶-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مركز راهبری و پشتیبانی۴193۴- 021و تلفن دفتر ثبت  نام : 889۶9737 

و 851937۶8 – 021 می باشد. 
شناسه آگهی 11۴5232                                          

شركت برق منطقه ای فارس  

 جامعه  برنامه نفسگیر رتبه بندی معلمان به عنوان مهم ترین چالش نظام آموزش 
و پــرورش کشــور ســرانجام صبــح دیــروز پس از 10 ســال یــک گام دیگر بــه خط پایان 
خود نزدیک شــد و نمایندگان مجلس شــورای اســامی در جریان بررسی الیحه نظام 
رتبه بنــدی معلمــان، با کلیات این الیحه موافقــت کردند. رتبه بندی معلمان با تمامی 
محاســن و ویژگی های مثبتش در دولت آبادگران به نتیجه نرســید تا اینکه در زمان 
وزارت علی اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش گام نخست رتبه بندی معلمان 
اجرا شد اما به دلیل کمبود اعتبار باز هم آنچه اجرا شد نتوانست جامعه فرهنگیان 
را راضــی کنــد. کمــی بعــد و در بودجــه ســال 98، 2 هــزار میلیــارد تومــان بــرای اجرای 

 ............ صفحه 6رتبه بندی معلمان اختصاص یافت تا تمامی...

 طرح مخالفان نخست وزیر 
رژیم اشغالگر برای ممنوع کردن 

حضور وی در انتخابات

نتانیاهو 
در قرنطینه 

سیاسی

فرماندار مشهد جزئیات الکترونیکی 
شدن رأی گیری را تشریح کرد

امکان اعالم 
یک ساعته 

نتایج انتخابات
 شورای شهر

 ............ صفحه 4 قدس خراسان ............ صفحه 8

یـــادداشــت  روز
 سیدحمزه حسنی، پژوهشگر اقتصادی

آیا با آمدن و رفتن رؤســای جمهور، مســائل اقتصادی کشــور درمان می شــود؟ آیا 
آشــفتگی  بــازار ارز و خــودرو ســامان می یابــد؟ آیا بــازار بورس روی ثبــات را به خود 
می بیند؟ آیا رئیس جمهور آینده می تواند درد بازار دارو را درمان کند؟ آیا قرارگاه مرغ 

راه به جایی می برد؟ این ها پرسش هایی است که ذهن...

 نهادهای اقتصادی اقتدارگرا؛ 
چالش دولت  آینده

 ............ صفحه 3

 با تصویب کلیات الیحه رتبه بندی در مجلس
 نگرانی فرهنگیان به پایان می رسد 

معلمان سرانجام 
کالس بندی می شوند

نتوانستند تحریم ها را 
 بردارند، گفتند 

جام اخالق گرفتیم! 

طرح تحول سالمت 
نمایشی و پر هزینه بود

درباره 27 درصد 
جمعیت روستایی 

 هیچ سؤالی 
پرسیده نشد

گروه های ذی نفع و 
رانت خوار موجب 

آسیب های اجتماعی اند

 دو سال است
 FATF را در مجمع 
معطل گذاشته اید 

بدون رفع تحریم 
امکان حل آسیب های 

اجتماعی نیست

  گشت ارشاد 
خواهیم داشت ولی 

برای مدیران

مثل هر دانشجویی 
 دانشگاه رفتم 
و دکترا گرفتم

برخی بیشترین حرف های 
ساختار شکنانه را می زنند 
بعد می گویند آزادی نیست

رأی مردم اثر نداشت همه 
را بسیج نمی کردند فردی 
خاص رئیس جمهور شود

سه ماهه کل ایران 
را در مقابل کرونا 

واکسینه خواهم کرد

صندوق درآمد پایدار 
برای 3 میلیون سرپرست 

خانوار ایجاد می کنم

اگر ما نامزد پوششی 
هستیم، همتی نامزد 

روکشی است

برای رفع مشکل 
جمعیت، زوج های 

نابارور را بیمه می کنم

مناظره دو به دو نامزدها 
برای روشن شدن عیار 
حرف ها مفیدتر است

شوآف و شومن بازی 
برای رأی در این دوره 

جواب نمی دهد

در حوزه فرهنگ 
38 سازمان متولی و 

مسئول داریم

 امکان واردات
 18 میلیون واکسن بود 

اما دولت نگذاشت

با هماهنگی رهبر انقالب 
نهادهای حاکمیتی را 

اصالح می کنم 

 از اهل سنت 
در دولت خود 

استفاده می کنم

137 میلیارد دالر وارد 
جامعه شد ولی به 
افراد ذی حق نرسید

محسن رضایی:سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی:علیرضا زاکانی:محسن مهرعلیزاده:سید ابراهیم رئیسی:عبدالناصر همتی:سعید جلیلی:

 ............ صفحه 2
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ظریف: بایدن هنوز تکلیفش را مشخص نکرده است   وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توییتی به مذاکرات برجامی وین پرداخت و در این باره نوشت: هنوز مشخص نشده است که آیا رئیس جمهور 
آمریکا و بلینکن وزیر خارجه این کشور حاضرند تا سیاست شکست خورده »فشار حداکثری« ترامپ و پمپئو را دفن کرده و از به کارگیری تروریسم اقتصادی به عنوان »اهرم« چانه زنی دست بردارند یا خیر. به 

گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف ادامه داد: ایران پایبند به برجام است. کافی است بند ۳۶ را بخوانید. ظریف در پایان نوشت: زمان تغییر مسیر است.

نامزدهای ریاست  انتخاباتی  دومین مناظره 
جمهوری عصر دیــروز با همراهی میلیون ها 
بیننده تلویزیونی برگزار شد و تا حدود زیادی 

تخصصی تر و آرام تر از مناظره نخست بود.
با این حال اکثر نامزدها به شیوه طراحی و 
و خواستار  کردند  اعتراض  مناظرات  اجــرای 

اصالح آن در مناظره آخر شدند.
ــاره  درب مناظره  ایــن  در  رئیسی  سیدابراهیم 
نکاتی  طبقاتی  فاصله  با  مقابله  راهکارهای 
را مطرح کرد و سپس ضمن انتقاد از برخی 
بداخالقی ها در مناظره اول گفت: در جامعه ای 
بــرخــوردار از حقوق نجومی صدها  که یکی 
کارکنان  و  پــرســتــاران  امــا  مــی شــود  میلیونی 
به  طبقاتی  فاصله  می گیرند،  اندکی  حقوق 
وجود می آید، در صورت پیروزی، من برخی 
بخشنامه ها را با رویکرد عدالت تغییر خواهم 
بــدون  پــرداخــت تسهیالت  ــزود:  ــ اف وی  داد. 
را  ــزارو200 تومانی برخی  ــ ارز 4هـ یــا  عــدالــت 

صاحب آالف و الوف می کند.

 رضایی: مشکالت مردم »
با حرف مفت حل نمی شود

محسن رضایی با بیان اینکه مشکالت مردم با 
حرف مفت و شعبده بازی و حرف درمانی حل 
نمی شود، گفت: دولت من لبخند پیروزی را بر 
چهره مردم بر می گرداند. وی تأکید کرد تا پایان 
انتخابات در عرصه باقی می ماند. رضایی با 
اشاره به »لر« بودن خود وعده داد از همه اقوام 
و اهل سنت در دولت خود استفاده می کنم 
و با دولت هایی که شب می خوابند و بنزین را 

گران می کنند، خداحافظی خواهم کرد.
سپس سعید جلیلی در پاسخ به پرسشی 
درباره تقویت اعتماد مردم گفت: اعتماد مردم 
با درست شدن رفتار مسئوالن ایجاد می شود 
ایــن متأسفانه یک موضوع فراگیر در هر  و 
دو جناح است. اگر نمایش جای کار واقعی 
را گرفت نمی توانید اداره کشور را به دست 
بگیرید. نمایش یعنی اینکه توافقی به اسم 
برجام منعقد کنید و بگویید همه تحریم ها را 
رفع خواهید کرد، اما وقتی هیچ تحریمی رفع 
نشد، بگویید کاپ اخالق را به دست آوردیم! 
بــودن در میان  از چندشغلی  وی همچنین 

مسئوالن عالی کشور به شدت انتقاد کرد.

 مهرعلیزاده: مذاکرات احیای برجام »
با قوت ادامه یابد

محسن مهرعلیزاده نیز با انتقاد از بدعهدی های 
آمریکا گفت: باید با قوت در مذاکرات احیای 
قوا  همه  که  به شرطی  باشیم  برجام حاضر 
بــار دیگر مطالبی  همراهی کنند. وی سپس 
درباره مدرک رئیسی و آذری زبان ها مطرح کرد. 
سپس عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسشی 
از شیوه  بیکاری تحصیلکردگان،  نرخ  دربــاره 
مناظره انتقاد کرد و آن را شبیه مسابقه هفتگی 
دانست. وی خود را مخالف انحصار دانست 
و  کولبری  مانند  مسائلی  درگیر  ما  ــزود:  افـ و 

سوخت بری و زنان بد سرپرست هستیم.
قاضی زاده نامزد بعدی بود که در پاسخ به 
میان  هماهنگی ها  ضعف  دربـــاره  پرسشی 
اجــزای دولت گفت: ما در حوزه فرهنگ ۳۸ 
سازمان فعال داریــم! همچنین وزرا برای فرار 
در  را  خــود  مدنظر  پاسخگویی، مصوبات  از 
قالب این شوراها به تصویب می رسانند تا به 
مجلس پاسخگو نباشند. ما تصدی ها را در 
اختیار استانداران و فرمانداران قرار خواهیم 
داد و بودجه ها را استانی خواهیم کرد. من سه 
حوزه ایجاد می کنم که رئیس جمهور، وزرا و 

شوراهای عالی سه ضلع آن خواهند بود.
علیرضا زاکانی نیز با اشــاره به بحرانی بودن 
تحکیم  تربیت،  و  تعلیم  جمعیت،  کاهش 
خانواده، احیای تندرستی و صیانت از محیط 
زیست را چهار مأموریت دولت مدنظر خود 
دانست. وی وعده داد زوج هــای نابارور بیمه 

خواهند شد.

در بخش دوم مناظره محسن رضایی اشاره 
وارد  میلیارد دالر  کرد در سال گذشته ۱۳۷ 
جامعه شــده، ولــی اکثر ایــن پول ها به دلیل 
ــراد ذی حق  رانــت هــای کثیف مــوجــود بــه افـ
نرسیده اســت. حــدود 40 درصــد این منابع 
قابل بازتوزیع است. وی بار دیگر به پرداخت 

یارانه 4۵0 هزار تومانی تصریح کرد.

 زاکانی: نمایندگان دولت »
مظلوم نمایی نکنند

زاکانی در نقد برنامه های دیگران گفت: برخی 
ــا ۹۵  ام کــولــبــران هستند  می گویند صـــدای 
درصد این قاچاق از مبادی رسمی است، چرا 
این افراد در دولت برای برخورد با این مسئله 
همت نکردند. زاکانی افزود: نمایندگان دولت 
باید برنامه و کارنامه ارائه کنند نه مظلوم نمایی. 
زاکانی همچنین در محاسبات درآمدی رضایی 

خدشه کرد.
ایجاد  از  کــه  ــود  ب بعدی  نــامــزد  مهرعلیزاده 
صندوق درآمــد پایدار بــرای تأمین معیشت 

۳میلیون سرپرست خانوار خبر داد.
کرد  امــیــدواری  ابـــراز  نیز  عبدالناصر همتی 
مسئله واکسیناسیون در دولت بعدی انجام 
شود. همتی، جلیلی را مورد خطاب قرار داد و 
گفت: چرا FATF را دو سال است در مجمع 
نگه داشته اید. دوستان باید نامه ای به ترامپ 
بزنند و بگویند تمام بالیی که می خواستید سر 

مردم بیاورید، ما سر همتی در آوردیم.

 رئیسی: پاسخگوی عملکرد خود »
در قوه قضائیه هستم

رئیسی نیز خطاب به مهرعلیزاده و همتی 
گفت: من مثل هر دانشجویی دانشگاه رفتم 
و دکترا گرفته ام. درباره قوه قضائیه نیز بنده 
نسبت به حوزه خودم پاسخگو هستم. من در 
دوره معاون اولی قوه قضائیه درباره اختیارات 
خودم پاسخگو هستم. ارز 4هزارو200 تومانی 
»قبل از ریاست من« تصویب شده است. تازه 
بحث من نظارت و اجرای نادرست مسئله ارز 
4هزارو200تومانی است، مشکل کشور، نبود 

اراده است نه نبود برنامه.
در ادامه قاضی زاده با اشاره به خورده شدن 
حق ایران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام 
جهانی تأکید کرد: وزارت ورزش و جوانان باید 
به صورت جدی تر وارد می شد. قاضی زاده 
را  زمینه جوانان  در  برنامه های خــود  سپس 
تشریح کرد و گفت برنامه جدی برای حذف 

کنکور و حل مسئله سربازی داریم.
جلیلی در ادامه با انتقاد از نحوه پاسخگویی 
برخی نامزدهای انتخابات گفت: 2۷ درصد 
جمعیت مــا روســتــایــی هــا هستند کــه هیچ 
سؤالی درباره آن ها پرسیده نمی شود. من از 
برخی دوستان که برای مناظره دعوت کردم، 
برای طرح همین مسئله بود که مردم بتوانند 

نظرات آن نامزد ها  را متوجه شوند.
قاضی زاده نفر بعدی بود که با انتقاد از آمار 
فوت باالی کرونا در کشور گفت: گفته شد که 

در مرداد ۹۹ امکان ورود ۱۸ میلیون دُز واکسن 
وجود داشت اما دولت اجازه نداد.

زاکانی با بیان اینکه آرزوی مناظره دو به دو با 
نامزد ها را دارم، گفت: در حوزه سالمت دولت 
باید کاری کند که مریض درد دیگری نداشته 
باشد. در معیشت هم می توان همان سال اول 
فقر را ریشه کن کرد. وی تأکید کرد در حوزه 
آزادی های مدنی می توان به درستی اصل 2۷ 

را اجرا کرد.
نگاه خود  ادامــه رئیسی به جمع بندی  در 
به  مـــردم  اعتماد  اینکه  بیان  بــا  و  پــرداخــت 
دولت به پایین ترین سطح خود رسیده، گفت: 
آزادی های اجتماعی در کنار استقالل مسئله 
مهمی است، من الیحه حقوق بانوان را در قوه 
قضائیه چند ماهه تدوین کردم ولی 400 روز 

است در دولت خاک می خورد.
دیدگاه های  که  بود  بعدی  نامزد  مهرعلیزاده 
خود را درباره جوان ها تشریح کرد. وی گفت: 
دختر خانمی که موی او بیرون است، نباید به 
او پیامک وحشت داد و توقع این بود آقای 
رئیسی تذکر بدهند. وی همچنین وعده داد 

سه ماهه کل مردم را واکسینه می کند.
محسن رضایی در پاسخ به نقد همتی تأکید 
ایــران است  کرد این پول یارانه پنهان ملت 
بدانید. همتی نیز نفر  که شما باید قاعدتاً 
ــاره برنامه خــود در زمینه  بعدی بــود که دربـ
شایسته ساالری گفت: من استفاده از زنان 
در مدیریت های عالی را به سه برابر افزایش 
خواهم داد و در استفاده از نیرو ها و مدیران نیز 
به اهل سنت بودن یا اهل تشیع بودن توجهی 

نخواهم کرد.

 جلیلی: نتیجه ۱۸ طرح دولت »
برای بانوان تقریبًا هیچ بود

جلیلی نیز نفر آخر این بخش بود که باردیگر 
بر اهمیت نقش رئیس جمهور تأکید کرد. وی 
افــزود: در هشت سال گذشته ۱۸ طرح برای 
بانوان آورده شد ، ولی نتیجه آن تقریباً هیچ بود. 
اگر به پیامک زدن به خانم ها انتقاد کردید باید 
نسبت به زنان سرپرست خانوار هم توجه کنید.
در نیمه دوم مناظره، رضایی نخستین نامزدی 
بود که از وی سؤالی دربــاره تعهدات زیست 
بر  تأکید  وی ضمن  شــد.  پرسیده  محیطی 
اهمیت مسئله آب های زیرزمینی، به شوخی 

مردم با اشتباهات وی پرداخت.

 همتی: کاسبان تحریم و پولشویی »
بر اقتصاد کشور چنبره زدند

همتی هم گروه های ذی نفع و رانت خوار را 
مــوجــب آســیــب هــای اجتماعی دانــســت و 
گفت: این ها با کاسبان تحریم و پولشویی بر 
اقتصاد کشور چنبره زدند و بدون حل این ها 

امکان حل آسیب های اجتماعی نیست. 
مهرعلیزاده دربــاره کاربردی سازی هسته ای 
کشور گفت: باید به جوان ها میدان بدهیم 
نسبت  ندهیم.  فـــراری  کشور  از  را  آن هـــا  و 
باید  و  بــوده  بانوان فشارهایی  از  به بخشی 

سازمان هایی بــرای حمایت از آن هــا تشکیل 
شود. من در دولت خود سه نفر را به عنوان 

وزیر یا معاون معرفی خواهم کرد. 
جلیلی هم دربــاره نظام سالمت گفت: طرح 
شبکه بهداشت که در ابتدای انقالب ایجاد 
شــده،  بــرای کشورهای غربی الگو شــده، اما 
طرح نمایشی طرح تحول سالمت فقط هزینه 

ایجاد کرده است. 
زاکانی در پاسخ به پرسشی گفت: سه دهه 
عده ای بر اقتصاد کشور خیمه زده اند و امروز 
اند،  مسئوالن دچار خوی اشرافی گری شده 
دولت را باید به موضع نوکری مردم کشاند، 
من با گردن کلفت ترین افراد مبارزه خواهم 
کرد. وی در پاسخ به همتی که بارها به پوششی 
بودن نامزدهای دیگر تأکید کرده بود، گفت: اگر 
ما پوششی باشیم، شما هم »نامزد روکشی« 
هستید که روی همه خطاها و افتضاحات این 

دولت روکش می کشید. 
رئیسی گفت: نباید اقتصاد را شرطی کرد. در 
همین سالن گفتند ما بلدیم با دنیا صحبت 
کنیم، اما دانشجوی سال اول وزارت خارجه 
می داند که رئیس جمهور نباید بگوید توافق 
از آب خـــوردن مهم تر اســت و خزانه خالی 
است. در ادامه همتی از محدودیت های زنان 

و مسئله گشت ارشاد انتقاد کرد.
در بخش بعدی نامزدها دربــاره برنامه های 
خود سخن گفتند. جلیلی از معطل شدن 
دولت در ارتباط با سه چهار کشور انتقاد کرد. 
وی با انتقاد از همتی گفت: ما نیاز نداریم 
ایجاد کنیم، خود  در کاخ سفید حسینیه 
آن ها زمین خورده اند. رضایی تأکید کرد با 
هماهنگی رهبر انقالب اصالحات جدی در 
درون قــدرت انجام خواهم داد. جلیلی نیز 
خطاب به مردم گفت: در هشت سال روند 
کشور متوقف شد چون دولتی ها مسئله را 

متوجه نشدند. 

 قاضی زاده هاشمی: جوانان »
به دولت سالم بپیوندند

قاضی زاده هاشمی نیز جوانان را مورد خطاب 
قــرار داد و از آن هــا خواست به دولــت سالم 
تمام  مدعی شد  هم  مهرعلیزاده  بپیوندند. 
ــار گرفته  اهـــرم هــای کــاهــش مشارکت بــه ک
شده تا یک نفر انتخاب شود. رئیسی نیز در 
جمع بندی خود گفت: برخی بیشترین حرف 
های ساختار شکنانه را می زنند بعد هم می 
به  قبل  انتخابات  در  نیست.  آزادی  گویند 
من تهمت های زیادی زده شد، اما من هیچ 
شکایتی نکردم، ولی ببینید در این هشت 
سال آقایان مدعی آزادی بیان از چه تعدادی از 
مردم شکایت کرده اند؟ وی افزود: من در کرونا 
کاری کردم که ۱20 هزار زندانی به مرخصی 
بروند که در کل دنیا بی نظیر است. من گشت 
ارشاد خواهم داشت، اما برای مدیران. همتی 
نیز در جمع بندی خود دوباره از مردم دعوت 
کرد در انتخابات حاضر شوند و هر کدام ۱0 نفر 

را به پای صندوق های رأی بیاورند.

در دور دوم مناظره ها مطرح شد

درخواست نامزدها برای تغییر شیوه مناظره سوم

من هم مثل میلیون ها ایرانی به خاطر اختالل هایی که سامانه همتا برای گوشی ها س
و سیمکارت های تحت مالکیتمان به وجود آورده دچارمشکل شدم، از نمایندگان 
فراکسیون مربوطه تقاضای رسیدگی دارم، مشکل سامانه همتا این است که اگر 
شخصی از سیمکارت دوم تحت مالکیتش استفاده کند، سامانه سریعاً با ارسال 
پیام اخطار آن سیمکارت را مسدود می کند؟هزاران دانش آموز و دانشجو به همین 
علت نتوانستند آنالین شوند و دچار افت شدید تحصیلی شدند درحالی که سایت 
همتا هم به علت مغشوش بودن هیچ خدمات و رفع مشکلی نمی کند!؟ چرا این 
سامانه به جای اخطار قطع یا حذف خدمات گوشی با دریافت پیامک کد ملی 
ازمالک بودن صاحب گوشی و سیمکارت مطمئن نمی شود و رأساً سیمکارت یا 
گوشی را مسدود می کند؟ چرا دود ناهماهنگی بین چند وزارتخانه و سازمان و نهاد 

باید در چشم ملت بیچاره برود، کسی فریاد ما را نمی شنود؟ 9360000158 
سیمای جمهوری اسالمی در داستان اندوهبار مناظرات زنده نامزدهای ریاست س

جمهوری ۱400 نشان داد در بی سلیقگی و نداشتن راهکارهای بدیع بی نظیراست. 
همان مجری اما پیرتر، همان گردونه سؤاالت و جواب های بی سروته. خب مجری 

نمی گذاشتید و سؤال و جواب را به عهده خودشان می گذاشتید. 9150000032 
حضرت امــام علی)ع( فرمودند: مؤمن به عمل خود مؤمن است نه به زبان. س

امیدواریم نامزدهای محترم فقط مرد میدان عمل باشند و زبانشان را هم برای 
عملشان به کار گیرند. 9380000263 

۱2سالی هست که برای پرنده ها در خیابان دان می ریزم سه تا همسایه یاد گرفتند س
و همین کار را می کنند. اگر دولت کار خوب بکند، مردم هم یاد می گیرند و انجام 

می دهند. 9150000819
خوب است آقای مهرعلیزاده از محضر امام عصر و مراجع تقلید وفضال عذرخواهی س

رسمی در رسانه ملی داشته باشد، در خصوص مدارک تحصیلی روحانیون مگر 
دانشگاه و حوزه از هم جدا هستند، واقعاً برای ایشان متأسفم.  9360000488

مناظره اول از نظر اخالقی درست نبود، اگه قراره کسی پاسخگو باشه، اون روحانی س
هست نه همتی. 9150000914 

انتخاب اصلح س و  نظام  به خاطر حاکمیت  آقــای همتی چــرا پوششی  جناب 
جرم است، ولی پوشش لیبرال ها و اصالح طلب ها به خاطر تحکیم آمریکا جرم 

نباشد؟9150000215
پیروز نخستین مناظره، جناب آقای رئیسی بود که درمقابل دو نامزد اصالح طلب س

که با تمام وقاحت، دروغ، هتاکی، تخریب، بی شرمی، نامردی و... به جای پاسخ به 
سؤاالت به دفاع از عملکرد هشت سال خودشان و دولت روحانی و اصالح طلبان، 

بیانیه خوانی کردند! و آقای رئیسی کریمانه برخورد کردند. 9360000530 
لطفاً به گوش مسئوالن برسانید وام ازدواج را زیاد کنند تا جوان ها بتوانند ازدواج س

کنند. 9300000978

بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده توسط مجموعه ایسپا، از هر س
۱0 نفر افراد باالی ۱۸ سال کشور، سه نفر مناظره اول انتخاباتی را دیده اند. 
همچنین بر اساس نظرسنجی مجموعه »کیو« هیچ یک از نامزدها نتوانستند 

آرای سرگردان را به نفع خود جذب کنند. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توییتی با بیان اینکه مشارکت هرچه س

بیشتر در انتخابات به نفع همۀ عالقه مندان به ایران خواهد بود، تأکید کرد: امروز 
لبیک به ندای رهبر فرزانه انقالب درباره دعوت کردن از همۀ مردم برای شرکت 
در انتخابات پیش رو، یک وظیفۀ ملی و انقالبی و مجاهدتی برای ساختن آیندۀ 

کشور است. 
مسعود پزشکیان نماینده تبریز و نامزد احراز نشده انتخابات، در تذکری س

در مجلس تأکید کرد: شورای نگهبان دالیل رد صالحیتش را شفاف کند. وی 
همچنین گفت: این شورا به گالیه رهبر انقالب درباره ظلم به برخی نامزدها 

بی توجهی کرد. 
نام مرتضی طالیی نایب رئیس سابق شورای اسالمی شهر تهران در فهرست س

اعالم شده وزارت کشور برای انتخابات شورای شهر تهران، قرار نگرفت. طالیی در 
نامه ای به وزارت کشور نسبت به ردصالحیت خود اعتراض کرد. 

