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اربعین؛ تمدن معنویت و اخالقرواق2
 اربعین حسینی و پیاده روی عظیم و میلیونی آن که در اوج معنویت، 

صلح و آرامش برگزار می شود عالوه بر آنکه رویدادی مذهبی و 
منسکی از مناسک دینی است، کارکردهای تمدنی نیز دارد و...

رئیس مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین اسالمی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

مقایسه تطبیقی برخورد 
ایران با طالبان در دو مقطع

حسین محمدی اصل
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

4 دستگاه رکتیفایر دوبل  
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

 
قطعات آسانسور و پله برقی
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ1400/07/04الی چهارشنبه مورخ1400/07/07 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
 شایان ذکراست معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و44210.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 165,111
الباقی 18 ماهه

سیدی - انتهای 2914
 60درصد نقد و120150.000.000تجارت محلهخیابان ثامن

الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی3362
الباقی 18 ماهه

نقد5065,000,000تجاریشهر رضویه437179

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی52392

نقد291.87160,000,000مسکونیبلوار مصلی672

نقد14020,000,000مسکونیشهر رضویه71751

نقد289.124,000,000مسکونیشهر رضویه92

نقد22021,000,000مسکونیشهرک انصار102455

سیدی- انتهای 11174
نقد306.67110,000,000مسکونیخیابان ثامن

نقد312250,000,000مسکونیبلوار آموزگار12120

نقد367.42240,000,000مسکونیبلوار توس 1313

رضاشهر- خیابان 141319
نقد272.28140,000,000مسکونیبهارستان

 همکارگرامی جناب آقای روح اهلل مظلوم زاده 
با نهایت تأسف و تأثر، در گذشت  پدر بزرگ گرامیتان را به جنابعالی و خانواده 

محترم تسلیت عرض می کنیم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و 
رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

همکاران مؤسسه فرهنگی قدس

14
06
03
0

ف
, 0
00
00
00

12

شرایط و زمان مذاکرات برجامی 
در ایران تعیین می شود

عجله واشنگتن 
طمأنینه تهران

درباره زندگی 
و زمانه جابربن 
عبدهللا انصاری

نخستین 
زائر اربعینی 
امام حسین

 با حضور مسئوالن شهری 
و استانی و به همت کانون 

بسیج رسانه

 یادواره شهدای 
رسانه درروزنامه 
قدس برگزار شد 

»برای بازگشت ایران به میز مذاکرات وین به 
التماس افتاده ایم«؛ این جمله سناتور »تام 
کاتن« چهره سرشناس جمهوری خواه در 
وصف تمایل دولت آمریکا برای ازسرگیری 
مذاکرات برجامی و بازگشت ایــران به میز 
گفت وگو در ویــن هــر چند بــه صــورت غیر 
مستقیم با آمریکاست. توصیف او از واکنش 

دولت آمریکا به امتناع ایران از بازگشت و 
ازسرگیری مذاکرات وین، »بهت زدگی« بایدن 
و تیم او است. او معتقد است ضعف آمریکا 
در افغانستان موجب شده تا ایــران تعیین 
کننده روند گفت و گوها باشد و گفته است 
دولت آمریکا پشت پرده حتی ممکن است 

بخواهد امتیازاتی به ایران بدهد تا ...

2

 آیت هللا حسن حسن زاده آملی، جامع علوم برهانی و عرفانی به ملکوت اعلی پیوست

به زودی دریافت خدمات اجتماعی منوط به ارائه کارت واکسن می شود

چالشتازهواکسننزنها
6

1خراسانخراسانرواقرواق رواق

عروجعروج      عالمه  ذوالفنونعالمه  ذوالفنون

فرارسیدن اربعین حسینی را تسلیت می گوییم



باید به »اقتدار 
غذایی« برسیم
سیدجواد 
ساداتی نژاد، وزیر 
جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه امروز 
دیگر کشورها به 
دنبال تأمین امنیت 
غذایی نیستند 
بلکه به دنبال اقتدار 
غذایی هستند، 
اظهار کرد: ما باید به 
اقتدار غذایی دست 
یابیم و اقتصادی 
شدن و علمی شدن 
کشاورزی را مد نظر 
قرار دهیم. اقتدار 
غذایی در ارتباطات 
سیاسی و اقتصادی 
هم مؤثر است و در 
حوزه عمل، گاهی 
اهمیت اقتدار غذایی 
از حوزه دفاعی هم 
مهم تر است.

یادداشت

ــرای  آرش خلیل خانه    »ب
بازگشت ایران به میز مذاکرات 
وین به التماس افتاده ایم«؛ این 
جمله سناتور »تام کاتن« چهره 
سرشناس جمهوری خواه در 
وصف تمایل دولت آمریکا برای 
ازسرگیری مذاکرات برجامی و بازگشت ایران به میز 
گفت وگو در وین هر چند به صورت غیر مستقیم 
با آمریکاست. توصیف او از واکنش دولت آمریکا 
به امتناع ایران از بازگشت و ازسرگیری مذاکرات 
وین، »بهت زدگی« بایدن و تیم او است. او معتقد 
است ضعف آمریکا در افغانستان موجب شده تا 
ایران تعیین کننده روند گفت و گوها باشد و گفته 
است دولت آمریکا پشت پرده حتی ممکن است 
بخواهد امتیازاتی به ایران بدهد تا مذاکرات از سر 

گرفته شود.

تفاوت واژگان در ادبیات دیپلماتیک ایران و غرب ◾
وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک درباره زمان 
آغــاز مذاکرات وین به منظور احیای برجام اظهار 
کرد: آن ها دوست دارند بگویند به زودی یعنی چند 
ساعت و چند هفته. وی با کنایه افــزود: البته به 
طرف های اروپایی می گویم شما فراموش نکنید که 
درباره SPV و اینستکس گفتید ظرف چند ماه آینده 
و به زودی این اتفاق رخ می دهد، اما تفاوت به زودی 
ایرانی با بــه زودی غربی خیلی زیاد است. به زودی 
از نظر ما یعنی در اولین فرصتی که بررسی  هایمان 
تکمیل شــود.  SPV  قــرار بــود یک ســاز و کــار مالی 

برای مقابله با تحریم های آمریکا بر علیه ایــران با 
استفاده از قانون مقابله با تحریم های ثانویه ایاالت 
متحده برعلیه کوبا باشد و به ایــران و شرکت های 
اروپایی کمک کند تحریم های آمریکا را دور بزنند 
و از نوعی حمایت و مصونیت در قبال تحریم های 
آمریکا بــرخــوردار شوند. در نهایت اما اروپایی ها 
حاضر نشدند در برابر تهدید واشنگتن بایستند و 
این تعهد را اجرایی کنند و در عوض اینستکس در 
چارچوب یک شرکت چند ملیتی برای تهاتر اقالم 
بشردوستانه با ایران جایگزین آن شد. در اظهارات 
دکتر امیرعبداللهیان آنچه مشخص است دو نکته 
مهم و معنادار دیگر هم دربــاره شرایط از سرگیری 
مذاکرات وجود داشت؛ نخست اینکه مذاکره صرفاً 
برای مذاکره قابل قبول نیست و گفت وگو لزوماً باید 

منجر به نتیجه شود که این نتیجه مشخصاً رفع 
تحریم هاست، ثانیاً اینکه تهران باوجود لفاظی های 
واشنگتن اراده جدی و عزمی برای بازگشت آمریکا به 
تعهدات برجامی ندیده و به آن ها بی اعتماد است. 

شرایط و زمان مذاکره در تهران تعیین می شود ◾
در آن سوی این مناقشه اما »ند پرایس« به سخنان 
وزیــر امــور خارجه کشورمان واکنش نشان داده 
و  ساعتی بعد از مصاحبه امیرعبداللهیان در 
نشست مطبوعاتی خود گفت: الزم است از آن ها 
پرسیده شود که منظور از عبارت »زود« یا »خیلی 
زود« چیست. در واقع طرف آمریکایی تأکید دارد 
که مذاکرات لزوماً ادامــه مسیر دولــت در ایــران و 
نتیجه آن هم بازگشت دو طرف به برجام بدون 

لحاظ شرط اصلی ایران یعنی تقدم طرف آمریکایی 
در جریان نقض تعهد و راستی آزمایی آن باشد.

موضوعی که به گفته عباس مقتدایی نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
سبب تأمل و خــویــشــتــن داری دولـــت رئیسی و 
احتماالً رفتن به سمت تدوین شرایط جدید و 
اصــول رونــد گفت وگوها در ادامــه مسیر باشد. 
رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس در 
این باره به خبرنگار قدس گفت: از آنجا که اولویت 
دولت سیزدهم تأمین منافع مردم ایران است، تیم 
سیاست خارجی دولت در حال بررسی روندهای 
گذشته و تصمیم گیری در مورد چگونگی ازسرگیری 
مذاکراتی اســت که هفت دور آن بــرگــزار شــده و 
آمریکایی ها باید منتظر بمانند تا ایران زمان الزم 
را اعالم کند.  وی تصریح کرد: طرف های غربی باید 
بدانند اگر در مقاطعی فرصت های قابل توجهی 
داده شد و آن هــا به تعهداتشان عمل نکردند، 
مقصر فرصت ســوزی، خودشان هستند و حاال 
ایــران است که شرایط را تعیین و زمان مناسب و 
نقطه مذاکره را مشخص می کند. وی با تأکید بر 
اینکه ما به دنبال تعامل هستیم، گفت: این تعامل 
باید چند ویــژگــی داشــتــه بــاشــد، نخست اینکه 
گفت وگو باید منافع ملت ایران را در بر بگیرد؛ یعنی 
منجر به رفع تحریم ها شود، دوم اینکه طرف مقابل 
قصد فریب کاری و شانه خالی کردن از مسئولیت 
نداشته باشد و آخر اینکه مذاکرات در موضعی 
تداوم پیدا کند که ایران منافع برجام را به صورت 

کامالً عینی و قابل راستی آزمایی  دریافت کند.

شرایطوزمانمذاکراتبرجامیدرایرانتعیینمیشود

عجله واشنگتن، طمأنینه تهران

خبرخبر
ویژهویژه

موافقت رهبر انقالب با »در حکم شهید« تلقی شدن نوجوان فداکار ایذه ای
رهبر معظم انــقــالب اســالمــی بــا درخــواســت رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر در حکم شهید 
تلقی شدن نوجوان فداکار ایــذه ای موافقت کردند. 
بــه گـــزارش پایگاه اطــالع رســانــی دفــتــر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت هللا خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اســالمــی بــا درخــواســت رئــیــس بنیاد شهید و امــور 

ایثارگران مبنی بر در حکم شهید تلقی شدن علی 
لندی نوجوان فداکار ایذه ای موافقت کردند. 

قـــاضـــی زاده هــاشــمــی، رئــیــس بــنــیــاد شهید و امــور 
ایثارگران در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به فداکاری علی لندی که با ایثار و از خودگذشتگی 
برای نجات جان دو تن از هموطنان به دل آتش زد و 

روز جمعه بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی 
جان باخت، درخواست کرد که این نوجوان غیور در 
حکم شهید تلقی شود که حضرت آیت هللا خامنه ای 

با این درخواست موافقت کردند.
همچنین در تماسی از دفــتــر رهــبــر انــقــالب اسالمی 
بــا خــانــواده علی لندی نــوجــوان غیور ایـــذه ای، مراتب 

تسلیت حضرت آیت هللا خامنه ای ابالغ و با این خانواده 
داغدیده همدردی شد. 

علی لندی قهرمان شجاع و فداکارِ ۱۵ ساله که برای نجات 
دو تن از همسایگانش، خود را به آتش زده بود روز جمعه 
بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی آسمانی شد و 

نام خود را جاودانه کرد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر 
سیدابراهیم رئیسی صبح روز 
ــا حــضــور در دبستان  گــذشــتــه ب
پسرانه فوالدفر شهر ری در جنوب 
تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا 
درآورد. سال تحصیلی جدید فعالً به صورت 
محدود )حــضــوری و مجازی و با آمــوزش های 
آنالین( آغاز می شود و سپس دربــاره حضوری 

بودن آموزش ها  تصمیم گیری خواهد شد.

هیچ کس نباید به خاطر فقر از آموزش بازماند ◾
ــاز رســمــی ســال  رئــیــس جــمــهــور در آیــیــن آغــ
تحصیلی ۱40۱- ۱400 مــدارس کشور، با بیان 
اینکه هزینه کردن در آموزش و پرورش بزرگ ترین 
ســرمــایــه گـــذاری اســت و پیشرفت کــشــور در 
ــرورش و مهارت آمــوزی است،  پرتو آمــوزش و پ
اظــهــار کــرد: جایگاه مــحــوری و نقش اساسی 
مدارس اقتضا می کند همه نهادهای کشور در 
عرصه های مختلف رسانه، اقتصاد، فرهنگ 
و غیره به آمــوزش و پــرورش کمک کنند و همه 
دستگاه ها موظف هستند در خدمت مدرسه 

باشند. حجت االسالم والمسلمین رئیسی در 
ادامــه، عدالت آموزشی را بسیار مهم خواند و 
اظهار کرد: هیچ کس نباید به علت فقر از آموزش 
باز بماند. رئیس جمهور در انتها با بیان اینکه 

تا چهار روز آینده ۷0درصد جمعیت واکسینه 
می شوند گفت: از آموزش و پرورش درخواست 
دارم که با رعایت اصــول بهداشتی به سمت 

آموزش حضوری پیش رویم.

پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان ◾
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به شعار دولت سیزدهم با عنوان دولتی 
مردمی برای ایران قوی،  با مطرح کردن پرسش 
مهر خود از دانش آموزان برای سال تحصیلی 
جدید از آن هــا پرسید؛ ایـــران قــوی دارای چه 
ویژگی هایی است و نقش شما در شکل گیری 
ایران قوی چیست؟ حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی پس از این پرسش تأکید کرد: ان شاءهللا 
با کمک شما آینده سازان و معلمانتان بتوانیم 
ایرانی قوی را رقم بزنیم.  رئیسی سپس افزود: 
ما دوســت داشتیم، در آغــاز ســال تحصیلی 
هم آمــوزش مجازی فعال شــود و هم آمــوزش 
حضوری داشته باشیم، در حال حاضر نیز هم 
آموزش مجازی و هم آموزش حضوری داریم، 
برخی مناطق چون تعداد دانش آموز زیاد است، 
امکان حضور همه دانش آموزان نیست، در این 
مناطق با شبکه مجازی شروع می کنیم و برخی 
از روزهــا و کالس ها حضوری خواهد بــود، اما 
همه بخش های آموزش و پرورش باید به سوی 

آموزش حضوری برود.

با حضور رئیس جمهور در دبستان پسرانه فوالدفر شهر ری

زنگ آغاز سال تحصیلی به صدا درآمد

گزارش خبری

در  حاشيه

آدرس غلط 
جدید »جریان 
تحریف« درباره 
تحریم ها

در روزهای اخیر، با 
استناد به گزارش 
اتاق بازرگانی تهران 
اخباری مبنی بر کاهش 
صادرات نفت ایران به 
چین در هفت ماهه 
نخست سال 202۱ در 
فضای مجازی دست 
به دست می شود. 
خبرگزاری فارس به 
این موضوع پرداخته 
و می نویسد: بر خالف 
این ادعا صادرات 
نفت ایران به چین در 
این مدت طبق آمار 
مؤسسات معتبر حدود 
یک میلیون بشکه بوده 
است. در ادامه این 
گزارش آمده: جریان 
تحریف با اطالعات 
غلط نتیجه می گیرند 
که چین و همه کشورها، 
از تحریم آمریکا پیروی 
می کنند و کشور به 
بن بست رسیده، 
درحالی که امسال 
صادرات نفت ایران به 
چین بیش از دو برابر 
افزایش یافته. کشور به 
بن بست نرسیده ولی 
جریان تحریف چرا و 
جریان تحریم به زودی.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120008949     تداوم افسار گسیختگی نرخ 
بیمه های شخص ثالث، چرا و به چه علت؟! 

نبود نظارت کافی بر بیمه ها موجب شده است 
نرخ گذاری بیمه ها با وضعیت بسیار نگران 

کننده همچنان تداوم داشته و فشار آن بر مردم 

به خصوص قشر متوسط به پایین وارد آید. نرخ 
بیمه ثالث خودرو به بیش از ۳ میلیون تومان 

رسیده است! آیا حال که مردم برای بیمه کردن 
مجبور هستند باید گلوی آن ها را فشرد؟ آیا 

بیمه ها بنگاه تولید ثروت و پول های فرانجومی 

برای عده ای خاص هستند؟ آیا باید مقررات را 
فقط به نفع بیمه گر تنظیم کرد؟ و... امید است 
نمایندگان مجلس برای رفع این معضل دیرینه 

اقدام عاجل نمایند. 
91500000426   باسالم. لطفًا خودروهای اداری را 

از کف خیابان ها و جاده ها جمع کنید.  با ماشین  
دولتی خانوادگی سفر می روند . از بعد از ظهر تا 

نصف شب در سطح  شهرها می چرخند. اعضای 
خانواده  خود را  با  ماشین  دولتی  رانندگی  یاد 

 می دهند. جلو این بی انصاف ها را بگیرید. 

