
رواق 2

وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات وعده داد

 اینترنت پاک برای 
کودکان  تا پایان سال

 علی باغبان باشی 
دار فانی را وداع گفت

پدر دوهای استقامت ایران 
به خط پایان رسید 

آبان8

 شهادت 
محمد حسین 
فهمیده
در سال 1359

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان

72

شــنبه  8 آبان ۱4۰۰     ۲3 ربیع االول  ۱443       3۰  اکتبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9657      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

شعر »قیصر« استمرار سنت با نوآوری است4
گفت وگو  با  اسماعیل امینی به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت شاعر »آینه های ناگهان«

توصیه های رهبر انقالب درباره لزوم داشتن ابتکار و توجه به عنصر دین در تولیدات و بزرگداشت شهدا و خانواده آن ها 

پاسداشت »برترین تجارت عالم«
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رواق
ادامه واکنش ها
به یک یادداشت

 به اسالم،انقالب 
و مرجعیت دينی 
جفا نکنيد

قدس چالش های رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان و اعتراض 
تاجران به آن را بررسی می کند

دست اندازهای 
بازگشت ارز صادراتی

همزمان با سفر باقری به مسکو 
مطرح شد

تهران به دنبال قالب 
جدید در مذاکرات 
برجامی است؟

از تنش  دریایی پاریس و لندن 
تا خنثی شدن کودتای نظامی 
در فرانسه

 گیس و گیس کشی 
در اروپای غربی!

 توهین به مراجع انقالبی
 تیر انداختن به آفتاب است

حمزه واقعی
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شرح در صفحه 8

آگهی  مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی ارزیابی کیفی با موضوع طرح آبرسانی مجتمع روستایی 
مرزان )شبكه توزیع آب روستاهای نسک، کالته زینل، اردالن و کاوندر – مخزن 
100 مترمكعبی نسک و کالته زینل( - شهرستان فیروزه به شرح ذیل از طریق 
سامانه تدارکات الكترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 

الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه 1400/08/05 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:     الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/08/12  
   ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/08/29

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

مراقب چکه کردن های شیرآالت
 منازل باشیم تا بیهوده آب هدر نرود 

» آگهی مناقصه عمومی«  ول
ت ا

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
ارزیابی کیفی طرح آبرسانی مجتمع روستایی مرزان 

)شبكه توزیع آب روستاهای نسک، کالته زینل، اردالن 
و کاوندر – مخزن 100 مترمکعبی نسک و کالته زینل( - 

شهرستان فیروزه
2000001446000109

815ر630ر516ر19 ریال
 )نوزده میلیارد و پانصد و شانزده میلیون و 
ششصد و سی هزار و هشتصد و پانزده ریال(

ف
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
تقاضای شماره 02-30-60-9550066

مناقصه شماره  0002309650066DT2 )نوبت اول(    
ش�رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه ی عمومی از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت 

اس�ناد مناقص�ه ت�ا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکات از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس
 www.setadiran.ir انج�ام خواه�د ش�د و الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت ع�دم عضویت قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.

جمع موضوع مناقصهتعداد اقالم
عددی

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

4 قلم
 )اقالم 4 الی 7(

   ROSEMOUNT» PRESSURE TRANSMITTER SERIES 2088
                                 REF.  ROSEMOUNT
                GAGE PRESSURE TRANSMITTER 2088G
 MODEL:  2088-G-3-S-22-A-2-M5-B4- I1 -P1-Q4-Q15
 / /  MODEL:  2088-G-1-S-22-A-2-M5-B4- I1 -P1-Q4-Q15
 MODEL:  2088-G-4-S-22-A-2-M5-B4- I1 -P1-Q4-Q15
 / / "ROSEMOUNT"  SMART TEMPERATURE
 TRANSMITTER,  SERIES 644
                                        REF.  ROSEMOUNT  
                   TEMP.  TRANSMITTER MODEL 644HAI1Q4M5
RANGE:  0 -200 DEG.  C,  SENSOR TYPE:  PT100                

9550066-60-30-23102 عددی

ل�ذا کلی�ه ش�رکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با ش�رح کاالی مورد درخواس�ت می باش�د می بایس�ت ظرف م�دت 14 روز از تاری�خ درج آگهی 
فراخ�وان نوب�ت دوم ب�ا مراجعه به درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد(، نس�بت به اس�تخراج و تکمیل» فرم تعه�د نامه ارائه کاال 
مطاب�ق با اس�تانداردهای ش�رکت مل�ی مناطق نفتخیزجن�وب« و بارگزاری آن ب�ه همراه مدارك و مس�تندات الزم منطبق با م�وارد مندرج در 
جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت کمتر از بیس�ت برابر نصاب معامالت متوس�ط ( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (اقدام نمایند.  

کس�ب حداقل نمره 60 در ارزیابی کیفی جهت دریافت اس�ناد مناقصه توس�ط فروشندگان/س�ازندگان الزامی اس�ت.
اس�ناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه س�تاد به مناقصه گران واجد ش�رایط ارسال 

خواهد ش�د. ضمنًا مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه 000ر300ر852ر2 ریال می باش�ند.
 واح�د ب�رق و اب�زار دقی�ق اداره ت�دارکات خری�د کاالی داخل�ی )تلف�ن 061-341-24018(

ش�رکت ملی مناطق نفتخیز جنوبشناس�ه آگهی 1209595 ف
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فراخوان مناقصه عمومی )یك مرحله ای- ارزیابی ساده(
sz/00/720 /موضوع :آگهی عمومی یک مرحله ای  به شماره م ع

تحت عنوان : پروژه تعمیر و بهسازی مهمانسرای آغار )نوبت دوم(    
ش�رکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مرکزیت 
شیراز ، در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی 
زی�ر از طریق مناقص�ه عمومی یک مرحله ای )یك مرحله ای- ارزیابی س�اده( 

واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه : پروژه تعمیر و بهسازی مهمانسرای آغار

sz/00 /720/2- شماره مناقصه: م ع
3- نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای )ارزیابی ساده(

4- مدت انجام کار :    6 ماه
5- مناقصه مورد اش�اره در س�امانه اینترنتی setadiran.ir به ش�ماره فراخوان 

2000091701000136  ثبت گردیده است.
6- تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : به می�زان به عدد126ر790ر868 )به 
حروف هشتصد و شصت و هشت میلیون و هفتصد و نود هزار و یکصد و بیست و 
شش( ریال که باید به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین درص ورت 
برنده ش�دن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات ب�ه میزان 10 درصد بارمالی 

سالیانه پیمان باشد.
الف(- ارائه رس�ید وجه صادره از سوی حس�ابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ 

فوق الذکر
ب(- ارائ�ه ضمانتنامه بانک�ی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق ف�رم نمونه که ابتدا 
برای مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت )30 

روز( دیگر قابل تمدید باشد .
7- میزان پیش پرداخت:20% ) بیست درصد( مبلغ قرارداد

8-مبل�غ برآورد اولیه کارفرما: به میزان عدد ب�ه مبلغ17/375/802/531 ریال               
) به حروف هفده میلیارد و س�یصد و هفتاد و پنج میلیون و هش�تصد و دو هزار و 

پانصد و سی و یک ریال(
9-محل اجرا:    منطقه عملیاتی آغار

10- مهل�ت دریافت اس�ناد مناقص�ه: حداکثر  تا 6 روز پ�س از آگهی نوبت اول
11- مهلت بارگذاری اس�ناد مناقصه و پیش�نهاد مالی:14 روز پس از پایان مهلت 

دریافت اسناد مناقصه.  
12- آدرس سایت جهت بارگذاری اسناد :www.setadiran.ir ) که در اسناد 

مناقصه به اختصار ))سامانه ستاد(( نامیده میشود(
13- آدرس: ش�یراز-خیابان کریمخان زند-روب�روی خیابان خیام-نبش کوچه 
42-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره 
امورحقوقی و پیمان ها:8473-07132138396 تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی: 

8671-07132138285 تلفن تماس کمیسیون مناقصات:07132138432
14- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 

14-1– داشتن ش�خصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت ش�رکت )اساسنامه، آگهی 
تأسیس روزنامه رسمی، آخرین تغییرات، شناسه ملی( و گواهینامه کد  اقتصادی

14-2-داش�تن گواهینامه تایید صالحیت ایمن�ی از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که دارای اعتبار باشد.