به دلیل اجرای سند 2030صورت گرفت

ارسال شکایت مجلس از روحانی به قوه قضائیه 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از رئیس جمهور به دلیل امضا و اجرای 
سند20۳0 بدون طی مراحل قانونی آن در مجلس به قوه قضائیه شکایت کردند. 
به گزارش قدس آنالین، در جلسه علنی روز گذشته خانه ملت، نمایندگان با 
ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعالمی 
نقض اصول)۷۷( و)۱2۵( قانون اساسی در موضوع سند 20۳0 به قوه قضائیه در 
راستای اجرای ماده 2۳4 آیین نامه داخلی با ۱۸2 رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱2 

رأی ممتنع از مجموع 2۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مطابق اصل ۷۷ و ۱2۵ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »عهدنامه ها، مقاوله 
 نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های  بین  المللی  باید به تصویب  مجلس  شورای  
اسالمی  برسد«. با وجود این احکام، دولت سند مذکور را امضا و تعهداتی را در 

جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسالمی ایران کرده است.

هشدار غریب آبادی به گروسی:

آژانس باید از سیاسی کاری فاصله بگیرد
سفیر ایران نزد سازمان های بین المللی 
مواضع  کــرد  تصریح  ویــن  در  مستقر 
اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی حاکی از رویکرد یکطرفه دبیرخانه 
این سازمان در برابر همکاری ها با ایران 
و نادیده گرفتن سطح همکاری و تعامل 
مانعی  بــه  می تواند  و  اســت  فی مابین 
برای تعامالت آتی بین دو طرف تبدیل 
شود. به گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی 
یادآورشد: آژانس باید از هرگونه دستورکار سیاسی فاصله بگیرد و موضعی شفاف 
در برابر تهدید هسته ای رژیم صهیونیستی و غیرقابل پذیرش بودن بیرون ماندن 
این رژیم از معاهده عدم اشاعه و مخالفت مداوم آن با قرار دادن تمامی فعالیت ها 
و تأسیسات هسته ای خود تحت پادمان آژانس، اتخاذ نماید. گفتنی است رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست خبری با 
رسانه ها در وین ادعا کرد در حل مسائل پادمانی با جمهوری اسالمی پیشرفتی 
حاصل نشده است. وی همچنین ادعا کرد ایران به پرسش ها در خصوص چهار 

محل مشکوک که از سوی آژانس مورد تردید قرار گرفته، پاسخ نداده است!

تروریست های بدون مرز
ایــران را  اگر پرونده هسته ای جمهوری اسالمی 
پرونده  طوالنی مدت ترین  و  چالش برانگیزترین 
دیپلماتیک تاریخ معاصر ایــران بدانیم، سخنی 
به گــزاف نگفته ایم. پــرونــده ای که از سال 200۳ 
گشوده شد و اکنون و پس از نزدیک به 20سال 
پــرونــده که  ایــن  اســـت. در  نیافته  هنوز خاتمه 
سرآغاز بسیاری از کنش ها و واکنش ها در عرصه 
بین المللی بود و هزینه های مختلفی را به کشورمان 
تحمیل کرده است، بازیگران مختلفی نقش ایفا 
کرده اند. برخی از بازیگران نقش مثبت و سازنده 
و برخی دیگر نقش منفی و غیرسازنده داشته اند. 
محور بازیگران منفی این پرونده عمدتاً کشورهای 
غربی و عربی مرتجع حاشیه خلیج فارس بوده اند. 
از این رو از آنجا که انرژی هسته ای ماهیتی علمی 
دارد و دستیابی به آن از جمله اهرم های قدرت 
ملی است، حتی اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
نیز در برابر دستیابی به آن یا زبان به تحسین 

گشوده اند یا سکوت پیشه کرده اند.
اما در جریان این پرونده، گروهک منافقین که در 
خصومت با جمهوری اسالمی ایــران همواره نه 
تنها ملت ایران بلکه جهانیان را انگشت به دهان 

می گذارد! سرنوشت دیگری دارد.
ابــراهــیــم خــدابــنــده از مــســئــوالن ســابــق روابـــط 
خلق  مجاهدین  تروریستی  گروهک  بین الملل 
می گويد: »در کتابی که اسکاد ریتر به نام »تارگت 
ایــران« منتشر کرده است، نوشته: اطالعاتی که 
سازمان مجاهدین از مراکز هسته ای ایــران ارائه 
کرد، این اطالعات را اول اسرائیل به رضا پهلوی 
داد و گفت این ها را افشا کن. چون نمی خواهیم 
از قول ما باشد. می خواهیم از قول اپوزیسیون 
ایران باشد. رضا پهلوی نپذیرفت. گفت نمی توانم 
وارد چنین موضوعی بشوم که از زبان من مراکز 
اتمی ایــران افشا بشود. بعد آن ها اجباراً ) چون 
دل خوشی از سازمان نداشتند( به عنوان آخرین 
انتخاب به سراغ سازمان مجاهدین خلق رفتند. 
جانب  از  اطالعات  می خواست  اسرائیل  یعنی 
خودش منتشر نشود و از جانب اپوزیسیون ایران 
به بیرون درز داده شود. حاال اطالعات ساختگی یا 
واقعی. هیچ اپوزیسیونی غیر از سازمان مجاهدین 
خلق نپذیرفت این کار را بکند. حتی رضا پهلوی 
یا دیــگــران«. در همین زمینه یــاور هنواوی یکی 
دیگر از اعضای سابق گروهک منافقین می گوید: 
»آخرین خبری که من از خودشان شنیدم که به 
آن افتخار می کردند و از خوشحالی می رقصیدند 
این بود که می گفتند ما تأسیسات اتمی ایران را 
به آمریکایی ها لو دادیم«. رفتارهای اینچنینی از 
سوی گروهک منافقین همواره حیرت بسیاری از 
دیگر گروه های اپوزیسیون را نیز برانگیخته است. 
به عنوان مثال زمانی که سرکرده منافقین در کوران 
جنگ تحمیلی تصمیم گرفت به عــراق بــرود و 
بخشی از ارتش صدام شود. خیانت این گروهک 
در جریان پرونده هسته ای ایران نیز واکنش های 
بسیاری را به دنبال داشت. وحید حسین وندی 
می گوید:  این باره  در  منافقین  سابق  اعضای  از 
»ریزش اصلی نیروهای سازمان ]منافقین[ پس از 
آمدن آمریکا سر این بود که مسائل اتمی ایران 
مسئله ملی ماست؛ چرا علناً این ها را لو می دهید؟ 
حتی اگر اطالعات درست یا غلط را هم داری، چرا 

این کار را می کنید؟«.
افشین جعفرزاده دیگر عضو جدا شده از منافقین 
نیز در ارتباط با جاسوسی آن ها به نفع بیگانگان 
می گوید: »بیشترین چیزی که سبب شد من به 
شدت  با سازمان درگیر شوم؛ سر همین مسئله 
افشا کردن نیروگاه نطنز بود. آن زمان هنوز صدای 
غنی سازی اورانیوم در ایران در نیامده بود. دقیقاً 
همان زمان بود که جعفرزاده در آمریکا صحبت 
کــرد که ایـــران دارد بمب اتــم درســت می کند و 
اورانیوم غنی می کند و شما عقب ماندید و به 
این شکل اطالعات حیاتی ایران را به کشورهای 
بیگانه فروخت«. گرچه منافقین مدعی هستند 
کانال های  طریق  از  را  ــران  ای هسته ای  اطالعات 
خودشان در ایــران بدست آورده انـــد، اما شواهد 
حاکی از آن است که این اطالعات از طریق یک 
همکاری اطالعاتی از طرف رژیم صهیونیستی در 
اختیار آن ها قرار گرفته است. خدابنده با اشاره 
به سخنان جعفرزاده که مدعی است اطالعات 
هسته ای توسط خود منافقین جمع آوری شده 
از  اطالعات  گفت  »جعفرزاده  می گوید:  اســت، 
خلق  مجاهدین  ســازمــان  فرماندهی  کــه  مقری 
در داخل ایــران دارد به دستشان رسیده است. 
کامالً دروغ می گفت. یعنی نه چنین مقری در 
داخل کشور وجود دارد و نه چنین اطالعاتی از 
آن بیرون آمده است. در واقع، کل صحنه توسط 
اسرائیلی ها به دست سازمان مجاهدین خلق داده 
شده بود«. رفتارهای اینچنینی از سوی منافقین 
اثبات این مدعاست که این گروهک در خیانت 
علیه ملت ایــران هیچ حد و مرزی نمی شناسد. 
تمامیت خواهی این گروهک تا جایی است که برای 
کسب قدرت به هر اهرمی دســت درازی می کند. 
شاید به همین دلیل است که این گروهک همواره 
توانسته است حمایت دولتی را جلب کند، چون 
سابقه اش به حامیانش این اطمینان را می دهد که 
آن ها برای ضربه زدن به منافع ملت ایران هیچ حد 

و مرزی را نمی شناسند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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سخنگوی دولت گفت: باوجود همه تنگناها و محدودیت ها، 
دولت تدبیر و امید موفق شد در سال های ۹۳ تا ۹۶، یکی از 
دوره های طالیی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر را رقم بزند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نشست خبری روز 
گذشته خود در رابطه با عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم 
تصریح کرد: آنچه در این روزها در گفت وگوهای سیاسی به 
چشم نمی خورد و به طور عجیب، آگاهانه و عامدانه توسط 
برخی ها دچار فراموشی شده، جنگ بزرگ اقتصادی و توأم 

شدن آن با همه گیری کروناست.
وی ادامه داد: آغاز به کار دولت با رکود تورمی بی سابقه و 
انزوای مطلق در عرصه بین المللی همراه بود، این در حالی 
بود که مذاکرات هسته ای در جریان بود. یکباره از نیمه 
دوم سال ۹۳، جهان با افت شدید و به نوعی بی سابقه 
قیمت جهانی نفت روبه رو شد. سخنگوی دولت ادامه 

داد: در مجموع، باوجود همه تنگناها و محدودیت ها، 
دولت تدبیر و امید موفق شد در سال های ۹۳ تا ۹۶، یکی 
از دوران طالیی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر را رقم بزند. 
متوسط تورم در بازه سال های ۹۳ تا ۹۶، یازده و نیم درصد 

بود و نزدیک به دو سال از این دوره تورم تک رقمی در 
کشور، تجربه شد.

ربیعی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت 
پیگیری عوامل و جزئیات انتشار فایل صوتی ظریف گفت: 
همان گونه که اظهار کردم بنابر اظهارات مقام قضایی شعبه ای 
در دادستانی تهران مشخص و عــالوه بر وزارت اطالعات، 
پــرونــده هستند.  ســازمــان اطــالعــات سپاه جــزو ضابطین 
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه به چشم انداز لغو همه 
تحریم های برجامی و فرابرجامی با نتایج عزتمندانه نزدیک 
شده ایم، گفت: در کنار این تالش دولت با استفاده از فضای 
تحریم شکنی اولیه و سرمایه گــذاری های  صورت گرفته، 
قبیل  از  تولیدات صنعتی  راه،  در  زیرساخت های عظیمی 
فوالد، پتروشیمی و خودکفایی بنزین و پروژه عظیم انتقال آب 

خلیج فارس و هزاران طرح عظیم دیگر را سامان داده است. 

خبرخبر
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

کوتاه از انتخابات 

ژنرال کنت مکنزی فرمانده تروریست های آمریکایی در غرب آسیا موسوم به س
سنتکام در یک نشست خبری، ضمن اتهام زنی دوباره به جمهوری اسالمی از 
حضور نظامی واشنگتن در عراق و سوریه دفاع کرد و ایران را بزرگ ترین تهدید 

منطقه خواند.
حزب هللا لبنان و سازمان حماس در فلسطین در پیام های جداگانه ای س

پــور را تسلیت گفتند.  درگــذشــت حجت االســـالم و المسلمین محتشمی 
محتشمی پور از بنیان گذاران جریان مقاومت در منطقه بود. 

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار پس از اعالم صدور کیفرخواست علیه س
وی، در مصاحبه ای مدعی شد: برخی از عناوین اتهامی به بنده سوء استفاده از 
موقعیت، تمرد در مقابل مأمور و ضرب و شتم مأمور است که برای همه این ها 
قرار منع تعقیب صادر شده جز مورد هل دادن که نباید این کار را انجام می دادم. 

کوتاه از سیاست 

خبر

دولت

یادداشت
 مجید مربایان
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ربیعی: دولت روحانی دوره  طالیی اقتصاد ایران را رقم زد
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۳۵میلیارد دالر یارانه گاز به مردم داده می شود  وزیر نفت در صحن علنی مجلس گفت: سالیانه رقمی معادل ۳۵میلیارد دالر به مردم به صورت یارانه گاز داده می شود. زنگنه با اشاره به اینکه اکنون فقط 
4میلیون نفر در سراسر ایران از نعمت گاز طبیعی بهره مند نیستند، گفت: گاز مایع قاچاق نمی شود اما به سایر مصارف در داخل می رسد. همه تولیدات پاالیشگاه ها به مصرف داخلی می رسد. وی با بیان اینکه بیش 

از ۹۰درصد روستاها گازرسانی شده اند، تأکید کرد: 4۳هزارمیلیارد تومان برای گازرسانی روستایی و 4۰هزارمیلیارد تومان برای خطوط انتقال هزینه شده است.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 نهادهای اقتصادی اقتدارگرا؛ 
چالش دولت  آینده

آیا با آمدن و رفتن رؤسای جمهور، مسائل اقتصادی کشور درمان می شود؟ 
آیا آشفتگی  بازار ارز و خودرو سامان می یابد؟ آیا بازار بورس روی ثبات را 
به خود می بیند؟ آیا رئیس جمهور آینده می تواند درد بازار دارو را درمان 
کند؟ آیا قرارگاه مرغ راه به جایی می برد؟ این ها پرسش هایی است که 
ذهن مردم را در آستانه انتخابات مشغول کرده است، اما  پاسخ  به این 
پرسش ها را باید در »مهار نهادهای اقتصادی اقتدارگرا« جست وجو کرد.
اقتدارگرای مؤسسه، شرکت و یا سازمان اقتصادی که  نهاد اقتصادی 
به بهانه حفظ منافع عمومی شکل گرفته است، از امکانات عمومی 
و از رانت دولتی استفاده می کند. مثالً ارز دولتی می گیرد یا در تعرفه 
واردات و صادرات مداخله می کند و از بالتکلیفی و ماهیت خصولتی )هم 
خصوصی و هم دولتی( استقبال می کند، اما در عوض شفافیت ندارد، 
منافع عده معدودی را دنبال می کند، پاسخگوی عملکرد خود نیست، 
انحصارطلب است و دولت را نیز در آن موضوع با خود همراه می کند، 
کارایی اندکی دارد، عمدتاً زیانده  است و در نهایت قادر به جلب رضایت 
عموم مردم نیست. از همه مهم تر آنکه نهاد اقتصادی اقتدارگرا  تالش 
می کند  خود را به عنوان ضامن امنیت جامعه جا بزند و  با ژست حق به 

جانب خود را از نظارت ها برهاند.
مدیران نهادهای اقتدارگرا بیش از آنکه به حزب یا گروه سیاسی خاصی 
وابسته باشند، وابسته به منافع گروه خویش  هستند؛بنابراین در عرصه 
سیاست گاهی بر نعل می کوبند و گاهی بر میخ، این است که رد پای 
آن ها را می توان در دولت های مخلتف – و حاال در ستاد انتخابات نامزدها 
و جناح های مختلف- مشاهده کرد. آن ها کمتر بازنشست می شوند و 
بیشتر از سازمانی به سازمان دیگر و از پستی به پست دیگر نقل مکان 
مدیران  ،حیاط خلوت  اقتدارگرا  اقتصادی  نهادهای  واقــع  در  می کنند. 

می شوند.
کار دشواری  اقتدارگرا  اقتصادی  نهادهای  توصیفات، شناسایی  این  با 

نیست. در ادامه به برخی از این نهادها اشاره می شود.
ــازان: ســال هــاســت برخی شــرکــت هــای خــودروســاز س ــودروسـ  برخی خـ

خصولتی با بهره برداری از تعرفه واردات این محصول، انحصار بازار کشور 
رانندگی،  و  راهنمایی  را به دست گرفته اند. سازمان استاندارد، پلیس 
سازمان محیط زیست و شورای رقابت هیچ یک قادر به مقابله و رویارویی 
با این شرکت ها  نیستند. زیان انباشته با وجود انحصار، کیفیت نازل 
و نزولی، قیمت باال و صعودی و عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی و 
مشتریان، از جمله ویژگی های این شرکت هاست. در خصوص برخورداری 
از حمایت های دولتی نیز کافی است به اعطای تسهیالت دولتی خرید 
خودرو در زمانی که برخی مردم خرید خودرو صفر را تحریم کرده بودند، 
را کمتر می توان در صنایع دیگر  اشــاره شــود، حمایتی که مشابه آن 
جست وجو کرد. جالب آنکه توجیه این شرکت ها برای تداوم فعالیت 

خود، حفظ امنیت شغلی کارگران در صنعت خودرو است.
 برخی شرکت های بازرگانی متعلق به دولت: پیچیدگی های تخصیص س

ارز دولتی موجب شده شرکت های متعددی برای مدیریت آن )عمدتاً به 
منظور واردات اقالم کلیدی از جمله خوراک دام، نهاده های کشاورزی، 
شکر، گوشت و...( توسط دولت ایجاد شود. متأسفانه بخش قابل توجهی 
از آشفتگی هایی که در بازار کاالهای اساسی مشاهده می شود، ناشی 
از سوءمدیریت این شرکت هاست. به طوری که با وجود تخصیص ارز، 
خرید و انتقال برخی اقالم به داخل کشور، شاهد توزیع آن در بازار به 
نرخ آزاد، عـــدم واردات به موقع، ترخیص نشدن  به موقع از گمرک و یا 
عدم توزیع مناسب آن هستیم. به عبارت دیگر مشاهده می شود با وجود 
تخصیص منابع، نقش تنظیم گری بازار که مأموریت اصلی این نهادها 
است، به درستی انجام نمی شود. فضاحت بازار مرغ در ماه های اخیر و 
 توزیع نشدن به موقع نهاده های کشاورزی در فصل کاشت، تنها گوشه ای 
از کارنامه این نهادها است. در این مورد نیز نهادهای مذکور، فعالیت خود 

را ضامن امنیت مردم )مثالً امنیت غذایی( می دانند.
 شبکه بانکی: یکی از وظایف اصلی نظام بانکی، کمک به مدیریت س

به سمت  و هدایت منابع  اقتصادی  کارایی  افزایش  بــرای  مالی  منابع  
فعالیت های مولد است، اما واقعیت چیز دیگری است. در حالی که تأمین 
مالی بنگاه های تولیدی از شبکه بانکی با مصائب و دشواری های بسیاری 
همراه است، آثار مخرب مداخله بانک ها در بازار ارز ، مسکن ، بورس و 
بنگاه داری آن ها در اقتصاد، زندگی بسیاری از مردم را تلخ کرده است. در 
این میان نمی توان از نقش بانک ها در خلق پول و افزایش افسارگسیخته 
نقدینگی چشمپوشی کرد. عجیب تر از آن، سکوت بانک مرکزی و  نظارت 

نداشتن مؤثر بر شبکه بانکی کشور است.
 برخی مجتمع های پتروشیمی: صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از س

صنایع ارزآور کشور همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، به طوری که 
خصوصی سازی نیز نتوانسته بین دولت و برخی شرکت های پتروشیمی 
فاصله ای ایجاد کند. با این حال، بسیاری از این شرکت ها همچنان از 
عدم به روزرسانی فناوری رنج می برند. سود شرکت عمدتاً بین سهامداران 
خصولتی تقسیم می شود و کمتر صرف ارتقای فناوری و بهینه سازی 
فرایند ها می شود. به شکلی که اگر قرار باشد خوراک این شرکت ها با نرخ 
جهانی محاسبه شود، قطعاً فعالیت بسیاری از شرکت های پتروشیمی 
صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛بنابراین دولت برای سرپا نگه داشتن این 
صنایع مجبور است ضعف تکنولوژیک این صنایع را با حمایت هایی از 

جمله تخصیص خوراک ارزان قیمت جبران کند.
بدین ترتیب می توان فهرست مفصلی را از نهادهای اقتدارگرا در عرصه 
اقتصاد ایران برشمرد. دولت آینده باید بداند ناکارآمدی و فساد، دو روی 
یک سکه اند، سکه ای که نهادهای اقتصادی اقتدارگرا ضرب می کنند تا 
بتوانند منافع جمعی را به نفع گروه اندکی مصادره کنند. اما آیا می توان 
نسخه واحدی را برای درمان این عارضه پیچید؟ آیا با تغییر رؤسای جمهور 
و رفت و آمد دولت ها می توان این نهادها را مهار کــرد؟ پاسخ به این 
پرسش آسان نیست، اما هر راه حلی بدون تأکید بر مردمی سازی اقتصاد، 
جرم انگاری مؤثر و از همه مهم تر، شفافیت فعالیت  نهادهای اقتصادی، 

محکوم  به شکست است.