مقایسه تطبیقی برخورد 
ایران با طالبان 

در دو مقطع 1995 و 2021
حسین محمدی اصل     

 کارشناس تحوالت سیاسی
در سال ۱994 طالب ها افغانستان را برای نخستین 
بار تحت سیطره گرفتند. آن روزها مردم از جنگ 
و ناامنی ناشی از حضور شــوروی خسته بودند 
و گمان می کردند طالبان بتواند به جنگ پایان 
دهد و امنیت را به ارمغان بیاورد. از طرفی، در آن 
دوره قومیت های افغانستانی، به شــدت مقید 
به دســتــورات شــرع مقدس بودند و طالبان نیز 
خواستار اجــرای شریعت در کشور بود. این طور 
بود که در آن مقطع، طالب ها در بدو ورودشــان 
به شهرها با استقبال خوبی مواجه می شدند.  
اوایل استقرار طالبان که ماهیت شفاف و عملکرد 
ــداشــت، جــمــهــوری اســالمــی ایـــران  مــشــهــودی ن
واکنش قابل توجهی نشان نداد. اما با کنار رفتن 
نقاب از چهره خشن و خونریز این گروهک در آن 
روزها، جمهوری اسالمی در برابر افکار متحجرانه 
و ضد شیعی آنــان، باید واکنش مناسبی نشان 
می داد. از این رو مطالبات امنیتی خود را از دولت 

رسمی افغانستان بیش از پیش افزایش داد.
مدتی بعد، بــا حمله نیروهای طالب تحت امر 
سازمان امنیت پاکستان ISI به کنسولگری ایران 
در مــزار شریف و شهادت چند دیپلمات و یک 
خبرنگار ایــران، تیرگی روابط ایران و طالبان به اوج 
خود رسید. حتی احتمال حمله و دخالت مستقیم 
نظامی مطرح شد و ایــران برای این امر آماده باش 

۱00درصدی را در دستور کار داشت.
ــط مدت ها ادامــه داشــت تا اینکه  ایــن تیرگی رواب
شرایط طــوری پیش رفــت که مشخص شد تنها 
راه کاهش ناامنی ها در داخــل افغانستان و مرز 
ایران، نزدیک شدن به طالبان و دور کردن نیروهای 
اطالعاتی پاکستان از این گروهک است. این اقدام 
ایران، وارد شدن ضربه  اقتصادی به پاکستان بود که 
تا قبل از این اقدام ایران، بازارهای افغانستان را به 

صورت انحصاری در اختیار خود داشت.
همه این ها در شرایطی رقم خورد که ایران در پنج 
سال اول سلطه طالبان بر افغانستان، هرگز آن ها 
را به رسمیت نشناخت. تنها نیازی که آن روزها 
طالبان باید در قبال جمهوری اسالمی بـــرآورده 
می کرد، امن نگه داشتن حدود 9۵0 کیلومتر مرز 
مشترک با افغانستان و عدم هرج و مرج در میان 
اقــوام افغانستان بود. حمایت کامل از طالبان در 
آن برهه، با سیاست ایـــران در منطقه سازگاری 
نــداشــت. امـــروز نیز ایــن مسئله مطرح اســت که 
رویکرد جمهوری اسالمی ایران نسبت به طالب ها 
بهتر است چگونه باشد؟ به خصوص که آن ها هنوز 
به عربستان سعودی و قطر نزدیک هستند و تجربه 
پنجشیر نشان داد سرویس های اطالعاتی خارجی 
هنوز تیری در چنته دارند تا کام مردم افغانستان باز 

هم با تفرقه و جنگ داخلی تلخ شود. 
ــه دالیـــل امــنــیــتــی، ثــبــات کامل  مــطــلــوب تــهــران ب
افغانستانِ پساطالبان است. داعش برای تهران 
ــن احتمال  و طالبان دشمن مشترک اســت و ای
هست که ضرورت پیدا کند هر دو طرف برای مقابله 
بــا ایــن دشمن مشترک کــه هم اکنون در بخشی 
از افغانستان به نیابت از آمریکا مستقر شده، 
همکاری بیشتری داشته باشند. از طــرف دیگر، 
سیل مهاجران و پناهندگان، به زودی یکی  دیگر از 
معضالت ایران خواهد شد که نحوه حکومت طالبان 
و سیاست گذاری آنان برای بازگشت عزت مندانه 
مهاجران، می تواند زمینه یک همکاری راهبردی دیگر 
باشد. تعامل اقتصادی، تجاری و صنعتی نیز از دیگر 
زمینه های همکاری بین ایران و طالبان است. ایران 
به دلیل تروریسم اقتصادی غرب به دنبال تثبیت 
بازارهای منطقه ای است. طالبان هم برای تثبیت 
قدرت و جلوگیری از هرج و مرج ناشی  از فروپاشی 
اقتصادی به همکاری دیگر کشورها وابسته است. 
در سال جاری میالدی، تهران و کابل قــراردادی در 
زمینه انتقال آب از افغانستان به ایران امضا کرده اند 
که محقق نشدن این مورد نیز در صورت بی  ثباتی 
ــرای ایـــران ضــرر خواهد داشــت.  در افغانستان، ب
این ها بخشی از مــواردی است که ضــرورت اتخاذ 
دیپلماسی هوشمند از سوی جمهوری اسالمی ایران 
را به ما گوشزد می کند. بدون تردید رویکرد جمهوری 
اسالمی ایران در قبال طالبان، مبتنی بر راهبرد کالن 
اخراج آمریکا از منطقه و منطبق با رویکرد تأمین 
قــدرت ملی و منطقه ای تنظیم شده اســت. توازن 
امنیت و هوشمندی در حل مسائل برای دامن نزدن 
به بحران ها در افغانستان نشان از آن دارد که تهران 
هرگز به دنبال معامله حقوق ملت افغانستان برای 

حل موضوعات خودش نبوده است.

خبـر
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سياست خارجیسياست خارجیامنيتیامنيتی دفاعیدفاعی

وزیراطالعات:

پاسخ ایران به عناصر ضدانقالب 
کوبنده خواهدبود

وزیر اطالعات با هشدار به عناصر ضدانقالب در باره هرگونه 
اقدام برای ایجاد اخالل در امنیت کشور گفت: پاسخ ایران به 
ضدانقالب کوبنده خواهد بود. حجت االسالم والمسلمین 
خطیب  که به آذربایجان غربی سفر کرده، افزود: همه عناصر 
ضد انقالب و حامیان آن ها در منطقه بدانند در صورت ایجاد 
اختالل در امنیت ایران با پاسخ قاطع و کوبنده مواجه خواهند 
شد. وی همچنین بر اخراج عناصر تروریست ضدانقالب و 
خلع سالح آنان در منطقه کردستان عراق توسط مقامات این 

کشور در اسرع وقت پیرو توافق انجام شده تأکید کرد.

سخنگویوزارتخارجهچین:

قدردان اظهارات رئیس جمهور 
ایران هستیم

سخنگوی وزارت خارجه چین با انتشار پیامی توییتری، از بیانیه 
قرائت شده توسط سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در 
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی 
کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، »ژائو لیجیان« در همین رابطه 
در پیامش نوشت: ما از اظــهــارات رئیس جمهور ایــران در 
مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای 
سالح هسته ای در دکترین دفاعی ایران، ضرورت وفاداری همه 
طرف ها به برجام و سودمندی گفت وگوهایی با هدف حذف همه 

تحریم ها علیه ایران، قدردانی می کنیم.

سرلشکررشید:

 ارتش های دست ساز آمریکا 
در عراق و افغانستان فروپاشید

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا)ص( در مراسم 
ــاع مــقــدس گــفــت: علت نــگــرانــی و  گــرامــیــداشــت هفته دفـ
بهانه جویی دشمن برای قدرت موشکی ما، به این دلیل است که 
می بیند ایران به صورت مستقل صاحب قدرت موشکی شده 
است. به گزارش فارس، سرلشکر غالمعلی رشید افزود: با تفکر 
و روش آمریکایی ها نمی توان جنگید؛ چراکه ارتش دست ساز 
آمریکا در عراق و افغانستان فروپاشید. وی تصریح کرد: دشمن 
نه از حجم و شکل موشک ها بلکه از استقالل سیاست های 

دفاعی و قدرت تحقق آن نگران و وحشت زده است.



موقعیت 
مناسب سهام 
بورسی برای 

سرمایه گذاری 
بلندمدت

یک کارشناس بازار 
سرمایه با بیان اینکه 
بازار سرمایه اکنون 
در موقعیتی ارزنده  

برای سرمایه گذاری 
میان مدت و بلندمدت 

قرار دارد، گفت: 
فعاالن بازار با توجه 

به وضعیت فعلی 
معامالت بورس 

تصمیم به اقدام های 
هیجانی می گیرند 
که این موضوع به 

شدت بر روند مسیر 
بازار تأثیرگذار است 
این در حالی است که 
بازار سرمایه اکنون 
در موقعیتی ارزنده  

برای سرمایه گذاری 
قرار دارد.

اقتصاد3
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59.000.000نیمسکه34.580.000ربعسکه1.422.104بورس 276.010دالر)سنا(49.540.000مثقالطال 2.877دینارعراق)سنا(119.280.000سکه11.437.000طال۱۸عیار1.750اونسطال 71.450درهمامارات)سنا(

خبرخبر
خوبخوب

وزیــر تعاون، کــار و رفــاه اجتماعی گفت: موکب اشتغال 
محرومان، پویش جمع آوری  همه ظرفیت های مردمی برای 
رفع مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال برای محرومان است.
حجت هللا عبدالملکی گفت: این موکب دو سال پیش 
توسط یک گروه جهادی و با پشتیبانی کمیته امداد آغاز 
به کار کرد. این حرکت، کامالً مردمی است و همه کسانی 

که در حوزه اشتغال محرومان فعال هستند، سعی کردند 
در این حرکت حضور داشته باشند.وی اظهار کرد: در این 
طرح ۱۴ خدمت کاریابی، تأمین سرمایه، بازاریابی، مشاوره 
شغلی و کسب و کار، آمــوزش، تأمین مکان کسب و کار، 
تأمین تجهیزات، تأمین مواد اولیه، بیمه و پوشش ریسک، 
ضمانت وام، امور اداری، اعتباربخشی، متولی شغلی و ارائه 

ایده کسب و کار به متقاضیان ارائه می شود.
عبدالملکی تأکید کرد: در سال های اخیر، جریان تمدنی 
جدیدی با تقویت فرهنگ اربعین به عنوان بزرگ ترین 
تجمع انسانی شکل گرفته و اگــر بــا تأسی از فرهنگ 
اربعین موکبی بزنیم برای فرهنگ اشتغال، کاری بجا و 

ارزشمند است.

 »موکب اشتغال«
 پویشی مردمی 
برای رفع بیکاری

 قیمت  
تردمیل

   پروتئوس
PST3000مدل

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تـومـان

   لیدراسپرت
DK۱5AO+مدل

۲۴,۴۲۰,۰۰۰ تـومـان

   آذیموس
-30۱0CAمدل

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تـومـان

   ایاماچفيتنس
MT۱۱0مدل

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تـومـان

   تایتانفیتنس
TF9000مدل

۳۲,۴۳۰,۰۰۰ تـومـان

   فیتنس
Mini5مدل

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تـومـان

زهرا طوسی   ۹ ماه از اصالح 
ــیــات بر  و تــصــویــب قـــانـــون مــال
خــانــه هــای خــالــی مــی گــذرد و با 
وجود اینکه مجلس و دولت در 
قانون بودجه ۱۴00 روی درآمــد 
حاصل از ایــن مالیات حساب 
کرده اند، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی 
با به تعویق انداختن قانون سبب شده اند تاکنون 
حتی یک ریال هم از محل این پایه مالیاتی به خزانه 
واریز نشود.مجلس برای کنترل سوداگری در حوزه 
مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی را در سال 
66 تصویب کرد اما این قانون اجــرا نشد تا اینکه 
در سال ۹۴ مجدد به قانون مالیات های مستقیم 
بازگشت اما باز هم به علت نرخ غیرمؤثر آن، موجب 
انگیزه کافی برای عرضه امالک خالی نشد. تکمیل 
نبودن سامانه امالک و اسکان هم بهانه ای بود که در 
6 سال گذشته، امکان اعمال این پایه های مالیاتی 
برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود. 
بر اساس این قانون که نهایتاً در آذر سال ۹۹ توسط 
مجلس اصالح شد و شــورای نگهبان نیز در تاریخ 
۲6 آذر آن را تأیید کــرد، اگــر واحــدی مسکونی در 
شهرهای باالی ۱00 هزار نفر بیش از ۱۲0 روز ساکن 
نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره 
می شود. مالک و معیار تشخیص خانه های خالی 
نیز سامانه امالک و اسکان است.تعویق زمان صدور 
برگه مالیاتی از مرداد به دی ماه از آنجایی که فرایند 
مالیات ستانی از خانه های خالی از طریق سامانه 
امالک و اسکان و انتقال اطالعات از این بستر انجام 
می شود تا زمانی که سامانه تکمیل نشود امکان 
صدور برگ تشخیص مالیاتی وجود نخواهد داشت.
پس از راه اندازی سامانه امالک در مرداد ماه ۱3۹۹، 
اواخــر ســال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرد ۱/3 میلیون خانه خالی را توسط این سامانه 
ــرای گرفتن مالیات به ســازمــان امور  شناسایی و ب

مالیاتی معرفی کرده و قرار است در مرداد ماه ۱۴00 
مشمول مالیات واحدهای خالی از سکنه شوند.

امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم در 
اوایل مرداد امسال بر این خبر صحه گذاشت و اعالم 
کرد نخستین مالیات از خانه های خالی در مرداد ماه و 
به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد 
شد. ولی وی به تازگی در واکنش به انتقادها به عدم 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی اعالم کرده 
این سازمان در انتظار اطالعات الزم از سوی وزارت راه 
و شهرسازی است و در صورت تکمیل سامانه امالک 
و اسکان برگ تشخیص مالیاتی برای خانه های خالی 

از دی ماه صادر خواهد شد. 

وعده گرفتن مالیات از خانه های خالی در حالی از 
مرداد به دی ماه موکول می شود که هادی خانی، 
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفت وگویی 
با تسنیم گفته است ما همچنان منتظر هستیم 
که سرویس دریافت رسمی اطالعات روی بستر 
GSB دولت از سوی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و 
به سازمان امور مالیاتی تحویل شود تا بتوانیم وارد 

مرحله مالیات ستانی شویم.

عدمارسالخروجیسامانهامالک◾
بهامورمالیاتی

محمد علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور 

مالیاتی نیز گفته اســت: در حال حاضر سامانه 
امــالک در حــال تکمیل داده هـــا و اطالعات خود 
است و هنوز خروجی این سامانه را از طریق وب 
سرویس هایی کــه باید بــا سامانه ســازمــان امــور 

مالیاتی برقرار شود دریافت نکرده ایم. 
از آن طرف وزارت راه و شهرسازی در پایان مهلت 
رسمی نام نویسی در سامانه امالک در ۱۹ خرداد ماه، 
به ستاد مقابله به کرونا پیشنهاد داد تا ضرب االجل 
یاد شده را تا پایان مهر به تعویق بیندازد. سپس 
سامانه امالک برای چند ماهی از دسترس خارج 
ــاره این سامانه به مــدار برگشته  شد، حاال که دوب
در تازه ترین خبرها محمودزاده، معاون وزیر راه و 
شهرسازی اعالم کرده به دلیل توقف فعالیت این 
سامانه، وزارتخانه به ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد 
تمدید ثبت اطالعات سکونتی خانوارها را داده 
است. این بار ثبت اطالعات از آخر مهرماه تا پایان 
فصل پاییز به تأخیر خواهد افتاد.این پیشنهادها در 
حالی به ستاد مقابله با کرونا داده می شود که برای 
درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر خانه های خالی 
در بودجه، هزینه تعریف شده و عدم اجرای قانون 

نظم بودجه را مختل خواهد کرد. 

نظاممالیاتیمابهلحاظساختاریایراددارد◾
در واکنش به عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی؛ محمدرضا رضایی  کوچی، رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی در گفت وگویی گفته 
است نظام مالیاتی ما به لحاظ ساختاری ایراد دارد 
به همین دلیل هنوز درآمدی از اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی به خزانه کشور واریز نشده است.

وی متذکر شد: در حال حاضر بیش از یک میلیون 
واحد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در 
کشور شناسایی شده، اما متأسفانه هیچ یک از 
موارد مذکور، منتج به کسب درآمد مالیاتی نشده 
همچنین به تازگی قانون جهش تولید مسکن برای 

اجرا ابالغ شد که بخشی از منابع اجرای این قانون، 
از طریق اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در 
نظر گرفته شده که متأسفانه درآمدی از این بخش 

نیز عاید کشور نشده است.