14-3- کلیه شرکت کنندگان  باید گواهی حسن انجام کار برای انجام حداقل 2 
پروژه مش�ابه به تایید مناقصه گزار یا 4 مورد پروژه نیمه مشابه به تشخیص و تأیید 

مناقصه گزار  را دارا باشند. 
14-4-دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و ساختمان 

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 14 دعوت به عمل می آید حداکثر بر 
اساس مهلت مقرر شده در بند 10 جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به 
سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین 
ش�ده در بند 11 نس�بت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند.  شایان ذکر 
اس�ت ارزیابی س�اده مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفًا از طریق سامانه 
مذک�ور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت مس�تندات من�درج در بند 14،  
ابتدا ارزیابی ساده انجام گردیده و در صورت اخذ شرایط الزم، پاکات مربوطه 
گش�وده می¬گردد. بدیهی اس�ت بارگذاری اس�ناد و مدارک بعد از مهلت مقرر 

میسر نمی باشد.
                                                                                                         شناس�ه آگهی 1211163

روابط عمومی ش�رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 با وجود کاهش شدید شمارگان نشر و افزایش قیمت کاغذ و کتاب
 انتشار کتاب های کمک درسی نسبت به سال گذشته 76 درصد افزایش داشته است

 سود مؤسسات خصوصی
 به قیمت نابرابری آموزشی



 وعده اینترنت پاک
  برای کودکان 
 تا پایان سال 
وزیر ارتباطات از 
راه اندازی اینترنت 
مخصوص کودکان تا 
پایان سال خبر داد. 
عیسی زارع پور در سفر 
به قم و در خالل دیدار 
با مراجع تقلید ضمن 
اعالم این مطلب افزود: 
در اینترنت پاک خبری 
از آسیب های موجود در 
فضای مجازی نیست. 
به گزارش انتخاب وی 
با بیان اینکه راه اندازی 
نسخه های بومی 
پلتفرم های خارجی 
به همراهی مردم و 
مسئوالن نیاز دارد، تأکید 
کرد: استفاده از اینترنت 
پاک، برای خانواده ها 
اختیاری است. همچنین 
نرم افزارهای کنترل در 
قالب این طرح در اختیار 
پدر و مادرها 
قرار خواهد گرفت.

گزارش

بـــــیـــــانـــــات رهـــــبـــــر مــعــظــم 
ــدار  ــ انـــقـــاب اســـامـــی در دی
دست اندرکاران کنگره 3 هزار 
و ۵3۵ شهید استان زنجان که 
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار 
شده بود، صبح روز پنجشنبه 

در محل برگزاری این همایش منتشر شد. 

اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا ◾
به گــزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر رهبر معظم 
انقاب، حضرت آیت هللا خامنه ای در این دیدار  
با اشاره به افتخارات پر شمار زنجان در عرصه های 
علمی، عملی و میدان های اجتماعی، و نــام آوری 
شخصیت های برجسته و ممتاز از جمله شهید 
نامدارِ هسته ای، شهید شهریاری گفتند: شهیدان 
در رأس افتخارات زنجان هستند. ایشان، شهیدان 
را برگزیدگانِ خداوند متعال خواندند و افزودند: یک 
نکته ای در اینجا وجود دارد که آن نکته باید مورد 
توجه همه  ما باشد و آن، این است که شهادت قلّه 
است و قلّه بدون دامنه معنا ندارد. این دامنه و این 
مسیر چیست؟ اخاص است، ایثار است، صدق 
است، معنویت است، مجاهدت است، گذشت 
اســت، توجه به خداست، کار بــرای مــردم است، 
ــرای استقرار  ــرای عدالت اســت، تــاش ب تــاش ب
حاکمیت دین است؛ این هاست که مسیر را معین 

می کند. معنویت را نباید فراموش کرد.
حضرت آیت هللا خامنه ای برگزاری همایش های 
بزرگداشت شهیدان را وظیفه و حسنه ای بزرگ 

دانستند و خاطرنشان کــردنــد: امــا در بــاب شما 
برگزارکنندگان این همایش و این بزرگداشت؛ اوالً 
بدانید این کار یک حسنه  بزرگ است، کار مهمی 
است این کاری که انجام می گیرد. این کارِ بزرگداشت 
شهیدان و کارهایی را که در اطراف این قضیه انجام 
می گیرد، نباید یک کار معمولی و عادی دانست؛ نه، 
این حقیقتاً یک حسنه  بزرگی است که شما دارید 
انجام می دهید. ]و البته[ یک وظیفه است که تمام 
هم نشده؛ تازه شروع شده. با گذشت چند سال از 
دفاع مقدس، حادثه  بزرگداشت شهیدان شروع 
شده و ادامه پیدا خواهد کرد و باید ادامه پیدا بکند.

نقش مهم عنصر دین در دفاع مقدس ◾
رهبر معظم انقاب اسامی عنوان کردند: البته 

این کارهایی که انجام گرفته، همه جزو بهترین 
کارهاست؛ هم نوشتن کتاب ها، هم تهیه فیلم ها، 
هم خدماتی که در اطراف این کار با یاد شهدا و 
نام شهدا انجام می گیرد. ایشان با بیان اینکه با 
گذشت چندین سال از دفــاع مقدس، جریان 
بزرگداشت شهیدان باید با ابتکارهایی همچون 
تحلیل جامعه شناختی و روان شــنــاخــتــی از 
خاطرات آن دوران و نقش عنصر پر قدرت »دین« 
ادامه پیدا کند، افزودند: این خیلی چیز مهمی 
اســت. چرا این را بعضی ها می خواهند ندیده 
بگیرند؟ در گزارش دوستان خواندم یک تعدادی 
از ایــن شهدا تک پسرهای خــانــواده هــا بودند؛ 
اینکه این مادر و این پدر آماده هستند که این 
تک پسر را بفرستند به میدانی که ممکن است 

برنگردد، از چه چیزی ناشی می شود؟ این جز با 
نگاه به دین، به رضای الهی، به ثواب الهی و به 
وظیفه  دینی از چیز دیگری ناشی می شود؟ خود 
این جوان که این جور حرکت می کند و می رود در 
مقابل این خطرات بزرگ جان خودش را و سینه  
خودش را سپر می کند، انگیزه  دینی دارد. حضور 
این عنصر پُرقدرت، از لحاظ جامعه شناختی 
کــشــور و از لــحــاظ روان شــنــاخــتــی مـــردم کشور 
بایست تحلیل بشود، بررسی بشود؛ ]باید[ روی 

این کار کنند.

شهرها باید به نام شهیدان مزین شوند ◾
حضرت آیــت هللا خامنه ای همچنین خدمات 
کم نظیر مردمی در حاشیه دفــاع مقدس مانند 
تهیه غذا و آذوقه برای رزمندگان، شست وشوی 
لباس های آنــان و نیز تشییع جنازه های عظیم و 
به یادماندنی شهیدان را از جمله مسائل مغفول 
و نیازمند ثبت و توجه دانستند و در باره نام گذاری 
معابر شهرها به نام شهیدان گفتند: یک مسئله  
دیگر هم همین  نام گذاری کوچه ها و خیابان های 
شهرهاست، شهر باید مزین شود به نام شهیدان، 
ــاد شــهــیــدان؛ شــوراهــای شهر در شهرهای  بــه ی
مختلف بدانند که با اسم چه کسانی این شهر 
مفتخر می شود. چه افتخاری برای یک شهر، برای 
یک خیابان، برای یک کوچه و یک گذر، باالتر از 
اینکه نام شهید بزرگی، نام یک انسان فداکاری 
روی آن گذاشته بشود؛ این ها چیزهایی است که 

بایستی دنبال بشود. 

توصیه های رهبر انقالب درباره لزوم داشتن ابتکار و توجه به عنصر دین در تولیدات و بزرگداشت شهدا و خانواده آن ها 

پاسداشت »برترین تجارت عالم«

خبرخبر
روزروز

قدردانی حجت االسالم آل هاشم از رویکرد جدید صداوسیماتسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت حجت االسالم جمالی
تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت 
خادم با اخاص بارگاه منور رضوی مرحوم حجت االسام 
محمد جمالی را تسلیت گفت. در پیام حجت االسام 
و المسلمین احمد مــروی آمــده اســت: »ایشان که از 
خادمان نام آشنای حرم حضرت علی بن موسی الرضا 
)ع( بودند و ایــن خدمت را باالترین مقام و منصب و 

افتخار خود می دانستند، تاش زیادی در ارشاد معنوی 
و اخاقی مردم با بهره گیری از جایگاه منبر و محراب 
برعهده داشتند و در عرصه های انقاب نیز به ویژه در 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه همواره به عنوان یک 
چهره انقابی و خدوم در پاسداری از ارزش های انقاب 

اسامی خوش درخشید«.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان  شرقی گفت: رساندن 
اخبار و تبیین میدانی موضوع های مختلف توسط 
رسانه صداوسیما از تحریف حقایق جلوگیری می کند 
و مانع سوء استفاده دیگران می شود. حجت االسام و 
المسلمین آل هاشم در دیدار سرپرست امور استان های 
صداوسیما اظهار کرد: رویکرد جدید صداوسیما که به 

بیان رئیس جدید این سازمان »رساندن اخبار است نه 
پوشاندن آن« در موضوع حمله سایبری اخیر نقشی 
برجسته ایفا کرد. وی افزود: عوامل صدا و سیما با پخش 
برنامه های بــرون مــرزی، نقش مهمی در منطقه ایفا 
می کنند و توطئه های دشمنان علیه پیوند ناگسستنی 

دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان را خنثی می کنند.