 فرزانه غالمی  شیوه بهینه حمایت از اقشار 
آینده،  دولت  سوی  از  جامعه  آسیب پذیر 
روزهای  این  مبحث های  مهم ترین  از  یکی 
به  منجر  که  شیوه ای  است؛  افکارعمومی 

توانمندی این خانوارها شود و تورم زا نباشد.
ــورم در ســال هــای اخیر به  ت از آنجایی  که   
به کوچک تر و محدودتر  طرز بی رحمانه ای 
شدن جیب و معیشت خانوارهای ضعیف 
منجر شده و یارانه نقدی، معیشتی و کاالیی 
پرداخت  شده از سوی دولت نتوانسته سد 
ــــزون این  راهــی بــرای جلوگیری از فقر روزاف
خانوارها و سقوط بخشی از طبقه متوسط 
ایران به جرگه فقرا باشد؛ مردم شاید بیش 
از هر دوره ای به دنبال یافتن آثاری از برنامه 
حمایتی متفاوت و مؤثر در میان وعده های 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باشند.

در روزهای پر خبر و پر جنب وجوش منتهی به 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
گفت وگویی داشتیم با حسین راغفر، طراح 
پژوهشگر شناخته شده  کشور،  فقر  نقشه 
این حوزه و اقتصاددان تا از زبان او بشنویم 
دولت سیزدهم در حوزه توزیع یارانه، حمایت 
از اقشار ضعیف و کاهش فقر در کشور باید 

چگونه عمل کند؟

صــورت  س معیشتی  حمایت های  اغلب   
گرفته از اقشار ضعیف مانند یارانه نقدی، 
کمک معیشتی و... در این سال ها، تورم زا 
بوده و به فرض حمایت 20درصدی، 50درصد 
بر تورم بر معیشتشان تحمیل کرده است. 
به نظر شما اصوالً نقطه دقیق اصابت یارانه 

باید کدام گروه های جامعه باشد؟
یارانه نقدی و کاالیی جز به گروه  پرداخت 
قلیلی از جامعه که ازکارافتاده اند، توانایی کار 
ندارند و یا سرپرستان کودکان و خانوارهایی که 
امکان کار کردن ندارند، یک اقدام  کامالً غلط 
و  پرآسیب بوده و به دلیل  پیامدهای خاص، 
در همه دنیا با شکست روبه رو شده است. 
در ایران هم این دست یارانه ها و حمایت ها از 
ابتدا مشکل داشت و بسیاری از جمله خود 
بنده نسبت به آثار تورمی اش هشدار دادیم 
و گفتیم مضراتش بیش از منافع است. این 
نوع یارانه دادن تاکنون عمدتاً با نگاه سیاسی 
بوده؛ بنابراین به  صورت غیرهدفمند به همه 
پرداخت شد. در حالی  که همان طور که از 
نخست  باید  برمی آید  »هدفمندی«  کلمه 
گروه های هدف که محرومان و فقرا هستند را 
شناسایی و یارانه نقدی را صرفاً به این گروه 
باید در خدمت  یارانه  پرداخت می کردند. 
رشد تولید قرار بگیرد، چون تولید می تواند 
باید تعهداتی  قبال آن  بیافریند. در  شغل 
ــرای بــهــبــود بـــهـــره وری، ارتـــقـــای کـــارایـــی و  ــ ب
شاخص های عملکردی از تولیدکننده گرفته 
شود و ادامه پرداخت یارانه ها منوط به بهبود 
غیراین صورت  در  بــاشــد،  شــاخــص هــا  ایــن 

دلیلی برای پرداخت یارانه نیست.

و  س رفاه  جامع  نظام  »ساختار  قانون  چــرا 
تأمین اجتماعی« که در سال 1383 تصویب 
شد و قرار بود از کانال وزارت رفاه، یارانه ها 
گروه های هدف  به دست  و  را سامان دهد 

برساند، اجرا نشد؟
در ایران به   خصوص پس از جنگ، با حذف 
یارانه ها، رشد گسترده نابرابری ها در جامعه و 
ظهور پیامدهای حذف یارانه ها در پی دست 
اجتماعی  از مسئولیت های  دولت  شستن 
خود، هزینه های سنگینی به مردم و جامعه 
تحمیل شد و در نتیجه شاهد بروز و ظهور 
پدیده هایی مانند کودک کار و یا زن خیابانی 
بودیم. در سال های ابتدایی دهه 80 شمسی 
عـــده ای در جناح حــاکــم، دولــت و مجلس 
این وضعیت  برای  باید  اعالم کردند دولت 
کاری بکند و به  نوعی بازگشت به  نظام های 
حمایتی مطرح شد. آن زمان قانون»ساختار 
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی« تصویب 
شد که شاید یکی از درخشان ترین قوانین 
اجــرا  هیچ وقت  امــا  ــود  ب جمهوری اسالمی 
نشد. تأسیس وزارت رفاه پیرو این قانون بود 
و اجرای بخش عمده ای از این قانون به عهده 
وزارت رفاه گذاشته شد، اما برخی نهادهای 
حمایتی قدرتمند عمالً زیر بار این وزارتخانه 
نرفتند و تمام تالششان را برای حذفش به 

کار گرفتند تا اینکه وزارتخانه موفق نشد.

در روح این قانون ناکام که به بــاور شما  س
یکی از درخشان ترین قوانین کشور است، 
چه موارد تحول زایی آمده بود که در صورت 

اجرا نظام یارانه ای کشور را سامان می داد؟
دولــت نباید سیاست هایی را اتخاذ  اصــوالً 
کند که بــرای مــردم و طبقات پایین جامعه 
ایــن مــورد از مــوارد بسیار  هزینه زا باشد و 
نظام  »ساختار  قانون  در  که  بــود  مترقی ای 
جامع رفــاه و تأمین اجتماعی« دیــده  شده 
بود. ماده 10 این قانون می گوید: اگر دولت 
که  کند  را تصویب  دلیلی سیاستی  به هر 
باشد  داشته  هزینه  گروه های محروم  بــرای 
ببیند.  برنامه  آن  در  را  هزینه  جبران  باید 
این مسئله بسیار مهمی است که اگر اجرا 
می شد دولــت نمی توانست بــدون توجه به 

پیامدهای مقررات و قوانین، الیحه به مجلس 
ببرد و تصویب کند. همین برنامه های توسعه 
کشور هم هزینه های هنگفتی برای طبقات 
از  و بسیاری  دارد  و  محروم جامعه داشته 
مشکالت مربوط به نابرابری و فقر، محصول 
دولت  یعنی  عمومی  بخش  سیاست های 
و  فــقــرزا  مصوباتشان،  و  اســت  مجلس  و 
تاکنون  امــا  و فقیر اســت،  تولیدکننده فقر 

مسئولیتش را نپذیرفته اند.
یکی از مــوارد قانون مذکور این است تمام 
از  باید  کشاورزی  و  دارو  یارانه  ولو  یارانه ها 
اما  کند،  عبور  ــاه  رف وزارت  تصویب  مسیر 
یارانه ها  ایــن  توزیع  در  بزرگی  منافع  چــون 
ــراد، وزارتــخــانــه هــا و نهادها  ــ بـــرای بــرخــی اف
نهفته است، طبعاً خیلی ها را به مقاومت 
بازرگانی وقت،  بــرای مثال وزارت  وا داشــت. 
وزارت جهاد، بهداشت و درمان، صنایع و... 
سهمیه هایی برای توزیع یارانه ها داشتند و 
به  صورت  و  کاسه  یارانه ها یک   باید  چــون 
منسجم و هدفمند توزیع می شد، در برابر 
البته  ــادی شــد.  زی قانون مقاومت های  ایــن 
موارد بی سابقه ای در اقتصاد ما وجود دارد 
که طبیعی است در برابر هدفمندی یارانه ها 
مقاومت شــود. مثالً هیچ جــای دنیا بیش 
از 40 سال به صنعت خودروسازی، منابع 
بــزرگ یــارانــه ای را آن  هم بــدون پاسخگویی 
این صنعت، تزریق نمی کنند. یا همین چند 
تومان  چندهزارمیلیارد  یکباره  پیش  ســال 
تخفیف مالیاتی برای برخی از گروه های فعال 
در حوزه کسب وکار اعمال شد، حال  آنکه 
از جامعه  نیازهای اساسی بخش عمده ای 
معطل مانده است، این یعنی صاحبان نفوذ 
در تصمیم گیری، منابع را می گیرند و توزیع 
می کنند و در ایــن تــوزیــع، رانــت هــای بزرگ 
هم توزیع می شود و فسادهای بزرگ شکل 
می گیرد. قرار بود مسئول توزیع و پاسخگویی 
اما  بــاشــد،  رفــاه  وزارت  یــارانــه هــا،  زمینه  در 
متأسفانه اجازه اصالحات در این زمینه داده 

نشد، چون منافع عده ای در خطر بود.

آقـــــای دکـــتـــر، کـــوتـــاه کـــــردن فــهــرســت  س
یارانه بگیران با حذف گروه های غیرمستحق، 
وجــود  بــا  و  اســـت  بحث برانگیز  همچنان 
مصوبه مجلس در سال های گذشته مبنی 
بر حذف 30میلیون نفر، بعید است بیش 
گفته  باشند.  حــذف شــده  نفر  4میلیون  از 
می شود به دلیل مصلحت اندیشی دولت ها 
و نگرانی از تبعات حذف، امروز بین 76 تا 78 

میلیون نفر ایرانی یارانه می گیرند.
بله، متأسفانه از یک سو حذف شده ها مدعی 
بــوده و از سویی  هستند حذفشان اشتباه 
دیــگــر آن هــایــی کــه بــایــد حــذف می شدند، 
ــن وضــعــیــت، رویـــکـــرد  ــ نــشــدنــد. عــلــت ای
اشتباهی بود که از ابتدا برای شناسایی در 
پیش گرفتند. دولــت دهم خیلی زیــاد روی 
یــارانــه ســرمــایــه گــذاری کــرد و توانست یک 
از دریافت کنندگان کسب  رضایت عمومی 

نــخــواســت هزینه های  بــعــد  و دولـــت  کــنــد 
سیاسی ایــن حــذف را بــدهــد. دولــت آقــای 
ــن مــالحــظــات، جرئت انجام  روحــانــی بــا ای
اصالحات را نداشت وگرنه وقتی سرکار آمد 
آمــاده حذف  کامالً  فضای سیاسی جامعه 
اما  بود،  یارانه بگیران  از  قابل توجهی  بخش 
همان موقع مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
را می دانیم،  نامش  من  و هم  که هم شما 
حامل ها  قیمت  افــزایــش  از  ناگزیر  گفت: 
هستیم. البته ایشان تاکنون 100 بار گاف های 
جریان های  مبلّغ  چــون  و  داده  اینچنینی 
فکری و مافیاهای مختلف اقتصادی است، 
پنهان  را  مشعشعش  حــرف هــای  همیشه 
می کند! به تازگی هم با مزخرفاتش مردم را 
به ورود به معمّای بازارهای ارز و بورس کشاند 
و امروز که مردم بیچاره و نابود شده اند تمام 
گــردن  را  همه چیز  و  پنهان شده  افـــراد  ایــن 
دولت انداخته اند و همچنان هم به شدت در 
برابر کاهش قیمت ها مقاوم هستند، چون به 
اقتصاد ملی فکر نمی کنند بلکه به مصالح 
و یک عده مفت خور که  بازرگانی  اتاق های 
فقط با رانت و زد و بند منافعی را گرفته اند، 
می اندیشند. در واقع این ها برنده هستند و 
بدبختی ها به مردم می رسد. در هر صورت 
اشتباه بزرگ دولت یازدهم وقتی روی کار آمد 
این بود که از فضای بسیار مناسب آن زمان 
استفاده نکرد، چون بخش زیادی از طبقه 
می توانستند  می گیرند،  یارانه  که  متوسط 
داوطلبانه خودشان را حذف کنند اما چون 
در خصوص افزایش قیمت حامل ها اعالم 
ــردم گفتند اگـــر قــرار  ــود، مـ مــوضــع شـــده بـ
اســت حامل ها گــران شــود حداقل بخشی 
یــارانــه نقدی  از طریق  افــزایــش قیمت را  از 
جبران می کنیم! همین امروز بخش زیادی 
و  ندارند  دریافت  استحقاق  یارانه بگیران  از 
اتــالف می شود که  منابع بسیاری از کشور 
می توانست صرف سرمایه گذاری و اشتغال 

برای خانوارهای ضعیف شود.

نقشه  س طــراح  و  تدوینگر  عنوان  به   شما 
امــروز  اینکه گفته می شود  آیــا  فقر کشور، 
60 میلیون فقیر داریم را تأیید می کنید؟ این 
قابل دفاع  آیا  و  بر چه مبنایی است  عدد 

است؟
 نــه، ایــن هــا شعار اســـت. بــه نظر مــن باید 
صادقانه گفت که ایــن عــدد دروغ اســت و 
جنبه سیاسی دارد. هر وقت از این  دست 
باشید بخش  می شود مطمئن  غلوگویی ها 
زیــادی از آن تبلیغات سیاسی و با اهداف 
تورم هایی که  به دلیل  خــاص اســت. قطعاً 
خود دولت در اثر فشار هزینه ای و افزایش 
با  مــــردم  کــــرده،  ــجــاد  ای ارز  شــدیــد قیمت 
مشکالت معیشتی زیــادی روبــه رو هستند 
اما به  هیچ وجه نمی توان این عدد را تأیید 
کرد. تکرار این عدد هم سبب می شود مردم 
جایگاه خود را در این 60میلیون پیدا کنند که 
این احساس ناخوشایندی به جامعه می دهد 

و خود همین مسئله، سیاسی است.

 با این تفاسیر و با لحاظ اینکه جمعیت  س
مشخصی مددجوی تحت پوشش نهادهای 
بهزیستی  و  کمیته امداد  قبیل  از  حمایتی 
تقریباً بدون درآمد هستند، هنوز خط فقر 
تــورم  و  نـــدارد  ایـــران تعریف مشخصی  در 
فزاینده ای در کشور وجود دارد، چه تعداد 

فقیر واقعی داریم؟
می کنیم.  محاسبه  را  ــار  آمـ ایــن  تــمــام  مــا 
تحوالت ایران از دی ماه 96 تا یکی دو ماه 
پیش که افزایش شدید قیمت ارز داشتیم 
خیلی زیاد و شدید بود که این تصمیم ها 
روی زندگی مردم با اعمال تغییرات دائمی، 
ــادی گــذاشــت. یکی از دالیل  اثــر منفی زی
افزایش فقر، تورم است، چون گروه های فقیر 
قدرت چانه زنی کافی ندارند، نمی توانند در 
مقابل افزایش تورم خود را تنظیم کنند و 
باشند.  داشته  دستمزد  افــزایــش  مطالبه 
عمالً با افزایش تورم شاهد رشد شدید فقر 
در جامعه هستیم. متأسفانه نظام آماری 
کشور در تعیین آمار فقرا ناکارآمد و اطالعات 
ما مبتنی بر هزینه-درآمد خانوارهاست که 
تاکنون آمار 98 منتشرشده و آمار هم کلی 
است نه جزئی و منطقه ای. مثالً سیستان 
محروم ترین  جــزو  همیشه  بلوچستان  و 
استان های کشور است، اما در درون همین 
استان مناطقی داریم که نابرابری در آن به 
شدت محسوس است. برخی مناطق این 
مناطق  برخی  در  و  هستند  مرفه  اســتــان 
دارد.  وجــود  محرومیت  ــواع  ان شدیدترین 
ــی دقــیــق و درســـت بــایــد نظام  ــاب بـــرای ارزی
برای دریافت داده هــای   آمــاری مشروح تری 
هــزیــنــه-درآمــد خــانــوارهــا داشــتــه باشیم 
از  درستی  تخمین  بشود  آن  بــراســاس  تا 
میزان فقر در کشور زد. ضمن اینکه خط 
نابرابری های  دلیل همین  به  ایران  در  فقر 
بزرگ منطقه ای، واحد نیست، یعنی مثالً 
سطح زندگی در شهر تهران با روستاهای 
تهران و روستاهای سیستان و بلوچستان 
میانگین  نمی شود  و  نــدارد  تناسبی  اصــالً 
ملّی  فقر  عــدد خــط  ایــن  و گفت  گــرفــت 
عدد  این  منطقه ای  باید  ماست؛بنابراین 
احساس  و  ما  محاسبات  کــرد.  ارزیابی  را 
عــمــومــی خــــودم نــشــان مـــی دهـــد حـــدود 
هستند  فقیر  ــران  ایـ جمعیت  45درصــــد 
ــن هــم بــه دلــیــل تــحــوالت ســه سال  کــه ای
اخیر بوده وگرنه پیش از آن حدود 32 تا 
35درصد بود. قطعاً همین را هم می شود 

کنترل کرد و به تدریج کاهش داد.

ــای اخــیــر  س ــال هــ ــقــر در ســ آیــــا نــقــشــه ف
بــه روزرســانــی شــده و اصـــوالً دولــت هــا بــرای 
استناد  آن  بــه  چــقــدر  اقــدام هــای حمایتی 

می کنند؟
و  فقر  کاهش  بــرای  راهکارهای عملی  همه 
نیازمند عزم  اما  دارد،  وجــود  اشتغال  رشد 

و  کنترل  را  بحران  تا بشود  اســت  سیاسی 
مسائل را به نفع مردم حل کرد که در حال 
حاضر متأسفانه شواهدی برای شکل گیری 
این عزم نمی بینم. اگر این عزم وجود داشت 
شاهد جهت گیری متفاوت از سوی دولت ها 
می بودیم. امروز مطالبه ای از سوی مسئوالن 
برای بهبود زندگی مردم نمی بینیم حال آنکه 
بهبود  سیاست گذاران  اصلی  دغدغه  باید 
زنــدگــی مــحــرومــان بــاشــد.ســیــاســت گــذاران 
و  فقیرند  کسانی  چه  بدانند  نمی خواهند 
چطور می شود وضعیتشان را بهبود بخشید، 
اما بخش قابل توجهی از فقرا ساکنان مناطق 
حاشیه ای کشور در شرق، جنوب و غرب و 
بخش هایی از شمال هستند. با وجود اینکه 
ظرفیت های زیادی در هر یک از این مناطق 
برای خروج از فقر وجود دارد اما سیاست های 
بــروز این مشکالت  غلط اقتصادی موجب 

شده و فقر را به شدت افزایش داده است.

ــای دکــتــر، نــظــر بــه در پــیــش بــودن  س ــ  آق
شکل گیری دولت جدید، فکر می کنید باید 
چه شیوه ای برای حمایت اصولی از اقشار 

آسیب پذیر در پیش گرفته شود؟
یکی از مسئولیت های اصلی دولت بعدی 
از طریق  نــه  امــا  بــا فقر باشد  مــبــارزه  باید 
اشتغال  ایــجــاد  طریق  از  بلکه  پــول پــاشــی 
ــارش دســت  ــازوکـ ــه گــذاری کــه سـ و ســرمــای
تاکنون چــون منتفعان  امــا  اســـت،  دولـــت 
همین  برندگان  اقتصادی،  اصالحات  ایــن 
به  بــوده انــد،  سیاست های سه دهــه کشور 
 سادگی اجــازه ایــن کــار را نــداده انــد. امــروز 
هم این ها به افعی هایی »بزرگ« و اژدهایی 
قدرتمند تبدیل  شده اند و نیاز داریم دولت 
برای مبارزه عزم جدی داشته باشد  آینده 
که فعالً در برنامه های نامزدها این مقوله را 
ندیده ام و هیچ  یک راه حلی برای چگونگی 
خــروج از بحران نــداده انــد، هر چند امکان 
را داریـــم. می توان  ایــن وضعیت  از  خــروج 
با کاهش قیمت ها از طریق کاهش شدید 
قیمت ارز و خلق شغل از طریق توجه به 
تولید، فقر را کاهش دهیم. سرمایه گذاری 
بـــا دالر 20هـــزارتـــومـــانـــی  ایـــجـــاد شــغــل  و 
تــاکــنــون که  ــدارد. از ســال 1390  ــ ن امــکــان 
نرخ  بودیم،  ارز  نرخ  شدید  افزایش  شاهد 
حتی  و  بــوده  منفی  خالص  سرمایه گذاری 
نتوانسته استهالک موجود را پوشش دهد.
ــزار  ــورم یــک ابـ ــ ــت کــه ت ــن اسـ واقــعــیــت ایـ
بازتوزیعی بسیار قدرتمند به نفع ثروتمندان 
و به زیان فقراست. همه دیدیم برنده های 
تورم چه کسانی هستند. این ها در مقابل 
کاهش قیمت ها به  شدت مقاومت می کنند 
و همین جریان مدافع باال نگه داشتن سطح  
و  آفریده اند  مشکل  مــردم  بــرای  قیمت ها 
اگر  هستند.  اهــدافــشــان  دنــبــال  همچنان 
بگیرد،  شکل  کشور  در  تولید  باشد  ــرار  ق
باید کاهش شدید قیمت ها صورت بگیرد، 
قدرت  بود  آن صــورت می توان مطمئن  در 
خرید طبقات محروم بهبودیافته است. به  
جای اینکه بحث پول پاشی را دنبال کنیم، 
بهتر است دولت قیمت ها را کاهش دهد. 
مانند  یابد  کاهش  قیمت ها 10درصــد  اگــر 
این است که 10درصــد قدرت خرید مردم 
اضافه شده  حقوق  به  10درصـــد  یا  بیشتر 
شدید  کاهش  طریق  از  باید  کــار  ایــن  کــه 
قیمت ارز محقق شود، در غیر این صورت 
داللـــی، سفته بازی  فقط   تولید   بــه  جــای 
داشــت.  خواهیم  پرفساد  فعالیت های  و 
وضعیت  برندگان  که  اســت  ایــن  واقعیت 
و یکسری  دارنــد  مبلّغ   و  مــوجــود، رسانه 
مزدور برایشان کار می کنند تا وضعیت را 
توجیه کنند، اما فقرا کسی را ندارند که از 
و  تاکنون  متأسفانه  کند.  دفاع  حقوقشان 
صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور 
ــه نــظــر مــی رســد بــرنــامــه روشـــن و  شـــود، ب
شفافی برای مقابله با بحرانی که کشور در 

آن قرار گرفته، وجود ندارد.
بـــه بــــاور مـــن  کــاهــش قــیــمــت ارز بـــه زیــر 
ــدام دولــت  اقـ باید نخستین  10هــزارتــومــان 
رشد  قیمت ها،  کاهش  چــون  باشد،  بعدی 
را  اشتغال  و  تولید  افزایش  سرمایه گذاری، 
در پی دارد. وقتی شغل وجود داشته باشد، 
بهترین ابــزار بــرای خــروج  از بحران فقر در 

دست است.
دولـــــت بـــایـــد بـــــرای فـــقـــرزدایـــی، ارتـــقـــای 
توانمندی ها و توانایی های افراد فقیر را در 
اگــر کسی  باشد، چــون  کــار داشته  دستور 
شغل داشته باشد دستش به سمت دولت 
باید  نمی شود.  دراز  حمایتی  نهادهای  یا 
آموزش های متناسب با بازارکار و به ویژه بازار 
کار آینده برای این افراد فراهم شود. دولت 
می تواند روی فرزندان طبقات فقیر متمرکز 
شود. فقرزدایی یک فرایند یک شبه نیست 
و این طور نیست که از فردای روزی که یارانه 
و  پرداختیم  تومانی  یک میلیون  ولو  نقدی 
خط فقر را هم تعیین کردیم، بگوییم دیگر 
فقر نداریم! اتفاقاً این شیوه فقر را تشدید 
می کند، چون آثار تورمی زیاد آن به  زودی با 
هزینه های سنگین تر برمی گردد، همان طور 

که در کشور خودمان شاهدش بودیم.