ضرورتبرخوردقاطعانهدیوانمحاسبات◾
بامتخلفان

وی بــا بــیــان اینکه بی توجهی بــه اجـــرای قوانین 
مصداق استنکاف از قانون بوده، خواستار برخورد 

قاطعانه دیوان محاسبات با متخلفان شده است.
رضایی کوچی گفته است: بارها اجرای قانون را از 
وزارت راه و شهرسازی پیگیر شدیم اما ظاهراً مانعی 
در این وزارتخانه وجود نــدارد بلکه مشکالت در 
سازمان امور مالیاتی است. از این رو باید جلسه 
مشترکی با وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی برگزار 

و مشکالت را بررسی کنیم. 

اختاللدرسامانهامالکبهنفعذینفعان◾
علی خــضــریــان، سخنگوی کمیسیون اصــل ۹0 
مجلس نیز فرصت سه ماهه به وزیر راه و شهرسازی 
برای رسیدگی به رفع اختالل های سامانه امالک 
داده است.خضریان به تکثر ذی نفعان در حوزه 
مسکن اشاره کرد و افزود: کمیسیون معتقد است 
یکی از دالیل کُندی کار و ایجاد اختالل های متعدد 
ایــن اســت کــه همچنان فضا در حـــوزه اطــالعــات 
مسکن و امالک غبارآلود است که این موضوع باید 
از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف شود. وی به 
تشکیل تیمی برای آسیب شناسی و نظارت بر این 
موضوع هم اشاره کرده است.گفتنی است، جدای 
از بحث درآمــدهــای مالیاتی، کشورمان با کمبود 
ساالنه 800 هزار واحد مسکونی روبه رو است. طبق 
آمار ۱0 درصد از کل واحدهای کشور در شهرهای 
بزرگ احتکار شده اند و عرضه تنها ۲0 تا 30 درصد 

این واحدها به بازار می تواند گره گشا باشد.

قدسدالیلتعویقدریافتمالیاتازخانههایخالیرابررسیمیکند

 فرصت سوزی 6 ساله 
برای مالیات ستانی 

      صفحه 3

آستان قدس رضوی 

مناقصه خرید پتوی تکنفره و مسافرتی«

آس�تان ق�دس رضوي در نظ�ر دارد نس�بت به خری�د پتوی ت�ک نفره و 
مسافرتی از طریق مناقصه عمومي به شرح مقادیر مندرج در اسناد مناقصه 
اقدام نماید. جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشاني  
http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 

روز یک ش�نبه مورخ 400/07/17 1 نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل 
ش�ده و نمون�ه ه�ا و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مش�هد 
مق�دس ،حرم مطه�ر امام رضا)ع(صح�ن پیامبر اعظم )ص( ب�اب الکاظم 
دبیرخان�ه حرم مطهر اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها 

بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره تماس 32003310 و 051-32009543
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آگهی مناقصه عمومی
 شماره 2000001403000148 مورخ 1400/۶/30 مندرج در

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 111 سال 1400

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به: نگهداری و تعمیرات شبکه آب، نصب 
انشعاب و قرائت کنتور و کلیبر، آبش احمد و روستاهای تحت پوشش را از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق 
مناقصه )عمومی( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه آب با تاسیسات و 
تجهیزات یا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری 
 www.setadiran.irواگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس

انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .
الف- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، مطلقا آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ب -مبلغ برآورد اولیه معادل: ۲۰۲۳۲۴۶۱۷۴۸ ریال .
ج-مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: 1011623087 ریال می باشد.

د- مدت اجرای کار: ۱۲ ماه
ه- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 و- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی 
شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل و در وقت مقرر در اسناد 
به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و 

نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ۱۹ مورخه 1400/7/12

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۸ صبح مورخ 1400/07/27
 زمان و تاریخ بازگشایی  پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۱۰ صبح مورخ 1400/07/27

شناسه آگهی1197860        www.abfaazarbaijan.irسایت شرکت 
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نوبت دوم
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
  ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
ارسال  تا  ارزیابی کیفی  استعالم  اسناد  دریافت وتحویل  از  ارزیابی کیفی  فراخوان   برگزاری  کلیه مراحل  نماید.  برگزار 
دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 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 فراخوان در سامانه 1400/07/04 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 
از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/07/17
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1400/08/03

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.  

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

هدر دادن آب ، تهدید زندگي آینده فرزندان ماست

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی ول

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

۲۰۰۰۰۰۱۴۴۶۰۰۰۰۹۴طرح آبرسانی روستای  نََسر ) فاز ۴ ( شهرستان تربت حیدریه    ۱
۳۰.۳۱۶.۷۹۱.۷۹۱ ريال

سی میلیارد و سیصدو شانزده میلیون و هفتصدو نود و یک هزارو هفتصدو نود و 
یک ريال

۲
طرح آبرسانی به شهر فریمان ) احداث مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی و 

۲۰۰۰۰۰۱۴۴۶۰۰۰۰۹5اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای قلندرآباد(
۱۲۶.۹۷۳.۳۸۸.۰۷۰ ریال

یکصدو بیست و شش میلیاردو نهصدو هفتادو سه میلیون و سیصدو هشتادو 
هشت هزارو هفتاد ریال

AZ



 محمد معتمدی 
در آستانه اربعین 
»چله نشین« را 
خواند 
محمد معتمدی در 
آستانه فرا رسیدن 
اربعین حسینی با 
همکاری معاونت 
سیما، موزیک ویدئوِی 
»چله نشین« را خواند.

این قطعه با صدای 
محمد معتمدی، 
تهیه کنندگی شاهد 
صادق پور، شعری از 
محمدمهدی سیار، 
آهنگسازی سعید 
فرنو دی و با تنظیمی 
از سعید شمس کاری از 
ستاد اربعین معاونت 
سیما با همکاری شبکه 
افق است که به زودی 
منتشر خواهد شد. 

به عنوان یک شاعر که در  ◾
کار پژوهش ادبی هم فعال است، 
آیا تقسیم بندی هایی مانند شعر 
مــذهــبــی، آیــیــنــی و بــه خصوص 
شعر هیئتی را قبول دارید و مفید 

می دانید؟
طبعاً اگــر جایی تقسیم بندی به شناخت بیشتر 
بینجامد مفید خواهد بود ولی اگر به سردرگمی  و 
سر کالف از دست دادن بینجامد، نه؛ مفید نیست. 
حاال اینکه شعر را به شعر هیئت تقسیم بندی کنیم، 
فکر نمی کنم این تقسیم بندی به شناخت تازه ای 
منجر شود و به نظرم ضرورتی ندارد. تازه هنوز بر سر 
شعر آیینی هم بحث هست که در این تقسیم بندی، 
چه شعرهایی را وارد می کنند و چه چیزهایی را مانع 
می شوند. اما شعر هیئت شاید از این جهت که ما را 
مستقیم وارد بحث عاشورا می کند، مورد توجه بوده 
است که این هم در شعر عاشورایی اتفاق می افتد 
و تقسیم بندی جدید برای شعر هیئت به نظر من 

ضرورتی ندارد.

شعر هیئت در هیئت های مذهبی برای دسته های  ◾
مفصل عــــزاداری خــوانــده مــی شــود و تحریک جدی 
احساسات و عواطف مخاطبان را در پی دارد و خواسته اند 

با این نگاه آن را از دیگر گونه های ادبی جدا کنند.
من باز هم فکر می کنم این تقسیم بندی وجهی ندارد. 
دو سه سال پیش وقتی بحث بنیاد دعبل پیش آمد، 
دو سه کار پژوهشی در این حوزه صورت گرفت، آقای 
دکتر سنگری و دیگر دوستان در این زمینه کار کردند 
و خود بنده هم در این زمینه کار کردم ولی ما به گونه 
خاصی نرسیدیم که بگوییم شعر هیئت این ویژگی ها 
را دارد، ساختارش این گونه است یا از نظر محتوایی و 
موسیقایی ویژگی خاصی داشته باشد که بگوییم این 
ویژگی خاص، نمایه شعر هیئت است، چنین چیزی 

از آن پژوهش ها درنیامد. فقط عنوان مطرح بود که 
تقریب به ذهن باشد و یک حدود و ثغوری را ببندد 
که من باز هم تأکید می کنم چیزی فراتر از مرز شعر 
عاشورایی نرفت جز اینکه هیئت می تواند گسترده تر 
دیده شود که مثالً اگر شعر درباره شهادت حضرت 

امیرالمؤمنین)ع( یا سایر معصومان هم بود، در آن 
دیده شود و با کلمه هیئت کامل شود.

شاید مسئله این باشد که شعر هیئت، شعری  ◾
است که با عوام مردم و گروه زیادی از عامه مخاطبان 

ــن تعریف  همپوشانی داشــتــه و بــرخــورد دارد، ای
نمی تواند ممیزه این شعر باشد؟

از شما می پرسم مگر نوحه چیست؟ نوحه فکر کنم 
عوام زیست ترین شعر مذهبی ماست که البته این 

بحث هم وارد بحث قالب ها می شود.

جمله ای از برخی دوستان شنیده ام که شعر  ◾
هیئت باید با عــوام ارتباط برقرار کند امــا عــوام زده 
نشود. به نظر شما چطور می شود چنین چیزی 

اتفاق بیفتد؟
اینکه شعری در قالب ادبــی ســروده شود و با عوام 
مخاطبان ارتباط برقرار کند اما خیلی هم از حدود 
ــی خــارج نباشد کــار بسیار سختی اســت. من  ادب
می خواهم مقایسه ای کنم اما امــیــدوارم شأن این 
ــن حــرف بــه معنای عدم  شــاعــران حفظ شــود و ای
پاسداشت فکر و اندیشه شان نباشد، مثالً اگر یغما 
را با صامت بروجردی مقایسه کنیم، می بینیم هر دو 
قالب شعرشان یکی است، هر دو از قالب مستزاد 
استفاده می کنند اما چیزی که یغما می گوید با چیزی 
که صامت می گوید از نظر ادبی بسیار فاصله دارد 
حداقل این است که متفاوت اند و می توانیم بگوییم 
این یکی دارای این درجه ادبی است و آن یکی دارای 
آن درجه ادبی. مرز بسیار ظریفی است که کاری نوحه 
باشد، سریع االنتقال هم باشد در عین حال وجه 
ادبی هم داشته باشد و این هنر، اتفاقاً هنر یغمای 
جندقی بوده است که به نظر من اصوالً نوحه را خود 
او به وجود آورده و دانسته است که قالب های معمول، 
موسیقی بر نیستند بلکه مستزاد، بحر طویل و 
مسمط موسیقی بر است چون این قالب ها گره هایی 

دارند که موسیقی را برجسته می کند. 
یغما دریــافــت دقیقی داشته و هم از قالب هایی 
متفاوت و غیرمعمول استفاده کرده و هم زبان گرم، 
پرتپش و پرتنشی را به کار برده و مرز ادبیت را هم کامالً 

حفظ کرده است. حاال این شعر را با آثار غفار اسد، 
مکالی طالقانی و شاعران دیگری در قدیم مقایسه 
کنید، می بینید قابل مقایسه نیستند. در شعر این 
شاعران، شأن ادبی فروتر شده و ارتباط با مخاطب 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است خیلی هنر بکنند 
برخی بازی های زبانی و یا انگیزش های عاطفی را لحاظ 
کرده اند که با مخاطب خیلی هم ساده انگارانه برخورد 

نکرده باشند و آناتی از ادبیت در آثارشان باشد.

یک طرف بحث هم مخاطب اســت. شما این را  ◾
قبول دارید که مخاطب امروز کمتر شعرشناس است 
و شعر خوب را کمتر از مخاطب گذشته شعر فارسی 

می فهمد؟
فکر نمی کنم. اگر در جهان علم حرکت می کنیم اتفاقاً 
باید برعکس باشد. یک روزی ممکن بود در یک تبلیغ 
تلویزیونی، ما نهایتاً از یک قافیه استفاده کنیم اما 
امــروزه در باالترین شیوه برخورد با واژه یعنی ایهام 
استفاده می کنیم و مخاطب هم این ایهام را درک 
می کند و می فهمد. مخاطب متوجه این می شود 
و تبلیغ تلویزیونی هم دیگرعوامانه است بنابراین 
نمی شود گفت مردم دریافتشان نسبت به شعر یا 
اثر ادبی کمتر شده است. البته می شود گفت فاصله 
میان جامعه و شعر بیشتر شده است. در یک زمانی 
مشغولیت اصلی مــردم، مطالعه و آن هم مطالعه 
شعر بوده اما امروز جامعه از این، کمی  فاصله گرفته 
و مشغولیت اصلی جامعه چیزهایی است که وجه 
ادبی ندارند.  البته یک مشکل دیگر در مدرسه ای 
کردن شعر است. هراسی در بین مردم برای خواندن 
شعر به وجود آمده که از مدرسه ها برخاسته است. 
طرف کارشناسی ارشد هم می خواند ولی می ترسد 
شعر بخواند؛ چرا که می ترسد شعر را اشتباه بخواند. 
الزام تک معنایی شعر که کنکور آن را به وجود آورده 

موجب شده است ما معنای شعر را ببندیم. 

گفت وگوی قدس با دکتر »غالمرضا کافی« شاعر و استاد دانشگاه

چند و چون »شعر هیئت« 

درنگدرنگ

حد و حدود شعر مذهبی
غالمرضا کافی   ممکن اســت یــک شعر بــافــت و 
ساخت خوبی داشته باشد، یکی معنای ارجمندی 
داشته باشد یا یکی ظرایف ادبی و بالغی داشته باشد. 
خود جذب شدن هم به هر حال مراتبی دارد. اما بنا این 
است که عوام بفهمند و خواص بپسندند. این مالک 
کلی در شعر اســت که در شعر مذهبی هم می تواند 

معیار باشد. پسند عوام ممکن است دقیق و براساس 
اصول و معیارهای ادبی نباشد برای همین مالک باید 
پسند خــواص باشد. حاال ممکن است »روزی که در 
جام شفق گل کرد خورشید« را خیلی ها متوجه نشوند 
و عوام با آن ارتباطی نگیرند در صورتی که این شعر یکی 
از برترین شعرهای ما در این 40 سال است. البته یک 

چیز دیگر هم هست و آن قبول خاطر است. شاید »هر 
که دارد هوس کرب و بال بسم هللا« یا »گلی گم کرده ام 
می جویم او را« اگر ادامه شعر را بخوانید می بینید به 
بیت دو رسیده باشد، قافیه  اش خــراب است اما چه 
شده است که این ها در طول این سال ها از مقامشان 
فروتر نیامده اند و همچنان هم ادامه حیات می دهند؟ 

این دیگر بحث قبول خاطر است گاهی می بینید یک 
شاعر فحلی در شعر عاشورایی با هزار ادا شعری را ارائه 
می دهد اما می بیند که به کار مقبل یا نیاز جوشقانی 
نمی رسد. واقــعــاً قبول خاطر دیگر معیار مشخصی 
ندارد، یک آنی در این شعرها بوده است و در نهایت هم 

»قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است«.

  آرش شفاعی       چندی است اصطالح جدیدی 
در حوزه ادبیات مذهبی و عاشورایی رایج شده است 
به نام »شعر هیئت«. درباره اینکه این تقسیم بندی از 

کجا آمده و تا چه حد علمی  است با دکتر غالمرضا 
کافی؛ شاعر، استاد ادبیات دانشگاه و از دست اندرکاران 

برگزاری شب های شعر عاشورای شیراز گفت وگو 
کرده ایم.

کافی در این گفت وگو با برشمردن دالیلی معتقد است 
تقسیم بندی جدید در شعر مذهبی الزم نیست و البته 

این گفت وگو به جنبه های مختلف دیگر ادبیات مذهبی 

و عاشورایی نیز رسیده است.  
»بهار در برهوت«، »تیغ و ترانه«، »سردار هور«، »گزیده 

ادبیات معاصر شماره ۱۶۱«، »زخم کبود کبوتر«، 
»روان خونی سنگر« و »رود رگبار هلهله« بعضی از 
آثارغالمرضا کافی است. این گفت وگو را بخوانید. 
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و هنر فرهنگ 

غالمرضا کافی
شاعر و استاد دانشگاه

      صفحه 4

کارت خ���ودروی  س���مند LX مدل 1390 رنگ س���فید- 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 743ه34 ای���ران 36  
شاس���ی  ش���ماره  و   12490023981 موت���ور  ش���ماره 
حس���ین  مالکی���ت  ب���ه   NAACA1CB4BF238606
شمشیری راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
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ب���رگ س���بز کامی���ون بنزتانکرحمل مواد س���وختی 
مدل1362 شماره پالک ایران32-651ع42 شماره 
موتور 100353648 ش���ماره شاس���ی 14898554 
آب���ادی  دل���ک  مرف���ع  س���یدابوالفضل  ن���ام  ب���ه 
مفقودگردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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یک فقره مدرک کاردانی پیوسته رشته ساختمان 
صادره ازدانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر متعلق 
به اینجانب مسعود جمال شهری گم شده است 
ازیابنده تقاضامی شود با شماره 09903352251 

تماس بگیرد.
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان مناقصه عمومی
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق 

شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید انجام خدمات خودرویی )24 دستگاه(سواری جهت ماموریتهای 1400-23
درون و برون شهری

21،096،849،2112000003374000023

تجدیدخرید خدمات حسابداری )مالی( كنترلی و نظارتی سازمان ملی 1400-24
زمین و مسكن در اداره كل راه وشهرسازی استان

7،983،939،2172000003374000024

›› آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‹‹ 
)شماره فراخوان   2000001125000011(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

شركت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در نظر دارد
 مناقصه عمومی ›› خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری « با شماره  2000001125000011  را از طریق سامانه 
و  ارائه پیشنهاد مناقصه گران  تا  اسناد مناقصه  از دریافت  برگزاری مناقصه  نماید.کلیه مراحل  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات 

بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لذا از شركتهای واجد صالحیت دعوت می شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس فوق االشاره مراجعه و اسناد 

مناقصه را تا ساعت 09:00 روز  پنج شنبه مورخ 1400/07/08 دریافت نمایند. 
ضمناً در صورت نیاز می توانید با شماره 03833350741 دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری تماس 

حاصل نمایید، شرایط حاكم بر پروژه به شرح ذیل می باشد: 
1-كارفرما :شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

2-محل اجرای پروژه : چهارمحال و بختیاری 
3-محل تأمین اعتبار : اعتبارات جاری

4-مدت اجرای كار : 12ماه
5-مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار: به میزان  1.750.000.000 ریال و مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

123402/ت-50659 هـ مورخ 1394/09/22 می باشد.
6- پایه كاری و رشته : رتبه 7 و باالتر در زمینه حمل و نقل )کد1(.