رؤسای دو قوه مجریه و قضائیه 
پـــایـــان هــفــتــه را در خــوزســتــان 
گذراندند؛ رئیس جمهور برای 
بررسی نتایج تصمیمات اتخاذ 
شده در منطقه زلزله زده اندیکا و رئیس دستگاه 
ــرای بررسی قضایی مشکات قضایی  قضا ب
این استان. زلزله های مهرماه شهرستان اندیکا 
که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به این 
روستاها وارد کرد و در پیش بودن فصل سرما 
موجب شد حجت االسام و المسلمین رئیسی 
شخصاً روز جمعه به این مناطق سفر کند. به 
گفته وزیــر کشور پس از ورود رئیس جمهور 
به دزفـــول، وی بافاصله با یک فروند بالگرد 
عــازم منطقه زلزله زده اندیکا شد تا وضعیت 
زلــزلــه زدگــان را از نــزدیــک بــررســی و بـــرای حل 
مشکات آنان دستور فوری صادر نماید. رئیسی 
در نشستی صمیمی با جمعی از عشایر منطقه 
اندیکا با اشاره به کوهستانی و سخت گذر بودن 
منطقه تأکید کرد خدمت رسانی به مردم زلزله زده 

منطقه باید با سرعت بیشتری انجام گیرد. سفر 
رئیسی به خوزستان دومین سفر استانی وی به 
خوزستان در طول سه ماه ریاستش بر دولت 

محسوب می شود. 
حــجــت االســام والمسلمین محسنی اژه ای 
رئیس قــوه قضائیه هــم صبح پنجشنبه در 
سومین سفر استانی خود وارد استان خوزستان 
شد. به گفته محسنی اژه ای در این سفر درباره 
افزایش قضات و کارمندان و تصویب اصاح 
برخی ساختارها در دادگستری استان خوزستان 
تصمیم گیری شده است. همچنین رئیس قوه 
قضائیه در شهرهای خوزستان، مطالبات حدود 
۵3۰ نفر از مراجعه کنندگان مردمی را شنیده اند 
و دستوراتی برای رسیدگی به درخواست های 
این افراد صادر شده است. همزمان با این سفر 
مدیران سازمان زنــدان هــا در خوزستان نیز از 
زندان های اهواز بازدید کردند. بازدیدی که حدود 
۱۰ ساعت به طول انجامید و به اصاح برخی 
شیوه های خدمت رسانی در زندان ها منجر شد.

رؤسای دو قوه در خوزستان 
قابگزارش کوتاه

تعداد مطالعه کنندگان بیشتر از موبایل به دستان در متروی تهران

در  حاشيه

 BBC عصبانیت
از نظرسنجی 
گالوپ

سایت خبری بی بی سی 
فارسی در تحلیلی 
به نظرسنجی اخیر 
مؤسسه بین المللی 
گالوپ درباره محبوبیت 
رئیس جمهور ایران 
هجمه کرد و نتایج آن 
را زیر سؤال برد! این 
سایت با اشاره به اینکه 
این نظرسنجی ۱9 روز 
بعد از روی کار آمدن 
رئیسی انجام شده، 
نتایج آن را غیرواقعی 
خواند. گزارش 
بی بی سی در شرایطی 
است که مؤسسه 
گالوپ یکی از دقیق 
ترین و معتبرترین مراکز 
نظرسنجی در دنیاست. 
عاوه بر این، نظرسنجی 
اخیر دانشگاه آمریکایی 
مریلند نیز نتایج 
مشابهی داشته که با 
یافته های این مرکز 
افکارسنجی مطابقت 
داشته است. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158     راه ویژه اتوبوس درون شهری، از 
میدان شهدا تا حرم مطهر به منظور دسترسی 
زودتر خط۳)بی آرتی( با هزینه بسیار ساخته 

شد. این راه انبوه مسافران را به حوزه طرح ترافیک 
وارد می کرد، ولی در بازسازی این راه ویران شد و 

یک راه بی ارتباط  با سامانه تندرو  بی آرتی ساخته 
شد و دوباره اتوبوس ها بعد از چهارراه شهدا 

وارد ترافیک خودروهای تک سرنشین می شوند! 
پلیس راهور هم بدون توجه به ترافیک قفل شده 

هر روزه اجازه ورود خودروهای شخصی به 

این محدوده را می دهد!؟ از شورای شهر تقاضا 
می شود این قسمت مسیر بی آرتی را دوباره به 

صورت دوطرفه بازسازی کند.
9150000661     متأسفانه بر برخی مشاغل نظارتی 

وجود ندارد، مثالً تعمیرگاه ها. اینکه طرف صرفاً بعد 

از مدت کوتاهی شاگردی، مغازه باز کند و به جای 
بهتر کردن خودرو یک  ایراد دیگر هم به آن بیافزاید 
هنر است! آیا بر این گونه مراکز و نوع عملکرد آن ها 

نظارتی هست؟ مردم اگر از این افراد شکایتی داشته 
باشند باید به چه مرجعی مراجعه کنند؟

همزمان با سفر باقری به مسکو مطرح شد

تهران به دنبال قالب جدید 
در مذاکرات برجامی است؟

مهدی خالدی    همزمان با سفر معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو و رایزنی های 
دیپلماتیک طرفین درباره پرونده برجام؛ این پرسش 
که آیــا تهران به دنبال فرمت جدید در مذاکرات 
هسته ای است؟ مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته 
است. علی باقری در این سفر با سرگئی ریابکوف 
معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در 
مذاکرات وین و »میخائیل بوگدانف« نماینده ویژه 
ــدار و  پوتین در امــور خاورمیانه و شمال آفریقا دی
گفت وگو کرد. وی در بدو ورود به روسیه مهم ترین 
هدف این اقدام را رایزنی و اشتراک اطاعات با طرف 
روسی درباره آینده گفت و گوهای برجامی عنوان کرد.
مــعــاون سیاسی وزیـــر امـــور خــارجــه ایـــران پیشتر 
هم با »انریکه مــورا« هماهنگ کننده کمیسیون 
مشترک برجام در مقر اتحادیه اروپا در پشت درهای 
بسته دیــدار کــرد. پس از دیــدار مذکور اعــام شد 
گفت وگوهای وین درباره احیای برجام تا اواخر نوامبر 
)آذر ماه( از سرگرفته می شود. باقری در این باره گفته 
بود: ما گفت وگو برای گفت وگو را نمی پذیریم، ولی 
مذاکراتی که نتیجه آن لغو تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران باشد، این می تواند مدنظر ما باشد و از 

چنین رویه ای استقبال می کنیم.
اما سفر باقری به مسکو همان گونه که گفته شد با 
پرسش هایی هم روبه رو شده بود و برخی این اقدام را 
نشانه ای از نارضایتی تهران از فرمت مذاکراتی وین 
قلمداد کرده اند. اظهارات وزیر امورخارجه کشورمان 
هم به این موضوع دامن زده. حسین امیرعبداللهیان 
که روز چهارشنبه در نشست خبری پایانی دومین 
نشست وزیــران امــور خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان به عاوه روسیه سخن می گفت، گفته 
ــود: ما نمی خواهیم از نقطه بن بست مذاکرات  ب
ویــن وارد مــذاکــرات شویم امــا در عین حــال فرمتی 
که در مذاکرات وین شکل گرفته را قبول داریم و به 
زودی پس از ارزیابی گفت و گوهای معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه با مسئوالن اتحادیه اروپا در مورد 
اینکه در چه تاریخی وارد گفت وگو و مذاکره با ۴+۱ 
بشویم، تصمیم گیری می کنیم. اگرچه برخی این 
اظهارات مقام سیاسی کشورمان را ناظر به خواست 
تهران بر تغییر شکل مذاکرات قلمداد کرده اند، ولی 
واقعیت این است که احتماالً منظور تهران مخالفت 
با الحاق دوباره آمریکا به میز مذاکرات است. اروپا 
خواستار این اتفاق است و ایران تا پیش شرط های 
مد نظرش محقق نشود، قطعاً حاضر به پذیرش این 
کار نخواهد شد؛ چرا که این اقدام به معنی چشم 
پوشی از خطای واشنگتن در خــروج یکجانبه از 
برجام بدون آنکه یانکی ها هیچ هزینه ای بابت این 
اشتباه بپردازند، خواهد بود. این دقیقاً چیزی است 
که امیرعبداللهیان هم به آن اشاره کرده است. وی 
ــاره پیش بینی هرگونه توافق جدید و بازگشت  درب
طرف ها به تعهداتشان بیان کرد: ما خیلی مشتاق 
بازگشت آمریکا به برجام به صرف بازگشت نیستیم. 
مهم این است که نتیجه بازگشت آیا به نفع ایران 
خواهد بود یا خیر. این در حالی است که میخائیل 
اولــیــانــوف نماینده دائــم روســیــه نــزد سازمان های 
بین المللی مستقر در وین  نیز روز گذشته در پیامی 
توییتری درباره این گمانه ها خاطرنشان کرد سفر علی 
باقری به مسکو برای گفت وگو با مقامات روسیه، به 
معنای ایجاد یک مسیر مجزا از مذاکرات احیای 
برجام نیست و صرفاً در راستای انجام مشورت های 

دوجانبه صورت می گیرد.

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران ◾
ــاره مذاکرات برجامی در  اما همه این تحوالت درب
حالی است که کاخ سفید در ادامه اقدامات خصمانه 
خود علیه کشورمان روز گذشته با انتشار بیانیه ای از 
افزودن نام چهار شخص حقیقی و دو نهاد مرتبط با 
سپاه پاسداران به فهرست تحریم های ضد ایرانی 
خود خبر داد. یوسف ابوطالبی، سعید آقاجانی، 
عــبــدهللا مــحــرابــی، محمد ابــراهــیــم زرگـــر طهرانی 
چهارفردی هستند که آمریکا نام آ ن ها را به فهرست 
تحریم های ضد ایرانی خود افزوده است. آقاجانی 
از فرماندهان هوا فضای سپاه فردی است که رژیم 
صهیونیستی چند ماه پیش با نام بردن از وی، او را 
مسئول حمله به کشتی »مرسر استریت« متعلق 
به این رژیم در آب های دریای عمان معرفی کرده و 
بر این اساس نفوذ تل آویو در این تصمیم آمریکا 
کاماً مشخص است. شرکت »کیمیا پارت سیوان با 
مسئولیت محدود« و شرکت »اوج پرواز ما دونفر« دو 
نهادی هستند که به لیست تحریم های خزانه داری 
آمریکا اضافه شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا 
مدعی شده، افراد و نهادهایی که تحریم شده اند در 

توسعه صنعت پهپادی ایران نقش دارند.