حسین راغفر، طراح  نقشه فقر کشور در گفت وگوی تفصیلی با قدس:  

60 میلیون فقیر »دروغ سیاسی« است

بدون تیتر
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یادداشت روز

 سیدحمزه حسنی، پژوهشگر اقتصادی

یارانه نقدی، اقدامی سیاسی و پُرخطر استس
منتفعان توزیع رانت اجازه ندادند قانون رفاه و تأمین اجتماعی س

اجرا شود
نابرابری و فقر، محصول سیاست های دولت و مجلس استس
دولت و مجلس نمی پذیرند که مصوباتشان، فقرزا و فقیرزاستس

شروع دولت یازدهم بهترین فرصت س
برای حذف یارانه بگیران غیرمستحق 

بود
را به معمای س مبلغان مافیا مــردم 

بــــورس  و  رد ارز  وا
کردند و کنار 

کشیدند
اتاق س مصالح  به  قیمت ها  کاهش  برابر  در  مقاومت کنندگان 

بازرگانی می اندیشند
نظام آماری کشور در تعیین آمار فقرا ناکارآمد استس
45درصد جمعیت ایران، فقیرندس
مطالبه ای از سوی مسئوالن برای بهبود زندگی مردم نمی بینیمس
محرومان س زندگی  بهبود  باید  سیاست گذاران  اصلی  دغدغه 

باشد
تورم ابزار قدرتمند بازتوزیع  منابع به نفع ثروتمندان و به زیان س

فقراست
اقــدام س باید نخستین  زیــر 10هــزارتــومــان  به  ارز  کاهش قیمت 

دولت بعدی باشد
شدنی س 20هزارتومانی،  دالر  با  شغل  ایجاد  و  سرمایه گذاری 

نیست
نرخ سرمایه گذاری خالص در 10سال گذشته منفی بوده استس

به گزارش قدس آنالین محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و س
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تازه ترین توییت خود نوشت:

»به یاری خداوند مطالبات پیمانکاران پرتالش، گندمکاران زحمتکش س
و پاداش پایان خدمت بازنشستگان ارجمند قبل از اتمام دوره خدمت 

دولت دوازدهم تسویه می شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: روسیه فقط س

دالر  میلیارد   6۷ خوراکی  و  غذایی  کــشــاورزی،  محصوالت  بخش  در 
واردات دارد اما سهم ما از آن تنها 22 صدم است که چیزی حدود 

500 میلیون دالر است.
عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق گفت: واردات برخی س

محموله های مواد غذایی به ایران از محل پول های بلوکه شده ایران 
در عراق است.

انداز س با نگرانی چشم  قیمت بیت کوین در حالی که معامله گران 
ارزهای  ادامــه تشدید مقررات  ایــاالت متحده و  تغییر سیاست پولی 
رمزپایه در چین را دنبال می کنند، به پایین ترین سطح خود در طول 

10 روز گذشته رسید.
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ترجمه »شیفتگان مرگ« سویتالنا آلکسیویچ به بازار آمد

روایت خودکشی در سرزمین تزارها
دوره  در  آلــکــســیــویــچ  ــا  ــتــان ســوی
ــدگــــی اش، هـــــمـــــواره بــه  ــ ــن ــــســ ــوی ــ ن
به  شـــده  وارد  آســیــب هــای  رصـــد 
مختلف  ابـــعـــاد  در  هــمــوطــنــانــش 
است.  پرداخته  روحــی  و  جسمی 
فـــروپـــاشـــی  از  ــــس  پ ــچ  ــوی ــکــســی آل
سوسیالیسم هم دردهایی پنهان را 
در بطن جامعه خویش حس کرد 
و از این  رو دست به نوشتن کتاب 

»شیفتگان مرگ« زد. 
به ســراغ موضوع خودکشی در  آلکسیویچ  در کتاب »شیفتگان مــرگ« 
روسیه می رود اما در اینجا خودکشی، آن پدیده رایجی که در بسیاری از 
کشورهای جهان مشاهده می شود، نیست. آلکسیویچ خود در این  باره 
می گوید بسیاری از مردم عادی حتی در شوروی سابق به خاطر عشق، 
تنهایی و استیصال اقتصادی دست به خودکشی می زده اند و اکنون هم 
او در این کتاب به روایت 22 مورد خودکشی می پردازد که در  می زنند. 
داده انــد.  رخ  جامعه شناختی  عظیم  خألهای  و  سیاسی  بحران های  اوج 
آدم های داستان در طیف  گسترده ای از نقش ها و موقعیت های اجتماعی 
قرار دارند. برخی از آن ها در رأس حزب کمونیست قرار دارند و به تباهی 

آرمان های سرخ پی برده اند. 
بعضی دیگر شهروندانی ساده و از طبقه های پایین اجتماع  هستند که 
وعده  دولتمردانشان  آنچه  به  اعتماد  و  اتکا  با  را  خود  سرخوردگی های 

داده اند، تسلی داده اند. 
آنچه ســردمــداران رؤیای  به هر حال همگی آن هــا به پوچی و کم مایگیِ 
به  این شخصیت ها  تمامی  القا کرده اند، رسیده اند.  آن ها  به  کمونیسم 
از  و فرصت های  زندگی  از  آواری  که پشت سر خود  نقطه ای رسیده اند 
دست  رفته دارند و پیش رو، دیواری بلند و آهنین که بن بستی ابدی را به 
آن ها وعده می دهد. خشم و استیصال از این همه رؤیاپردازی های توخالی 

در نهایت آن ها را به خودکشی سوق می دهد.
آلکسیویچ به قلب زندگی این انسان های مسخ شده نقب می زند و اسرار 
به  بی پرده  را  سوسیالیستی  ایدئولوژی  مرعوب  جامعه   یک  در  زیست 
تصویر می کشد: »از پنجره به بیرون نگاه می کردم و می دیدم همه عجله 
دارند به جایی برسند، ولی من در خانه ام هستم و در این جمعیت نیستم. 
نمی توانستم هضمش کنم. آخر چرا؟ عادت داشتم به این جمعیت تعلق 
داشته باشم. به جمعیتی که مدت ها بود توسط فردی به نظم و ترتیبی 

رسیده بود. خیلی ساده و راحت بود.
 زمان فکر کردن به این را نداشتم که من کیستم، چه چیز را دوست دارم 
و چه اتفاقی دارد برای من و دیگران می افتد. صبح حتی خواب هایم را 
فراموش می کردم. خواب هایم هم مرا به سرعت ترک می کردند. حتی زمانی 

برای کنکاش اسرار درونی ام نداشتم«. 
سویتانا آلکسیویچ بیش از هر چیز به عنوان یک پژوهشگر نویسنده 
شناخته شده است که پس از دریافت جایزه ادبی نوبل در سال 2۰۱۵ آثار 
و افکارش بیش از پیش مورد توجه و نقد قرار گرفت و بار دیگر توجه ها را 
به ساختارهای برجای مانده از زندگی و تفکر سوسیالیستی در کشورهای 

جدا شده از شوروی سابق جلب کرد.
ترجمه شهرام  و  تــاش  با  بــار  بــرای نخستین  مــرگ«  کتاب »شیفتگان 
همت زاده توسط نشر نیستان از روسی به فارسی ترجمه و منتشر شده 

است.

پشت ویترین  

اعتبار بهارانه کتاب با استقبال خریداران افزایش پیدا می کند  
محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: برنامه ما در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استمرار و تقویت طرح های فصلی فروش کتاب است و اگر در دوره بهارانه 

کتاب خریداران عالقه نشان بدهند و از آن استقبال کنند به اعتبار در نظر گرفته شده، افزوده می شود. 

 صبا کریمی با نزدیک شدن به زمان انتخابات 
فیلم های  شدن  منتشر  و  جمهوری  ریاست 
کاندیداها و شعارهایی که هر یک  تبلیغاتی 
در هفته های اخیر برای جذب آرای مردمی سر 
دادند، جای تعجب است که توجه به مقوله 
فرهنگ و هنر به عنوان یکی از مهم ترین ارکان  
حیات اجتماعی و رشد فردی و جمعی از نظر 
کاندیداها دور مانده است و نسبت به مباحث 
اقتصادی و سیاسی کمتر می توان آن را در سبد 

پر رنگ و لعاب وعده های آنان یافت.
این در حالی است که با شیوع کرونا و بغرنج 
شدن وضعیت هنر و فرهنگ و بالتبع شرایط 
دو  و  بــام  یک  تصمیم گیری های  و  هنرمندان 
هوای مسئوالن وقت، بسیاری از فعالیت های 
مربوطه همچون سینما، تئاتر، موسیقی و... با 
آسیب جدی مواجه شده و طبیعی است در 
چنین شرایطی چشم اهالی فرهنگ به وعده ها 
و  جمهوری  ریاست  نامزدهای  برنامه های  و 
سیاست های پیش رویشان در حوزه فرهنگ و 
هنر باشد. امیدی که می توان گفت تا این لحظه 
سیاست های  از  خبری  ظاهراً  و  شــده  ناامید 
مــــدون در راســـتـــای بــهــبــود وضــعــیــت هــنــر و 

هنرمندان نیست.

عقب افتادن ارزش های فرهنگی»
و  مقدم، جامعه شناس  قرایی  امــان هللا  دکتر 
استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت و ضرورت 
توجه به فرهنگ می گوید: فرهنگ یک اقیانوس 
ــه فرهنگ  ب کـــاری کــه می کنیم  اســـت و هــر 
مرتبط است. براساس دیدگاه کالچرالیست ها 
مانند  اندیشمندانی  و  )فــرهــنــگ شــنــاســان( 
فریزر  سرجیمز  مــی،  مــارگــرت  مالینوفسکی، 
و... فرهنگ اصل بر همه چیز است و طبیعتاً 
درست )اصاح( کردن آن هم یک دوره طوالنی 
متخصص  عـــده ای  توسط  باید  کــه  می طلبد 
اتفاق بیفتد.وی با انتقاد از عملکرد کاندیداهای 
ریاست جمهوری و بی توجهی آن ها به مبحث 
فرهنگ و تأکید صرف بر اقتصاد ادامه می دهد: 
حتی اقتصادی که درباره آن صحبت می کنند 
هم برگرفته از فرهنگ اســت. برخاف اینکه 
در غرب می گویند مادیات، فناوری و تکنیک 
موجب رشد اقتصاد شده، اما از دیدگاه مارکس 
وبر این تغییر عناصر فرهنگی است که اقتصاد 

اروپــا را شکوفا کرده است. در 
کــه رنسانس  زمــانــی  از  واقـــع 
فکری به وجود آمد این اتفاق 
افتاد و این تفکر شکل گرفت 
که باید در دنیا تاش و کوشش 
کنیم و کسب درآمد و ثروت به 

نوعی عبادت است.
متأسفانه  امــا  مــی افــزایــد:  وی 
ورود  فرهنگ  بحث  به  آقایان 
نمی کنند و از آن پرهیز دارند؛ 
چرا که باید پاسخ پرسش های 

ــواره پــرســش  ــ ــم ــ ــاری را بـــدهـــنـــد. ه ــمـ ــی شـ بـ
جامعه شناسان این بوده چرا کشورهای اسامی 
ــای  ارزش هـ اینکه  دلیل  بــه  مــانــده انــد؟  عقب 

فرهنگی آن ها عقب افتاده است.

هنر باید از منافع مادی بیرون بیاید »
ایــن اســتــاد دانــشــگــاه بــا بــیــان اینکه از نگاه 
سر  بــه  پاندولی  زمــان  در  مــا  جامعه شناسی 
می بریم، تأکید می کند: ما مانند یک پاندول 

میان گذشته و آینده در نوسان 
هستیم و به قول »ژرژ گورویچ« 
آینده تقدم  بر  عقاید گذشته 
مقدم؛  قــرایــی  گفته  دارد.بـــــه 
در ایـــن مــیــان هــنــرمــنــدان کار 
واقع  را می کنند، در  خودشان 
است  ایــن  هنرمندان  رسالت 
که هنر اجتماعی را بیان کنند 
و بالطبع هنر باید در خدمت 
قـــول دکتر  بــه  بــاشــد.  جامعه 
»فاستوس« اثر »توماس مان« 
هنر باید پیش برنده و جنبش انگیز باشد و به 

جامعه بینش فکری بدهد.
این جامعه شناس یادآور می شود: چرا موسیقی 
بتهوون این قدر مهم است؟ زیرا به جامعه پیام 
می دهد؛ در سمفونی شماره سه وقتی قهرمان 
ایـــن مــوومــان  ملی کشته مــی شــود صـــدا در 
خروشان می شود و در سمفونی پنجم می بینیم 
که سرنوشت چنین به در می کوبد و همان گونه 
در سمفونی نهم پیام می دهد که ای انسان ها 

همدیگر را دوست بدارید.این استاد دانشگاه با 
تأکید بر اینکه هنرمندان در جایگاه خودشان 
به رسالتی که دارنــد عمل می کنند، می گوید: 
هنر باید از منافع مادی بیرون بیاید. بنابراین 
هنرمندان تا جایی که می توانند رسالتشان را 
انجام می دهند و البته این در مورد همه آن ها 
صدق نمی کند اما در مجموع می توان گفت 
بله این طور است. هنرمند باید هنرش را در 
خدمت جامعه قرار دهد و برای جامعه فیلم 
بسازد، موسیقی بنوازد و... . اما از طرفی دیگر 
ندارند و حتی  از فرهنگ  آقایان هم اطاعی 

شاید معنی فرهنگ را هم نمی دانند.

بی تفاوتی به فرهنگ 9 هزار ساله ایران »
وی ادامه می دهد: فراموش نکنیم فرهنگ به 
معنای به سوی خدا و تعالی رفتن است، همان 
طور که شاعر می گوید: »به نام خدای جهان 
اما  آفرین/ خداوند فرهنگ و آیین و دیــن« 
می بینیم همه فقط از اقتصاد صحبت می کنند 
و وارد بحث فرهنگ نمی شوند چون از آن ها 

سؤال خواهد شد که تئاتر و سینما چه شد؟ 
وضعیت معیشتی هنرمندان چگونه است و 
هنرمندان برای گریز از شرایط بدی که دارند چه 

باید بکنند؟
این جامعه شناس در تأکید چند باره نسبت 
به اهمیت فرهنگ می گوید: فرهنگ به قدری 
اهمیت دارد که حتی نوع خطوط صورت شما 
را هم تشکیل می دهد و می توان گفت همه 
چیز در فرهنگ شکل می گیرد و به همین دلیل 
است که جامعه شناسان بزرگ دنیا روی مسئله 
فرهنگ کار می کنند و از سویی دیگر در اهمیت 
فرهنگ  چطور  آمریکا  که  می بینید  فرهنگ 
آمریکایی را در تمام دنیا منتشر می کند و از 
آن سود می برد.قرایی مقدم در پایان خاطرنشان 
می کند: فرهنگ ایران یک تاریخ ۹ هزار ساله 
دارد اما نامزدهای ریاست جمهوری فقط درباره 
اقتصاد، بیکاری و... صحبت می کنند اما درباره 
فرهنگ خیر! زیرا فرهنگ شناس باید به این 
عرصه ورود کند و هر کسی نمی تواند به آن 

وارد شود.

گفت وگوی قدس با »امان هللا قرایی مقدم« گفت وگوی قدس با »امان هللا قرایی مقدم« 
درباره دغدغه های فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوریدرباره دغدغه های فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری

فرهنگ فرهنگ 
فدای اقتصاد نشودفدای اقتصاد نشود

فرهنگ ایران یک 
تاریخ 9 هزار ساله 
دارد اما نامزدهای 
ریاست جمهوری 

فقط درباره اقتصاد، 
بیکاری و... صحبت 

می کنند 

بـــــــرش

 بدینوس��یله از كلی��ه صاحب��ان س��هام ش��ركت یا 
نماین��دگان آنان دعوت به عمل می آید در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه كه در س��اعت 10 صبح 
م��ورخ 1400/03/30 در مح��ل : مش��هد– ش��هرك 
صنعتی توس – فاز یك - ش��ركت تولیدی وصنعتی 

تكالن توس  تشكیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1 – اس��تماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی 
برای عملكرد سال منتهی به تاریخ 1399/12/30

2 – استماع گزارش بازرس و حسابرس شركت برای 
عملكرد سال منتهی به تاریخ 1399/12/30

3 – بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 
برای عملكرد سال منتهی به تاریخ 1399/12/30

4 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس 
شركت برای یك دوره یك ساله 

5 – تعیین روزنامه كثیراالنتش��ار جهت درج آگهی 
های شركت 

6 – سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 
هیئت مدیره شركت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شركت تولیدی و صنعتی پایوند توس            

) سهامی خاص (
به شماره ثبت 14098 و شناسه ملی 

 10380297405

/ح
14
02
34
4

آگهـی  مزایده و  مناقصه نوبت دوم

/ع
14
02
13
9

شهرداری كاشمر  در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده و مناقصه كتبی واگذار نماید.
1- مناقصه وصول عوارض نوسازی ) تجدید (

2-  مناقصه نگهداری و آبیاری پارک جنگلی سیدمرتضی ) تجدید (  
3- مزایده واحدهای شماره 3 مجتمع تجاری جانبازان ) تجدید (

4- مزایده كارواش اتوبوسی            5-مزایده كافی شاپ پارک بانوان بولوار جانبازان ) تجدید (
6- مزایده یک قطعه زمین واقع در بولوار ولیعصر با كاربری تاسیسات

7- مزایده غرفه تنقالت واقع در فاز دوم بولوار سید مرتضی
8- مزایده امتیاز اجرای طرح تفكیک زباله و مواد قابل بازیافت

شرایط مزایده :
1-دریافت اسناد:از مورخه 1400/3/19 لغایت پایان وقت اداری 1400/3/29  می باشد. 

2- سپرده شركت در مزایده و مناقصه: حداقل 5% مبلغ كل پیمان می باشد 
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده و مناقصه می  باشد .

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار است .
5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.

6-بازگشایی پاكات : ساعت 18 عصر روز  1 شنبه مورخه 1400/3/30
7- مح��ل دریاف��ت اس��ناد و كس��ب اطالعات بیش��تر ، اداره ام��ور قراردادهای ش��هرداری با تلف��ن تماس : 

4-55227701 – 55229899  می باشد .
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

روابط عمومی شهرداری كاشمر

س
/ 1
40
23
79

مدت اعتبار تضمین شركت در مناقصه : 3 ماه پس از تاریخ  بازگشایی پاكات 
محل تامین اعتبارمناقصه  : از محل داخلی می باشد   .

محل دریافت و تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
فروش اسناد : تا روز دوشنبه مورخ  1400/03/24 در مقابل واریز وجه به مبلغ 500.000 ریال  به حساب  شماره   )  4001107304019551  ( بنام )شركت شهركهای 

صنعتی استان  بوشهر ( در سامانه ستاد میباشد . 
آخرین مهلت تحویل اسناد :  تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ  1400/04/09  ضمنا به پیشنهادهای خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

گشایش پــاكــات : روز یکشنبه مورخ  1400/04/13  ساعت 9 صبح
ضمنا آگهی مناقصه در سایتهای ذیل درج گردیده :

1-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات فقط از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
setadiran.ir  انجام خواهد شد.

iets.mporg.ir  :2- آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور
توجه : هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای« 
شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر

شركت شهركهای صنعتی استان بوشهر

شماره 
عنوان پروژه و محل اجرامناقصه

برآورد هزینه 
اجرای کار

)ریال(

مبلغ تضمین 
شركت درمناقصه  

)ریال(

نوع تضمین 
شركت در 

مناقصه
نظارت رشته و گروه پیمانكاری

مدت 
اجرای 

كار

400/3

انجام خدمات 
HSEE)ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست و انرژی( 

و آتش نشانی شهرکهای 
صنعتی بوشهر2 و ریگ  

14/268/254/0401/500/000/000
طبق آیین 

نامه تضمین 
معامالت 

دولتی

شركت های خدماتی
كدهای

»نگهداری فضای سبز«
»خدمات عمومی«

و »امور تاسیساتی«

 hsee مدیریت
شرکت شهرکهای 
صنعتی استان 

بوشهر
12 ماه  

400/4

بهره برداری و نگهداری 
از تصفیه خانه فاضالب، 
ایستگاه پمپاژ و ایستگاه 
لیفت و سیستم استفاده 
مجدد از پساب فاضالب 
شهرک صنعتی بوشهر2 

13/101/778/5601/350/000/000
طبق آیین 

نامه تضمین 
معامالت 

دولتی

تاسیسات تجهیزات
رتبه )5(

 hsee مدیریت
شرکت شهرکهای 
صنعتی استان 

بوشهر
12 ماه  

شناسه آگهی : 1146703 س
14
02
38
5
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جشنواره زدگی علیه درآمدزایی
ــی  ــش جــهــان ــخـ ــر پـ ــ ــدی ــ ــــک م یـ
حتی  و  مــردم  سالیق  می گوید: 
شده  عوض  دنیا  جشنواره های 
است. زمانی بود که جشنواره ها 
مانند  هــنــری  فیلم های  دنــبــال 
اما  بودند،  کیارستمی  فیلم های 
حاال دیگر کمتر دنبال این سبک 
فیلم ها هستند. کارگردان ها باید 
بــدانــنــد مــخــاطــب جــهــانــی چه 

نیازی دارد.
پایین  علیرضا شاهرخی، مدیر دفتر پخش هنر هفتم دربــاره فروش 
فیلم  های سینمایی ما در جهان گفت: سینمای ما از منظر بین المللی 
در دو بخش جشنواره ها و فروش باید مورد بررسی قرار بگیرد. بدون 
شک در بحث جشنواره ها موفق بوده است، اما در بخش فروش خیر. 
او بیان کرد: ما پیش از هر چیز باید بپذیریم دارای محدودیت هایی 
هستیم و چه در بخش بازار و چه در دیگر بخش های جشنواره این 
محدودیت ها را داریم که بخشی از آن ها به سیاست های کلی کشور و 
برخی به باورهای ما برمی گردد، اما هرچه که هست این محدودیت ها 

وجود دارد. 
را  فیلمی  هر  و  بیاوریم  جشنواره  به  را  کارگردانی  هر  نمی توانیم  ما 
پخش کنیم یا در بخش بازار نیز نمی توان هر کمپانی را به بازار آورد. 
نیست،  ما  توجه  مورد  موضوع جشنواره  در  تنها  اما  محدودیت ها 
بلکه در بحث فروش فیلم در جهان نیز وجود دارد. حتی فیلم هایی 

که اسکار گرفتند نیز نتوانستند فروش باالیی را تجربه کنند.
فیلم های  فــروش مناسب  عــدم  دربـــاره علت اصلی  ایــن مدیر پخش 
سینمای ایران در جهان بیان کرد: چون آن چیزی که تماشاچی عام 
دنیا می خواهد فیلم های ما ندارد، اما این به معنای بی کیفیت بودن 

فیلم های ما نیست.
رویکرد  و  دیــدگــاه  تغییر  دربـــاره  صحبت هایش  بعدی  بخش  در  وی 
جشنواره های دنیا گفت: االن سالیق مردم و حتی جشنواره های دنیا 
فیلم های هنری  دنبال  که جشنواره ها  بود  زمانی  اســت.  عوض شده 
بودند مانند فیلم های مرحوم کیارستمی اما حاال دیگر کمتر دنبال این 
سبک فیلم ها هستند؛ چون تماشاچی دیگر آن حوصله سابق را ندارد. 
برای همین باید ببینیم چه چیزی در دست داریم و بعد مناسب با آن 

انتظاراتمان را بسنجیم.
جشنواره های دنیا در حال حاضر به درام توجه بیشتری دارند و تقریباً 
پذیرش  باشد  هنری  فیلم  اگر  اینکه  نه  البته  شده اند،  داستان محور 

نشود، اما تماشاچی و نظر او برایشان اهمیت بیشتری دارد.
اینکه اشاره کردم برخی از فیلم سازان ما برای جشنواره های خارج از 
کشور فیلم خود را می سازند یک واقعیت جدی است. فیلم سازی آمده 
بود به دفتر ما و گفت که فیلمم را برای حضور در ونیز مهندسی کرده ام، 
در حالی که فیلمش برای حضور در جشنواره های محلی رده پایین هم 
شانس حضور نداشت. پس این فکر خطا را باید از ذهن بیرون کرد که 
حتماً من به عنوان یک فیلمساز باید به جشنواره های خارجی بروم و 
اگر نروم دچار سرخوردگی می شوم. در حال حاضر نه تنها قشر جوان 
ما بلکه حتی کارگردانان میانسال ما نیز عالقه زیادی برای حضور در 

جشنواره های خارجی دارند.