7- آخرین مهلت ثبت و بارگذاری پاکات مناقصه )الف،ب و ج (تکمیل شده در سامانه ستاد: روز یک شنبه 1400/07/18 ساعت 09:00
8-تاریخ و محل تسلیم پاکت »الف« ) اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(: روز شنبه مورخ 1400/07/18 حداکثر تا ساعت 09:00 
صبح- آدرس شهرکرد -خیابان هفت تیرشرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری - طبقه اول – دفتر حراست و امور محرمانه

9- زمان و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی مناقصه)الف،ب،ج ارائه شده در سامانه(:روز شنبه مورخ 1400/07/18 ساعت 10:00 
صبح، شهرکرد -خیابان هفت تیرشرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری - طبقه اول – دفتر قراردادها                 

شناسه آگهی 1198093
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الذكر  فوق  شركت  سهامداران  كلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت 
فوق العاده كه در روز شنبه مورخه 1400/07/17 كه 
كارخانه  مشهد،  آدرس  به  شركت  محل  در   8 ساعت 
شهید  خیابان  سنگ،  شهر   ،5 كیلومتر  سنتو،  جاده 

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

1- تغییر محل شركت                 هیئت مدیره شركت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شركت 
صابون طال ) سهامی خاص( به شماره ثبت 1869  

و شناسه ملی 10380158036 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1400،06،01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1- ص��ورت های مالی منته��ی ب��ه 1398،12،29 مورد 
تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی ترازمحاسب 
ماندگاربه شناس��ه مل��ی 14004773042 به س��مت 
حس��ابرس وبازرس اصلی وآقای محمودالری دش��ت 
بیاض به شماره ملی0889338345 بعنوان بازرس 

علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب گردید . 
اداره كل ثب��ت اس��ناد و ام��الک اس��تان خراس��ان 
رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )1198564(

آگهی تغییرات شرکت افق معدن تابران 
شرکت سهامی آگهی تغییرات شرکت سوتارا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 3154 و شناسه ملی 

10380190567 به شماره ثبت 44901 و
 شناسه ملی 10380610315
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داریا  شركت  سهامداران  كلیه  از  بدینوسیله 
ملی  شناسه  و   47210 ثبت  شماره  به  بارثاوا  دانش 
مجمع  جلسه  در  تا  گردد  می  دعوت   10380633262
 1400/07/17 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
استان  به آدرس  10:00 صبح در محل شركت  ساعت 
شاندیز،  بخش  بینالود،  شهرستان  رضوی،  خراسان 
دهستان شاندیز، روستا شهرك صنعتی طوس، محله 
بزرگراه  طوس،  آلومینیوم  خیابان  صنعتی،  شهرك 
آوری  وفن  علم  پارك  ساختمان   ،0 پالك  آسیایی، 
خراسان، طبقه همكف كد پستی 9185173909 برگزار 

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

- انتخاب بازرسین شركت      هیئت مدیره شركت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شرکت داریا دانش بارثاوا 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 47210و شناسه 
ملی 10380633262

ب���رگ س���بز کامی���ون بنزتانکرحمل مواد س���وختی 
مدل1363 شماره پالک ایران32-352ع42 شماره 
موت���ور 10044225 ش���ماره شاس���ی 55065536 
ب���ه نام س���یدابوالفضل مرفع دلک آب���ادی مفقود 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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برگ سبز سواری هاچ بک سیستم پژو تیپ 206  
ب���ه رنگ مش���کی متالی���ک مدل 1382 به ش���ماره 
موتور 3664930 و ش���ماره شاس���ی 82636532 
ب���ه ش���ماره پ���الک 54 – 523 ص 43 مفق���ود 

گردیده واز درجه اعتبارساقط می گردد. 
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به اطالع متقاضیان مزایده اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک براساس طرح 
تفكیک در مبدا سطح محدوده شهر بجنورد به شماره مزایده 5000005297000001 

می رساند تاریخ مزایده به شرح ذیل اصالح گردید.
-  مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه از ساعت 7:15 صبح 

تاریخ 6/24/ 1400 لغایت ساعت 14:15  تاریخ 7/ 7/ 1400
-   مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت 14: 15 تاریخ 1400/7/17

-  زمان بازگشایی پاكتها ساعت  17 تاریخ  18 /1400/7
اطالعات دستگاه مزایده گزار: بجنورد – بلوار دولت – شهرداری بجنورد 

شماره تلفن:  14 – 32222110 می باشد.
شهرداری بجنورد

اصالحیه آگهی مزایده
 اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه خرید

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی ) اسناد خزانه، نقدی( بر اساس  قانون برگزاری مناقصات و ائین نامه های
 اجرایی آن کاال های مشروحه ذیل را از طریق 7 مناقصه عمومی مجزا بصورت یک مرحله ای با 
ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به تولید 

کنندگان و تامین کنندگان ذیصالح واگذار نماید.
تعداد/مقدارنام و مشخصات کاالی  مورد نیازردیف

171 دستگاهالکترو پمپ های شناور مناقصه شماره 1

تابلو برق ستاره مثلث 20 تا 200 مناقصه شماره 2
48 دستگاهکیلووات به همراه متعلقات

کابل فشار ضعیف افشان قابل مناقصه شماره 3
12.500 مترانعطاف درون چاهی 

8.000 مترکابل زمینی فشار ضعیف افشان مناقصه شماره 4
7.500 دستگاهکنتور برنجی انشعاب آب 20 میلی متری مناقصه شماره 5
110دستگاه برج روشنایی و پروژکتور مناقصه شماره 6
16 دستگاهترانسفورماتور 50 تا 250 کیلو وات مناقصه شماره 7

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران
 حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام 

نمایند. 
ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ف
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نوبت اول



شهید سید 
حسین علم الهدی 
)1338 - 1359(

زاده اهواز بود و در 
دوران ستمشاهی 

به طور گسترده در 
مبارزات حضور 

داشت و پس از ثبت نام 
در رشته تاریخ 

دانشگاه فردوسی 
مشهد، ارتباطش را 

با انقالبیون این شهر 
توسعه داد. شهید 

علم الهدی در دی ماه 
سال 1359 همراه 

تعدادی از دانشجویان 
خود را به جبهه 

هویزه رساند تا مانع از 
عبور تانک ها شود، اما 
متأسفانه او و یارانش 

در محاصره قرار 
گرفتند و شهید شدند. 

پیکر وی 16 ماه بعد 
از شهادت، پیدا و به 

خاک سپرده شد.

درنگدرنگ

این نخستین تجربه نبود ◾
مردم مشهد در روزهای پرالتهاب 
انقالب، شاهد شهادت پاکمردان 
و پاک زنانی بودند که دست از 
جان شسته، فریاد استقالل و 
آزادی سر دادنـــد. در سال های 
نخستین انقالب و پیش از آغاز جنگ تحمیلی نیز، 
مــردم مشهد هر از گاهی، در تشییع پیکر شهدا 
شرکت می کردند؛ شهدایی که در معرکه مبارزه با 
ضدانقالب به درجه رفیع شهادت نائل می شدند. 

نمونه هایی از این دست، پرشمارند. 
در 26 مهرماه ســال 1358، پیکر ســربــاز شهید 
نــصــرهللا مـــردانـــی، نخستین شهید لشکر 77 
ثامن االئمه)ع( روی دست های مردم مشهد تشییع 
شد و در حرم مطهر رضوی آرام گرفت. در مراسم 
تشییع پیکر شهید مــردانــی، حضرت آیــت هللا 
خامنه ای که در آن زمان معاون وقت وزارت دفاع 
بــودنــد هــم، حضور داشــتــنــد. شهید مــردانــی در 

درگیری با گروهک ها در مهاباد به شهادت رسید. 
در خــــــــرداد ســـــال 1359، پــیــکــر 
گروهبان یکم شهید احمد شعبانی که 
در درگیری با ضدانقالب در کردستان 
به شهادت رسیده بود هم در مشهد تشییع شد. 
بنابراین، مردم مشهد، پیش از آغاز جنگ تحمیلی 
نیز فرزندان و عزیزان در خون خفته خود را اینچنین 
بدرقه کرده بودند. با آغاز جنگ تحمیلی، بر آمار 
شهدا افزوده شد و نخستین شهدای دفاع مقدس، 
یکی بعد از دیگری به مشهد آمدند تا در جوار بارگاه 

ملکوتی ثامن الحجج)ع( آرام گیرند. 

تیزپروازان؛ نخستین شهدا ◾
نخستین شهید دفـــاع مــقــدس کــه در شهر 
مشهد تشییع شد و در کنار بــارگــاه ملکوتی 

امام رضــا)ع( آرام گرفت، سرگرد خلبان، شهید 
علی خوش نیت بود. 

پیکر شهید خوش نیت را روز نُهُم 
مــهــرمــاه 1359 در مشهد تشییع 
کردند. شهید خوش نیت از خلبانان 
شرکت کننده در عملیات »کمان 99«، معروف 
ــود؛ او چند روز بعد از آن  به عملیات عقاب ها ب
عملیات پیروزمندانه، در نزدیکی دزفول هدف آتش 
دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید. در مراسم 
تشییع پیکر این سرباز قهرمان میهن که از مقابل 
بیمارستان ارتش در خیابان بهار آغاز شد، شهید 

هاشمی نژاد نیز حضور داشــت. در حــال حاضر 
دبیرستانی پسرانه در خیابان امام رضا)ع( مشهد 
به نام این شهید است. سه روز پس از تشییع پیکر 
شهید خوش نیت، پیکر شهید عزیزهللا جعفری، 
از خلبانان تیزپرواز ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
شرکت کنندگان عملیات »کمان 99« نیز کنار مرقد 
مطهر دوســت و همرزمش، در صحن عتیق حرم 

رضوی به خاک سپرده شد. 
شهید جعفری، اصالتاً نیشابوری بود 
و امــروزه خیابانی در نزدیکی راه آهن 
نیشابور را به نام او نام گذاری کرده اند.

نخستین شهدای نیروی زمینی ◾
نخستین شــهــدای نــیــروی زمینی ارتـــش، در 13 
مهرماه 1359، در شهر مشهد تشییع و در حرم 
ــاز شهید  رضـــوی بــه خـــاک ســپــرده شــدنــد؛ ســرب
مصطفی اختریان خراسانی و استوار دوم شهید 

محمدحسین سلیمانی. 
شهید سلیمانی اصالتاً از اهالی اراک 
بــود و نخستین شهیدی محسوب 
می شد که از کربالی خونین شهر به 
مشهدالرضا)ع( آمد. شهید اختریان اما، در سومار 
شربت شهادت نوشید. روز بعد از تشییع این 
شهیدان، در روز 14 مهرماه، پیکر نخستین شهید 
هوانیروز در مشهد مقدس تشییع شد و در جوار 

حرم ملکوتی ثامن الحجج)ع( آرام گرفت.

نخستین شهدای نیروی انتظامی ◾
23 مهرماه که از راه رسید، نخستین شهدای نیروی 

انتظامی، یا شهربانی آن روزها تشییع شدند.
 پــاســبــان یــکــم شــهــیــد محمدتقی 
احمدی، داوطلبانه به جبهه رفته بود 
و در محور سنندج به بانه، زیر آتش 
سنگین دشمن، پس از ساعتی مقاومت، به درجه 
رفیع شهادت رسید. او را از مسجد آقا حسین بناها 
در خیابان خسروی که امـــروزه به مسجد شهدا 
مشهور است، تا حرم مطهر تشییع کردند و در جوار 
مرقد نورانی امام رضا)ع( در صحن عتیق به خاک 
سپردند. به همراه او، سه سرباز شهید به نام های 
بهرام خزانه داری، محمدتقی حبیبی و رحیم اکبری 

نیز تشییع شدند.
ــم، نخستین شهید  19 آذرمـــــاه هـ
ژاندارمری را در مشهد تشییع کردند.

شهید قنبرعلی اخالقی که در منطقه 
عملیاتی خوزستان به شهادت رسیده بود.

نخستین شهدای جهادگر ◾
29 آبان سال 1359 بود که خبر تشییع دو جهادگر 
در مشهد منتشر شد؛ شهیدان محسن صدیقی 
و علی قنبری از اعضای جهاد سازندگی مشهد، 
نخستین جهادگرانی بودند که به شرف شهادت 

نائل شدند و در حرم رضوی آرام گرفتند. 
دو روز پیش از تشییع جهادگران، پیکر 
شهید محسن آشنایی در مشهد 
تشییع شد؛ خوب است بدانید که او 
از همسنگران شهید چمران بود؛ از آن دالورانی که در 
سوسنگرد حماسه آفرید و شربت شهادت نوشید. 

او را هم در حرم مطهر به خاک سپردند. 

نخستین شهید دانش آموز ◾
رضــا لیاقت نوجوانی بــود کــه در 16 
سالگی به میدان نبرد حق علیه باطل 
شتافت و شربت شهادت نوشید؛ 
خانواده او در محله ابــوذر امــروزی، پشت راه آهن 
ساکن بودند و امــروزه خیابانی در همان حدود، به 
نام اوست. شهید لیاقت در آذرمــاه سال 1359 به 
شهادت رسید، اما پیکر او روز چهارم دی ماه وارد 
مشهد شد و بر دوش مردم انقالبی مشهد تشییع 
گــردیــد؛ او نخستین شهید دانــش آمــوزی بــود که 

پیکرش در مشهد مقدس تشییع شد.

نخستین شهدای گمنام ◾
 انصاف نیست از نخستین شهدای گمنام سخنی 
به میان نیاوریم؛ آنــان که در گمنامی، آشناترین 
فرزندان ایران و اسالم اند. روز 17 فروردین سال 1360، 
نخستین شهدای گمنام، همراه با پیکر دیگر شهدا، 
وارد مشهد شدند. پیچیدن خبر ورود این دو شهید 
به مشهد، ولوله ای به پا کرد و مردم، از همه جا برای 

بدرقه آن ها، خود را به حرم مطهر رساندند.

یادگار های دفاع مقدس در قطعه ای از بهشت

 نخستین شهدای جنگ تحمیلی
 که در حرم مطهر تدفین شدند
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ویژه 5
دفاع مقدس

غایب اصلی تحلیل های جامعه شناسان در خصوص دفاع مقدس
محمدصادق علیزاده فعال حوزه نشر در واکنش به توییتی 
از محسن حسام مظاهری با این مضمون که»برای شناخت 
و فهم گفتار سیاسی معیار در جمهوری اسالمی، همین 
که برای گرامیداشت رسمی سال های دفاع میهنی-دینی، 
روز »آغاز« جنگ و حمله دشمن انتخاب شده نه »پایان« 
جنگ و پذیرش جنگ به خوبی گویاست« نوشت:  دوست 

تحلیلگرمان مدعی شده که همٔه دنیا نقطه پایان جنگ 
را یادمان می گیرند و جمهوری اسالمی نقطه شروعش را. 
بعد هم گریز زده به صحرای کربال که این گفتمان جمهوری 
اسالمی  است که از شکست بــرای خود پیروزی می سازد 
و الــخ. حاال کار نــدارم که چیزی به نــام  هفته دفــاع مقدس 
-از اوایل هفتٔه جنگ نامیده می شده - از همان سال اول 

جنگ راه انــدازی شده و  هفت سال مانده بوده تا قطعنامه. 
صحبت اما آنجاست که اگر قرار است جنگ و  دفاع مقدس 
و  هفته اش را تحلیل کنی اول از همه باید بــروی ال بــه الی 
اسناد تا ببینی مدعیان گفتمانی اش و در رأسشان امام 
خمینی)ره( وقتی از هفته جنگ  و بزرگداشتش حرف می زده، 
چه »معنایی« را برای آن مُراد می کرده. بعد از فهم معنای 

مراد شده از آن بنای تحلیلت را بچینی.آنچه در سطور فوق 
عارض شدم اصول اولیه تحقیق است و تحلیل به خصوص 
در فضای علوم اجتماعی. دیگر آنکه غایب اصلی تحلیل های 
دوست جامعه شناسمان، ندیدن غرب به عنوان »دیگری« 
در تحلیل هایش است. غرب را اگر دیگریِ خودت بدانی به 

نتیجه ای می رسی و اگر ندانی به نتیجه دیگری. 