خبـر

WWW.QUDSONLINE.IR

دیپلماسیدیپلماسیمجمعمجمع مجلسمجلس

انتقاد رئیس مجمع تشخیص
 از گرانی ها 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه تصمیمات 
اقتصادی دولت و مجلس باید با بررسی های دقیق کارشناسانه 
باشد، گفت: امروز وضعیت تورم واقعاً نگران کننده است و 
گرانی های سرسام آور، بسیاری از مواد غذایی عموم مردم را 
از سر سفره ها جمع کرده است. به گزارش تسنیم آیت هللا 
آملی الریجانی افزود: اینکه عده ای برایشان مقدور نیست 
گوشت  تهیه کنند و حتی میوه و سایر اقام نیز از سفره آن ها 
جمع شده، بسیار دردناک است و باید برای آن فکر عاجلی 
کرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد »تاش های دولت محترم 

و همراهی قوای دیگر به نتایج مطلوب بینجامد«.

اظهارات عجیب یک مقام وزارت 
امور خارجه  درباره  افغانستان

رسول موسوی مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه در نشست 
خانه احزاب در اظهاراتی که خودش آن را نظر شخصی دانست، 
گفت: »اگر طالبان با این شکل در افغانستان حاکم شود حتماً 
تهدید راهبردی برای ایران خواهد داشت، ما باید طالبان را با 
داعش متوقف کنیم!« خبرگزاری فارس با اشاره به این اظهارات 
نوشت: »موسوی که به عنوان بازمانده ظریف در وزارت خارجه 
شناخته می شود، در حالی این سخنان را مطرح کرده است که 
سیاست رسمی ایران در قبال افغانستان، تاش برای حفظ 
آرامش و دعوت طرفین درگیری به گفت وگو و زمینه سازی برای 

به رسمیت شناختن حق مردم این کشور بوده است«.

قالیباف: دولت را  به اشتباه
جایگزین مردم کرده ایم

رئیس مجلس گفت: هر جا که چالش وجود دارد، به این 
خاطر است که مــردم را حذف کــرده ایــم. ما در بخش های 
دولتی خود را جایگزین مردم کرده ایم و این اشتباه راهبردی 
ماست. به گــزارش فــارس محمدباقر قالیباف در مراسم 
تجلیل از جامعه پزشکی و تکریم و معارفه رؤســای کل 
ــزود: یکی از چالش های مهم ما  سازمان نظام پزشکی اف
در آغاز گام دوم انقاب این است که هر چه زمان گذشت، 
مردم را در تمامی عرصه ها خرد خرد حذف کردیم، در حالی 
که انقاب خود را با مردم آغاز کرده و پیروزی آن را مدیون 

آن ها هستیم.
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زمان اجرای 
کامل قانون 
جدید چک

رئیس کل بانک 
مرکزی گفت: تا پیش 

از پایان آبان امسال، 
درباره بخش های 

باقی مانده از قانون 
جدید چک و زمان 

اجرای کامل این 
قانون اطالع رسانی 

خواهم کرد. علی 
صالح آبادی در 

این خصوص که 
بر اساس تکلیف 

قانونی، قانون جدید 
چک ماه ها پیش باید 
به طور کامل اجرایی 

می شد، افزود: در 
قانون جدید چک 

۱۷ تکلیف دیده شده 
که ۱۱ مورد از آن 

اجرایی شده و تنها 
۶ مورد باقی مانده 

است.

زهــرا طوسی   ضـــرورت 
تأمین مــواد اولیه کارخانه ها 
و تسهیل واردات کــاالهــای 
اســـاســـی ســبــب شـــد دولـــت 
دست به اصالح برخی رویه ها 
بــرای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات بزند. باوجود بازنگری در سیاست های 
ارزی و تجاری به منظور حــذف سرعت گیرهای 
صادراتی، هنوز هم برخی دست اندازها در این 
مسیر، مسئله  بازگشت ارز صادراتی را به چالشی 

پرهزینه بین دولت و تجار تبدیل کرده است.
فعاالن اقتصادی برگشت ارز حاصل از صادرات 
ــت می دانند اما  را مطالبه ای بحق از ســوی دول
ــرازی ارزی  ــات معتقدند هــرگــاه دولــت هــا دچـــار ن
ــر مـــقـــررات ایـــن حــوزه  مــی شــونــد، بــرگــی دیــگــر ب
افــزوده و دستورالعمل ها را دستخوش تغییرات 
می کنند؛ ایــن امــر سبب می شود ارز حاصل از 
ــادرات از مسیر اصلی خــود منحرف شــده و  صـ
 کشور را از دسترسی به بخشی از درآمدهای ارزی 

محروم  کند.

چگونگی رفع تعهد ارزی محل مناقشه ◾
دولــت بازنگرداندن ارز حاصل از صـــادرات از 
سوی برخی فعاالن اقتصادی را بهانه جویی برای 
منفعت بیشتر می داند و تأکید دارد براساس 
قــانــون، بازگشت ارز صــادراتــی باید بــر اســاس 
دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی صورت گیرد؛ 
ولی چگونگی رفع تعهد ارزی سال هاست محل 

مناقشه دولت و صادرکنندگان است.
در حال حاضر بانک مرکزی پنج روش برای رفع 
تعهدات ارزی پیشنهاد کرده است؛ »فروش ارز 
به صورت حواله در سامانه نیما«، »واردات در 
مقابل صادرات خود«، »واگذاری ارز حاصل از 
صادرات به غیر«، »بازپرداخت بدهی تسهیالت 
ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه 
ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس« و »فروش 
ارز به صورت اسکناس به بانک ها و صرافی های 
مجاز با رعایت مقررات مربوط« روش های مجاز 
برای بازگشت ارز صادراتی سال های 97 تا 1400 

است.

مجازات متخلفان اجرای تعهدات ارزی ◾
امـــا صــادرکــنــنــدگــان، ایـــن روش هـــــا را نــوعــی 
ــی  ارزان فــــروشــــی ارز تــلــقــی مــی کــنــنــد و کــارای
سیاست های دولت را زیرسؤال می برند، واکنش 
ــه ایـــن امــتــنــاع در نــظــر گــرفــتــن برخی  دولـــت ب
مشوق ها بود ولی باز هم بخشی از سرمایه های 

ارزی به کشور بازنگشت.
حاال دولت ارائه هرگونه خدمات از سوی وزارت 
صمت، ســازمــان امــور مالیاتی، بانک مرکزی، 
بانک های عامل، صرافی ها، صندوق ضمانت 
صـــادرات، راهـــداری و گمرک را مشروط به رفع 
تعهدات ارزی کــرده و صادرکنندگانی را که بر 
ــرای برگشت ارز  مبنای ایــن بسته سیاستی ب
اقـــدام نکنند مطابق قــانــون مــجــازات می کند. 
طــرح جــرم انــگــاری »وارد نــکــردن ارز حاصل از 
ــروژه تشویق و  ــادرات« در مجلس نیز بــه پـ صــ

تهدید صادرکنندگان افزوده شده است.

افزایش مدت زمان رفع تعهد ارزی ◾
غالمرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعــفــران در گفت وگو بــا خبرنگار مــا می گوید: 
ــرگــردانــدن ارز نسبت بــه گذشته سخت تر  ب
ــت باید به جای مانع تراشی در این  شــده؛ دول
مسیر، صادرکنندگان را تشویق کند. وی یکی 
از مهم ترین چالش های رفع تعهد ارزی از سوی 
صادرکنندگان را تعیین مدت زمان برای بازگشت 
ارز صادراتی می داند. به گفته وی، باوجود تحریم 
اقتصادی و بانکی بازه زمانی اعالم شده از سوی 

سیاست گذار برای بازگشت ارز کافی نیست.
 وی با اشاره به اینکه بازگشت ارز مستلزم طی 
فرایندی است که نمی توان آن را در ظرف زمانی 
گنجاند و محدود کرد، می افزاید: صادرکنندگان 
بارها خواستار افزایش مدت زمان رفع تعهد ارزی 
شدند، چراکه شرایط صــادرات و فروش برخی 
کاالها زمانبر است و با شرایط ویژه ای به بازارهای 

هدف ارسال و معامله می شود.
میری با بیان اینکه ریسک صادرات باالست و 
دولت باید موانع را از پیش پای صادرکننده که 
سرباز اقتصادی کشور است بردارد، می گوید: در 
حرفه ما بار امانی است. نه پولی از طرف گرفتیم، 
نه قــراردادی داریــم و نه ضمانت نامه ای که اگر 
ایــن محموله به دســت مشتری نرسید کسی 
پاسخگو باشد، از طرفی برگشت ارز معموالً 2 تا 
5 درصد برای ما هزینه دارد، با این ریسک باال 
مجبوریم این ارز را در سامانه نیما یا سنا عرضه 
کنیم؛ چرا صادرکننده باید ارز را ارزان در سامانه 
تحویل دهد، اگر این مشکل حل شود تمام ارز 

حاصل از صادرات به کشور بازمی گردد.