چگونه با اخبار بدی که ما را آزار می دهند مقابله کنیم؟

فرار از تله دانایی

خـــبر

رنا
 ای

س:
عک

 موجودیت سینما به فیلم است مجتبی بهزادیان مدیر سینما فرهنگ تهران در گفت وگو با میزان درباره نبود تبلیغات مناسب فیلم ها و اطالع نداشتن مخاطبان، بیان کرد: موجودیت سینما به فیلم است. فیلم 
خوب همچون کاالیی است که در صورت نبود آن مشتری هم وجود نخواهد داشت. سینماها تنها چندماهی است که از گروه مشاغل ۳ به 2 آمده و شرایط پایدارتری را شاهد هستیم، اما نه فیلمی برای عرضه داریم 

و نه مکان و تریبونی برای تبلیغات. ما هرچقدر بگوییم در سینماها موارد بهداشتی رعایت می شود و پرسنل ما مو به مو به آن عمل می کنند، تا اطالع رسانی نشود تأثیری نخواهد داشت.

 پیش فرض های ذهنی   »
در برخورد با اخبار را عوض کنیم

ــدر تکرار شــده که به  برخی از مسائل آن ق
عــنــوان اصــول غیرقابل تــردیــد در ذهــن ما 
که  شنیده ایم  آن قـــدر  اســت.  گرفته  شکل 
دیگر در برابر آن ها تردید نمی کنیم. مثالً فکر 
می کنیم دنیا دارد روز به روز بدتر می شود، 
و  بدتر می شود  اقتصادی  روز وضع  به   روز 
روز به روز ایمان و دیـــن داری مــردم کاهش 
می یابد. آیا معیاری برای اثبات این حرف ها 
وجود دارد؟ در بسیاری از شاخص ها، زندگی 
ای به مراتب بهتری از گذشتگانمان داریم. از 
نظر سالمت و بهداشت، از لحاظ امکانات 
زندگی  دیگر  شاخص های  خیلی  و  رفاهی 
بدتر شدن  داریــم، پس پیش فرض  بهتری 
اوضاع را اگر کنار نمی گذاریم حداقل در مورد 

آن کامل فکر کنیم.
و  آگــاهــی  توهم  بعدی  اشتباه  پیش فرض 
دانــایــی از خــوانــدن اخــبــار اســت. وقتی در 
در  کــه  هستیم  اتفاقاتی  تــک تــک  جــریــان 
کشور و جهان می افتد، احساس می کنیم 
از بقیه جلوتریم،  خیلی می دانیم و خیلی 
اما واقعاً این طور نیست. آگاهی از اخبار و 
اتفاقات روزمره جهان، تا زمانی که تأثیری در 
زندگی شما نداشته باشد، مزیت چندانی 
ندارد. در بسیاری از موارد حتی نقطه مقابل 
از نویسندگان،  مفید بودن است. بسیاری 
دانــشــمــنــدان، دانــشــجــویــان، هــنــرمــنــدان و 
خیلی های دیگر در زمانی که کار مهمی انجام 
داده اند و یا اثر مهمی را خلق کرده اند، دور از 
اخبار و هیاهوی زندگی روزمره بودند. بسیاری 
از کسانی که رتبه های باالی کنکور و نمرات 
خوبی در دانشگاه دارند، در دوران امتحانات 
کنار  را  اجــتــمــاعــی  و شــبــکــه هــای  مــوبــایــل 
تنها نه  اخبار   می گذارند. خواندن مستمر 
کسی را آگــاه و دانــا نمی کند، بلکه فرصت 
عمیق شدن در کارهای روزمــره و موفقیت 

شغلی – تحصیلی را از شما می گیرد.

به قهقرا نمی رویم »
گروه های  در  که  دیگری  اشتباه  پیش فرض 
زیــاد  یــا دوستانه ممکن اســت  خــانــوادگــی 
ایــن اســت که چــرا ساکت   مشاهده کنید، 
و  می خورند  را  حــق شما  دارنـــد  و  هستید 

مواردی از این قبیل. در برخورد با این مسائل 
دو نکته را حتماً رعایت کنید. اول اینکه شما 
اتفاقات  قــرار نیست که همه  و  نمی توانید 
اطرافتان را عوض کنید. هیچ کس نمی تواند 
همه چیز را عــوض کــرده و بهتر کند. دوم 
اینکه از صحت و کامل بودن خبرها مطمئن 
ایــن مــوج هــای خبری و  از  شــویــد. بسیاری 
اخبار  نبودن  کامل  از  عمومی  ناراحتی های 
منتشرشده در گروه ها و شبکه های اجتماعی 

شروع می شوند.
در آخر بدانید دنیا همیشه اتفاقات خوب و 
مثبت داشته است. 10 سال گذشته خودتان 
اتفاقات  هم  ایــن 10ســـال  در  کنید،  نگاه  را 
خوب بوده و هم اتفاقات بد. 10سال گذشته 

کشور را مرور کنید، هم اتفاقات خوب داشته 
و هم اتفاقات بد. 10 سال آینده شما و 10 
سال آینده کشور و جهان نیز همین شکلی 
آینده هم شاهد  ســال  در 10  ــود.  ب خواهد 
اتفاقات مثبت و منفی خواهیم بود. نباید 
فکر کنیم چــون اخــبــار بــد در صــدر اخبار 
هستند و نفوذ بیشتری در ذهن مردم دارند، 
پس همه چیز بد اســت و داریــم به قهقرا 

می رویم.

 چه اقدام های عملی را »
می توانیم انجام دهیم؟

خبر  کــه  کانال هایی  و  منابع  همه  از  اول 
نیست  الزم  کنید.  کنترل  را  می خوانید 

و  روزنامه  و  خبرگزاری  چندین  از  را  اخبار 
کانال تلگرامی و تلویزیون دنبال کنید. یکی 
دو مورد رسانه را انتخاب کنید و فقط آن ها 
که  باشد  حواستان  البته  کنید.  دنبال  را 
رسانه محدود ممکن است شما را محدود 
کند به همان نگاه و دیدگاه. در موارد خاص 
که موج خبری راه می افتد به سراغ رسانه 
و دیدگاه های مخالف بروید تا ببینید آن ها 

چه می گویند. 
اگر  ببندید.  را  خــبــری  نوتیفیکیشن های 
برنامه ای در گوشی داریــد که از آن خبرها 
را دنبال می کنید یا کانال تلگرامی و صفحه 
را  بــرنــامــه  آن  اعـــالن  اســـت،  اینستاگرامی 
غیرفعال کنید تا در زمان هایی که مشغول 

کــار هستید اخبار مهم و فــوری که عمدتاً 
اتفاقات مهمی هم نیستند، زندگی شما را 
مختل نکنند. بدتر آنکه بسیاری از اخبار 
بــد هستند. خبر  خــبــرهــای  ــوری  فـ و  مهم 
سانحه، مرگ، ابتال به بیماری، آتش سوزی و 

موارد تلخ دیگر.
در خبرهای مربوط به قتل بابک خرمدین 
متأسفانه ویدئویی دست به دست شد که 
ــود. چند هفته قبل هم  ب بسیار دلــخــراش 
ویدئو کــودک آزاری منتشر شد. چندین روز 
پیش هم ویدئو آزار رساندن به یک کودک 
ویدئوها  و  اخبار  ایــن  شــد.  ــده  دی زباله گرد 
اثــرات  تکان دهنده هستند و ممکن اســت 
هر  لطفاً  پس  بگذارند،  روان شما  بر  بــدی 

تصویر یا ویدئویی را تماشا نکنید.

از موج خبری فرار کنید»
خبری که موج شدیدی راه می اندازد، معموالً 
همراه  اتــفــاقــات  و  اخــبــار  از  سلسله ای  بــا 
است. برای مثال خودکشی آزاده نامداری. 
پس از این خبر، موجی از تحلیل ها به راه 
افتاد که آیا این فرد خودکشی کرده، یا او را 
کشته اند یا تئوری های دیگر. پس از آن هم 
تحلیل هایی از گذشته این بازیگر و اتفاقاتی 
بود، مطرح شد. روم های  افتاده  او  برای  که 
کالب هاوس، همایش و سمینارهای برخورد 
با اخبار خودکشی و سایر موارد مشابه هم 
وجود داشتند. در مورد قتل بابک خرمدین 
و داستان بازجویی از والدینش نیز مشابه 
بــود. حواسمان باشد این اخبار تا مدت ها 
ما  چشمان  مقابل  در  مختلف  اشکال  به 
هستند، اما نباید به آن ها بیش از حد توجه 

کنیم. 
انسان ها  ما  همه  نکنید  فراموش  پایان  در 
زمان محدودی داریم، توانایی ذهنی و انرژی 
ایــن منابع  از  اســت.  نیز محدود  بدنی مان 
محدودی که در اختیار داریــم باید بتوانیم 
به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. بعید 
ویژه  به  اخبار،  مــداوم  کــردن  می دانم چک 
از  استفاده  بــرای  مناسبی  بد، شیوه  اخبار 
این زمان و انرژی محدود باشد، پس اخبار 
را کنترل شده بخوانید و بدانید خبرها آن قدر 
مسائل مهمی نیستند؛ خبر اگر مهم باشد 

خودش را به شما می رساند.

پرداختیم  موضوع  این  به  قبل  در شماره های  رزمی  مرتضی   
یا اخباری که اهمیت کمتری  که رسانه ها چگونه بر اخبار بد 
بر زندگی ما دارند، تمرکز می کنند. در این مطلب می خواهیم 
اخبار  با  مقابله  به  آن ها  با  که می توانیم  بپردازیم  راه هایی  به 
بد برویم. اخباری که در این چند روز مواردی هم داشتیم که 

توسط  خرمدین  بابک  ناراحت کننده  قتل  خبر  آن  مهم ترین 
پدر و مادرش بود. در برخورد با این اخبار مهم است که حتماً 
باید راه هایی را برای دفاع از خودمان داشته باشیم تا کمتر به 
روان ما آسیب بزند و در کارهای عادی و فرایند روزمره زندگی 

اختالل ایجاد نکند. 

برگ سبز،  برگ کمپانی و کلیه اسناد مالکیت خودرو 
س���واری پراید 131SE مدل 1396 رنگ س���فید روغنی 
ب���ه ش���ماره موتور M135957146 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100H1049946 و ش���ماره انتظامی 817 ه 18 
ایران 74 به مالکیت فاطمه س���لطان امانی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کلی���ه مدارک خ���ودروی پژو پارس م���دل 1388 رنگ 
خاکستری- متالیک به ش���ماره انتظامی 383ص62 
ایران 36  ش���ماره موت���ور 12488060892 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CA29E836391 شاس���ی 
ابراهی���م خطیب���ی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
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برگ س���بز، خودرو س���واری پراید 131 مدل 1394 
رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موتور 5323053 
و ش���ماره شاس���ی NAS411100F1076611 و شماره 
انتظام���ی 627 ج 51 ایران 41 به مالکیت محبوبه 

توکلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت س���واری سمند شماره پالک ایران 54 -756 
ق 34 رن���گ س���فید روغن���ی م���دل1390 ش���ماره 
موتور: 14790006139 ش���ماره شاس���ی:  282900 
به مالکیت حس���ین بلند کدمل���ی 5889925504 
شهرس���تان بش���رویه مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 14
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ب���رگ س���بز موتورس���یکلت سیس���تم دین���و تی���پ 
تری���ل 200 دیاموند به رنگ مش���کی م���دل 1389 
به ش���ماره موتور *163FML*D760609 و شماره 
تن���ه NBY***200L8900447ب���ه ش���ماره پ���الک

637-81466 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار 
ساقط می گردد.  14
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برگ س���بز خودروی  جیلی X7AT2400 امگراند مدل 
2014 رنگ مشکی- روغنی به شماره انتظامی 988ن53 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور JLD4G24DAJC00411 و 
شماره شاسی L108DBZ56E3078693 به مالکیت 
حس���ن دوس���ت محمدی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
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کارت و کارت س���بز خودرو س���واری پژو 405 مدل 
1388 به ش���ماره انتظامی 85 د 694 ایران 85 و 

شماره موتور12488235398 و شماره شاسی
پ���ری  گل  بن���ام    NAAM01CAXAR311524
میرش���کار مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 
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     دهیاری روستای 
امیرآباد 

از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه ش�ورای اسالمی روستا در 
نظ�ر دارد  اج�رای عملیات جمع آوری زباله ، رف�ت و روب و الیروبی کانال های 
معابر روس�تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و ش�رکت های واجد ش�رایط 
و دارای صالحی�ت خدم�ات از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکس�ال 
واگ�ذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و خرید اس�ناد تا 
تاریخ 1400/03/26 به آدرس مشهد ، بلوار توس ، نبش توس 120 ، پالک 2 ، طبقه 
دوم ، ش�رکت تعاونی دهیاریهای غرب بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد ، امور مالی 
دهی�اری امیرآباد مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت فیش واریز وجه 
به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 391551484  نزد بانک کشاورزی 
بنام دهیاری  امیرآباد ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها مختار اس�ت. 

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.                                
                                                               دهیاری امیرآباد
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تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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آگهی شناسائی سازندگان واجد صالحیت
شركت خمیرمایه رضوی) سهامی خاص(

این شركت در نظر دارد یكدستگاه بسته بندی خمیر مایه تازه خریداری 
نماید لذا از شركت هائی كه دارای تجربه عملی ساخت دستگاه مزبور 
از  و رزومه مرتبط  را دارند  درخواست می شود ظرف مدت یك هفته 
تاریخ درج آگهی ، رزومه كاری خود را به آدرس شركت واقع در : كیلومتر 
67 جاده مشهد- قوچان؛ شركت خمیرمایه رضوی پست و یا به آدرس 
است  بدیهی  نمایند.  ایمیل   Info@razaviyeast.com الكترونیكی 
درخواست شركتهائی كه فاقد تجربه عملی و یا رزومه ضعیف درساخت 

دستگاه بسته بندی مزبور باشند، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
شركت خمیرمایه رضوی) سهامی خاص(

س
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 اداره کل بنیاد ش��هید و امورایثارگران خراسان ش��مالی، در نظر دارد با توجه به مجوز 
شماره 50010/00/46129 مورخه 1400/02/15 اداره کل پشتیبانی و مهندسی ستاد مرکز، 
تامین نیروی انس��انی مورد نیاز جهت انجام خدمات نظافتی و پذیرایی، خود را به تعداد 
دوازده نفر از طریق مناقصه عمومی به مناقصه گذاش��ته و به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید.
ل��ذا درص��ورت تمای��ل، اس��ناد مناقص��ه را الزام��ا از س��امانه الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس :
 www.setadiran.ir اخذ و طبق مش��خصات و ش��رایط  اعالمی نس��بت به اعالم پیشنهاد خود مهمور 
ب��ه مهر ش��رکت و با امضا صاحب��ان امضاء مجاز اق��دام فرمایید. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
ع��دم عضوی��ت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امض��اء الکترونیکی جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
محتویات پاکت: ) پاکت الف ش��امل ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقصه، تصویر اس��کن ش��ده از 

طریق سامانه بارگذاری و الزاما بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه بنیاد استان گردد(
پاکت الف( ضمانت نامه بانکی به مبلغ 800/000/000 ریال به مدت سه ماه شمسی از 1400/03/18 
الی 1400/06/18 در وجه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی ) فرم مربوطه در 

اسناد مربوط به ضمانت نامه پیوست و مهر و امضاء گردد(
پاکت ب( کلیه اسناد و مدارک شرکت شامل: رزومه و سوابق مرتبط با موضوع مناقصه، اساسنامه، 
آگهی تغییرات ، روزنامه آگهی تاسیس و پروانه و گواهی صالحیت صادره از اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی استان و گواهی ایمنی و... ) صرفا در سامانه ستاد بارگذاری شود(
پاک��ت ج( پیش��نهاد قیمت، طبق فرم ش��ماره دو اس��ناد مناقصه) طب��ق توضیح��ات آنالیز قیمت(                             

) صرفا در سامانه ستاد بارگذاری شود(
توضیح 1: تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه: 1400/03/18 لغایت 1400/03/20 ساعت 14

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: 1400/03/29 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایی:1400/03/31

توضیح 2: محل تحویل اس��ناد مناقصه)صرفا پاکت الف(: دبیرخانه بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
خراسان شمالی واقع در خیابان ابوریحان بیرونی، حداکثر تا ساعت 14 مورخه 1400/03/29

هزینه دو نوبت آگهی مناقصه ، بعهده برنده مناقصه میباشد.

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه 

دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( 
در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 
نسبت به انتخاب پیمانکار رنگ آمیزی 
س��اختمان خوابگاه دانش��جویی اقدام 
نماید.  از متقاضیان دعوت می ش��ود 
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه به س��ایت دانشگاه به 
)www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعه نمایند.
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 م الف 2248 / شناسه آگهی 1145535

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی-نوبت دوم 
ش�ركت ش�هركهای صنعتی خراس�ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی)فش�رده( " اجرای پروژه عملیات 
خاكی، روسازی، آسفالت و جدولگذاری بلوار ورودی و معابر شهرك صنعتی مشهد 5 " با مشخصات زیر را از طریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی 
پاكتها از طریق درگاه س�امانه تداركات الكترونیكی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/3/18 می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1400/3/22
آخرین مهلت زمانی ارائه اسناد ارزیابی و مناقصه و پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1400/04/05

زمان بازگشایی پاكتهای مناقصه گرانی كه حدنصاب امتیاز الزم در ارزیابی كیفی را كسب نموده باشند: ساعت 13 مورخ 1400/04/08
اطالعات تماس ش�ركت ش�هركهای صنعتی خراس�ان رضوی جه�ت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاكته�ای »الف« : 

مشهد- بلوار خیام- بعد از خیام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 021-85193768

 و در مشهد 051-37628326
مش�خصات كار: اجرای حدود 150000 مترمكعب عملیات خاكی، 24000 مترمكعب زیراس�اس، 7600 مترمكعب اس�اس، 233625 مترمربع سانتیمتر 

آسفالت بیندر، 3000 مترطول جدول وت پرس به ارتفاع 30 سانتیمتر و 5500 مترطول جدول وت پرس به ارتفاع 45 سانتیمتر.
مبلغ برآورد: 133.489.074.733 ریال بر اساس فهارس بهای سال 1400 )اعتبار طرح غیرعمرانی(.

مدت انجام كار: 18 ماه.
تضمین ش�ركت در مناقصه: ش�ش میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی به شماره 123402/ ت 50659 ه�  مورخ  94/9/22 .
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران: راه و ترابری - تمامی پایه ها

برگ سبز،  برگ کمپانی و کلیه اسناد مالکیت خودرو 
س���واری پراید 131SE مدل 1396 رنگ س���فید روغنی 
ب���ه ش���ماره موتور M135957146 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100H1049946 و ش���ماره انتظامی 817 ه 18 
ایران 74 به مالکیت فاطمه س���لطان امانی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
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 MTکویی���ک ب���ک  ه���اچ  س���واری  س���بز  ب���رگ 
ای���ران30-757ق24  پ���الک  ش���ماره  م���دل1399 
ش���ماره موت���ور M15/8908462 ش���ماره شناس���ایی 
NAS841100L1047499ب���ه ن���ام مریم س���لیمانی راد  

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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پالکت روی اطاق جلو خودرو وانت تویوتا 2000 مدل 
1983 ب���ه رنگ س���ورمه ای متالیک به ش���ماره موتور 
 R5 602803 ب���ه ش���ماره شاس���ی RK 1102149543
به ش���ماره پالک 834ط16 – ایران95 بنام حمیداله 
دامنی به شماره ملی 6459740577 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر ,ع
14
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کارت پ���الک خودرو وانت عموم���ی تویوتا 2000 مدل 
1981 ب���ه رنگ خاکس���تری – روغنی به ش���ماره موتور 
1975203 ب���ه ش���ماره شاس���ی 030067 ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 656ع26 – ای���ران 51 بن���ام الیق وطنی به 
شماره ملی 3820244441 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر  ,ع
14
02
38
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برگ س���بز  خ���ودرو وانت زامیاد م���دل 1394 رنگ 
آبی روغن���ی به ش���ماره موت���ور Z24700663Z و 
شماره شاسی NAZPL140BF0430601 و شماره 
انتظام���ی 184 ط 54 ای���ران 42 ب���ه مالکیت علی 

اصغر شکوری مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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ارتباطات و امور بین الملل

 شركت ایران خودرو خراسان در نظر دارد مقدار 42.483 كیلوگرم برنج 
ایراني درجه یک مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي از تامین كنندگان واجد 

شرایط خریداري نماید.
سپرده شركت در مناقصه 650.000.000 ریال مي باشد .

تاریخ  از  مناقصه  اسناد  تحویل  و  تكمیل   ، دریافت  جهت  توانند  مي  متقاضیان 
1400/03/17   لغایت  1400/03/24  به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوري از واحد بازرگاني ایران خودرو خراسان 
  www.ikkco.ir اینترنتی  از طریق سایت  یا  و  الي15  از ساعت8  كاري  روزهاي  در 
با شماره هاي تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلي  و یا تماس 

  ))4021(
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شركت ایران خودرو خراسان ، كیلومتر 55 
جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه كمیسیون معامالت در روزهاي كاري از ساعت8 الي15 
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایي پاكات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 

ساعت 14 می باشد .
)شركت ایران خودروخراسان در رد یک یا كلیه پیشنهادات واصله مختار است(

)هزینه درج یک نوبت آگهي روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(

آگهي مناقصات عمومي یک مرحله اي با ارزیابي 
كیفي تامین كنندگان

شماره:  1400/2953- م/170

14
02
38
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توقف پذیرش در دانشگاه های بدون استاد 
غــامــحــســیــن رحـــیـــمـــی، مــعــاون 
عتف  وزارت  فــنــاوری  و  ــژوهــش  پ
ســـامـــانـــدهـــی  طـــــرح  در  ــفــــت:  ــ گ
آمــوزش عــالــی، چــهــار هـــدف مهم 
از رشــد کمی  داریــم که جلوگیری 
به  آن هــا  مهم ترین  از  مؤسسات 
برای  زمینه  ایجاد  مـــی رود.  شمار 
برای  زمینه  ایجاد  کیفی،  ارتــقــای 
دارای  تــابــعــه  مــؤســســات  ایــنــکــه 
مأموریت تخصصی شوند و در نهایت مدیریت این مؤسسات زیر نظر 
ساماندهی  طرح  اهــداف  دیگر  از  گیرد  انجام  جامع  دانشگاه  مدیریت 

آموزش عالی محسوب می شود.
به گــزارش مهر وی گفت: مؤسسه هایی که در مکان های استیجاری به 
بــازه زمانی به ملک دائــم بروند دچــار توقف  سر می برند اگر نتوانند در 
پذیرش خواهند شد و مؤسسه هایی که بدون داشتن استاد اقدام به گرفتن 

دانشجو کرده اند نیز به زودی دچار توقف پذیرش خواهند شد.