گزارش
  محمدحسین نیکبخت  در آغازین روزهای 

دفاع مقدس، زمانی که هنوز نیروهای مسلح انسجام 
الزم را نداشتند و دشمن از مرزهای مقدس جمهوری 

اسالمی ایران عبور کرده بود، دلیرمردانی از خطه 
خراسان، راه جبهه ها را پیش گرفتند و در آن مصاف 

نابرابر، ایستادگی ها کردند و به پاداش آن پایداری، 
شربت شهادت نوشیدند. آن ها نخستین شهدای دفاع 
مقدس بودند که در شهر مشهد تشییع شدند و برخی 
از آن ها، مقام همجواری حرم مطهر رضوی را یافتند. 
این نوشتار، می خواهد یاد نخستین های آن روزهای 

خون و شهادت را در مشهد زنده کند؛ یاد دلیرمردانی که 
شاید نام آن ها را نشنیده باشید، اما زنده بودن مرامشان 
و تأثیر شهادتشان را به چشم دیده اید. در این جا، پاسخ 

به یک سؤال ضروری به نظر می رسد و آن اینکه چرا 
نخستین شهدای دفاع مقدس، عموماً در حرم رضوی 

به خاک سپرده شدند، اما در ادامه، بهشت رضا)ع( و 
بعضاً خواجه ربیع، مدفن شهدا شد؟ در پاسخ باید 

بگوییم که در روزهای آغازین دفاع مقدس، برآوردها 
چنین بود که به احتمال، جنگ تحمیلی در مدت 

کوتاهی پایان می گیرد؛ اما ... 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400،06،11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس صفوی شاملوکد ملی 09393097021 به نمایندگی شرکت احیاء صنایع 
خراسان شناسه ملی 10380270277 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید توکلی کوشا کد ملی 0942183983 به نمایندگی شرکت تجارت سبزشناسه ملی 
10380333415 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا کاظمی کد ملی 0919869221 به نمایندگی شرکت مسکن عدل گسترشناسه ملی 10380389261 به 
عنوان مدیر عامل وعضو هیئت مدیره و آقایان محمد مهدی بهنام تقدسی کد ملی 0930876301 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گردشگری منطقه 
بین المللی پردیس شاندیزشناس��ه ملی 10380424080 و محمد جواد آزاد کد ملی 0933658230به نمایندگی از ش��رکت معدن کاران احیاء ش��رق شناسه ملی 
10380275290 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و 

متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1198565(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری احیاصنایع خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34294 و شناسه ملی 10380495269
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مورخه   1400/29 شماره  مجوز  به  مستند  گرمه  شهرداری 
1400/06/08 شورای اسالمی شهر گرمه در نظر دارد  

نسبت به فروش چهار قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار آموزگار، بلوار 
مدرس و انتهای خیابان شهید ناطق  و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع 
در خیابان مدرس 15 از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل 
قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید 
دریافت نمایند.  شرایط : واریز سپرده شرکت در مزایده به ازای هر قطعه زمین 
بانک ملی که  بنام شهرداری گرمه نزد  به حساب شماره 0103792401003 
چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده واریزی آنان به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد  خواهد شد.
1- قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

2- بهای زمین نقدا دریافت خواهد شد وبرندگان مزایده باید حداکثر تا هفت 
روز کاری به پرداخت وجه زمین اقدام نمایند.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- پیشنهاد دهندگان تایید می نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان 

دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1337 نمی باشند.
5- جلسه بازگشائی پاکات مزایده 10روز پس از انتشار آگهی مرحله دوم- 

نوبت دوم برگزار خواهد شد.
6- هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برندگان در مزایده می باشد.

7- متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به امور ساختمان و شهرسازی شهرداری 
مراجعه و یا با تلفن شماره 05832502014 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.

شیرالله اسدی - سرپرست شهرداری گرمه

 آگهی مزایده مرحله دوم - نوبت اول

شماره ردیف
قطعه

مساحت
) متر مربع (

نوع کاربری 
زمین

شماره حساب سپردهمبلغ سپردهقیمت پایه )ریال (آدرس ملک
نزد بانک ملی گرمه

1.771.000.00090.000.0000103792401003بلوار آموزگارتجاری1850/6
2.080.000.000105.000.0000103792401003بلوار مدرستجاری2432
1.989.300.000100.000.0000103792401003خیابان شهید ناطقتجاری3620/94
1.954.150.000100.000.0000103792401003خیابان شهید ناطقتجاری4720/57
3.114.720.000160.000.0000103792401003خیابان مدرس 15مسکونی52222/48
2.863.000.000145.000.0000103792401003خیابان مدرس 15مسکونی63204/50

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���ات خان���م فریبا 
خس���روی ایرندگان فرزند مندوس���ت  رش���ته اموزش 
و پ���رورش ابتدایی مقطع کاردان���ی  درتاریخ 12/25/ 
1389 از دانشگاه ازاد اسامی واحد ایرانشهر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز سواری پراید جی.تی.ایکس مدل1378 
ش���ماره پاک ایران74-682ل16 ش���ماره موتور 
 S1412278609294 00130801  شماره شاس���ی
به نام هادی حس���ینی معین مفق���ود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
ف

,1
40

59
80

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی و ب���رگ س���بز )شناس���نامه(خودرو 
ش���ماره شاس���ی  ب���ه   405GLX   پ���ژو س���واری 
 124K0805478 ب���ه ش���ماره موت���ور GK403994
مدل 1395 به ش���ماره پ���اک 581م76-ایران83   
به رنگ خاکس���تری بنام پرویز زبر دس���تی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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ب���رگ س���بز ن���وع س���واری سیس���تم ری���و تی���پ ال 
42ای���ران699ج51 پ���اک  ش���ماره  ب���ه   1500 اس 

م���دل1387 ب���ه ش���ماره موت���ور 1054729   ش���ماره 
شاس���ی NAS61002281156325  ب���ه مالکیت محید 
اکبری بید مفقود وازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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آ

برگ س���بز خودرو ام وی ام تیپ x33 مدل 1390 به 
ش���ماره پ���اک 288 ص55 به رنگ مش���کی متالیک 
به ش���ماره موت���ور MVM484FAFA001056  ش���ماره 
شاسی NATGBAXK191001176  به محمد مصطفی 
ابراهیم���ی مفقود وازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ک
,1

40
59

98
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز سواری پراید جی.تی.ایکس مدل1378 
ش���ماره پاک ایران74-682ل16 ش���ماره موتور 
 S1412278609294 00130801  شماره شاس���ی
به نام هادی حسینی معین مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مف

ی 
گه

آ

برگ سبز سواری سایپا 131SX مدل1390شماره 
موت���ور  ش���ماره  ای���ران42-784ن62  پ���اک 
 S3412290948396 4170146 ش���ماره شاسی
به نام حس���ین جراحی مفقودگردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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سندکمپانی وشناسنامه)برگ سبز(خودرو سواری 
سیستم س���مند تیپSE XU7 رنگ سفید روغنی 
مدل1391ش���ماره موت���ور12491067784 شاس���ی 
NAACN1CM4CF208025 شماره پاک193ج68 
ای���ران95 بن���ام عبدالرش���ید آت���ون مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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م���درک فارغ التحصیلی اینجانب محمد آهنچیان   
ش���ماره  مش���هد   از  ص���ادره  ابوالقاس���م  فرزن���د 
شناسنامه 51402 در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
رشته مهندسی کشاورزی زراعت  و اصاح نباتات 
صادره از مشهد به شماره 95577 731111 مفقود 

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

ارسال نمایید. 
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م���دل   یان���گ  ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری س���انگ 
ش���ماره  ب���ه  متالی���ک  مش���کی  رن���گ  ب���ه   2017
شاس���ی  ش���ماره  و   17391002075419 موت���ور 
KPT20B1VSHP139843 به شماره پاک انتظامی 
36- 377 ص 22 ب���ه مالکیت امید باقر زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز خودرو سواری ساینا مدل 1399به رنگ 
 M 15/9013715 سفید روغنی به ش���ماره موتور
و شماره شاسی  NAS 831100L 5889928 به 
شماره پاک انتظامی 36- 272 ی 19 به مالکیت 
ملیح���ه قرای���ی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
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تالش برای جبران 
آسیب های 
 تربیتی دو سال 
. اخیر

به گزارش ایسنا 
علیرضا کاظمی، 
سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش 
گفت: می کوشیم با 
برنامه ریزی دقیق 
و هدفمند، توسعه 
عدالت آموزشی، توجه 
به همه دانش آموزان 
به ویژه مناطق 
محروم، مشارکت دادن 
خانواده ها به عنوان 
شرکای اصلی تعلیم 
و تربیت و استفاده از 
ظرفیت نهادهای دیگر، 
آسیب های تربیتی 
دو سال اخیر را تا حد 
امکان جبران و زمینه 
آموزش برابر را برای 
همه دانش آموزان مهیا 
کنیم.

محمود مصدق   ایــن روزهــا 
اجــــرای طـــرح واکسیناسیون 
عــمــومــی در کــشــورمــان بـــرای 
مقابله با ویروس کرونا سرعت 

یافته است. 
ــی، وزیــــر  ــهـ ــلـ ــن الـ ــیـ بــــهــــرام عـ
 بهداشت بــا بیان اینکه هفته گذشته بیش از 
8 میلیون دز واکسن در کشور تزریق شد و در هفته 
جاری بیش از این رقم واکسن کرونا تزریق خواهد 
شد، از ایجاد الک داون هوشمند در آینده خبر داده 
و گفته است: از این پس کسی می تواند به هتل 
و مراکز عمومی مانند استادیوم برود که واکسن 
زده باشد. بر این اساس بسیاری از محدودیت  ها 
برداشته می  شود تا به زندگی عادی بازگردیم، با 
 این حال مواردی مانند ماسک و رعایت فاصله و 

تهویه و... باید رعایت شود.
حاال آن طور که به نظر می رسد قرار است با اعمال 
قرنطینه هوشمند بسیاری از محدودیت های 
عمومی برداشته شود و بار آن بر دوش کسانی 
خواهد افتاد که همچنان بر طبل واکسن هراسی 

می کوبند.

چرا قرنطینه هوشمند؟  ◾
نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونای 
استان تهران از هدف گذاری برای شروع قرنطینه 
هوشمند خبر می دهد و به قدس می گوید: االن 
انجام واکسیناسیون اولویت اصلی ستاد کرونا 
شــده و بــرای ایــن منظور هــم واقــعــاً انـــرژی صرف 
ــادی واکسن وارد  می شود به طــوری که حجم زی
کشور شده و در دسترس قرار گرفته است. ضمن 
اینکه کمپین ضربتی واکسیناسیون در تهران 
از اول مهرماه آغاز شده و تا 10 روز ادامه خواهد 
داشــت. هدف این است واکسیناسیون عمومی 
در کشور به مرز باالی 80 درصد برسد و پس از آن 

بتوانیم قرنطینه هوشمند را اجرایی کنیم.
ــوشــش  ــد نـــصـــاب در پ ــه حــ ــ ــدن ب ــیـ ــرسـ وی نـ
واکسیناسیون عمومی را تنها دلــیــل اعمال 
نشدن قرنطینه هوشمند در کشور می خواند و 
می گوید: اما با دستور ویــژه مقام عالی وزارت و 
پیگیری های ستاد مقابله با کرونا قطعاً قرنطینه 
هوشمند عملیاتی می شود که بر اساس آن ارائه 

خدمات اجتماعی مثل استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومی، حضور در کنسرت ها، سینماها، 
مراکز خرید و... منوط به ارائه کارت واکسن کرونا 

خواهد بود.
وی در خصوص ضرورت اعمال قرنطینه هوشمند 
در کشور هم می گوید: این از جمله موضوعاتی 
است که در دنیا روی آن بحث شده است، چون 

قاعدتاً افرادی که واکسن نزده باشند امکان ابتال 
به ویــروس مهلک کرونا و انتقال آن به دیگران 
را دارنـــد یعنی افـــراد دیگر جامعه را هــم درگیر 
ایــن ویـــروس می کنند؛ بنابراین از نظر امنیت 
اجتماعی به نظر می رسدمثل خیلی از جاهای 
دیگر دنیا باید قرنطینه هوشمند را اعمال کنیم 
تــا آســیــب هــای اجتماعی و اقــتــصــادی کــرونــا را 

کاهش دهیم. 

باید واکسیناسیون اجباری شود  ◾
عاطفه عابدینی، دبیرسابق کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا نیز به قدس می گوید: برای 
رسیدن به واکسیناسیون همگانی به سطح ایمنی 
مؤثر اگر بتوانیم سطح آموزش مردم را باال ببریم 
و آن ها را برای انجام این کار متقاعد کنیم خیلی 
بهتر اســت، امــا االن واکسیناسیون بــرای افــراد 
بــاالی 18 ســال آزاد اعــالم شــده اســت و به نظرم 
همه باید واکسن کرونا بزنند تا به آن درصد از 

ایمنی که در سطح جامعه الزم است، برسیم.
وی تأکید می کند: برای ایمنی جامعه در مقابل 
کرونا باید 80 تا 90درصد مردم واکسینه شوند، 
وگــرنــه واکسیناسیونی کــه تــا االن انــجــام شده 
نتیجه الزم را نمی دهد. ضمن اینکه کرونا مثل 
بعضی از بیماری ها نیست که اگر فرد نخواست 
ــان کند پیامدهای آن فقط گریبان  خــود را درم
خــودش را بگیرد؛ بیمار کرونایی دیگران را هم 
درگیر این بیماری می کند. بنابراین حتی به خاطر 
بقیه هم که شده باید واکسن آن را تزریق کنیم. 
به همین دلیل تصمیم گرفته شده واکسیناسیون 
اجباری شود. البته بنده با واکسیناسیون افراد 
زیر 18 سال با واکسن سینوفارم موافق نیستم. 
نمی گویم با فایزر موافق هستم یا خیر چون مگر 
چقدر می توانیم واکسن فایزر داشته باشیم. 
مشکل اینجاست واکسیناسیون زیر 18 سال 

االن در دنیا فقط با فایزر تأیید شــده و حتی با 
مدرنا هم تأیید نشده است. بنابراین نباید برای 
واکسینه کــردن افــراد زیر 18 سال عجله کنیم. 
بهتر است تالشمان را برای متقاعد کردن افراد 
بــاالی 18 سال بیشتر کنیم تا واکسن بزنند اما 
اگــر می خواهیم به زیــر 18 ساله ها هم واکسن 
بزنیم باید ایــن کــار را در قالب مطالعه بالینی 

انجام دهیم. 

قرنطینه هوشمند به تدریج انجام شود ◾
مصطفی قانعی، عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا هم با اشاره به اینکه وقت اعمال 
قرنطینه هوشمند در کشور فــرا رسیده است، 
بــه قــدس مــی گــویــد: وقــتــی از منظر مــرگ و میر 
نگاه می کنیم کسی که واکسن نمی زند نه تنها 
خــودش را در معرض بیماری کرونا و مــرگ قرار 
مــی دهــد بلکه دیــگــران را هــم در مــعــرض خطر 
ــرار مــی دهــد و ایـــن گــونــه، عــــوارض اقــتــصــادی  قـ
ــرایــن بــایــد  ــنــاب و اجــتــمــاعــی ایـــجـــاد مــی کــنــد. ب
واکسیناسیون بــه گــونــه ای مــدیــریــت شــود که 
باالی 80 درصد جمعیت کشور واکسینه شوند 
و بــرای ایــن منظور دولــت می تواند همه تدابیر 
الزم را اتخاذ کند، اما دنیا بــرای رسیدن به این 
هدف از راهکار ارائــه نکردن خدمات اجتماعی 
 بـــرای وادار کـــردن افـــراد بــه زدن واکــســن کرونا 

استفاده می کند. 
وی با اشاره به اینکه باید ارائه بعضی از خدمات 
ــه داشــتــن کــارت  اجــتــمــاعــی در کــشــور مــنــوط ب
واکسن شــود، می افزاید: البته اجــرای قرنطینه 
هوشمند در ســـال نخست بــایــد فــقــط برخی 
از خــدمــات را دربربگیرد و سپس به تدریج در 
ســال هــای بعد تــعــداد آن هــا افــزایــش پیدا کند. 
 یعنی اجرای برنامه باید به گونه ای باشد که از آن 

استقبال شود. 