 انحراف ارز از مسیر رسمی ◾
 با افزایش محدودیت ها

این صادرکننده با تأکید بر اینکه صادرکنندگان 

برای بازگشت ارز خود لحظه شماری می کنند، 
می گوید: صادرکنندگان باید ارز صادراتی خود 
را برگردانند تا بتوانند آن را در چرخه اقتصادی 
خود قرار دهند ولی با محدودیت ها و مجازاتی 
کــه بــرای صادرکنندگان در نظر گرفته شده، 
فقط موجب می شوند این کار از مسیر رسمی 
انجام نشود. با ایجاد محدودیت ها موجب 
می شوند مثالً فردی 70 میلیون دالر صادراتش 
را با یک کــارت ناشناخته انجام دهد و بانک 
 مرکزی و سازمان امور مالیاتی هم نتوانند آن را 

رهگیری کنند.
ــادرات یکی  ــادآور مــی شــود: ارزش صـ میری یـ
از صادرکنندگان خوشنام مــا از 45 میلیون 
ــده، درحــالــی کــه   دالر بــه 6 میلیون دالر رســی
29 تن زعفران در مقطعی به افغانستان قاچاق 
و به محض خــروج، به کشورهای دیگر صادر 
ــادرات  ــفــاق افــتــاد؟ چـــون صـ  شـــد، چـــرا ایـــن ات
یک کیلو زعفران 2 تا 3 میلیون برای صادرکننده 
شناسنامه دار هزینه دارد ولی برای قاچاقی نه؛ 
بدین ترتیب قاچاقچی با طیب خاطر این کار 
را انجام می دهد و به ریش صادر کنندگان هم 

می خندد.
وی با اشاره به اینکه زمانی مشوق های صادراتی 
بـــرای مــا در نــظــر می گرفتند و حـــاال مــجــازات 
صــادراتــی، می گوید: به جای مــجــازات و تنبیه 
صادرکنندگان، می توانند هر گروه صادرکننده 
را با یک گروه واردکننده هماهنگ کنند، مثالً 
صادرکنندگان زعفران ارز واردکنندگان موبایل 
را تأمین کنند. ایــن پیشنهادها و انتقادها به 
عرضه ارز در سامانه نیما را سال 97 در جلساتی 
که با معاونت قوه قضائیه داشتیم گفتیم؛ آن 
موقع آن هــا به ما قــول دادنــد ولــی مشکالت را 
تشدید کردند، االن امیدواریم این مشکالت 

برطرف شود.

ــادرات  ◾ ۱۷ مــیــلــیــارد دالر ارز حــاصــل از صــ
بازنگشته است

حمیدرضا موثقی، یکی از صادرکنندگان چای 
در گفت وگو بــا خبرنگار مــا می گوید: قیمت 
تمام شده کاالهای صادراتی تابع یارانه هایی 
است که در داخل کشور به آن ها داده می شود، 
این کاالها که با یارانه  تولید می شوند به قیمت 
ــروش می رسند؛ بــه همین دلیل  جهانی بــه ف
ــادرات کــاالهــا حق  بازگشت ارز حاصل از صـ
ــت و مــردم اســت. وی مــی افــزایــد: باوجود  دول
هــمــراهــی دولـــت اگـــر بــرخــی صــادرکــنــنــدگــان 
تصمیم بر بازنگرداندن ارز و فروش آن در خارج 
از کشور دارنــد، یا برای بازگشت ارز صادراتی 
ــان بیشتری هستند دولــت  خــود نیازمند زم
ــن مـــوارد را لــحــاظ کـــرده و بــا اقــدامــات  بــایــد ای
 تشویقی یا تنبیهی مانع تخلف در بازگشت 

ارز صادراتی شود.
مجید رضــا حریری، عضو اتــاق بازرگانی ایــران 
نیز دراین باره گفته است: بسته به سال، به طور 
میانگین ســاالنــه ۸ تــا 10 میلیارد دالر خــروج 
سرمایه از کشور داریــم. همین طور در کمترین 
 آمــار حــدود 12 میلیارد دالر و بیشترین آمــار تا 
25 میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور می شود. 
باید بپذیریم بخشی از ایــن ارزهــا از محل ارز 
حاصل از صادرات است که رقم آن در سه سال 
گذشته بیش از سالی ۸  تا 10 میلیارد دالر است 
که به کشور بازنگشته است. 17 میلیارد دالر، ارز 
حاصل از صادرات دو سال گذشته داریم که به 
کشور بازنگشته است. باید در این مورد راهکاری 
وجود داشته باشد تا صادرکنندگان ارز خود را به 
چرخه رسمی تجارت برگردانند. یکی از راه های 
برگرداندن ارز ،سامانه نیماست ولی الزم است 
راه های ساده تری هم ایجاد کرد تا صادرکنندگان 

به این کار راغب شوند.

قدسچالشهایرفعتعهدارزیصادرکنندگانواعتراضتاجرانبهآنرابررسیمیکند

دست اندازهای بازگشت ارز صادراتی
اخبار کوتاه

مالیاتبرمهریهبستهمیشود؟
حــجــت االســـــالم مــحــمــدتــقــی نــقــدعــلــی، عضو 
کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه کمیسیون 
قضایی در تالش است شرایط فعلی مهریه را اصالح 
کند، گفت: در صورت اصالح قانون، برای رویه های 
غلطی که در مهریه وجود دارد، ترمز و دست اندازی 
ایجاد می شود. به گــزارش ایرنا وی ادامــه داد: به 
عنوان نمونه در پیشنهادهایی که در طرح جمعیت 
و تعالی خانواده مطرح شده، قرار است مالیات بر 
مهریه بسته شود و همین به نحوی ترمزی برای 

جلوگیری افزایش میزان مهریه است.

ایدهوزارتصمتبرایتنظیمبازار
سید رضا فاطمی امین، وزیــر صمت در نشستی 
که با حضور ویدئوکنفرانسی رؤســای سازمان های 
صمت استانی برگزار شد، اظهار کرد: سیاست ها و 
سازوکارهای جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار 
با جدیت در حال طراحی و تدوین است.وی با اشاره 
به میزان قابل قبول پیشرفت فرایند تکمیل سامانه 
جامع تجارت، گفت: رصدپذیری جریان کاال، اصالح 
سازوکارهای نظارتی، برنامه ریزی منسجم برای تأمین 
مواد اولیه، بهبود کارایی سیاست های قیمت گذاری 
کاال و ارزیابی و رتبه بندی و اعتبارسنجی فعاالن 
زنجیره تأمین و توزیع از جمله اهدافی است که با 
اجرای سازوکارهای جدید تنظیم بازار این وزارتخانه 

حاصل خواهد شد.

الزامبانکهابهارائهقرارداد
بهمشتری

سید احسان خاندوزی، وزیــر اقتصاد در نامه ای 
بــه رئیس کــل بانک مــرکــزی دســتــور داد بانک ها 
مکلف شوند حداکثر یک هفته پس از درخواست 
مشتری، یک نسخه از قــرارداد و اطالعات کامل 
تسهیالت را به مشتری تحویل دهند. خاندوزی در 
این نامه تصریح کرده است: مستنکفین از اعطای 
قــرارداد بانکی به مشتریان به مراجع رسیدگی به 
تخلفات معرفی شوند. به گفته مهر براساس این 
دستور، در صورت عدم اعطای نسخه قرارداد توسط 
شعبه، بازرسی بانک رأساً مکلف به اعطای قرارداد 

به مشتریان است. 

ادامهمصرفبیرویهثروتمندان
بایارانهدولتی

خبرگزاری فارس نوشت: بررسی آخرین قبض صادر 
شــده یک سلبریتی ورزشــی در دوره هشتم صدور 
قبض ســال 1400 متعلق به مصرف آبــان مــاه 1400، 
میزان مصرف معادل 7هزار کیلووات ساعت به ثبت 
رسیده است. این مسئله بیانگر آن است واکنش های 
مــردم به مصرف نجومی ایــن فــرد کارگر نبوده و وی 
همچنان به بلعیدن برق ادامه می دهد. البته انتظار 
کاهش مصرف برق آن هم با نظام تعرفه گذاری کنونی 
انتظار بیهوده ای است و مادامی که برق با قیمتی بسیار 
نازل تر از قیمت تمام شــده و بــدون ارزش خــاص به 
دست مصرف کننده برسد، طبیعی است ثروتمندان 

نیز به مصرف بدون حساب و کتاب خود ادامه دهند.

اقتصاد3
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61.220.000نیم سکه35.850.000ربع سکه1.393.925بورس 264.135دالر )سنا(50.790.000 مثقال طال 18.101دینار عراق )سنا(115.880.000سکه11.716.000 طال  ۱۸ عیار1.795اونس طال 71.922درهم امارات )سنا(

ک
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40
71
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اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد 
در اجرای ماده 9 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قطعات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)سامانه ستاد(، طبق شرایط، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور و وفق نامه شماره 11/53293 مورخ 1400/08/05، از 
طریق تشریفات مزایده واگذار نماید. لذا جهت شرکت در مزایده موصوف، می توانید از مورخ 1400/08/08 لغایت 1400/08/27 به 

سامانه ستاد مراجعه نمایید.

جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به آدرس اینترنتی )https://razavi.mrud.ir(( و  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی )www.setadiran.ir( مراجعه نمایید. 
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر روش ها امکان پذیر نخواهد بود. 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

آگهی فروش 7 قطعه زمین تجاری در شهرستان خواف
8باب مغازه تجاری در شهرستان كاشمر

یک قطعه زمین مسکونی در شهرستان درگز

مساحت نوعیتکاربریپالک ثبتی
)مترمربع(

قیمت 
پایه)ریال(

5 درصد شركت 
شماره مزایده در سامانه شرایط پرداختدر مزایده)ریال(

توضیحاتآدرسستاد

پالک های 1476 الی 1479  و1484 و 1485و 1489 و 1490 
واحد/مغازهتجاریفرعی مفروز و مجزی شده از 1298 از 159 اصلی

به سامانه ستاد 
مراجعه گردد.

به سامانه ستاد 
مراجعه گردد.

به سامانه ستاد 
نقدیمراجعه گردد.

کاشمر- خیابان 14 2000003374000017
معصوم

آدرس: کاشمر-حاشیه میدان 14 معصوم - اداره راه و شهرسازی 
شهرستان کاشمر به شماره تلفن  05155255091-2

مسکونیپالک 2424فرعی از 22 اصلی بخش 7 درگز

زمین

درگز-خیابان امام 2000003374000018
رضا 20

آدرس: درگز-بلوار امام خمینی،خیابان کالنتری- اداره راه و 
شهرسازی شهرستان درگز به شماره تلفن  05146234610

پالک های6734 الی 6735  مفروز و مجزی شده از 5977 
فرعی و پالک های  6752 و6754و6755و6756و6758 

مفروز و مجزی شده از 6012 از 155 اصلی
2000003374000016تجاری

سایت 32 هکتاری  
مسکن مهر شهرستان 

خواف
آدرس: میدان معلم، بلوار شهید سلیمانی، - اداره راه و 

شهرسازی شهرستان خواف به شماره تلفن 2- 05154232471 

شنبه 8 آبان ۱4۰۰    ۲3 ربیع االول ۱443   3۰ اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9657

خبرخبر
خوبخوب

صــدرالــدیــن نــیــاورانــی، عضو هیئت رئیسه اتحادیه 
صادرکنندگان میوه و تره بار به ایلنا گفت: ارمنستان به 
دلیل همجواری با مرزهای ایران می تواند به یک مسیر 
ترانزیتی مناسب برای محصوالت ایرانی تبدیل شود. 
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکالت پیش آمده برای 
برخی رانندگان حمل بار در مرز آذربایجان، تصریح کرد: 

راه تجارت نباید مسدود شود؛ اگر مسیری برای فعاالن 
اقتصادی مسدود شد آن ها برای ادامه فعالیت خود راه 

دیگری را پیدا می کنند. 
فــعــاالن اقــتــصــادی از کــریــدور ارمنستان محصوالت 
کشاورزی را به خاک روسیه صــادر می کنند. به گفته 
وی، هر چند سیب درختی در کشور ارمنستان تولید 

می شود اما سیب درختی ایران در این کشور خواهان 
زیادی دارد و این محصول توانسته بازار مناسبی برای 
خود تصاحب کند. با توجه به شواهد و قرائن، مشکالت 
ترانزیتی از مسیر آذربایجان به زودی حل نخواهد شد 
از این رو ناچاریم با تمرکز بیشتر بر مرزهای ارمنستان 

مسیر تجارت را متوقف نکنیم.

 ارمنستان 
 خواهان 
سیب ایران 

قیمت    
اتو پرس بخار

   بایترون
BSI۱03 مدل 

۳,۸۵۰,۰۰۰ تـومـان

   بکو 
BKK2۱34B مدل

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

   دسینی 
L syp۸۸۱0 مدل

۶,۹۰۰,۰۰۰ تـومـان

   دومنا
SP4400 مدل

۹,۴۶۰,۰۰۰ تـومـان

   رادکس 
RA6200 مدل

۸,۴۰۰,۰۰۰ تـومـان

   ژانومه 
مدل 4950

۵,۷۰۰,۰۰۰ تـومـان

- - - - - -



    اسم من 
»ایران« است 
ایران درودی ، 
تحصیالتش را در 
بهترین دانشگاه های 
دنیا گذراند و سپس 
به »ایران« بازگشته 
بود. به نامش 
افتخار می کرد چون 
یادآور کشورش 
بود؛ کشوری که تا 
همیشه به آن عشق 
می ورزید. او درباره 
عشق به وطن گفته 
بود: »اسم من ایران 
است و با انتخاب این 
نام وظیفه بزرگی 
را به من محول 
کرده اند. به عنوان 
یک ایرانی، عشقم 
را با ملت ایران 
تقسیم می کنم و آن 
چیزی را که از هنر و 
آفرینش می دانم، به 
هموطنانم می گویم«.

دالیــــل مـــانـــدگـــاری شعر  ◾
قیصر را چه می دانید؟

بخشی از این ماندگاری به خاطر 
این است که شعر قیصر براساس 
رساله دکترایش، استمرار سنت 
همراه با نوآوری است. دیگر اینکه 
شعر او، شعر زمــانــه اســت؛ یعنی نشانه هایی از 
تحوالت روزگار معاصر را در شعرهایش می بینیم. 
مطالعات گــســتــرده ای کــه قیصر روی متون کهن 
داشت، ذخیره فرهنگی بزرگی را در شعرش منعکس 
می کرد، در حالی که زبان، بیان و فنون بالغی در شعر 
قیصر وجود دارد، برای آدم هایی با حد سواد متوسط 

هم قابل فهم است. 
شما بارها نسبت به شرایط فرهنگ و ادبیات ابراز  ◾

نگرانی کرده اید و از نابودی شعر، موسیقی، زبان و خط 
فارسی گفته اید، با توجه به شناخت و دوستی چندین 
ساله ای که با زنده یاد قیصر امین پور داشتید، او چنین 

روزهایی را برای ادبیات فارسی پیش بینی می کرد؟
من این جمله را از خود قیصر شنیدم که )نقل به 
مضمون( گفت؛ کسانی هستند که نمی خواهند 
ــد ما  ــار کنند و دوســـت دارنـ اهــل فرهنگ و هنر ک
خانه نشین باشیم. می گفت دوست دارند ما گوشه 
خانه بنشینیم و کار نکنیم. این شرایط محصول امروز 
نیست، بلکه زمانی که قیصر هم در قید حیات بود، 
طلیعه های آن وجود داشــت. نتیجه خانه نشینی 
اهــالــی فرهنگ وهنر منجر بــه حاکمیت ابتذال 
می شود. منظور از ابتذال لزوماً محتوای غیراخالقی 
نیست، همین نـــازل شــدن و بــی معنی شــدن که 
جایگزین ارزش هـــا می شود. برخی از خوانندگان 
موسیقی پــاپ در ابتدای کــارشــان، اشعار مولوی، 
سعدی و حافظ را می خوانند و به تدریج جریان 
قدرت اقتصادی و سیاسی آن ها را به سمتی سوق 
داد که خودشان شعر بگویند! جمالتی را سرهم 

کنند و بخوانند و جریان ابتذال هم آن ها را حمایت 
می کرد. برخی از بازیگران و ورزشکاران، کتاب شعر 
منتشر می کنند و برایشان تبلیغ هــم می شود، 
مراسم رونمایی برایشان می گیرند، کتاب هایی با 
اشعاری پر از غلط! گویی دامن زدن به این جریان های 
غلط، مأموریت دستگاه های دارای قدرت سیاسی و 

اقتصادی است. 

کسی مانند قیصر امین پور در دهه 60، یک نهاد  ◾
فرهنگی در »ســروش نــوجــوان« بــرای پــرورش نسل 
جدیدی از شاعران راه می اندازد، ولی امروز ما به ازای 
ایــن جریان فرهنگی را کمتر شاهدیم، به نظر شما 

دلیلش چیست؟
سروش نوجوان یک دفتر کوچکی در مؤسسه سروش 
بود که قیصر از همان امکان کوچک استفاده کرد 

و بچه های نوجوان را جدی گرفت، برایشان وقت 
گذاشت و روی آن ها کار کرد چون می دانست برای 
انتقال فرهنگ این بهترین کار اســت.  بسیاری از 
شاعران و نویسندگان امروز، همان بچه های سروش 
نوجوان یا دفتر شعر جوان هستند. االن هم کم وبیش 
این مراکز فعالیت می کنند؛ همچون دفتر شعر جوان 
یا شهرستان ادب، اما تا جایی که می توانند کارشان 
را محدود می کنند و امکاناتشان را می گیرند. در 
بنیاد شعر و ادبــیــات از انجمن های ادبــی سراسر 
کشور دعوت کردیم تا تشکلی ایجاد کنیم و از بچه ها 
حمایت شود، این تشکل یک سال دوام آورد ولی 
وقتی پا گرفت، با یک تصمیم سیاسی منحلش 
کردند. اکنون می بینید به لحاظ فعالیت های فرهنگی، 
نوجوانان ما در چه فضاهایی سیر می کنند و در چنین 
فضاهایی امثال تتلو و شاهین نجفی مــیــدان دار 

فرهنگ ما می شوند.