یک مسئول پلیس فتا هشدار داد

 کالهبرداری با راه اندازی 
گروه های غیررسمی انتخاباتی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتا نسبت 
در  کــاربــران  ناآگاهانه  عضویت  به 
مجازی  فضای  انتخاباتی  گروه های 

هشدار داد.
عــلــی محمد رجــبــی به  ســرهــنــگ 
بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جـــوان گفت: 
دعــــوت بـــه گـــروه هـــای انــتــخــابــاتــی 
ــی، تــــرفــــنــــدی بـــــرای  ــ ــم ــررســ ــ ــی ــ غ
شرایط  از  سوءاستفاده  با  سودجو  افــراد  از  برخی  سایبری  کاهبرداری 
انتخاباتی است. برخی به دنبال جذب فالوور و یا سوءاستفاده از هموطنان 
هستند، بنابراین الزم است هموطنان عزیز با دقت و هوشیاری بیشتری 

در این فضا عمل کنند.
وی افزود: کاربران به کانال ها و گروه های غیررسمی ایجاد شده در فضای 
نکنند،  گروه ها دعوت  این  به  را  و مخاطبان خود  نکرده  اعتماد  مجازی 

همچنین اطاعات هویتی خود را به این گونه گروه ها ندهند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

 دریافت پانسمان های 
بیماران پروانه ای تکذیب شده است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به برنا گفت: سازمان غذا و 
دارو از سرنوشت پانسمان های بیماران  ای بی اطاع ندارد.

حسینعلی شهریاری گفت: با سازمان غذا و دارو تماس گرفتم و به بنده 
اعام کردند 5.8 تُن پانسمان بیماران پروانه ای را دریافت نکردند و چنین 
موضوعی صحت نــدارد، اگر خانه »ای بی« مــدارک و مستنداتی دارد، 
ارائه دهد تا سازمان غذا و دارو و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
هاشمی  حمیدرضا  سید  حــجــت االســام  پیش  کــنــد.چــنــدی  پیگیری 
گلپایگانی، مؤسس و مدیرعامل خانه ای بی از گُم شدن 5/8 تن پانسمان 
کودکان  ای بی -که به وزارت بهداشت تحویل داده شده تا به صورت ادواری 

در اختیار این خانه قرار دهند- خبر داده بود.

عضو کمیته علمی ساخت واکسن کووایران برکت:

 واکسن تأیید شده برای واکسیناسیون
 زیر ۱۸سال نداریم

علمی  کمیته  عضو  طبرسی،  پیام 
برکت در  کووایران  واکسن  ساخت 
با توجه به درخواست  اینکه  مورد 
آمــوزش و پــرورش بــرای در اولویت 
قرار گرفتن معلم ها و دانش آموزان 
برای واکسیناسیون، آیا این اقشار 
ــرکــت اســتــفــاده  هـــم از واکـــســـن ب
ــفـــت: بـــرای  مــی کــنــنــد، بـــه آنــــا گـ
که  را  واکسنی  هر  واکسیناسیون 
وزارت بهداشت تأیید کند باید استفاده کنند، البته در حال حاضر واکسن 
تأیید شده برای واکسینه کردن افراد زیر ۱8 سال در کشور نداریم و بحث 

مطرح شده در مورد معلم هاست.

خبر

 ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای مددجویان  در دو سال پیش رو معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: 50 هزار واحد مسکونی روستایی برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد ساخته 
می شود. جعفر صباغیان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعالم کرد: ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه مجلس به ساخت مسکن برای محرومان و نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد اختصاص دارد. ساخت این 
واحد های مسکونی یک تفاهم نامه چندجانبه بین ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، سپاه و کمیته امداد است و قرار است 50 هزار واحد مسکونی روستایی در سال 1400 و 1401 ساخته شود.

محمود مصدق  برنامه نفسگیر رتبه بندی 
نظام  چالش  مهم ترین  عنوان  به  معلمان 
صبح  سرانجام  کشور  پرورش  و  آموزش 
دیروز پس از ۱0 سال یک گام دیگر به خط 
پایان خود نزدیک شد و نمایندگان مجلس 
الیحه  بررسی  جریان  در  اسامی  شورای 
نظام رتبه بندی معلمان، با کلیات این الیحه 

موافقت کردند.
ــا تــمــامــی مــحــاســن و  رتــبــه بــنــدی معلمان ب
آبـــادگـــران  ــــت  دول در  مثبتش  ــژگــی هــای  وی
وزارت  زمــان  در  اینکه  تا  نرسید  نتیجه  به 
و  آمــــوزش  پیشین  ــر  وزیـ فــانــی،  علی اصغر 
پرورش گام نخست رتبه بندی معلمان اجرا 
شد اما به دلیل کمبود اعتبار باز هم آنچه 
اجرا شد نتوانست جامعه فرهنگیان را راضی 

کند. 
هــزار  ســـال 98، 2  بــودجــه  در  و  بعد  کمی 
میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان 
اختصاص یافت تا تمامی فرهنگیان با بیش 
از دو سال سابقه کار بر اساس صاحیت های 
در  ــود  خـ حـــرفـــه ای  و  عــمــومــی، تخصصی 
رتبه های یک تا پنج قرار گرفته و به تناسب 
رتبه های پنج گانه از مزایایی برخوردار شوند اما 
باز رقم تخصیص یافته پاسخگوی نیازها نبود 
و برای فرهنگیان چندان نتیجه ای به همراه 

نداشت. 
شد  لبریز  مجلس  صبر  کــاســه  ســرانــجــام 
از  آمـــوزش  اعضای کمیسیون  که  بــه طــوری 
دولت خواستند هرچه سریع تر در خصوص 
نظام رتبه بندی معلمان الیحه ای تدوین کند 
و برای تصویب به مجلس ارائه دهد تا این 
این  غیر  در  تبدیل شــود  قانون  به  موضوع 
صــورت این کمیسیون خود طرحی در این 

زمینه تدوین و به تصویب می رساند. 
بدین ترتیب هرچند دولت در تردید بود که 
آیا رتبه بندی معلمان نیاز به الیحه دارد یا 
اینکه با اجرای ماده 63 قانون برنامه ششم 
توسعه می توان برنامه یاد شده را پیاده کرد اما 
سرانجام با تصویب الیحه پیشنهادی وزارت 
آموزش وپرورش آن را بیست و پنجم اسفند 
سال گذشته بــرای تصویب تقدیم مجلس 

کرد. 
از ســوی دیــگــر یــک مــاه بعد الیــحــه نظام 
کمیسیون  تأیید  بــه  معلمان  رتــبــه بــنــدی 
آموزش مجلس رسید و نهم خرداد امسال 
با رأی مثبت ۱56 نماینده در اولویت نوبت 
و  گرفت  قــرار  در صحن مجلس  رسیدگی 
چنان که اشاره شد سرانجام کلیات آن صبح 
مجلس  علنی  صحن  نشست  در  ــروز  دیـ

تصویب رسید. به 
با وجود این  باز هم بخشی از جامعه فرهنگیان 
با توجه به اشکاالت این الیحه نگران طوالنی 
شدن بررسی و تصویب جزئیات آن از سوی 
مجلس اند و اینکه نکند با پایان دوره دولت 

دوازدهم، این مهم باز هم متوقف شود. 

 دولت سیزدهم هم »
نمی تواند الیحه را پس بگیرد

محمد مهدی زاهدی، 
ــو کــمــیــســیــون  عــــضــ
آمــــــــــــوزش مــجــلــس 
شـــــورای اســـامـــی در 
ــا قــدس  ــ گـــفـــت وگـــو ب
می گوید: خوشبختانه با تدبیر این کمیسیون 
قرار شد بررسی و تصویب الیحه رتبه بندی 
معلمان به دولت بعد نیفتد. بر این اساس، 
کلیات این الیحه به سرعت در این کمیسیون 
بررسی و به صحن ارجــاع شد که دیــروز با 
و  رسید  تصویب  بــه  کلیاتش  مثبت،  رأی 
نشود  تصویب  هــم  آن  جزئیات  اگــر  حــاال 
چندان مهم نیست؛ چون حتی با پایان کار 
دولت، فرایند بررسی و تصویب جزئیات آن 
در مجلس طی می شود و دولــت آینده هم 
نمی تواند آن را پس بگیرد یعنی با تصویب 
کلیات، این الیحه دیگر قابل برگشت از سوی 
دولت سیزدهم نیست؛ ضمن اینکه بررسی 
و تصویب جزئیات آن هم در یک ماه آینده 

انجام می شود. 
 وزیر اسبق عتف با اشــاره به اینکه بودجه 
کــافــی بـــرای اجـــرای الیــحــه نــظــام رتبه بندی 

معلمان پیش بینی شده و جای هیچ گونه 
نگرانی در این خصوص نیست، در خصوص 
عمده ایرادهای این الیحه می گوید: در این 
نشده  دیــده  معلم  منزلت  و  کرامت  الیحه 
است. رتبه بندی معلمان به یک تا پنج، چیز 
جایگاه  دانشگاه  در  نیست.  خوبی  خیلی 
مــربــی، اســتــادیــار، دانــشــیــار، اســتــاد تمام را 
داریم؛ باید  برای معلمان نیز چنین جایگاهی 
را تعریف می کردند نه اینکه بگویند فانی 
رتبه اش یک، دو یا سه است. باید عبارت های 
معلمان  دادن جایگاه  نشان  بــرای  مناسبی 

به کار ببریم تا جامعه هم احترام بگذارد. 
مــردم کرمان در مجلس مشخص  نماینده 
ــقــای معلمان  نــشــدن ســازوکــار ارزیــابــی ارت
ــد و  ــراد مهم ایــن الیــحــه مــی دان ــ را دیــگــر ای
ارزیــابــی خــود دو مؤلفه  می گوید: ســازوکــار 
دارد. یکی اینکه ماک و معیارهای ارزیابی 
باید چه چیزهایی باشد؛ مورد دوم هم اینکه 
در  ما  باشند.  کسانی  چه  ارزیابی کننده ها 
وزارت علوم برای همه این موارد دستورالعمل 
داریم حتی برای این ها مصوبه شورای عالی 
انقاب فرهنگی وجود دارد و کاماً مشخص 
ارتقا شامل چه  و  ارزیــابــی  آیتم های  اســت 
چیزهایی می شود و چه گروهی باید بیایند. 
حتی در دانشگاه هیئت ممیز وجود دارد که 
کار اصلی اش بررسی همین هاست اما در این 
الیحه اصاً چنین چیزی پیش بینی نشده 

است. 
زاهـــدی ادامـــه مــی دهــد: ایـــراد دیــگــر الیحه 
رتبه بندی که اگر رفع نشود دوباره در آموزش 
ایــن است  ایجاد چالش می کند  پـــرورش  و 

کسی که تازه وارد آمــوزش و پــرورش شود و 
مراحل خدمتش را تا 30 سال طی کند، در 
پایان می تواند به جایگاه و رتبه یک برسد؛ 
اما در الیحه، ضابطه مشخصی برای تعیین 
در حــال خدمت  که  فرهنگیانی  ــرای  ب رتبه 
هستند، پیش بینی نشده است. البته چنین 
کاری هم راحت نیست اما اگر مجلس روی 
ایــن مــوضــوع کــار نکند دولـــت بـــرای اجــرای 
الیحه قطعاً با مشکل روبــه رو می شود و در 
این صورت مشکل به دولت بعدی می رسد 
و فرهنگیان هم فکر می کنند دولت سیزدهم 

اراده ای برای حل مشکل فرهنگیان ندارد. 

فقط معلمان را دیده اند»
ــور،  ــ ــی پـ ــاجــ رضــــــا حــ
عضو دیگر کمیسیون 
و  تحقیقات  آمـــوزش، 
فــنــاوری هــم تصویب 
ــنـــدی  ــبـــه بـ ــه رتـ ــحــ ــ الی
از سوی مجلس قطعی می داند  را  معلمان 
و به قدس می گوید: بــرای اینکه این الیحه 
ــم زحمت  به سرانجام برسد ایــن همه داری
نشود؟  تصویب  مــی شــود  مگر  می کشیم؛ 
اجــرای  بــرای  تصویب می شود. حتی  حتماً 
مناسب آن در الیحه بودجه سال ۱400 کشور 
۱5 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته 
است. بنابراین جامعه فرهنگیان و مردم عزیز 
نباشند.  الیحه  ایــن  نشدن  تصویب  نگران 
نظام رتبه بندی معلمان تا پایان دوره فعالیت 

دولت دوازدهم تصویب می شود. 
وی نیز ایرادهای الیحه رتبه بندی معلمان را 

زیاد می داند و می گوید: مثاً در این الیحه 
فقط معلمان را دیده اند و توجهی به کسانی 
آمـــوزش و  ادارات  بــه عــنــوان کارمند در  کــه 
پــرورش فعالیت می کنند نشده اســت؛ در 
ــرادی که وارد آمــوزش و  اف حالی که معموالً 
پرورش می شوند به عنوان کارمند استخدام 
استخدام  معلم  به عنوان  بلکه  نمی شوند؛ 
می شوند. در واقع این معلمان هستند که 
به مرور زمان مدیریت و جایگاه های اداری را 
پر می کنند و کسی از بیرون به عنوان کارمند 

اداری وارد نظام آموزشی نمی شود. 

چرا ناراضی هستیم؟ »
نایب  محمد وحیدی، 
ــــس کــمــیــســیــون  ــی ــ رئ
تحقیقات  و  ــوزش  ــ آم
مــــجــــلــــس شـــــــــورای 
رأی  هـــــم  اســـــامـــــی 
نظام  الیحه  بررسی  فوریت  به  نمایندگان 
عزم  نشانگر  را  علنی  صحن  در  رتبه بندی 
ــرای اجــرایــی شدن  راســخ نمایندگان ملت ب
بنیادین  تحول  سند  شــده  تعطیل  بخش 
آمــوزش و پــرورش می خواند و می گوید: این 
الیحه بر توجه به معلمان به عنوان مهم ترین 
مؤلفه اثربخش در تعلیم و تربیت تأکید دارد.
وی در همین زمینه می افزاید: همه ما به این 
دلیل از آمــوزش و پــرورش ناراضی هستیم 
به یک وضعیت مطلوب  ــرای رسیدن  ب که 
به اندازه کافی تاش نکرده، چنان که تاکنون 
تنها در حوزه کمّی و پوشش تحصیلی اقدام 
شده و در راستای کیفی شدن آموزش اقدامی 

صورت نگرفته است. 
اجـــرا نشدن  دالیـــل  دربـــاره عمده ترین  وی 
تــا کنون،  رتــبــه بــنــدی معلمان  طـــرح  کــامــل 
برنامه  قانون  در  اگرچه  می گوید:  قدس  به 
ششم توسعه کشور این موضوع پیش بینی 
شــده امــا تــاکــنــون فــاقــد آیــیــن نــامــه اجــرایــی 
بــوده اســت. دولــت بــرای این منظور باید یا 
می کرد  ارائـــه  الیحه  یا  و  اجــرایــی  آیین نامه 
که تا اواخــر ســال گذشته هیچ یک از این 
دو را انجام نداده بود و این مهم ترین دلیل 
معلمان  رتبه بندی  برنامه  نشدن  اجــرایــی 
کنون است چون ضمانت اجرای هر قانونی  تا 
آیین نامه ای است که دولت باید در پیوست 
آن بیاورد. اما دولت سرانجام با پیگیری های 
زمینه  ایــن  در  آمــوزش الیحه ای  کمیسیون 
تدوین و برای تصویب به مجلس داده است 
که ان شاء هللا به زودی در صحن علنی بررسی 

و تصویب می شود.

با تصویب کلیات الیحه رتبه بندی در مجلس، نگرانی فرهنگیان به پایان می رسد 

معلمان سرانجام کالس بندی می شوند

دستچین

۱۰ استان کشور جراح کودکان ندارند
احمد خالق نژاد طبری، رئیس انجمن جراحان کودکان 
جراحان  نداشتن  حضور  از  ایرنا  با  گفت و گو  در  ــران  ای
کودکان در استان های محروم گفت و افزود: استان های 
کردستان،  یــاســوج،  اردبــیــل،  بوشهر،  هــرمــزگــان،  ایـــام، 
و  بلوچستان  و  سیستان  شمالی،  و  جنوبی  خــراســان 

سمنان پزشک جراح کودکان ندارند.

دومین کشور هدر دهنده انرژی هستیم
به گزارش ایرنا عیسی کانتری، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: در 25 سال گذشته شدت انرژی 
در کشور از 2۱ به 23 درصد افزایش یافته است و اکنون 
انــرژی  هدردهنده  کشور  دومین  روســیــه،  از  پس  ــران  ای
محسوب می شود. این در حالی است که شدت انرژی 

در کشور عربستان  ۱4 درصد است.

دعوا سر سود متادون است
حمایت های  و  درمــان  مدیرکل  منش،  تویسرکان  رضــا 
اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر به مهر گفت: یکی 
بحث  متادون،  داروی  روی  اصلی حساسیت  دالیــل  از 
مالی قضیه است که صنف درمانگران می گویند ما باید 
این دارو را بفروشیم و سود کنیم و صنف داروخانه ها هم 

عاقه مند به توزیع این دارو برای سود بیشتر هستند.

س
فار

س: 
عک

نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار : ش��ركت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی )س��هامی خاص(- بیرجند- س��ایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان ش��هدای نیروی 
انتظامی- ش��ركت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- كدپس��تی : 9719866838 - تلفن :  32392000-056 ، نمابر امور قراردادها :  056-32400523
موض��وع مناقص��ه : گازرس��انی ب��ه واحدهای صنعت��ی و تولیدی غرب اس��تان خراس��ان جنوبی ب��ه روش PC از طریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

 )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2000091444000020(
ش��رح مختص��ر كار موض��وع مناقصه : پروژه تهیه مصالح و اجرای حدود 28164 متر ش��بکه تغذیه فوالدی ، 58000 متر ش��بکه توزیع پلی اتیلن ، نصب 200 مورد انش��عاب پلی 
اتیلن و نصب و راه اندازی 6 مورد ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز )T.B.S( كابینتی به ظرفیتهای 250 ، 400 ، 1000 ، 2500 و5000 و10000 متر مکعب بر س��اعت و 13مورد ایس��تگاه                          

  PC اندازه گیری كابینتی به ظرفیتهای 400 و 1000 و 2500 متر مکعب بر ساعت در سطح كل استان خراسان جنوبی به روش
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ 

تضمین 7.000.000.000 ریال ) هفت میلیارد ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از آخرین مهلت عودت اس��ناد مناقصه در س��امانه س��تاد عالوه بر بارگذاری از طریق س��امانه مذكور بایس��تی به امور 

قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع بند ق تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان :
•دارا بودن حداقل پایه 4 در رش��ته تأسیس��ات و تجهیزات و یا پایه 5  در رش��ته نفت و گاز       •ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی        

•داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط     •ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی 
•ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 99 ویا حداقل سال 98 توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .

نکته 1 : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .
نکت��ه 2 : در فرآین��د ارزیابی فنی و كیفی ، امتیاز تش��ویقی مجریان و پیمانکاران فلزی دارای گواهینام��ه ایزو 3834 معتبر در بخش فنی 5 و در بخش كیفی 5 امتیاز از صد 

امتیاز كل لحاظ می گردد و درآینده اجباری خواهد گردید.
برنامه زمانی مناقصه :

•مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی : از تاریخ 1400/03/18 لغایت ساعت 08:00روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 
•آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی كیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت 08:00 چهارشنبه مورخ 1400/04/09

•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1400/04/13      •مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/04/13 لغایت ساعت 09:30روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16
•آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت 09:30 شنبه مورخ 1400/04/26

•زمان و مکان بازگشایی پاكات : ساعت 10:00روز شنبه مورخ 1400/04/26- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
با توجه به اینکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد لذا الزم است 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 . 
الزم به ذكر است اسناد از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی 
كیفی ، بایس��تی اس��ناد را تا آخرین مهلت ذكر ش��ده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می بایست اسناد 
مناقص��ه را پس از بارگذاری در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت تا قبل از ش��روع جلس��ه كمیس��یون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخان��ه رمز و محرمانه واحد 

حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد. 

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                      شناسه آگهی 1143579
روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

ف
, 1
40
22
72

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی- نوبت دوم 
 )مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره 53065658(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960306012000127 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه آذرپندار فرزند مختاربه شماره شناسنامه 468صادره از کاشمر  در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 162/50 متر مربع از پالک 1560 فرعی از 76 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
طوبی 8 خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ-1401761
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/04          تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/03/19
احمد جهانگیر   -  قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 139960306012003933 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حامد فخار طبس��ی فرزند علی به شماره شناسنامه 0890020701صادره از کاشمر  در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 2111 متر مربع از پالک 146 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
به آدرس انتهای خیابان نیازمند نبش میدان خریداری از مالک رس��می آقای مهدی احمد پناه و مجیب احمدی 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .آ-1401768 میم الف : 36
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/04                          تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/03/19                                                                                

احمد جهانگیر  - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

بدینوس��یله به اط��الع كلیه س��هامداران 
شركت بهسازان طبیعت نصر یزد می رساند 
مجمع عمومی سالیانه عادی نوبت اول این 
ش��ركت در تاری��خ 1400/03/30 س��اعت 
9صب��ح در محل دفتر ش��ركت به نش��انی 
یزد – بلواردانش��جو– كوچ��ه جعفری نژاد 
– كوچ��ه نهم – كد پس��تی 8916755583 
برگزارمی ش��ود لطفا در وقت مقرر حضور 

بهم رسانید. 
دستورجلسه :

1- بررسی و تائید صورتهای مالی تا انتهای 
سال 1399

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
3- انتخاب بازرس 

مدیرعامل شركت -جالل یاوری 

آگهی مجمع عمومی عادی 
سالیانه نوبت اول شركت بهسازان 
طبیعت نصر یزد )سهامی خاص(

14
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دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 
رنگ آمیزی خوابگاه های فجر 4 و 5 دانش�گاه فردوسی مشهد به ش�ماره )2000091579000013( را از 
طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1400/03/18 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1400/03/24

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1400/04/05
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:10مورخ 1400/04/05

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 -021    دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استانها، در سایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 
پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی)فشرده(یک مرحله ای 
رنگ آمیزی خوابگاه های فجر 4 و 5 دانشگاه فردوسی مشهد -نوبت اول



مشهد میزبان تورنمنت سه جانبه امام رضا)ع(
به نقل از سایت باشگاه پدیده، به دنبال تعطیالت لیگ برتر و آماده سازی 
تیم فوتبال پدیده هیئت فوتبال خراسان رضوی اقدام به برگزاری تورنمنت  
سه جانبه فوتبال کرده است.بر این اساس با هماهنگی انجام شده از 
گهر  ،گل  خراسان  پدیده  های  باشگاه  با  خراسان  فوتبال  هیئت  سوی 

سیرجان و ذوب آهن اصفهان این تورنمنت از امروز آغاز می شود. 
*پدیده خراسان - گل گهر سیرجان/ چهارشنبه ۱۹ خرداد - ساعت ۱۹| 
ورزشگاه ثامن االئمه)ع( *ذوب آهن اصفهان - گل گهرسیرجان/ جمعه 
۲۱ خرداد - ساعت ۱۷| ورزشگاه امام رضا)ع( *پدیده خراسان - ذوب آهن 

اصفهان/ یکشنبه ۲۳ خرداد - ساعت ۱۹| ورزشگاه ثامن االئمه)ع(

آزمون در فهرست خرید  تابستانی ُرم
به نقل از نشریه گاتزتا دلواسپورت، تیم فوتبال رُم در صورت عدم توافق با 
تورینو برای جذب مهاجم ایتالیایی و ملی پوش این تیم، آندره آ بلوتی؛ به 
سراغ سردار آزمون خواهد رفت و برای جذب او با باشگاهش زنیت وارد 
مذاکره خواهد شد. طبق اعالم نشریه باشگاه رم ممکن است بر سر رقم 
خرید بلوتی از تورینو با این باشگاه به توافق نرسد. تورینو ۳0 میلیون یورو 
می خواهد اما رم این رقم را برای بازیکنی که تنها یک فصل دیگر قرارداد 

دارد، زیاد می داند. 