بهزودیدریافتخدماتاجتماعیمنوطبهارائهکارتواکسنمیشود

چالشتازهواکسننزنها

ددستچينستچين

رئیس اتحادیه واردکــنــنــدگــان دارو بــه بیان 
توضیحاتی در خصوص واردات واکسن توسط 

بخش خصوصی پرداخت.
ناصر ریاحی در گفت وگو با میزان در خصوص 
واردات واکــســن تــوســط بخش خصوصی گــفــت: بخش 
خصوصی بــرای کمک به مــردم و به طــور خــاص کمک به 
فعاالن اقتصادی و نیروهایشان قصد واردات واکسن را 

داشت که با موانع بسیاری بر سراهش روبه رو شد.
وی ضمن اشـــاره بــه اینکه هــم اکــنــون واردات واکسن 
توسط دولت به سرعت در حال انجام است و با حداکثر 
ــردم تــزریــق مــی شــود، ادامـــه داد:  ظرفیت مــوجــود بــه مـ
مــا بــرای ایــفــای مسئولیت اجتماعی خــود قصد انجام 
چنین کـــاری را داشــتــیــم، امــا در حــال حــاضــر کــه دست 
 دولــت بــرای واردات واکــســن بــاز اســت، دیگر لــزومــی به 

حضور ما نیست.
رئــیــس اتــحــادیــه واردکــنــنــدگــان دارو افــــزود: همچنان 
شــرکــت هــای دارویـــی کــه در زمینه واکــســن هــم فعالیت 
ــه دولـــت کــمــک می کنند  مــی کــنــنــد، در ایـــن خــصــوص ب

ــع هــم اکــنــون مأموریتی نــداریــم اگــر چــه یکی از  و در واق
مأموریت های ما تقریباً به انتها رسیده بود، اما از واردات 
شخصی منصرف شدیم و اطالعاتش را در اختیار دولت 
قرار دادیم که اگر تمایل دارد از آن استفاده کند و چنانچه 
مقدار واکسن در قــرارداد هــایــی که بسته اســت، کفایت 

می کند منتفی شود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش که 
آیا بخش خصوصی واکسن فایزر هم وارد نمی کند، متذکر 
شد: نمایندگی های فایزر و جانسون اند جانسون به صورت 
مستقیم با وزارت بهداشت در ارتباط هستند و قــرارداد 

می بندند.

قــاچــاق نــیــروی انسانی یکی از پرسودترین 
ــای کسب پــول کثیف اســت کــه ساالنه   راه هـ
1۵0 میلیارد دالر سود خالص برای قاچاقچیان 

به همراه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از نشریه لیبراستارت، قاچاق انسان 
در سراسر جهان به عنوان سومین منبع بزرگ کسب »پول 
سیاه« به حساب می آید؛ بیشتر میزان درآمد قاچاق نیروی 
انسانی به کشور هند تعلق دارد؛ کشوری که هر ساعت 
هشت کودک در آن ناپدید و به قیمت بسیار ناچیزی خرید 

و فروش می شوند. 
کودکان قاچاق شده که تحت فرمان سندیکاهای جنایی 
هستند، مجبور می شوند تا 1۶ ساعت در روز کار کنند و 
اغلب مــورد آزار روحــی، جسمی و جنسی قــرار می گیرند. 
 بــرخــی از دخـــتـــران حــتــی تــوســط صــاحــبــان مــغــازه هــا به 
تن فروشی کشانده و یا به عنوان کارگر خانگی در بزرگ ترین 

شهرهای هند فروخته می شوند.
این کودکان نه تنها از آزادی، بلکه از دوران کودکی خود نیز 
دور می شوند و عموماً در آینده با چالش های روحی فراوانی 

روبه رو خواهند شد. 
در دو دهه گذشته، کشورهای جهان، پیشرفت های فراوانی 
را تجربه کرده اند. سال ۲000 تعداد کودکان کار سراسر جهان 
حدود ۲۴۶ میلیون نفر ارزیابی شد. سال ۲01۶ تعداد آن ها 

کاهش یافت و به عدد 1۵۲ میلیون نفر رسید. 
اگرچه تعداد کودکان کار به طور چشمگیری کاهش یافته 

ولی وضعیت آن ها همچنان نگران کننده است. 
برخورداری از حق آمــوزش رایگان، گروه های حامی حقوق 
کودکان و کار مناسب والدین از عناصر کلیدی برای مبارزه با 
پدیده کودکان کار است که سبب انعطاف پذیری بیشتر در 

برابر بحران ها می شوند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خبر داد

انصراف بخش خصوصی از واردات واکسن کرونا
نشریه لیبراستارت:

در هند هر ساعت هشت کودک ناپدید می شوند!

فراسوخبر مشروح

واکنش

تکذیب ادعای 
فروش کارت 
واکسن کرونا

به گزارش فارس، 
سید حیدر محمدی، 
مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان 
غذا و داروی وزارت 
بهداشت با رد ادعای 
فروش کارت واکسن 
کرونا و فروش آن به 
مبلغ ۲ تا ۵ میلیون 
تومان برای واکسن 
آسترازنکا و دستکاری 
سامانه وزارت بهداشت 
گفت: سامانه ما امنیت 
باالیی دارد و تا به امروز 
اتفاقی برای آن رخ نداده 
است. برای مثال مواد 
مخدر ممنوع است 
اما آیا همکاران ما در 
ناجا مواد مخدر کشف 
نمی کنند؟ تنها سامانه 
معتبر سامانه وزارت 
بهداشت است. البته 
ممکن است عده ای 
سودجو هم این کار را 
انجام دهند.

 در قرنطینه 
تغییراتی ایجاد می کنیم

بیش از 50 درصد مردم واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند و آن طور که بهرام عین اللهی، وزیر 

بهداشت گفته این رقم تا دو سه هفته دیگر شاید 
به ۷0 درصد هم برسد. برای همین می گوید 

باید به طور مرتب اقدامات خود را به  روز کنیم. 

برای مثال باید تغییراتی در زمینه قرنطینه و 
الک  داونی که در کشور اعمال می شود، ایجاد 
کنیم و این موضوع نمی  تواند تا آخر به همین 

صورت باشد. اقداماتی مانند تردد نداشتن شبانه، 
مسافرت نرفتن، خارج نشدن ماشین ها و... 

نمی  تواند همیشه ادامه داشته باشد و نیاز است 
با توجه به وضعیت موجود برایش فکری کرده 
و تغییر دهیم؛ نه اینکه یک چیزی را به عنوان 

 دستورالعمل قرار داده و برای همیشه آن را 
اجرا کنیم.

 اجــرای قرنطینــه هوشــمند در ســال نخســت بایــد فقــط برخــی از 
خدمــات را دربربگیــرد و ســپس به تدریج در ســال های بعد تعــداد آن ها 
 افزایش پیــدا کند. یعنــی اجرای برنامــه باید به گونه ای باشــد کــه از آن 

استقبال شود.
گزيدهگزيده
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 کرونا بحران نیست؟ ◾
اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده ارتباطات 
و مطالعات رسانه به فــارس گفت: دربــاره 
ــحــران کــرونــا کــســی ســازمــان  مــدیــریــت ب
مدیریت بحران و سازمان پدافند عامل را نشناخت. 
آیا مدیریت بحران فقط سیل و زلزله است؟ شما کجا 
دیدید رئیس ستاد مدیریت بحران غیر از سیل و زلزله 

درباره موضوع دیگری حرفی بزند؟ 

گردش مالی20 هزار میلیاردی کالس های کنکور  ◾
به گــزارش فــارس، منصور کبگانیان، عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه 
بُرد در کنکور الزاماً به معنای ارجحیت کیفی 
نیست، گفت: نزدیک به ۲0 هزار میلیارد تومان سالیانه 
گردش مالی کالس های کنکور است و این نشان دهنده 
ــن کــالس هــا بر  تحمیل هزینه های بسیار سنگین ای

خانواده هاست که مغایر عدالت اجتماعی است.

مشکل ما برداشتن کنکور نیست! ◾
ــارس، مجید حسینی، عضو  به گــزارش ف
ــشــگــاه تـــهـــران گفت:  هــیــئــت عــلــمــی دان
متأسفانه نظام آموزشی کشور پولی شده 
و مشکل ما برداشتن کنکور نیست؛ با برداشتن کنکور، 
پارتی بازی و تقلب بیشتر خواهد شد. برای حل مسئله 
باید نابرابری را از نظام آموزشی خارج سازیم و آموزش 

در کشور ملی سازی شود.

اقالم تاریخ گذشته در سوله های مدیریت بحران  ◾
ناصر امانی، عضو شــورای اسالمی شهر 
تهران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در 
شورای شهر نگرانی اصلی ما ناایمن بودن 
تهران است؛ در چنین شرایطی تاریخ مصرف اقالم و 
امکانات موجود در سوله های بحران گذشته است و باید 
اقالم جدید جایگزین شود، ضمناً ما به تعداد محالت 

نیاز به سوله بحران داریم.

جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درماننظامی و انتظامینظامی و انتظامی رفاه و خدمات اجتماعیرفاه و خدمات اجتماعیآموزش عالیآموزش عالی

رئیسمعاونتاجتماعیپلیسفتاناجا:

 معلمان فقط  از  اپلیکیشن شاد 
برای آموزش استفاده کنند 

رامین پاشایی، رئیس معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا 
در گفت وگو با برنا به معلمان توصیه کــرد فقط در بستر 
شاد آموزش مجازی را داشته باشند. وی گفت: متأسفانه 
سال گذشته شاهد بودیم معلمان و مربیان مدارس از سایر 
پلتفرم های خارجی برای آموزش مجازی استفاده می کردند 
که همین مسئله مشکالتی را ایجاد کــرد و موجب آزار و 
اذیت های اینترنتی شد که مهم ترین آن، قضیه »مومو« بود.
پاشایی تأکید کرد: معلمان یا از اپلیکیشن شاد برای آموزش 
مجازی استفاده کنند و یا از اپلیکیشن های داخلی، چراکه 

محیط امن تری برای آموزش مجازی دانش آموزان است.

یکمدیرانستیتوپاستورایرانمطرحکرد

 تزریق بی رویه »کورتن« 
در آی سی یو بیمارستان ها

آمیتیس رمضانی، مدیر گــروه تحقیقات بالینی انستیتو 
پاستور ایران به آنا گفت: به دلیل نبود نظارت بر تجویز داروهای 
کورتنی مصرف بی رویه این دارو سبب ابتال به بیماری کشنده 
قارچ سیاه می شود.متأسفانه بیمارستان هایی هستند که با 
اینکه می دانند دارو ندارند بیمار را پذیرش می کنند. در بیشتر 
موارد همان فرد بستری شده در بیمارستان به قارچ سیاه مبتال 

می شود که بهبود پیدا کرده بود.
امــروزه به صورت غیرمنطقی کورتن تجویز می شود. خیلی 
مواقع که کورتن را شروع می کنیم واقعاً نجات دهنده زندگی 

است اما باید به سرعت دز مصرف آن را کم کنیم.

دردانشگاهعلومپزشکیایرانتصویبشد

 راه اندازی مقطع ارشد 
رشته »ژورنالیسم پزشکی«

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با راه اندازی رشته 
ژورنالیسم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از 
سال تحصیلی 1۴00 در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 
پزشکی دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی ایـــران مــوافــقــت کــرد.بــه 
گزارش ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی ایران اعالم کرد رشته 
ژورنالیسم پزشکی شاخه ای از علوم میان رشته ای و تلفیقی 
از علم وفناوری و هنر است که با تدوین و انتشار مستندات 
تحقیقاتی و گزارش های علمی مرتبط با تحقیقات پزشکی به 
ارتقای سطح سالمت جامعه و گسترش مرزهای دانش در 

حیطه های علوم پزشکی کمک خواهد کرد.

یکمدیرعلمیخبرداد

سفر به ایران برای پیوند 
سلول های بنیادی خون ساز 

دبیر ستاد توسعه علوم و فــنــاوری هــای سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بیماران 
برخی از کشورها به خصوص کشورهای همسایه، برای پیوند 
سلول های بنیادی خون ساز به ایران سفر می کنند.امیرعلی 
حمیدیه در گفت وگو با ایرنا افزود: ارمنستان، آذربایجان، عراق، 
افغانستان، یمن، امارات، قطر، بحرین، سوریه و لبنان از جمله 
کشورهایی هستند که بیمارانشان برای انجام پیوند به ایران 
اعزام می شوند.وی افزود: هرچند درخواست زیادی از بیماران 
خارجی داریم، اما به دلیل ناکافی بودن تعداد تخت های پیوند 

قادر به پاسخگویی اغلب درخواست ها نیستیم.
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حسن زاده از 
رکورد شمسایی 

رد شد
علی اصغر 

حسن زاده در بازی با 
ازبکستان هم موفق 
به گلزنی شد و با دو 

گلی که به ثمر رساند 
شمار گل های زده 
خود در ادوار جام 

جهانی را به عدد ۱۳ 
رساند تا از رکورد 

۱۰ گل شمسایی در 
جام جهانی عبور 
کند. کاپیتان تیم 

ملی فوتسال ایران 
در صورت زدن یک 

گل دیگر وارد جدول 
۱۰ گلزن برتر تاریخ 
جام جهانی فوتسال 

خواهد شد.

در  حاشيه

ردپای 
وزیر و کی روش 

در محرومیت 
مجیدی

مجیدی در کمیته 
اخالق حضور یافت و با 

پرداخت جریمه
 500 میلیون ریالی 

و اخذ تاییدیه در 
تمرینات تیم استقالل 

حاضر شد.
مصاحبه مجیدی در 
تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ 

تحت عنوان »فکر 
می کنم کی روش این 

کمیته فنی را جمع کرده 
بود و بعد از رفتن او آن ها 
باز دکان خودشان را باز 

کرده اند.« و اظهارات 
مجیدی درباره آذری 

جهرمی، وزیر پیشین 
ارتباطات در بهار سال 

جاری، علت جریمه 
نقدی او توسط کمیته 

اخالق بوده است.

خبرخبر
روزروز

 زالتان ابراهیموویچ
 مهاجم سوئدی، می گوید که 

بدنش در حال پیر شدن است و 
باید به نیازهایش توجه کند. 

»باید هر روز و آرام آرام فکر کنم 
و بدانم که سوپرمن نیستم.«

  روبرت لواندوفسکی
مهاجم بایرن مونیخ، می گوید اگر رئیس 

یک باشگاه فوتبال بود دوست داشت 
لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، کیلیان 

امباپه و ارلینگ هالند را با هم 
در یک تیم داشته باشد.

  رویانیان
رویانیان در خصوص استعفای سمیعی 

از مدیرعاملی پرسپولیس افشا کرد: وی 
یکسری بدهی ها بر جای گذاشت که 

افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان است. خدا 
را شکر جان سالم به در برد.