با ضعف های فراوانی که در تربیت نسل جدید  ◾
وجود دارد، امیدی به آینده فرهنگ، شعر و ادبیات 

وجود دارد؟
شعر و فرهنگ هیچ وقت نابود نمی شوند محدود 
می شوند، ولی نابود نمی شوند، در این میان بچه های 
ما ضرر می کنند چون در فضای ابتذال، بار می آیند. 
اسفناک است که صدا و سیما نه تنها نسبت به این 
ماجرا بی توجه است که گاهی همسو با آن می شود؛ 
زیرنویس های تلویزیون را ببینید که چقدر پر از غلط 
است، حتی روی تابلوهای شهرداری هم غلط امالیی 
وجود دارد. این غلط ها وارد رساله های دکتری هم 
شده است و همه این ها منجر به نابودی خط فارسی 
می شود. جریانی کامالً تعمدی که از سوی جریان 
روشنفکری هدایت می شود؛ جریانی که در ستیز 
با فرهنگ ایرانی اسالمی است. همین جریان پیش 
از دوره مشروطه، تحرکاتی برای تغییر خط فارسی 

داشت تا الفبای جدیدی را درست کند، رسانه ها 
باید نسبت به این ماجرا حساس شوند. این جریان 
روشنفکری نمی خواهد پشتوانه های فرهنگی ما 
باقی بمانند؛ چون این پشتوانه ها اجازه نمی دهد 
که این ها هر پرت و پالیی را به اسم شعر، ادبیات و 
فرهنگ به خــورد مــردم بدهند، آن هــا از طریق خط 
می توانند این گسستگی را ایجاد کنند، همان طور که 
در تاجیکستان و ترکیه چنین کردند و نسل جدید 
نمی توانند از منابع گذشتگانشان بهره ببرند. عده ای 
می خواستند و می خواهند انفعال ایجاد کنند، 
دیدید که با سید حسن حسینی چه کردند؛ او با 
توانایی باال و دانش فراوانی که داشت، هر جایی که 
کار می کرد اخراجش می کردند، چندین دانشگاه کار 
کرد و اخراجش کردند. یعنی در نظام دانشگاهی ما 
که در کنار آدم های برجسته، آدم های ناالیق هم کار 
می کنند، برای یک نفر مانند سید حسن حسینی جا 
نبود؟! چون او در این نظام دانشگاهی نمی گنجید و 

اواخر عمرش هم خانه نشین شد. 

به نظر شما دلیل مهجور ماندن آثار و نگاه بزرگان  ◾
ادبی ما چیست؟

ما درباره بزرگانمان فقط حرف می زنیم، در حالی که 
به جای حرف زدن باید آثارشان را بخوانیم. کار خوبی 
است که میدان یا خیابانی را به نامشان کنیم ولی 
این کارها نمادین است، باید آثار آن ها را بخوانیم، 
کتاب های قیصر را باید بخوانیم. دیـــوان حافظ، 
پرفروش ترین کتاب در ایــران است اما چند نفر از 
مردم، شعر حافظ را بلدند؟ فقط داریم و درباره اش 
حــرف می زنیم یا صف می کشیم تا فــالن کتاب را 
بخریم. باید این آثار را خواند نه فقط به خاطر اینکه 
پز بدهیم که فالن کتاب را خوانده ایم، خواندن این 
آثار بهره دارد و ذهن، زبان و نگاه ما را به زندگی تغییر 

می دهد.

 گفت وگو  با  اسماعیل امینی 
به مناسبت چهاردهمین سالگرد درگذشت شاعر »آینه های ناگهان«

 شعر »قیصر« 
استمرار سنت با نوآوری است

خبرخبر
روزروز

»ایران درودی« نقاش معاصر کشورمان درگذشت
ایران درودی، نقاش و هنرمند نامدار ایرانی پس از چند ماه 
مبارزه با بیماری صبح روز گذشته در سن ۸۵ سالگی دارفانی 
را وداع گفت.بانو درودی که شهریور امسال به کرونا مبتال 
و در بیمارستان بستری شده بــود، دوران نقاهت پس از 
بهبودی نسبی را در منزل گذراند اما باال بودن سن و درگیر 
شدن با بیماری های دیگر او را ناچار کرده بود مدام در رفت 

و آمد به بیمارستان باشد. تا اینکه سرانجام حوالی ساعت 
هفت صبح روز جمعه هفتم آبان در بیمارستان دی تهران 

جان به جان آفرین تسلیم کرد.
 ایــران درودی که از پیشگامان نقاشی معاصر ایــران بود، 
ســال ۱۳۱۵ در شهر مشهد از پــدری خراسانی و مــادری 
قفقازی به دنیا آمد و خانه شان برخوردگاه فرهنگ ها و 

زبان های متفاوت بود. او عالوه بر اینکه نقاشی چیره دست 
و ماهر بود، دستی هم بر کارگردانی، نویسندگی و نقد هنری 

داشت و در دانشگاه رشته تاریخ هنر تدریس می کرد.
درودی حدود 6 دهه در فرانسه زندگی کرد. آثار او در بیش 
از 6۰ نمایشگاه انفرادی و ۲۵۰ نمایشگاه گروهی در ایران 
و جهان به نمایش درآمد و بارها از سوی هنرمندان بزرگی 

چون سالوادور دالی، ژان کوکتو و  آندره مالرو ستوده شده 
بــود.  با نوشتن و انتشار کتاب »در فاصله دو نقطه« به 
جرگه نویسندگان پیوست. زنده یاد درودی در میانه های 
دهه ۸۰ شمسی به ایران بازگشت و از آن زمان پیگیر افتتاح 
موزه ای به نام خود بود تا آثارش را در این موزه برای مردم و 

هنردوستان به یادگار بگذارد.

   زهره کهندل      قیصر امین پور را می توان یکی از 
تأثیرگذارترین شاعران در دوره انقالب اسالمی دانست. 

شعرهای او از حیث بالغی ارزشمند بود و بر ظرفیت ها و 
توانمندی زبان فارسی افزود. آنچه سبب برجستگی سبکی او 
است، نوآوری در بالغت و درک انتظار مخاطبان امروز از شعر 

است. او 14 سال پیش در چنین روزی دار فانی را وداع گفت. 
رهبر انقالب در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد قیصر امین پور 
نوشتند: »از دست دادن او برای اینجانب و برای همه اصحاب 

شعر و ادب، خسارت بار است،  او و دوستانش نخستین 
رویش های زیبا و مبارک انقالب در عرصه شعر بودند و بخش 

مهمی از طراوت و جلوه این بوستان، مرهون ظهور و رشد 
آن عزیز و دیگر دوستان همراه اوست«. درباره این شاعر 
و تأثیری که در تربیت نسل جدیدی از شاعران داشت با 

اسماعیل امینی، شاعر و استاد دانشگاه که سابقه دوستی و 
همکاری با قیصر را داشته است، گفت و گو کردیم.

WWW.QUDSONLINE.IR

و هنر فرهنگ 

اسماعیل امینی
شاعر و منتقد
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آگهی فراخوان مناقصه یك مرحله ای نوبت دوم )44-00( )نوبت اول(
كد پایگاه ملی: 53098473     

1- موضوع مناقصه: ش��ركت گاز اس��تان مركزی در نظر 
دارد، عملیات گازرس��انی به روس��تای بایخ��ان از توابع 
شهرس��تان نوبران واقع در اس��تان مركزی را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.
ش��رح مختصر پروژه: ) اجرای 7300 متر ش��بكه پلی اتیلن، نصب 22 عدد 

انشعاب پلی اتیلن و...(
2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزی 

3- می��زان و ن��وع تضمین ش��ركت در فرآین��د ارج��اع كار: برابر مصوبه 
هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 و به مبلغ  

613.639.000 ریال خواهد بود.
4-پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها: 
-محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" 

www.setadiran.ir م�ی باشد.
-مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، 

1400 از طریق س��امانه "س��تاد" /08 /15 12 مورخ  لغایت س��اعت 
 www.setadiran.ir می باشد.

-زمان ارس��ال م��دارك مناقصه: پ��س ازمرحله ارزیابی كیف��ی، مناقصه 

گران��ی كه حائز حداقل امتیاز ارزیابی كیفی ش��ده ان��د، در مراحل بعدی 
مناقصه شركت می نمایند.

-رعایت قانون حداكثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. 
قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

-زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر می گردد.
6- مبل��غ ب��رآوردی و پیش��نهادی دس��تگاه مناقص��ه گ��زار: ب��ه مبل��غ 
12.272.767.000 ری��ال ب��ر اس��اس فه��ارس به��ای تخصصی نف��ت و گاز 

منتشره سال 1400 می باشد.
7- پیمانكاران بایس��تی دارای گواهینامه ایمنی از اداره كار، گواهینامه 
صالحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات، كد اقتصادی، كد كاربری پایگاه 

مل��ی مناقصات و دارای گواه��ی امض��ای الكترونیكی در س��امانه
 www.setadiran.ir باشند.