 میالد سرلک و عارف غالمی
 جایگزین وحید امیری

پس از مصدومیت وحید امیری در بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین، 
اسکوچیچ دو بازیکن جدید را به اردو فراخواند. به نقل از سایت رسمی 
فدراسیون، به دلیل مصدومیت وحید امیری در دیدار شب گذشته تیم ملی 
ایران مقابل بحرین، میالد سرلک و عارف غالمی با نظر دراگان اسکوچیچ به 

اردوی تیم ملی دعوت شدند. 

اسکوچیچ: گربه سیاه را از بین بردیم 
دراگان اسکوچیچ پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ملی ایران مقابل بحرین 
اظهار کرد: استحقاق این برد را داشتیم. شرایط باید نوع دیگری می بود 
و هوایی  اما در شرایط آب  انجام می شد،  ما  باید در کشور  و میزبانی 
بسیار سخت تری بازی کردیم. فشار زیادی روی ما بود و نظر به نتایجی 
که در دور رفت گرفته بودیم، کارمان در این هوا واقعاً سخت شده بود. 
ادامــه داد: ما گربه سیاهی که در  فوتبال کشورمان  تیم ملی  سرمربی 
بحرین داشتیم را از بین بردیم، چون هیچ وقت تیم ملی ایران در خانه 

بحرین به پیروزی نرسیده بود.

4 ستاره تیم ملی در خطر محرومیت 
تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در سومین دیدار دور برگشت مرحله مقدماتی 
جام جهانی به مصاف کامبوج می رود اما چهار بازیکن در آستانه محرومیت 
از بــازی عــراق هستند. به گــزارش سرویس ورزش ســردار آزمـــون، احسان 
حاج صفی، محمد حسین کنعانی زادگان و مهدی ترابی چهار بازیکنی هستند 
که در صورت دریافت کارت زرد دیدار حساس ایران و عراق را از دست خواهند داد.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانورزشورزش
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ضد حمله

 چهارشنبه 19 خرداد 1400 28 شوال 1442 9 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9547   

طارمی: مردم پرچم تیم باشگاهی شان را کنار بگذارند    مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برتری 3 بر صفر ایران مقابل بحرین گفت: همین که توانستیم پیروز شویم و دل مردم را شاد 
کنیم، بزرگ ترین نعمت برای ما بود. طارمی که با برنامه فوتبال برتر صحبت می کرد درباره درخشش خودش در این مسابقه که با دو پاس گل و یک گل همراه بود، خاطرنشان کرد: همه خوب بودند و کنار هم 

جنگیدیم و تالش کردیم. طارمی در ادامه با توجه به شرایط تیم ملی اظهار کرد: از مردم می خواهم این چند روز پرچم باشگاهی خودشان را کنار بگذارند و تیم ملی را حمایت کنند. 

تلگرامی

پس از سه روز استراحت، از امــروز هفته ســوم لیگ 
ایتالیا آغــاز خواهد شد؛ روزی که  ملت ها در ریمینی 
ایران در چالش سخت و دشوار قرار خواهد گرفت. به 
گزارش سرویس ورزش شاگردان والدیمیر آلکنو که چهار 
برد متوالی را در بازی های اخیر کسب کردند و در هفته 
دوم شکست ناپذیر نشان دادند، باید از ساعت ۲0:۳0 
برابر آمریکا قرار بگیرند. در واقع شاگردان آلکنو برای قطع 
نشدن نوار پیروزی های خود باید از سد تیم مدعی و 
قدرتمند آمریکا هم عبور کنند.آمریکا که با سه برد و سه 
باخت در جدول رده بندی پایین تر از ایران و در رده نهم 
قرار گرفته، حتی در روزهای بد خود هم تیمی خطرناک و 

قدرتمند به حساب می آید. 

تکیه بر آمار»
تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا تاکنون ۱6 بار در تاریخ 
برابر یکدیگر قرار گرفتند که چهار برد سهم ایران و ۱۲ برد 
سهم آمریکایی ها بوده است. آخرین رویارویی دو تیم نیز 

به جام جهانی ۲0۱۹ برمی گردد که ایران با نتیجه ۳ بر یک 
و با هدایت کوالکوویچ برابر آمریکا شکست را پذیرا شد. 
این نتایج نشان می دهد معموالً ایران برابر آمریکا نتوانسته 
خیلی راحت و روان بازی کند و سبک بازی اش به این تیم 

نمی خورد.

جوانی و انگیزه »
با این حال با ورود آلکنو و روحیه ای که تیم ملی از چهار 
برد متوالی کسب کــرده، باید امیدوار بود آمریکایی که 
آمادگی چندان باالیی ندارد هم قربانی انگیزه بلندقامتان 
ایرانی شود. این روزها تیم ملی با اتکا به قدرت جوانی 
و البته استفاده از تجربه ستاره های قدیمی چون معروف 
، موسوی به خوبی نبض بازی ها را در دست می گیرد و 
پیروزی بر آمریکا می تواند ضرب شستی برای سایر رقبا 
باشد.با این حال با توجه به حساسیت و حیثیتی بودن 
بازی باید دید آلکنو با همان تدبیر پیشین مقابل یانکی ها 
تیمش را به میدان می فرستد و یا محتاطانه تر تیمش 

را آرایش می دهد؟ البته ایران در ادامه هفته سوم لیگ 
ملت ها باید روز پنجشنبه به مصاف صربستان و جمعه 
هم به مصاف آلمان برود؛ تیم هایی که همگی پایین تر 
از ایران در جدول قرار دارند، اما هر کدام می توانند رقیب 
سرسختی برای شاگردان آلکنو باشند.  با این اوصاف 
می توان امیدوار بود تیم ملی هفته سوم را هم مثل هفته 
دوم با نتایج فوق العاده و بدون شکست پشت سر بگذارد 

تا ایران جزو مدعیان صعود به مرحله نهایی قرار بگیرد.

فراخوان طراح جوان»
کریمی که از زمان اعزام تیم ملی به ریمینی به تمرینات 
خود همراه با تیم ملی جوانان ادامه داده از سوی آلکنو به 
ایتالیا فراخوانده شد تا از هفته آینده فرصت حضور در 
ترکیب ایران را داشته باشد. البته نکته مهم اینجاست 
بنا به مقررات تعداد اعضای هر تیم نباید بیش از ۲5 
نفر باشد پس ضرورتاً باید یک فرد از لیست تیم ملی 

کاسته شود.

بدهی  چــون  مشکالتی  دلیل  بــه  پرسپولیس  باشگاه 
سنگین به گابریل کالدرون و خواکین به عنوان مهم ترین 
موضوعات برای دریافت فوری پاداش آسیایی خود از 
کرد  درخواست  آسیا  فوتبال  بر  مدیریت  اصلی  نهاد 
تا هر چه سریع تر راهکاری برای انتقال این پول به 
حساب باشگاه معرفی کند، اما کنفدراسیون فوتبال 
آسیا خیلی زود و به فاصله یک روز، پاسخ نامه باشگاه 
پرسپولیس را ارسال کرد. به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا بار دیگر تأکید کرد کشور ایران تحت تحریم  است و آن ها نمی توانند این 
پــاداش را به حساب باشگاه واریــز کنند و حتی در اختیار شخص ثالثی که با 
باشگاه پرسپولیس یا کشور ایران در ارتباط باشد، قرار دهند. این در شرایطی است 
که پرسپولیس با یک بحران اقتصادی درباره بدهی های گذشته روبه رو است و 

انتقال این پاداش می توانست بخش عمده ای از این مشکالت را حل کند.

ورزشگاه آزادی به عنوان میزبان دیدار تیم های پرسپولیس و تراکتور 
در سوپرجام فوتبال ایران انتخاب شد. به نقل از روابط عمومی 
سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی برای تعیین میزبان 

دبیر  با حضور محمدرضا کشوری فرد  دیــدار سوپرجام فصل 
سازمان لیگ، سهیل مهدی مدیر مسابقات، افشین پیروانی 
معاون حقوقی  گــودرزی  اسماعیل  و  پرسپولیس  تیم  مدیر 
باشگاه تراکتور تبریز صبح دیروز در سازمان لیگ برگزار شد 
و براساس قرعه قرار شد این بازی در ورزشگاه آزادی تهران 

برگزار شود. دیدار فینال سوپر جام کشور بین پرسپولیس به عنوان قهرمان لیگ 
و تراکتور به عنوان قهرمان جام حذفی در روز یکشنبه ۳0 خرداد برگزار خواهد 
شد.این دیدار قرار بود طبق عرف قبل از آغاز فصل برگزار شود که به دلیل کرونا و 
برنامه ریزی غلط فدراسیون به روزهای پایانی لیگ موکول شد.اتفاقی عجیب که 

در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.

»آزادی« میزبان دیدار سوپرجام شدپاداش آسیایی سرخ ها قابل واریز نیست!

پینگ پنگ باز المپیکی ایران با تأکید بر اینکه تغییر قوانین جهانی اجازه نداد برادرش 
به حق خود برای حضور در توکیو برسد، گفت: تالشم این است در المپیک به 
رکورد نوشاد برسم.به گزارش مهر، نخستین و تنها سهمیه تنیس روی میز ایران 
برای حضور در بازی های المپیک توکیو در اختیار نیما عالمیان است. این بازیکن 
اسفندماه سال گذشته با قهرمانی در مسابقات گزینشی آسیای میانه صاحب این 
سهمیه شد.این دومین حضور نیما عالمیان در بازی های المپیک به حساب می آید. 
این ملی پوش تنیس روی میز در مورد آخرین وضعیت تمرینی خود برای حضور 
در بازی های المپیک گفت: فعالً تمرینات باشگاهی ام را دنبال می کنم تا دیدارهای 
پایانی لیگ برتر را انجام دهم. بعد از آن به صورت مستقیم زیر نظر سرمربی تیم 
ملی برای حضور در المپیک توکیو تمرینات را ادامه می دهم.نیما عالمیان 

همزمان با لیگ ایران در لیگ فرانسه هم حضور داشت با کــــــــــــــــــه 
یادآوری اینکه حدود ۱0 روز پیش به کشور بازگشت، 
تصریح کرد: حضور همزمان در دو لیگ و بازی برای 
دو تیم کار راحتی نیست اما سختی آن مــی ارزد به 
اینکه می توانیم همیشه خود را آمــاده حفظ کنیم 
به خصوص که فشار تمرین و بازی در لیگ فرانسه 
باالست. در کل به خاطر لیگ فرانسه ماه های اخیر 
تمرینات پرفشاری داشتم تا افت نکنم و به همین 

دلیل امروز آمادگی به نسبت خوبی دارم.
وی ادامه داد: اگر سیستم کسب سهمیه تنیس روی 
میز مانند دوره هــای گذشته  المپیک برگزار می شد، 
قطعاً نوشاد هم امروز صاحب سهمیه شده بود، اما 
واقعاً خیلی از شرایط عجیب دست به دست هم داد تا 
او نتواند کسب سهمیه کند در حالی که شایسته آن بود. 
پینگ پنگ باز المپیکی ایران در مورد برخی صحبت های 
مطرح مبنی بر اینکه »باخت نوشاد در گزینشی آسیای 
میانه به عمد بود به این امید که بتواند از رنکینگ جهانی 
صاحب سهمیه شود« گفت: خودم هم این صحبت ها را 
این صحبت ها در مسابقات  اما فکر نمی کنم  ام  شنیده 
انتخابی برای المپیک معنا و مفهومی داشته باشد. به هر 
حال میدان مسابقات مانند سیاست است؛ یعنی همیشه 

در آن برد و باخت وجود دارد.

حمیدرضاعرب: حاال داغ آن شب سیاه منامه که همراه با بالزویچ بر دلمان مانده 
بود تسکین یافت. چنان آن ها را در شرایط نابرابری که به ما تحمیل کرده بودند 
بردیم  که به دلمان چسبید. مربی و بازیکنانمان همچون فیلسوف و نویسنده ای 
سیگار به دست، آرام یک نیمه بحرین را نظاره کردند و طرح نوشته و فکر خود 
را همان موقع ریختند و نیمه دوم همه آن فکرها روی کاغذ آمد و تبدیل شد 
به کتابی که تا سال ها خوانده می شود: نخستین برد در منامه در شرایط پر از 
استرس و اضطراب.  می توان حدس زد که هموطن آن پیرمرد دوست داشتنی در 
رختکن و بین دو نیمه به آن ها چه گفته: »به عمقشان بزن، با سرعت خود جا 

بگذارشان«.
بله، برد در برابر بحرین تبدیل به مطالبه بزرگ اهالی فوتبال شده بود که به آن 
.اما  دست یافتیم. محکم و مقتدارنه و تحقیر کننده هم به آن دست یافتیم 

پرونده شکست بحرین را باید بست. 
این بازی و نتیجه اش را باید فراموش کرد. اکنون باید در اندیشه بازی سخت 
بعدی یعنی دیدار در برابر عراق بود و  به جای سیر در شادی شکست بحرین باید 
در فکر عبور از عراق بود. این خصوصیت یک تیم موفق است. فراموشی نتیجه 
بازی گذشته. چه با برد همراه باشد و چه با شکست. نتیجه ای که در بازی با 

بحرین رقم خورد هیچ کمکی به ما برای شکست عراق 
نخواهد کرد.

 برای شکست عراق باید بازی خوب خود در برابر 
بحرین را تکرار کنیم. همین طور روی تاکتیک از 

پیش تعیین شده اصرار ورزیم.
بازی های دور نهایی مقدماتی هم هست. شادی اصلی 

بماند برای صعود به جام جهانی ۲0۲۲ به عنوان 
تیم نخست گروه A یا B . البته می توانیم هم 
بزرگ تر فکر کنیم. شادی اصلی بماند برای ارائه 
بازی های خوب در جام جهانی ۲0۲۲ و صعود 
ــار. البته که اکنون  ــرای نخستین ب از گــروه ب
مهم ترین بازی پیش رو مصاف با عراق است. 
اکنون مطالبه ما از سردار ، طارمی ، قدوس ، 

بیرانوند، ترابی  و... تکرار نمایش خوب در برابر 
عراق و یک پیروزی دلچسب در برابر این تیم است. 

همانند بازی با بحرین.

نیما عالمیان:

 رکورد نوشاد در المپیک را می شکنم
گربه سیاه را باید فراموش کرد 

هدف جدید؛  صعود مقتدرانه

خصوصی سازی با کدام سند ؟!

 یک خاور مدرک از آشفتگی های 
مالی در سرخابی ها

 مشکالت مدیریتی اخیر باشگاه استقالل بیانگر این حقیقت است 
که نبود نظارت کافی از سوی مسئوالن باالدستی وزارت ورزش و جوانان 
فضا را به گونه ای پیش برده که مجموعه مدیریتی باشگاه به ویژه حوزه 
مدیرعامل بدون اینکه گزارش شفافی نسبت به عملکرد خود داشته 
باشد به رفتارهای سلیقه ای خود بسنده می کند و هرگز خود را ملزم 
به پاسخگویی  نمی داند.یک هفته پیش اعضای هیئت مدیره باشگاه 
استقالل که به سلسله رفتارهای احمد مددی معترض بودند و بابت 
جلسه ای  در  بودند  کرده  کنارگیری  خود  مسئولیت  از  موضوع  همین 
هفت ساعته با مسعود سلطانی فر در ارتباط با دغدغه های خود به 
بحث و گفت و گو پرداختند که در نهایت بنا شد احمد مددی در مدت 
یک هفته گزارشی شفاف از عملکرد مالی خود به آن ها ارائه دهد، اما 
انگار هیچ اتفاقی در این خصوص رخ نداده و وضعیت مالی به قدری 
اسفناک شده که سرمربی تیم از جیبش پول ناهار بازیکنان را حساب 
می کند و از طرفی طلبکاران با حکم توقیف اموال راهی سعادت آباد 
شدند تا اسباب و اثاثیه مجموعه را در خاور بار بزنند.آشفتگی مالی 
از  هم  باشگاه  کارگزار  می بینیم  که  می کند  پیدا  بیشتری  نمود  وقتی 
تزریق مالی خودداری می کند و مدعی می شود بیشتر از تعهدات خود 

کمک کرده است.
البته این تمام ماجرای مرتبط با باشگاه استقالل نبود، بلکه سرمربی تیم 
هم با یک افشاگری سنگین درباره کمک ۱0 میلیاردی یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه نیز مطالبی را عنوان و تأکید کرد با وجود این حجم از درآمدزایی 
بازیکنان استقالل زیر 50 درصد دریافتی داشته و مادامی که با آن ها تسویه 

حساب نشود، هیچ لیستی را به باشگاه ارائه نخواهد کرد!
اما سؤال اینجاست؛ چه اتفاقی در این بین رخ داده که مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان به ویژه شخص وزیر همچنان احمد مددی را زیر چتر 
حمایتی خود قرار دادند؟در حالی که برابر مقررات و ضوابط وزیر ورزش به 
عنوان رئیس مجمع این باشگاه باید نظارت کالن به مجموعه داشته باشد 
و در برابر هرگونه تخلف و لغزشی واکنش نشان دهد! با استناد به بیانیه 
هیئت مدیره و اظهارات مجیدی این امر پیداست که در استقالل بخشی 
از درآمدها ناپدیده شده، از طرفی مدیرعامل در برابر فرایند شفاف سازی 
مقاومت می کند!از این رو با توجه به اهمال دستگاه ورزش در رسیدگی به 
این اتفاقات به نظر می رسد دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس باید 

به این پرونده پر حرف و حدیث ورود پیدا کنند.
اتفاق خنده دار تر اینکه وزارت ورزش و جوانان با همین شرایط از هفته های 
پیش به صراحت عنوان می کرد این دو باشگاه فاقد هرگونه بدهی  هستند 
و آمادگی الزم برای خصوصی سازی را دارنــد، در حالی که با رونمایی از 
اتفاقات یک هفته اخیر کاشف به عمل آمد که نه تنها آن ها زیر بار سنگین 
بدهی هستند، بلکه حاال باید به سراغ فرایند راستی آزمایی مدارک این 

باشگاه برای ورود به بورس رفت.

امباپه: دوست دارم به فضا بروم
ویدئویی  گفت وگویی  در  امباپه  کیلیان 
با توماس پسکه که در حــال حاضر در 
المللی حضور  بــیــن  فــضــایــی  ایــســتــگــاه 
دارد، شرکت کرد. امباپه در این گفت وگو 
را  چیز  هیچ  ــروز  امـ فوتبال  داد  توضیح 
به شانس واگـــذار نمی کند و به شکلی 
تجزیه  و  تحلیل  ــر  ب متکی  افــــزون  روز 
فرانسوی  داده  هاست.ستاره  و  اطالعات 
ایــن  روزی  ــرد  کـ تــمــایــل  ابــــراز  همچنین 
تجربه را کسب کند: »من واقعاً دوست 
ــروم. در زندگی به جز  دارم که به فضا ب
فوتبال چیزهای دیگری هم وجــود دارد. 
ایـــن تــجــربــه ای فـــوق الـــعـــاده مــی شــود«.

PSG-دوناروما 
 توافق نزدیک است

پاری سن ژرمن در آستانه عقد قراردادی 
پنج ساله با جیانلوییجی دوناروما است که 
برای این دروازه بان جوان ایتالیایی دستمزد 
ساالنه ۱۲ میلیون یورو، که شامل پاداش نیز 
هست، را به ارمغان خواهد آورد.اسپورت 
ایتالیا گزارش کرده است مذاکرات دو طرف 
به مرحله پایانی رسیده و قدم های مثبتی 
برای رسیدن به توافق برداشته شده است.

برزیل در کوپا بازی می کند
چند روز پیش فدراسیون فوتبال برزیل 
اعالم کرد این کشور قصد دارد میزبانی 
کوپا آمه ریکا را به عهده گیرد و حتی 
مورد  این  در  نیز  برزیل  جمهور  رئیس 
اعــالم آمادگی کــرد. امــا مــردم برزیل با 
تمایلی  کــرونــا  ویـــروس  بــه شیوع  توجه 
نداشتند.  مسابقات  ایــن  ــرگــزاری  ب بــه 
با ایــن وجــود هر طــور که بــود برزیل به 
جدید  میزبان  عنوان  به  رسمی  شکل 

رقابت های کوپا آمه ریکا انتخاب شد.

 رونالدو بهترین گلش
 را انتخاب کرد

به گزارش »ورزش سه« کریستیانو رونالدو 
به  را  فوتبال خود  که ۷۷۷ گل در دوران 
ثمر رسانده اکنون در ویدئویی برای کانال 
دوران  گل  بهترین   LiveScore یوتیوب 
حرفه ای خــود را انتخاب کــرده اســت که 
شاید برای بسیاری قابل پیش بینی باشد.
و  گل شگفت انگیز  پرتغالی  ستاره  فــوق 
بــرگــردان خــود بــا لباس رئــال مــادریــد به 
یــوونــتــوس در یــک چــهــارم نــهــایــی لیگ 
به  را  فصل ۲0۱۷-۱8   ــای  اروپـ قهرمانان 
عنوان بهترین گلی که در دوران حرفه ای 

خود به ثمر رسانده، انتخاب کرده است.