 حمیدرضاعرب   
ــیــم  ــات ت ــ ــن ــ ــری ــمــ ــ ت
فوتبال پرسپولیس 
در حالی برای بازی 
با الهالل عربستان 
ادامــــــــه دارد کــه 
اعــضــای ملی پــوش ایــن تیم از دهم 
مهرماه باید خــود را بــرای حضور در 
ــران معرفی کنند.  اردوی تیم ملی ای
ــرای سومین اردوی  تیم ملی ایـــران ب
خــود بــا اسکوچیچ در راه صعود به 
جام جهانی 20۱۸ قطر آماده می شود. 
اردوی نخست در منامه بــر پــا شد 
و دیــگــری در تــهــران و حــاال دو بــازی 
بــا امـــارات و کــره جنوبی انتظار تیم 
ملی را می کشد؛ دو بــازی حساس و 
سرنوشت ساز که اگر در ادامــه روند 
بردهای متوالی قرار بگیرند، ایران را در 

موقعیت صعود قرار می دهند.
ــدی ســـرمـــربـــی  ــمـ ــحـ ــل مـ ــ یـــحـــیـــی گـ
 AFC پرسپولیس که از برنامه ریزی
بابت برگزاری بدون وقفه بازی های ملی 
و دیدارهای یک چهارم لیگ قهرمانان 
آسیا گالیه داشت، چاره ای جز تمکین 

از قوانین به وجود آمده ندارد.
گل محمدی عالوه بر اینکه باید سه تا 
چهار بازیکن خود را در اختیار دراگان 
ــرار دهــد، کریم بــاقــری و  اسکوچیچ ق

مهرداد خانبان نیز جمع سرخپوشان 
را ترک می کنند تا به کادر فنی تیم ملی 

کمک کنند.
یحیی به اعضای ملی پوش کادر فنی و 
بازیکنان خود اعالم کرده است بدون 
وقفه باید تا نهم خردادماه در تمرینات 
شرکت کنند و سپس می توانند اردوی 
سرخپوشان را برای حضور در تیم ملی 

ترک کنند.
همچنین گل محمدی اجازه مرخصی 
به هیچ یک از آن ها را با توجه به بازی با 
الهالل نداده است و این افراد باید خود 

را به پرواز 2۱ مهرماه برسانند.
ــوجــه بـــه اینکه  ــگــر بـــا ت از ســـوی دی
ســـرمـــربـــی تــیــم مــلــی قــصــد نــــدارد 
بـــرای دیـــدارهـــای مهم بــرابــر امـــارات 
و کــره جــنــوبــی در مــرحــلــه انتخابی 
جام جهانی تغییرات زیادی را  نسبت 
به دو دیــدار گذشته در ترکیب تیم 
ملی ایجاد کند باید اعتراف کرد که 
نــقــش مــلــی پــوشــان پرسپولیس در 
دیدارهای آتی پررنگ است.چرا که 
سرخ پوشان با توجه به حضورشان در 
لیگ قهرمانان و بازی مقابل الهالل از 
نظر آمادگی جسمی و ذهنی جلوتر 
از دیگر بازیکنان داخــلــی هستند. 
اسکوچیچ در حالی تیم ملی ایــران 
را بــرای دیــدار با امــارات و کره جنوبی 

آماده می کند که رقابت های لیگ برتر 
فــوتــبــال کــشــور همچنان تعطیالت 
میان فصل تابستانی خود را پشت 

سر می گذارد.
بزرگ ترین تغییر در لیست تیم ملی 
قطعاً بازگشت احــســان حــاج صفی 
است تا کاپیتان اول ایران پس از پشت 
سر گذاشتن دوران مصدومیت خود 
ــار دیــگــر فــرصــت حــضــور در ترکیب  ب

ایران را پیدا کند.
اسکوچیچ تصمیم دارد تغییراتی در 
لیست بازیکنان داخــلــی بـــرای خط 
دفاعی نیز ایجاد کند. او که با انتقاداتی 
در دعوت از برخی مهره ها روبه رو شد 
قصد دارد بیشترین تغییر خود را در 

این منطقه ایجاد کند.
تعداد کمی از بازیکنانی که از سوی 
سرمربی تیم ملی به اردوهــای گذشته 
دعوت شده بودند به واسطه شایسته 
ــشــان بـــا انــتــقــاداتــی از ســوی  ــبــودن ن
کــارشــنــاســان و اهــالــی فوتبال مواجه 
ــرای تــیــم ملی  ــ شــدنــد و چــنــد روزی ب
خبرسازی کردند اما این بار اسکوچیچ 
نمی خواهد شرایط گذشته را تکرار کند.
ــران ۱5 مهرماه  ــ تــیــم مــلــی فــوتــبــال ای
میهمان امــــارات اســـت و ســپــس به 
تهران باز می گردد تا در تاریخ بیستم 

مهر از کره جنوبی پذیرایی کند.

خیال ستاره های سرخ راحت شد

کمک بزرگ »یحیی« به تیم ملی
منهای فوتبال

 وزیر ورزش با تأکید 
بر تجلی ارزش های فرهنگی:

 ۵ هزار شهید ورزشکار 
داشته ایم

ــان گــفــت: تقدیم 5 هــزار  ــر ورزش و جــوان وزیـ
شهید ورزشکار در هشت سال دفــاع مقدس 
بیانگر تجلی ارزش های فرهنگی در شخصیت 

ورزشکاران است.
ســیــد حــمــیــد ســـجـــادی در آیــیــن تــجــلــیــل از 
ــالق و  ــمــرد و مــروجــیــن اخــ ــاران جــوان ــکــ ورزشــ
معنویات، برگزاری این نشست را بــرای تعالی 
ورزش کشور مهم ارزیابی کرد و با قدردانی از 
سازمان بسیج ورزشکاران به دلیل برگزاری این 
رویـــداد ارزشـــی و ورزشـــی ، تعمیق ارزش های 
فرهنگی و دینی در ورزش کشور را مورد تأکید 

قرار داد.
وزیــر ورزش و جوانان اهمیت مصالح ملی در 
عرصه ورزش را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: 
به قواعد بین المللی در ورزش به خوبی آگاهی 
داریم و به عنوان سرباز والیت و دولت مردمی 
تأکید می کنم که مواضع ما مشخص است. 
همان طور که منشور المپیک جای خود را دارد، 
فتوای حضرت امــام خمینی )ره( در خصوص 
مــوارد مختلف از جمله در ورزش جای خود را 

دارد و کامالً مشخص است.
وی ادامه داد : امروز دور هم جمع شدیم تا مرام 
جوانمردی که در ورزش محقق شده است را قدر 
بدانیم؛ چرا که اصل در ورزش ، فتوت است و این 
مهم باید همچنان در ورزش این سرزمین مورد 

تأکید و توجه قرار بگیرد.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر تالش در راستای 
ارتقای جایگاه ایــران در بخش ورزش قهرمانی 
و اعتالی ارزش هـــای اخالقی گفت: به شرایط 
موجود قانع نیستیم و همواره تأکید داشته ام 
که اول راه هستیم و اعتقاد دارم این وزارتخانه 
موظف به اشاعه عزت و امید در کشور است و 
همواره باید این دو موضوع مهم را با جدیت و 

تالش محقق سازیم.

والیبال ایران چگونه 
از عرش به فرش رسید؟!

دو هندوانه 
در یک دست عطایی

در حالی که اهالی والیبال در روزهـــای پایانی 
شهریور سرخوش از قهرمانی قاره کهن با یک 
مربی ایرانی بودند، خیلی زود رویداد بعدی برای 
والیبال ایران آغاز شد؛ جایی که بهروز عطایی 

محکوم به کسب موفقیت بود.
سرمربی تیم والیبال جوانان که دو سال قبل یک 
موفقیت تاریخی را با قهرمانی در جهان ثبت 
کرده بود، این بار به خاطر هدایت همزمان دو 
تیم و نبودن در تمرینات تیمش قبل از اعزام به 
جهانی ایتالیا، تسلط الزم را به شرایط نداشت.

او در فرودگاه قطر به جمع شاگردانش ملحق 
شد؛ در حالی که خستگی مسابقات قهرمانی 
آسیا را به دوش می کشید. بخش اول مأموریت 
او در تیم بزرگساالن در پروژه ای که فدراسیون 
تعریف کرده بود، خیلی خوب پیش رفته بود و 
عطایی امیدوار بود در بخش دوم این مأموریت 

نیز سربلند باشد.
اما نه تنها خود سرمربی تیم و برخی اعضای 
کادرفنی خسته از مسیر طوالنی ژاپن تا ایتالیا 
بودند، بلکه شاگردانش هم آمادگی الزم را از 
نظر جسمی و روحی برای حضور در یک نبرد 
بزرگ نداشتند.شکست برابر آرژانتین هر چند 
نزدیک، اما حکم به حذف زودهنگام ایــران از 
مسابقات والیبال جوانان جهان داد تا شیرینی 
قهرمانی در آسیا خیلی زود جای خود را با یک 
شکست تلخ عوض کند.در این بین بیش از همه 
تصمیم فدراسیون باید مــورد نقد قــرار بگیرد. 
داورزنی که در روزهای اخیر به تصمیم خود در 
خصوص انتخاب مربی ایرانی افتخار می کرد، 
باید پاسخ دهد که چرا با وجود آگاهی به تداخل 
زمانی مسابقات آسیایی بزرگساالن و جهانی 
جــوانــان از یک کــادر بــرای هر دو تیم استفاده 
کــرده اســت! شاید آوردن مربی خارجی برای 
فدراسیون دردسرساز و دارای هزینه باشد، اما 
آیا در استفاده از مربیان ایرانی هم محدودیتی 

وجود داشته است؟!
به هر حال حذف جوانان ایران در همان مرحله 
گــروهــی از مسابقات جهانی یــک زنــگ خطر 
بزرگ برای نسل جدید والیبال ایران به حساب 

می آید که در حال پوست اندازی است.
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 ادامه غیبت فراهانی در تمرینات شهر خودرو  ◾
با وجودشروع تمرینات شهر خودرو زیر نظر محمدرضا 
مهاجری، میالد فراهانی دروازه بان فصل گذشته این تیم 
همچنان در تمرینات غایب است و حتی یک جلسه هم 
در مراحل آماده سازی تیمش شرکت نکرده است. فراهانی 
یک فصل دیگر با شهر خودرو قرارداد دارد، ولی با توجه 
به وجود برخی مشکالت، خواهان جدایی است، اما هنوز 

رضایت نامه اش را از این باشگاه دریافت نکرده است.

حسین شهریاری شاگرد مهاجری شد ◾
سنگربان سابق مس کرمان به شهرخودرو پیوست. 
به گزارش ایلنا،  با حضور رضا مهاجری روی نیمکت 
شهرخودرو این تیم در فصل نقل و انتقاالت روزهای 

شلوغی را پشت سر می گذارد. 
حسین شــهــریــاری، دروازه بــــان سابق مــس کــرمــان و 
فجرسپاسی شیراز با نظر رضا مهاجری به شهرخودرو 

خراسان پیوست. 

صعود تاریخی تیم ملی  فوتبال بانوان ◾
تیم ملی فوتبال زنــان ایــران با شکست چهار بر دو اردن 
در ضربات پنالتی موفق شد به مرحله مقدماتی جام 
ملت های آسیای 2022 که به میزبانی هند برگزار می شود 
صعود کند. این برای نخستین بار است که تیم ملی بانوان 

ایران به مسابقات جام ملت های آسیا صعود می کند.
این در حالی است که پوشش لباس رسمی آن هــا مورد 

استقبال اهالی ورزش قرار گرفت.

مظاهری در انتظار تماس مسئوالن استقالل ◾
رشید مظاهری دروازه بان فصل گذشته استقالل که با 
مدیرعامل قبلی این باشگاه اختالفات زیادی داشت 
چند هفته پیش قراردادش را با این باشگاه فسخ کرد. 
این اتفاق در حالی رخ داد که مظاهری تا به امروز با هیچ 
تیمی قرارداد امضا نکرده.  مظاهری در حال حاضر در 
انتظار تماس مدیران جدید باشگاه است تا بتواند بعد 

از مذاکره با آن ها به جمع آبی پوشان برگردد.

سینا حسینی     مصطفی آجورلو مدیرعامل جدید 
استقالل با انتشار بیانیه ای سر فصل برنامه های خود در 
این مجموعه را به شکل رسمی اعــالم کرد تا هــواداران 
باشگاه استقالل با تفکرات وی به شکل صریح و روشن 
ــاره به  ــن بیانیه مدیرعامل جــدیــد آبــی هــا بــا اشـ آشــنــا شــونــد. در ای
آسیب های موجود در ساختار مدیریتی سال های گذشته نکات قابل 
تأملی را یادآوری که نشان می دهد با اطالع از رفتارهای نادرست قبلی 

قصد دارد آینده را به شکل قابل قبولی بهبود بخشد.
همزمان با بیانیه مصطفی آجــورلــو خطاب به هـــواداران استقالل، 
مصاحبه محمد مؤمنی عضو فوتبالی هیئت مدیره استقالل نیز 
این واقعیت را فاش می کند که برخالف مدیران قبلی هیئت مدیره و 
مدیرعامل تازه وارد استقالل قصد تغییر و تحول در کادر فنی آبی ها را 
ندارند و تصمیم دارند با برطرف کردن موانع موجود اجازه دهند فرهاد 

مجیدی به فعالیت خود ادامه دهد.
حاال باید دید در ادامه روابط حاکم میان هیئت مدیره و مدیرعامل با 
سرمربی به چه ترتیبی رقم خواهد خورد،اما در این میان مدیران جدید 
استقالل چند چالش بزرگ پیش رو دارند که باید در خصوص آن به 

درستی تصمیم گیری کنند.
مهم ترین مسئله موضوع تأمین منابع مالی کافی اســت، طبیعتاً 
قرارداد باشگاه استقالل با کارگزار اقتصادی اش تأمین کننده منابع 
مورد نیاز باشگاه استقالل نیست از این رو باید در درجه اول آجورلو به 
دنبال این فرصت باشد که موقعیت مالی باشگاه را ترمیم کند، هرچند 
پیش بینی می شود کارگزار به واسطه اختالفات با فرهاد مجیدی از 
ادامه همکاری با استقالل سرباز زند، اما شنیده می شود مدیرعامل با 
چند مجموعه اقتصادی وارد مذاکره شده تا در صورت فسخ قرارداد با 

کارگزار، مجموعه های جایگزین را بالفاصله معرفی کند.
اما موضوع آشفتگی مالی و انضباطی در ساختار معیوب استقالل 
پاشنه آشیل مجموعه فعلی است، البته مدیرعامل در بیانیه خود در 
بدو فعالیتش در استقالل به این مسئله اشاره کرد که ساختار حرفه ای 
باید به درستی رعایت شود، اما بدون شک به کارگیری مهره های کارآمد 

می تواند چالش های احتمالی را بی اثر کند.
نکته پر اهمیت دیگر که می تواند برگ برنده مصطفی آجورلو در حوزه 
مدیریتی استقالل باشد، حضور دو فرد تأثیرگذار در بدنه هیئت مدیره 
استقالل است، مجتبی عبداللهی و مهدی افضلی با رزومه ای بسیار قوی 
و توانمندی متعدد در حوزه های اجتماعی و اقتصادی می توانند مسیر 

پیشرفت و موفقیت تیم مدیریتی به ویژه مدیرعامل را تسهیل کنند.

 آجورلو به کادر فنی اطمینان خاطر داد

آشفتگی مالی پاشنه آشیل سردار

زیر ذره بين 

ستارگان ورزش

مهدی طارمی از وســط زمین یک گل زیبا و 
دیدنی مقابل ژیــل ویسنته به ثمر رساند و 
باعث شــد تــا تحسین رســانــه هــای  اروپــایــی و 

آسیایی را به همراه داشته باشد. 
این چهارمین گل مهدی طارمی در این فصل 
بود که بی تردید جزو برترین  گل های این فصل 
لیگ پرتغال و چه بسا اروپا قرار خواهد گرفت.
 سایت یونانی protothema به بازی پورتو 

و گل طارمی واکنش نشان داد و نوشت 
ستاره ایرانی چه گل دیوانه واری به ثمر 

رساند. 
مهدی طارمی پس از اینکه سال گذشته 
ــرگــردان زیــبــا در  بــا یــک ضــربــه قیچی ب

استمفوردبریچ همه را متحیر 
ــاره شــعــبــده بــازی  ــ کـــرد دوبـ
کرد و یک گل زیبا از میانه 

میدان به ثمر رساند.
 RMC سایت فرانسوی 

گل طارمی را بی نظیر 
و استثنایی خطاب 
کرد و نوشت: ستاره 
ایــرانــی روز جمعه 
یــک گــل شاهکار 

ــد  ــمــر رســان ــه ث بـ
و از فــاصــلــه 
بـــیـــش از 40 

متر دروازه ژیل 
ویسنته را باز کرد.

 صفحه اصلی توییتر جام ملت های آسیا به 

درخشش طارمی در مسابقات فوتبال اروپا 
واکــنــش نشان داد و نــوشــت: عجب گلی زد 
مهدی طارمی. او یک گل فوق العاده از میانه 
زمین به ثمر رساند و باعث شد تا پورتو به برتری 

دست یابد. 
 صفحه Asiancup202۳ نــوشــت کــه آیا 

گل طارمی نامزد بهترین گل فصل پورتو 
نیست؟

 ساشا پیسانی، خبرنگار سایت 

اوپتا نیز به گل طارمی واکنش نشان 
داد و نوشت می خواهید طعمی از 

یک گل زیبا را بچشید؟
ــگــار  ــرن  زاچ لــــــوی، خــب

اروپایی نوشت: وقتش 
ــه مـــهـــدی  ــ ــده کـ ــشــ ــ ن
طارمی را یکی از پنج 
بازیکن برتر پرتغال 
بدانیم. اگر هنوز به 
ــن مـــوضـــوع فکر  ــ ای

نکرده اید.
ــردان سرجیو  ــاگـ شـ
کونسیسائو روز سه شنبه 
در دیــــــداری حـــســـاس به 
مصاف لیورپول خواهند 
رفـــت و پـــس از آن بــایــد 
بــا پــاکــوس د فــریــرا دیــدار 

کنند.

واکنش رسانه های اروپایی به گل طارمی از میانه میدان

»شعبده باز« ایرانی
ــرداری ایـــران در  ــه بـ علی داوودی، مــدال آور وزن
المپیک توکیو از روزهای سخت بعد از کسب این 

مدال ارزشمند می گوید که در ادامه می خوانیم.
سیستم قوی ترین مــردان و وزنــه بـــرداری کامالً 
متفاوت است. ورزش قدرتی است و ما از لحاظ 
دوپینگ و آنــتــی دوپینگ کنترل می شویم و 
نمی توانیم وارد این مسابقات شویم. منظورم این 

نیست که این مسابقات کنترل ندارد، اما 
سیستم این ورزش ها با هم فرق دارد.