مــســئــوالن ژاپـــنـــی قــــرار اســـت رفــت س
و آمــدهــای خــبــرنــگــاران خــارجــی را که 
المپیک  از بازی های  برای تهیه گــزارش 
به  می شوند  وارد  توکیو  بــه  تابستانی 
نــظــارت  کنند که   GPS دقــت از طریق
این حرکت به منظور جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا در نظر گرفته شده است.
طی س مــــرادی  ســهــراب  نیست  بعید 

فــدراســیــون  از ســـوی  ــده  ــن آی روز  چــنــد 
ــرداری مــجــوز حــضــور در  ــه بـ جهانی وزنـ
المپیک توکیو را کسب کند. فدراسیون 
جهانی وزنه برداری برای تعیین تکلیف 
فــدراســیــون  از  المپیکی  سهمیه های 
ایران خواسته لیستی را از ورزشکارانی 
برای  الزم  امتیازات  و  شرایط  حائز  که 

المپیک هستند، ارائه کند. 
تیم های ملی کاراته ایران در دو بخش س

کومیته و کاتا برای کسب چهار سهمیه 
عازم  دیروز  بامداد  المپیک  مانده  باقی 
نماینده  شدند.امیرمهدی زاده  فرانسه 
ابوالفضل  کــیــلــوگــرم،   6۷ منفی  وزن 
در  ــفــرادی  ان کــاتــا  نماینده  شــهــرجــردی 
نماینده  علیپور  رزیــتــا  و  آقــایــان  بخش 
وزن منفی 6۱ کیلوگرم و فاطمه صادقی 
بانوان  بخش  در  انــفــرادی  کاتا  نماینده 
نفراتی هستند که به همراه کادر فنی در 

این مسابقات شرکت می کنند.
دور جدید تمرینات تیم ملی بوکس س

با  آینده ۲۲ خــرداد  روز شنبه هفته  از 
بوکس  در ســالــن  بــوکــســور  حــضــور ۱۷ 
حاج احمد ناطق نوری برگزار خواهد شد. 
طبق اعالم علیرضا استکی سرمربی تیم 
ملی، هشت بوکسور در گروه A به اردو 
دعوت شده و ۹ بوکسور دیگر تحت نام 
گروه B در این اردو حضور پیدا می کنند 
در  تــا  می شوند  بــررســی  فنی  نظر  از  و 
صورت صالحدید در اردوهای بعدی هم 

حضور یابند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سینا حسینی

بازی عراق مهم ترین بازی چند سال اخیر فوتبال ماست و همه حمایت 
کنند که این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. امیدوارم که همه 

فقط به بازی با عراق فکر کنند.

اخبار خارجی
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 امشب ایران-آمریکا در لیگ ملت های والیبال

باد به پرچم تیم ملی  می وزد
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 طرح مخالفان نخست وزیر رژیم اشغالگر برای ممنوع کردن حضور وی در انتخابات

نتانیاهو در قرنطینه سیاسی
ــوی  هــمــزمــان بـــا آخـــریـــن تــقــاهــای   عــل
فعلی  نــخــســت وزیــر  نــتــانــیــاهــو،  بنیامین 
در  باقی ماندن  ــرای  ب صهیونیستی  ــم  رژی
جلوگیری  دنــبــال  بــه  او  مخالفان  قـــدرت، 
سیاسی  عرصه  در  وی  ــاره  دوبـ حضور  از 
الپید،  یائیر  فـــارس،  گـــزارش  بــه  هستند. 
بنت،  نفتالی  و  عتید  یش  حــزب  رئیس 
به همراه 6 حزب  که  یامینا  رئیس حزب 
ــد،  ــ ائــتــافــی تشکیل دادن کــابــیــنــه  دیــگــر 
طرحی را برای ممنوع کردن نامزدی دوباره 
نتانیاهو در انتخابات  آینده آماده کرده اند. 
بــر ایــن اســـاس، طبق متن تــوافــق ائتاف 
رژیــم  پــارلــمــان  در  طرحی  جــدیــد،  کابینه 
خواهد  تصویب  )کنست(  صهیونیستی 
شد که حضور یک چهره سیاسی که به 
نخست وزیر  ســال  چهار  دست کم  مــدت 
بوده را در انتخابات بعدی ممنوع می کند. 
احـــزاب صهیونیست،  تــوافــق  از  بند  ایــن 
قرار  هــدف  را  نتانیاهو  شخص  مشخصاً 
داده است. پیش از این، بنت ضمن اشاره 
برای  نتانیاهو  متعدد  دروغگویی های  به 

باقی ماندن در قدرت، خطاب به او توصیه 
بــرای  ایــن سمت بکشد و  از  کــرد دســت 
کابینه بعدی زمین سوخته به جای نگذارد. 
به  الــیــوم  روســیــا  حـــال، شبکه  در همین 
نقل از منابع عبری جزئیات توافق الپید 
این  جــدیــد  دولـــت  بـــرای تشکیل  بنت  و 
رژیم و کنار زدن بنیامین نتانیاهو را فاش 
توافق شامل  این  ایسنا،  گــزارش  به  کــرد. 

۳۰ بند است و بر این موضوع تأکید دارد 
که دولت بعدی کار خود را در زمینه های 
اشغالی  ــی  اراضــ در  اقــتــصــادی  و  مــدنــی 
متمرکز و در مدت کوتاهی برای تصویب 
آینده تاش  برای سال های  بودجه دولت 
دولت  در  طــرف هــای حاضر  کــرد.  خواهد 
ائتافی الپید و بنت توافق کردند قانونی 
را وضع کنند که مدت نخست وزیری را 

هشت سال و یا دو دوره تعیین کند. در 
برای  قانونی  به وضع  اشــاره ای  توافق  این 
ممانعت از نخست وزیر و یا نامزد شدن 
نشده  جنایی  جــرایــم  بــه  متهم  شخص 
توافق  ایــن  در  نیز  قــدس  ــاره  ــ درب اســـت. 
آمده: دولت برای رشد و شکوفایی قدس 
به عنوان پایتخت اسرائیل تاش خواهد 
کرد و به تقویت و گسترش ساخت و ساز 
در آن ادامه داده و آن را به یک پایتخت 
پویا و مدرن تبدیل می کند. در این توافق 
همچنین آمده: به منظور تثبیت موقعیت 
به عنوان مرکز حکومت، در مدت  قدس 
جدید،  دولـــت  تحلیف  از  پــس  کــوتــاهــی 
همه دفاتر رسمی و مقرهای مؤسسه های 
دولتی به قدس منتقل خواهند شد. هفته 
گذشته بود که الپید در نامه ای به »رووین 
اسرائیل،  جعلی  رژیـــم  رئــیــس  ریــولــیــن«  
اعام کرد کابینه ائتافی را با هفت حزب 
دیگر شامل یامینا، کارگر، لیست مشترک 
امید  بیتُنا،  اسرائیل  آبی وسفید،  اعــراب، 

جدید و مرتص تشکیل داده است.

 سیدحسن نصرهللا با اشاره به 
اوضاع سیاسی رژیم صهیونیستی

 نتانیاهو شکست خورده
 ممکن است حماقت کند

حــزب هللا  دبیرکل 
ــی  ــرانـ ــنـ ــخـ سـ در 
ــت  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــه مـ ــ بـ
ســالــروز  سی امین 
ــمــنــار  تــأســیــس ال

ضمن تمجید و تشکر از تاش های این 
شبکه، گفت:  »آنچه در فلسطین، قدس 
آن  بیانگر  دارد  و مسجداالقصی جریان 
است که ما در برابر یک دشمن کینه توز 
قــرار داریــم که ممکن است در  و احمق 
فــرار  بــه جلو  بــحــران هــای داخــلــی  نتیجه 
ــنـــد«. ســیــد حــســن  نــصــرهللا افــــزود:   کـ
است  شکست خورده  امــروز،  »نتانیاهو، 
و بــحــران زده  اســت. او شاید بــرای خروج 
از بحران ها به گزینه های متفاوت و یک 
هسته ای  موضوع  او  آورد.  روی  حماقت 
قدس  در  شــایــد  و  ــرد  ک تهدید  را  ایـــران 

مرتکب حماقتی شود«.

شرکت ملی راه آهن پاکستان روز سه شنبه س
ــیــه ای اعــــام کــــرد: تــعــداد  ــیــان ــتــشــار ب بـــا ان
جان باختگان برخورد دو قطار در این کشور 
به دست کم 6۳ نفر رسیده است. همچنین 

صدها نفر نیز در این حادثه زخمی شده اند.
سیاسی س دفــتــر  رئــیــس  هنیه،  اسماعیل 

حماس در رأس هیئتی از این جنبش وارد 
قاهره شد. 

منابع خبری از کشته شدن چهار عضو س
یک خانواده مسلمان پنج نفری بر اثر حمله ای 

عامدانه در استان انتاریو کانادا خبر دادند.
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روزنه تحول در روابط اسالم آباد و کابل
در حالی که آینده مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان همچنان 
تیره و تار بوده و همین مسئله دوباره پای خلیلزاد را به منطقه باز کرده است؛ 
در سوی دیگر ماجرا به نظر می رسد چشم اندازی از تحول و بازنگری در روابط 
اسام آباد و کابل پدیدار شده که هر چند هنوز مبهم و غیرقابل اتکاست، اما 
روزنه هایی از امید را برای رفع تنش های بلندمدت دو کشور و از آن مهم تر در 
کمک به پیشبرد صلح در افغانستان به وجود آورده است. آنچه در این زمینه 
بیش از همه جلب توجه می کند اظهارات عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
است که از تاش های کشورش برای نداشتن مداخله و اعمال نفوذ در امور 
افغانستان و تغییر »سیاست عمق راهبردی پاکستان در قبال افغانستان« خبر 
می دهد. »سیاست عمق راهبردی پاکستان در قبال افغانستان« که عمران خان 
از آن نام می برد در واقع همان راهبردی است که از تقابل سیاسی و نظامی 
میان پاکستان و هند و تأثیرات و پیامدهای آن بر تحوالت افغانستان منشأ 
می گیرد. در توضیح این مسئله باید گفت ضعف بالقوه نظامی و کشیدگی 
جغرافیایی پاکستان، نظامیان این کشور را نسبت به شکست سریع و دو پاره 
شدن پاکستان در برابر یک تهاجم سریع از سوی هند دچار نگرانی کرده است.
در این شرایط هر گونه نفوذ و یا سلطه اسام آباد بر افغانستان و یا حتی وجود 
یک دولت دوستدار پاکستان در کابل می تواند عقبه نظامی و راهبردی خوبی 
برای این کشور فراهم کند. از دیدگاه تحلیلگران سیاسی و نظامی، عملکرد و 
سیاست های پاکستان در قبال افغانستان در چند دهه اخیر)دست کم از زمان 
حکومت نظامی ضیاالحق( و به ویژه حمایت این کشور از طالبان، کاماً متأثر از 

همین موضوع بوده است. 
اما اکنون عمران خان مدعی تجدیدنظر اسام آباد در این راهبرد سنتی شده است. 
با در نظر گرفتن این مهم که روابط اسام آباد و دهلی نو همچنان پر تنش دنبال 
می شود و از سوی دیگر نظامیان نیز همچون گذشته در رأس هرم قدرت پاکستان 
قرار دارند، تصور نمی شود تغییری بنیادین در این زمینه رخ داده باشد؛ به ویژه اینکه 
نخست وزیر و مقام های سیاسی پاکستان دو سال پیش نیز چنین ادعاهایی را 
مطرح کرده بودند. در مقابل می توان این گونه استنباط کرد آن ها این دگرگونی را نه 
در عمق راهبرد، بلکه در سطح آن دنبال می کنند؛ بدین معنا که برخاف گذشته، 
طالبان را به عنوان تنها گروهی که قابلیت اجرای آن را دارند نمی بینند، بلکه دولت 
افغانستان و تمامی جناح هایی که در ضدیت با اسام آباد نباشند را از چنین 
ظرفیتی برخوردار می دانند. تعبیر دقیق تر این دیدگاه همان است که ژنرال کیانی، 
فرمانده پیشین ارتش پاکستان گفته بود:»ما می خواهیم در افغانستان عمق 
راهبردی داشته باشیم،اما این به معنای کنترل افغانستان نیست. اگر ما یک 
افغانستان آرام، با ثبات و با روابطی دوستانه در کنار خود داشته باشیم، این امر 
خود به خود عمق راهبردی ما را تأمین می کند«. به نظر می رسد اغلب جناح های 
سیاسی و حتی بخشی از بدنه سیاسی دولت افغانستان این رویکرد و پیام 
سیاسی را به خوبی درک کرده اند. ماقات های متعدد سیاستمداران افغانستان 
با مقام های پاکستانی، برگزاری نشست مجازی سه جانبه وزیران خارجه چین، 
پاکستان و افغانستان، اظهارات اخیر حنیف اتمر وزیر خارجه دولت کابل در 
مورد ضرورت همکاری با پاکستان و در نهایت تاش وی برای کمرنگ ساختن 
پیامدهای سخنان ضد پاکستانی حمدهللا محب مشاور امنیت ملی را می توان 
در همین راستا ارزیابی کرد. اما پیشرفت بیشتر همکاری میان دو طرف به طورقطع 
مستلزم این خواهد بود که مقام های کابل برخاف میل باطنی شان در روابط با 
هندوستان تجدید نظر اساسی داشته و از دهلی نو فاصله بگیرند؛ اقدامی که با در 
نظر گرفتن منافع چندجانبه آن در تضعیف موقعیت طالبان و کمک به استقرار 

صلح و ثبات در افغانستان، عاقانه خواهد بود.  
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و  برقراری آتش بس  برای  تحرکات دیپلماتیک  علوی    
رفع محاصره یمن این روزها با شدت بیشتری در جریان 
است. همزمان با رایزنی های مارتین گریفیتس، نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با مقام های ایرانی 
در تهران، هیئتی نیز از دفتر سلطان عمان به صنعا سفر 
کرده و با رهبر انصارهللا و رئیس شورای عالی سیاسی 
عبدالملک  سید  فارس،  گزارش  به  کردند.  دیدار  یمن 
به  آمدگویی  خوش  ضمن  دیدار  این  آغاز  در  الحوثی 
مسائل  درباره  هیئت  این  اعضای  با  عمانی،  هیئت 
در  کرد.  مرتبط گفت وگو  دیگر مسائل  و  یمن  انسانی 
خیرخواهانه  تاش های  از  انصارهللا  رهبر  دیدار،  این 
هیثم بن طارق، سلطان عمان در قبال یمن و مواضع 

بشردوستانه و حکیمانه رهبری و ملت عمان قدردانی 
کرد. وزیر خارجه یمن هم در دیدار خود اعام کرد به 
تقریب دیدگاه ها میان همه طرف های  در  نقش عمان 

درگیر در یمن امیدوار است. هیئت عمانی پیش از دیدار 
با رهبر انصارهللا، با رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
هم گفت وگویی داشتند. مهدی المشاط در این دیدار از 
مواضع مثبت عمان در قبال ملت یمن در طول محاصره 
و تجاوز ائتاف سعودی علیه این کشور قدردانی کرد. وی 
ضمن گفت وگو با هیئت عمانی درباره تاش های مسقط 
برای کاستن از درد و رنج ملت یمن در مسائل انسانی 
باشد.  موفقیت آمیز  تاش ها  این  کرد  امیدواری  ابراز 
عُمان  سلطان  طرف  از  بلندپایه  هیئتی  است  گفتنی 
هیئت  رئیس  عبدالسام،  محمد  همراه  به  شنبه  روز 
مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن به منظور پیگیری 

گفت وگوهای صلح وارد صنعا شد.

گزارش

دیدار هیئت عمانی با رهبر انصارهللا و رئیس شورای عالی سیاسی یمن

به دنبال صلح در همسایه غربی

وبگردی

رســانــه هــای جریان  بــه  روز گذشته چند وب ســایــت متعلق 
اصلی شامل پایگاه اینترنتی روزنامه های انگلیسی »فایننشال 
تایمز«، »گاردین«، »یورونیوز«، »بی بی سی« و حتی روزنامه 
آمریکایی »نیویورک تایمز« و شبکه آمریکایی »بلومبرگ« در 
سراسر جهان از دسترس خارج شدند. علت این اختالل هنوز 
مشخص نشده است. همچنین برخی شبکه های اجتماعی 
ــه رو شدند.  و وب سایت های دولتی هم با همین مشکل روب
برخی گمانه زنی ها از نقص در خدمات شرکت فناوری اطالعات 
آمریکایی »فستلی« که سرویس رایانش ابری را فراهم می کند، 
خبر داده است. در وب سایت این شرکت نشان داده شده 
اغلب مناطق زیر پوشش فستلی با اختالل در عملکرد روبه رو 
است، اما این شرکت هرگونه اظهارنظری را منوط به بررسی 

دقیق تر اعالم کرد.
بر اساس گزارش رویترز، »نتفلیکس« بزرگ ترین سامانه پخش 
آنالین فیلم و سریال در جهان و وب سایت آمریکایی آمازون، 
از خرده فروشی های پیشتاز آنالین هم به طور مجزا با همین 

مشکل مواجه بوده اند.
با این حال روزنامه انگلیسی »دیلی میل« گزارش داده به نظر 
می رسد مشکلی که مشتریان در سراسر جهان را تحت تأثیر 
قرار داده مرتبط با سرویس وب آمــازون باشد و سبب شده 

دسترسی به سایر سایت ها امکان پذیر نباشد. 
ــازون، ســرویــس رایــانــش ابـــری اســت کــه به  ــ ســرویــس وب آم
مشتریان امکان دسترسی به پایگاه های داده، ذخیره سازی و 
سرورها را می دهد.  آمازون هم اظهارنظر سریعی نداشته است.

شتر اختالل دِر خانه غول های رسانه ای جهان

عربستان، بزرگ ترین 
خریدار تسلیحات آمریکایی

شورای تجارت سعودی-آمریکایی در گزارشی 
ــرد: عربستان بــزرگ تــریــن خــریــدار  اعـــام کـ
تسلیحات آمریکایی است که در سه سال 
۲۷ میلیارد دالر تجهیزات نظامی از این کشور 
خریده اســت. به گــزارش تسنیم به نقل از 
سعودی- تجارت  شـــورای  لیکس،  سعودی 
آمریکایی اعام کرد: ایاالت متحده آمریکا از 
سال ۲۰1۷ تا ۲۰۲۰ بیش از 1۰1 میلیارد ریال 
)۲۷ میلیارد دالر( تجهیزات نظامی و ساح 
خارجی به رژیم سعودی فروخته است. این 
شورا در گزارشی تأکید کرد: عربستان سعودی 
یکی از بزرگ ترین هزینه کنندگان بخش نظامی 
در جهان بوده و بخش نظامی عربستان برای 
صــادرات آمریکا از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
است. بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات 
صلح بین المللی استکهلم عربستان سعودی 
ــزرگ مــالــی در  بــه عــنــوان پنجمین کــشــور بـ
دارد. ــرار  ق در جهان  دفاعی  و  نظامی  امــور 

سیلی به مکرون
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه در جریان سفر به منطقه ای 
در جنوب شرق این کشور از یکی از شهروندان سیلی خورد. به گزارش یورونیوز، 
تصاویری که از لحظه این حادثه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، 
رئیس جمهور فرانسه را در حال رفتن به سوی گروهی از شهروندان نشان 
می دهد. در ادامــه یک مرد پس از رسیدن مکرون به شهروندانی که پشت 
نرده ها در انتظار او بودند به وی سیلی می زند. مکرون در روزهای گذشته بر تعداد 
سفرهای داخلی خود افزوده است. تحلیلگران سیاسی این سفرها را سرآغاز 

کارزار انتخاباتی او برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ می دانند.
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ش���هرداری كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب ش���ورای اس���امی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد 
شرایط واگذار نماید. 

-سپرده شركت در مناقصه به یكی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكی معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید 
باش���د و ی���ا واری���ز فیش نقدی به مبلغ فوق به حس���اب 700786948623 بانك ش���هر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقص���ه هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری كرج در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000ریال 

به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضی���ان م���ی توانن���د از تاریخ انتش���ار آگهی جهت خرید اس���ناد مناقص���ه به اداره امور قرارداده���ا و پیمانها واقع در می���دان توحید- بلوار بال 
ش���هرداری كرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اس���ناد مناقصه ماك فروش اس���ناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد 
بود. 7- توضیح اینكه به غیر از س���پرده ش���ركت در مناقصه كلیه اس���ناد و مدارك مربوط به پیمانكاران ش���ركت در مناقصه نزد ش���هرداری باقی می 
ماند.  8- الزم به ذكر است هنگام خرید اسناد، داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صاحیت در سایت sajar.mporg.ir - معرفی نامه ممهور به 
مه���ر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای ش���ركت، ک���د اقتصادی و گواهینامه صاحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر 

ثبت نام معتبر الزامی می باشد.
.9- ش���ركت كنندگان در مناقصه می بایس���ت كلیه فرمها و اطاعات مورد درخواس���ت ش���هرداری را تكمیل و به همراه س���ایر اسناد مناقصه در پاكت 
مربوطه قرار دهند. 10-س���ایر اطاعات و جزئیات در اس���ناد مناقصه مندرج اس���ت. 11-پیش���نهادات می بایس���ت در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  
ممهور به مهر ش���ركت ش���ده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان  وقت اداری روز یکش���نبه مورخ 1400/3/30 به آدرس كرج-میدان 

توحید – بلوار بال دبیرخانه شهرداری كرج تحویل داده شود.
 12-پیشنهادات رسیده در روزدوشنبه مورخ 1400/3/31 در كمیسیون عالی معامات شهرداری كرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و كنترل 
برنده مناقصه اعام خواهد ش���د .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باش���د. * جهت كس���ب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-

35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

»آگهی مناقصه عمومی«  

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری كرج

مبلغ پروژه به شرح پروژهردیف
ریال

مبلغ سپرده به 
ریال

نحوه پرداخت رتبه الزم
قرارداد

تجدید)1( مناقصه جدول گذاری 1
وبهسازی معابر گلدشت- سطح 

منطقه 6- تا سقف اعتبار
پنج راه وترابری 23/000/000/0001/150/000/000

نقدییا پنج ابنیه

ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان ف�ارس در نظر دارد نس�بت ب�ه خرید 12 ع�دد کانکس بتن�ی پیش س�اخته تیپ 1 طبق 
مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از کلیه تولیدکنندگان و 

عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
*شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2000005669000019 می باشد.

www.setadiran.ir محل اخذ اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس*
*محل تسلیم پیشنهادات: بارگذاری )امضاء الکترونیکی کلیه مدارک با مهر گرم( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال اصل 
ضمانت )پاکت الف( به واحد دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان فارس )شیراز میدان مطهری، ابتدای بلوار قدوسی غربی، نبش 

خیابان سبحانی، بلوک 406 طبقه اول(
*آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: پنجشنبه 1400/03/27

*حداکثر تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: بارگذاری در سامانه و ارائه پاکات )الف- ضمانتنامه( به دبیرخانه ساعت 14 سه شنبه 1400/04/08
*تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1400/04/09

*تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ضمانت و قیمت: ساعت 9 صبح روز شنبه 1400/04/12
*پرداخت از محل اعتبارات عمرانی )نقد و اسناد، منوط به تحویل کامل و ارسال صورتحساب و طی شدن مراحل اداری می باشد(.
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 720/000/000 ریال )بصورت ضمانتنامه بانکی )شرکت در فرآیند ارجاع کار( در وجه شرکت آب 

و فاضاب استان فارس(
*قیمت اس�ناد 300/000 ریال )واریز به حس�اب شماره 1528936404 بانک ملت شعبه میدان معلم کد شناسه 2400080603175 بنام 

شرکت آب و فاضاب استان فارس فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(
*این آگهی در سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir نیز درج گردیده است.

*ای�ن آگهی در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت ب�ه آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگش�ایی 
میگردد که ش�رکت کننده )مناقصه گر( در س�امانه ثبت نام، کلیه م�دارک )مدارک مورد نیاز ارزیابی کیفی، اس�ناد مناقصه، ضمانتنامه، 
قیم�ت پیش�نهادی( دارای امض�اء الکترونیکی با مهرگرم را در س�امانه بارگذاری و اص�ل ضمانتنامه را به دبیرخانه ش�رکت آبفا فارس 

ارسال نموده باشد.
*صرفًا اسناد پاکت های پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، 
اسناد فیزیکی )کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست )در صورت هرگونه ابهام 

در خصوص امضاء الکترونیکی و مهرگرم با سامانه تدارکات الکترونیکی تلفن 1456 داخلی 4 تماس حاصل فرمایید( م.الف 2006
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آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)شماره 600/12454- 1400/03/17(- نوبت دوم
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