 مسابقات جهانی  ◾
تمریناتم را آغــاز کــردم و کم کم تمرین 

می کنم. به مسابقات جهانی نمی روم 
و برای مسابقات آسیایی 

ــوم.  ــی شــ ــ آمـــــــــاده م
مقداری خستگی 
ــی و بــدنــی  ــنـ ذهـ
داشــتــم کــه فکر 
مــــی کــــردم اگـــر 
بـــه اردو بـــروم 
امکان آسیب 
دیــدگــی بــرای 
ــود  ــ ــن وجـ ــ مـ

دارد. 
کسانی که از 
آن ها انتظار 
ــم  ــ ــ ــتـ ــ ــ داشـ
لطفی  کــــم 

کردند ولــی از آن طــرف هم کسانی که از آن ها 
انتظاری نداشتم کاری هایی کردند که توقع آن ها را 
نداشتم. تمام این موضوعات گذرا هستند و اگر 
بخواهم انگیزه ام را از دست بدهم کسی به جز 

خودم آسیب نمی بیند.

فراموش شده ام  ◾
بعد از المپیک فکر می کردم خیلی چیز ها 
عوض می شود و رسیدگی بیشتر می شود 
امــا االن می بینم که از المپیک گذشته 
اســـت و حمایت ها بــه طـــور کلی قطع 
شده است. فراموش شده ام و این باعث 

ناراحتی می شود. 

خرج جایزه دالری  ◾
قرار است در روزهای آینده 
ــاداش بــدهــنــد. مــدال  ــ پ
نــقــره یــک مــیــلــیــارد و 
200 میلیون تومان 
پـــــــــاداش دارد. 
دالر هــم دادنــد 
کـــــه خـــرجـــش 
کــــردم. زمــانــی 
ــه قــیــمــت  ــ کـ
دالر بــاال بود 

فروختم.

مدال آور وزنه برداری ایران در المپیک:

قیمت دالر باال بود، جایزه ام را فروختم!

ورزش7



خط  و نشان 
عباس برای 
صهیونیست ها!

رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین 
طی سخنرانی ضبط  
شده خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل 
گفت: اسرائیل در تالش 
است فلسطینیان 
ساکن در قدس را 
از خانه هایشان در 
محله های شیخ 
جراح و سلوان بیرون 
کند. محمود عباس 
با تعیین مهلت برای 
رژیم صهیونیستی 
گفت: اسرائیل یک 
سال فرصت دارد از 
سرزمین های اشغالی 
خارج شود و اگر 
این کار را نکند دیگر 
تشکیالت خودگردان، 
اسرائیل را در مرزهای 
۱۹۶۷ به رسمیت 
نمی شناسد. 

خبر علوی   پـــس از گــــزارش 
ــاره برگزاری  منابع عراقی درب
یک همایش صهیونیستی 
در اربیل،  دولــت عــراق ضمن 
ــه ایـــــن اقـــــــدام و  ــ ــش ب ــ ــن ــ واک
تأکید بــر موضع ثابت ملت 
ایــن کشور در حمایت از مــردم فلسطین، آن 
ــارس، دولــت  ــ ــزارش ف ــســت. بــه گــ ــردود دان را مــ
عراق نشست  غیرقانونی ای را که توسط برخی 
از شخصیت های عــشــایــری مقیم در اربیل 
برگزار شد قاطعانه رد کرده است. در بیانیه یاد 
شــده آمــده دولــت ابــتــدا تأکید می کند چنین 
ــه نــمــایــنــدگــی از طـــرف مــردم  نــشــســت هــایــی ب
شهرهای این کشور برگزار نمی شوند بلکه تنها 
موضع افرادی را که در آن ها مشارکت کرده اند، 
اعــام می کند. بغداد همچنین تأکید کرد این 
همایش ها تاشی برای بر هم ریختن وضعیت 
عمومی و احیای لحن نفرت انگیز فرقه گرایی 
اســـت آن هــم در شــرایــطــی کــه عـــراق در حــال 
آماده شدن برای ورود به انتخابات زودهنگام و 
منصفانه است. در بخش دیگری از این بیانیه 
همچنین تأکید شده مفهوم عادی سازی روابط 
از نظر قانونی، حقوقی و حاکمیتی در کشور 
عراق مردود است. دولت عراق در ادامه آشکارا 
بر موضع تاریخی و ثابت ملت ایــن کشور در 
حمایت از آرمــان عــادالنــه فلسطین و دفــاع از 
حقوق مردم این کشور به ویژه در برخورداری از 
کشوری مستقل به پایتختی قدس شریف و رد 
شهرک سازی، تعرض و اشغالگری های تل آویو 

علیه ملت فلسطین تأکید کرد.

تل آویو استقبال کرد، عراقی ها محکوم کردند ◾
منابع عراقی روز گذشته گــزارش دادنــد بیش 
از ۳۰۰ نفر در یک نشست که در شهر اربیل 
برگزار شده است، خواهان عاد ی سازی روابط 
عراق با رژیم صهیونیستی شده اند. مطابق با 
گزارش منتشر شده در منابع صهیونیستی، 
ــوراً از ایــن فــرصــت اســتــفــاده کـــرده و  تــل آویــو فـ
حمایت خود را از برگزاری چنین نشستی در 

کشور عــراق اعــام کــرده اســت. بنا بر گــزارش 
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، »یائیر 
ــور خــارجــه ایــن رژیـــم در این  ــر امـ الپــیــد«  وزیـ
خــصــوص گفته اســـت: »از آن روزی کــه این 
کابینه قدرت را به دست گرفته، هدف ما توسعه 
دامنه توافق ابراهیم )عادی سازی روابط( بوده 

است«.
»سید عمار الحکیم« رهبر جریان حکمت 
ملی عــراق نیز در بیانیه ای به بــرگــزاری چنین 
نشستی در عـــراق واکــنــش نــشــان داد. رهبر 
ــراق در بــیــانــیــه یــاد  ــ جـــریـــان حــکــمــت مــلــی ع

شــده اعــام کــرد: »مــا اجــاس هــا، تجمع ها و 
ــط با رژیم  فراخوانی ها بــرای عــادی ســازی رواب
غاصب صهیونیستی در عــراق را رد و آن را 
محکوم می کنیم«. سید عمار الحکیم ادامه 
داد: »آرمان فلسطین مسئله نخست عرب ها و 
مسلمانان است از این رو بار دیگر حمایت کامل 
خود را از ملت فلسطین،  آرمان عادالنه و مبارزه 
آن هــا بــرای پس گرفتن حق غصب شده شان 

اعام می کنیم«.
از سوی دیگر، »مقتدی الصدر« رهبر جریان 
صدر در عراق نیز به این اقــدام واکنش نشان 

داد و در بیانیه ای که در حساب کاربری او در 
شبکه توییتر منتشر شد، عنوان کرد: »اربیل 
باید از برگزاری چنین نشست های تروریستی 
صهیونیستی جــلــوگــیــری کــنــد. در غــیــر ایــن 
صــورت،  دولــت باید آن را جــرم در نظر بگیرد 
و تمام افـــرادی را که در ایــن نشست گــرد هم 
آمدند، دستگیر کند«. وی افزود: »در غیر این 
صورت، آن چه شرعاً، عقاً و از نظر میهنی باید 
انجام شود، بر عهده ما خواهد بود و ما در راه 
خداوند از سرزنش سرزنش گران ابایی نخواهیم 
داشــت«. سخنگوی ریاست جمهوری عراق 
نیز در بیانیه ای اعام کرد: »همزمان با تأکید 
ریاست جمهوری بر موضع ثابت و حمایتگرانه  
عراق از آرمان فلسطین و اجرای حقوق مشروع 
ملت این کشور به طور کامل، رئیس جمهور 
بار دیگر مسئله عادی سازی روابط با اسرائیل 
را قاطعانه رد می کند و خواستار احــتــرام به 
اراده عــراقــی هــا و تصمیمات مــلــی مستقل 

آن هاست«.
ائتاف الفتح به ریاست »هادی العامری« نیز 
در بیانیه ای به برگزاری همایش صهیونیستی 
در اربیل واکنش نشان داد و اعام کرد برگزاری 
نشست یاد شده در اربیل بــرای عادی سازی 
روابــط با رژیــم صهیونیستی مطابق با قانون 
ــدام مجرمانه اســـت. در ادامــه  ــراق، یــک اقـ عـ
این بیانیه آمــده اســت: »تمام کسانی که این 
همایش را برگزار و در آن مشارکت کرد ه اند، 
ــد بـــا ســخــت تــریــن  ــای خــیــانــتــکــار هــســتــنــد و ب
مــجــازات هــا محاکمه شــونــد«. دفتر سیاسی 
عــصــائــب اهــــل الـــحـــق هـــم در واکـــنـــش به 
بــرگــزاری نشست صهیونیستی در اربیل بر 
ضـــرورت بــازخــواســت و محاکمه تــمــام افــراد 
مشارکت کننده و عوامل اجرایی برگزار کننده 
این نشست تأکید کرد. مدتی است اقدامات 
منفی در مناطق تحت تسلط اقلیم کردستان 
عــراق افــزایــش یافته و واکــنــش همسایگان و 
گروه های عراقی را هم در پی داشته است و به 
نظر می رسد واکنش های جدی تر الزمه کاهش 

این گونه اتفاقات در اقلیم باشد.

 واکنش دولت و گروه های عراقی 
به برگزاری همایش صهیونیستی در اربیل

مردود!
احمد مسعود:

از چاپ مقاله ام در 
واشنگتن پست بی اطالع بودم

نیک پندار  بـــرای نخستین بـــار پــس از سقوط 
پنجشیر، احمد مسعود در گفت وگویی ضبط  شده 
با محمدحسین جعفریان شرکت کرد. مسعود در این 
گفت وگو در پاسخ به پرسشی درباره چرایی دست به 
اسلحه بردن گفت: ما خواهان جنگ نبوده و نیستیم 
و همیشه دروازه صلح را باز گذاشته ایم اما دیگران 
این جنگ را بر ما تحمیل کردند. ابتدا بنا داشتیم این 
تقابل را به شکل سیاسی دنبال کنیم اما وقتی جنگ به 
خانه های ما کشیده شد ما هم دست به دفاع زدیم و از 
این حق خود استفاده کردیم و تا تحقق ارزش ها از پای 

نمی نشینیم و ادامه می دهیم و افتخار می کنیم.
مسعود در بخشی دیگر در پاسخ به این پرسش که آیا 
انتظارتان از همسایه های افغانستان تاکنون برآورده 
شده است، گفت: من سپاسگزار همسایه ها هستم که 
تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته اند و می خواهیم 
به این موضع ادامه دهند. همچنین خواستاریم تاش 
کنند تا دولــت فراگیر ایجاد شــود. مــردم از جای جای 
جهان به ویژه در جمهوری اسامی حمایتشان را نشان 
دادند و ما بسیار سپاسگزار آن ها هستیم. امیدواریم 
دولت های منطقه هم برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ 
بتوانند تصمیم بگیرند و رسیدن به یک دولت فراگیر با 

مشارکت مردم را مطالبه کنند.
»کم وکیف رسیدن کمک های خارجی به مقاومت 
پنجشیر و چرایی انتشار مقاله مسعود در روزنامه 
واشنگتن پست« هم پرسش دیگری بود که مسعود 
در این زمینه گفت: هر کشوری که بخواهد به مقاومت 
و مردم افغانستان کمک کند ما کمک آن ها را قبول 
می کنیم. امــا تاکنون شخص مــن از هیچ کشوری 
درخواست کمک نکرده ام و سرنوشت مقاومت را هم 
به کمک های خارجی گره نزده ام. اما درباره مقاله، باید 
بگویم در آن زمان من در پنجشیر بودم و در جریان این 
مقاله نبودم. این مقاله را بعضی از دوستان در شرایط 
سخت و استثنایی منتشر کرده بودند. اما تاکنون از 

هیچ کشوری کمکی برای ما نیامده است.

مدتی اســت اقدامات منفی در مناطق تحت تســلط اقلیم کردستان عراق 
افزایش یافته و واکنش همسایگان و گروه های عراقی را هم در پی داشته 
است و به نظر می رسد واکنش های جدی تر الزمه کاهش این گونه اتفاقات 

در اقلیم باشد.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 4 مهر ۱4۰۰    ۱9 صفر ۱443   26 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9632 

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تولد سعید بیابانکی، شاعر در سال ۱34۷
سعید بیابانکی، شاعر اهل خمینی شهر 4 مهر ۱34۷ 

متولد شد. نخستین کتاب شعر او با نام »ردپایی بر برف« 
در سال ۱3۶۹ انتشار یافت. نامه های کوفی، یلدا، سکته 

ملیح و سنگچین از دیگر آثار او است. بیابانکی در افتتاحیه 
کنگره شعر »سردار سربداران« که دوم مهر ماه برگزار 
شد، سروده ای را تقدیم شهید سلیمانی کرد که با این 
بیت پایان یافت: »سر جدا... پیکر جدا... این سرنوشت 
الله هاست / خاتم ُملک سلیمان بی نگین افتاده است«.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :56

4 :32

اذان مغرب

18 :13

غروب خورشيد

17 :55
 نیمه شب شرعی

23 :14
طلوع فردا

5 :56

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :23

3 :59

اذان مغرب

17 :41

غروب خورشيد

17 :23
 نیمه شب شرعی

22 :41
طلوع فردا

5 :23
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     آگهی مزایده شماره      
        شماره  16-37-1400  - نوبت اول

اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد

ش�رح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد ش�رایط واگذار 
نماید. 

پیمان�کاران واج�د ش�رایط جه�ت ش�رکت در مزای�ده می بایس�ت  در  س�امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)س�تاد( به نش�انی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس 
از اخ�ذ  گواه�ی امضاء الکترونیکی نس�بت به   دریافت اس�ناد  از طریق س�امانه 
مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان 

تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد. 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره سالن شهدای راه آهن مشهد .
 3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30  روز شنبه  مورخ : 1400/07/10  .            
4- ش�ایان ذکراست دریافت اس�ناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
و                                   پذی�رد  ص�ورت  س�تاد(   ( دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  ازطری�ق 
ش�رکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که 

قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- قیمت اس�ناد مزایده و نح�وه واریز وجه : مبل�غ 1.000.000 ) یک میلیون ( 
ری�ال به ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747 با  شناس�ه واریز: 
294064060280500885132319906000 بن�ام تمرک�ز درآمد راه آهن  ضمنا 

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

اطالع رسانی می گردد .  
 

7-  مهل�ت ارائه  پیش�نهاد : ش�رکت کنندگان در مزایده می بایس�ت پیش�نهادات 
ارائ�ه ش�ده درپ�اکات"ب" و"ج"  را همراه با پاکت "الف" تا س�اعت 15:30  روز 
سه شنبه  مورخ : 1400/07/20 - درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir   بارگ�ذاری  نماین�د . در غی�ر اینص�ورت از فرآین�د مزایده 

حذف خواهد گردید و هیچگونه ادعایی از س�وی ش�رکت کننده در مزایده در 
اینخصوص قابل استماع نخواهد بود . 

8- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مکلف و متعهد به ارائه فیزیکی پاکت ))الف(( 
تا ساعت 15:30  روز سه شنبه  مورخ : 1400/07/20    به آدرس ذیل می باشند .  
محل  ارائه  پاکت ))الف(( بصورت  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت 

توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
  : م�ورخ   چهارش�نبه   روز  س�اعت10    : مزای�ده  پ�اکات  بازگش�ائی  زم�ان   -9

   . 1400/07/21
10- ن�وع و مبل�غ ی�ا درص�د تضمی�ن ش�رکت در فرآین�د ارج�اع کار : مبل�غ  
66.000.000 ) ش�صت و ش�ش   میلی�ون ( ریال  مطابق با تضامی�ن معتبر مندرج 
در آیی�ن نام�ه تضمی�ن معام�الت دولت�ی موضوع مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 
، در ص�ورت واری�ز  50659 ه�� م�ورخ 94/09/22 هی�ات محت�رم وزی�ران 
نق�د ش�ماره حس�اب  IR 290100004001064006372624  ب�ا شناس�ه واری�ز " 

984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد .
 تذکر: به درخواس�ت مزایده  گزار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع کار الزم 

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

                                                          4.000.000 مبل�غ   ب�ه  دادگس�تری  رس�می  کارش�ناس  الزحم�ه   ح�ق   -12
) چهار   میلیون ( ریال به عهده برنده مزایده است .

13- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان

ک
/1
40
59
87

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
قطع�ات م�ورد نی�از آسانس�ورها و پل�ه برق�ی ه�ای ح�رم مطه�ر حض�رت رض�ا )ع( 

پای�ان وق�ت اداری روز  ت�ا  ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د   ، نمای�د  از طری�ق مناقص�ه عموم�ی خری�داری   را 
آدرس ب�ه  مناقص�ات  و  ه�ا  اس�تعالم  اینترنت�ی  س�ایت  ب�ه  مراجع�ه  ضم�ن   1400/07/07 م�ورخ  چهار ش�نبه 
 http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلف�ن 05131305243( نس�بت ب�ه دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه اق�دام نمایند .

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

ک
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40
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهیه و تحویل 4 دستگاه رکتیفایر دوبل با ولتاژ برق AC ورودی و برق DC خروجی 

110ولت  را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز 
چهار ش�نبه مورخ 1400/07/07 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و مناقصات به آدرس

 http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن 05131305243( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه 
اقدام نمایند .

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
14
05
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