مناقص��ه گ��ران می توانن��د جهت كس��ب اطالعات بیش��تر به وب س��ایت 
پای��گاه اط��الع رس��انی www.shana.ir مراجع��ه و یا با ش��ماره تلفنهای 
4-32412081 -086 امور قراردادهای ش��ركت گاز اس��تان مركزی تماس 

حاصل فرمایند. تلفكس: 086-32776660                                           
                                                                                        شناسه آگهی 1212926

روابط عمومی شركت گاز استان مركزی
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40
70
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 ش����رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد نس����بت به تعویض لوله های 
جنوبی دیواره اواپراتور بویلر واحد بخار نیروگاه ش����هید س����لیمی طبق ش����رایط 
ذیل و همچنین ش����رایط فنی و خصوصی و نقش����ه های کار پیوس����ت اس����ناد 
مناقصه اقدام نماید. عالقمندان میتوانند اسناد مناقصه را از روز شنبه مورخ 
1400/0۸/0۸ لغایت روز ش����نبه مورخ 1400/0۸/15 با مراجعه به س����امانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 
20000۹۳7۹100001۶ دریافت نموده و پس از تکمیل اس����ناد پاکت پیش����نهادی را حداکثر تا س����اعت 1۶ روز پنج شنبه مورخ 1400/0۸/27 ضمن بارگذاری در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ( فقط پاکت الف را به صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت 
۹ صبح روز ش����نبه مورخ 1400/0۸/2۹ با توجه به ش����رایط مناقصه باز و قرائت خواهد ش����د. بدیهی است به پیشنهادهای فاقدبارگذاری در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد مندرج می باشد.
1- مدت زمان انجام کار: 25 روز از تاریخ تحویل بویلر به پیمانکار – لیکن قرارداد از تاریخ مبادله دارای ۳ ماه اعتبار می باشد.

2- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می باشد
۳- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه425,000,000ریال است که بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه 

در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
۳-1- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا 0105۶۹271۶00۸ این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا

۳-2- چک تضمین شده بانکی به نفع خریدار.
۳-۳- ضمانتنامه بانکی به نفع خریدار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای ۳ ماه اعتبار باشد.

4- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 10٪ مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد
5- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های www.npgm.ir و www.tender.tpph.ir و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی 
با شماره تلفن 0۹11152۶204 آقای اسدپور و جهت کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره تلفن 0۹11۳5۳۹5۶۸ آقای مهندس شیرزاد تماس حاصل فرمایید. 

اداره روابط عمومی
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آیت اهلل سید 
محمدعلی 

قاضی 
طباطبایی 
 - 1293(

1358هـ .ش(
از علما و روحانیون 

نامدار و مبارز دوران 
قبل و بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی 
بود. شهید قاضی 

طباطبایی از سوی 
امام)ره(، به عنوان 

نماینده ایشان و 
نخستین امام جمعه 

تبریز در دوران 
جمهوری اسالمی 

منصوب گردید. 
اما در 10 آبان سال 

1358، به دست 
گروهک تروریستی 
فرقان ترور شد و به 
شهادت رسید. وی 
را نخستین شهید 
محراب نامیده اند.

تاریخ تاریخ 
استعماراستعمار

محمدحسین نیکبخت    
انسان موجود عجیبی است؛ 
آن قـــدر عجیب که نمی توانی 
رفتارها، سالیق و تغییرِ در نوع 
نگاه او را پیش بینی کنی و به 
همین دلیل، تاریخ که روایت 
زندگی همین انسان غیرقابل پیش بینی است، 
پـُـر از داســتــان هــای شگفت انگیز اســت. تقریباً 
58 سال از آن روزی که در میدان »حشمتیه«، 
طیب حــاج رضــایــی و اسماعیل رضــایــی، مقابل 
جوخه اعــدام رژیــم پهلوی ایستادند و مردانه به 
مــرگ نگریستند و شهادت را به جــان خریدند، 
می گذرد. 11 آبــان سال 1342 بــود، سه شنبه این 
هفته، سالگرد آن اتفاق است. طیب زندگی عجیبی 
دارد؛ پر از فراز و فرودهایی که ماهیت اتفاقاتش، 
عجیب با هم متفاوت است. اما همه این تفاوت ها 
نشان مــی دهــد کــه او، یــک آدم معمولی اســت؛ 
یکی از همین مردم که توانست از آن چه همه را 
پابند کرده است و نمی گذارد تکانی به خودشان 
بدهند، رهــا شــود. طیب حاج رضایی، مــردی که 
حاضر نشد به فرزند فاطمه زهرا)س( تهمت بزند 
و دامن مرجعیت را لکه دار کند، به قول آن دیالوگ 

معروف فیلم اخراجی ها، »گُرُمبی از آسمان به 
زمین نیفتاده بود«. مرور تاریخ زندگی او یا دست کم 
اشاره ای به فرازهای مهم آن، این امید را به دل آدم 
مــی انــدازد که می شود از هر جای راه، بازگشت؛ 
می شود به دوباره متولد شدن امیدوار بود، حتی 

اگر به ظاهر هیچ امیدی نداشته باشی.

آن لوطی بامرام ◾
طــیــب پــســر حسینعلی، آن 
لوطی داش مشتی و بامرامی که 
بی واهمه در برابر گلوله ستمگر 
ایستاد، بچه »صام پزخانه« 
تهران بود و بارفروش صاحبنام 

میدان تره بار این شهر؛ متولد 
1280ش، آدمــی که جوانی اش 
ــازی« گـــذرانـــد، به  ــ را بــه »َشـــر ب

دعـــوا و درگــیــری هــای 
ــت؛  ــز و درشـ ریـ
دوست داشت 
باشد  جاهلی 
برای خودش و 
شــد. امــا از آن 

جاهل هایی نبود که مردانگی را در پس عربده  کشی 
مــی جــویــد و غــیــرت را، شــاخــه و شــانــه کشیدن 
برای افــراد ضعیف یا به قولی »ضعیف چِزّونی« 
می دانند؛ طیّب تربیت مذهبی داشت، محرم و 
صفر و رمضان، دور »َشر بازی« را خط می کشید، 
زیر علم امام حسین)ع( سینه می زد و اشک 
می ریخت. به قول اُدبــا، حالی اش 
بــود کــه »آدمـــی را آدمــیــت الزم 

است«. 

من اهلش نیستم ◾
ــیــل، وقــتــی در  بــه همین دل
ــهــار 1342 بـــه ســراغــش  ب
رفتند و از او خواستند که 
بــرای حمله به طــالب و متهم 
کردن امام خمینی)ره(، به 
میدان بیاید، تنش 
لــــرزیــــد؛ مــی گــفــت 
ــه نــمــی تــوانــد ایــن  ک
کـــار را بکند، چون 
نمی تواند جواب مادر 
ســادات را در آن دنیا 

بدهد. آدم شرّی که در کودتا، دم پَر شعبان بی مخ 
بود و میدان دار درگیری با طرفداران مصدق و حتی 
برای آن کار، پول و مدال هم گرفت، حاال ترمز دست 
را کشیده بود و می گفت که نمی تواند. هنگامی که 
در 13 خرداد 1342، مأموران رژیم پهلوی از دیوارِ 
خانه امام)ره( در قم باال رفتند و ایشان را بازداشت 
کردند، طیب دیگر نمی توانست جلو خشمش را 
بگیرد؛ ایام محرم بود و با دستور او، هیئتش تصویر 
امــام)ره( را نصب کرد روی بیرق ها. این یعنی هیچ 
جوره با ستمگر کنار نیامدن. بازداشتش کردند و 
بردندش به ســاواک، بستندش به شکنجه و آزار 
که بیا و اعتراف کن »خمینی از خارج پول گرفته!« 
اما طیب از آن آدم های نامرد نبود که امروز چیزی 
بگوید و فــردا بزند زیــر حرفش؛ مردانه ایستاد و 
گفت: »من در زندگی خالف های زیــادی کــرده ام، 
ولی هرگز حاضر نیستم به خاطر چند صباحی 
بیشتر زیستن، دامان مرجع تقلیدی را لکه دار کنم. 
من در 28 مرداد پول گرفتم و کودتا راه انداختم، نه 
در 15 خرداد«. این سخنان، به معنای ریختن آب 
پاکی روی دست گماشتگان رژیم شاه بود. طیب به 
بیدادگاه برده شد، محاکمه ای فرمایشی پا گرفت، 

طیب وصیت کرد، طیب شهید شد.

بهبهانهودرآستانهپنجاهوهشتمینسالروزشهادتطیبحاجرضایی

ِّب کرد ِّب« را طَی آنچه »طَی
ناگفته های تاریخ

 مرثیه انگلیس 
برای شاهزاده مقتولِ زندیه!

معموالً در تاریخ ایران، از لطفعلی خان زند به عنوان 
فرمانروایی سلحشور و شجاع یاد می شود؛ نوه 
بــرادر کریم خان زند که در وانفسای پس از مرگ 
او، مدتی قــدرت را به دست گرفت و با مدعیان 
سلطنت، به ویژه آقامحمدخان درگیر شد. اما از 
پسِ او بر نیامد و بعد از اسیر شدن در کرمان، به 
طرز فجیعی به قتل رسید. در بررسی زندگی او 
و سیاست هایی که دنبال می کرد، به چند نکته 
ناگفته هم بر می خوریم. مثالً اینکه آقای هارفورد 
جونز، نماینده کمپانی هند شرقی انگلیس، رفیق 
صمیمی لطفعلی خان بود. آقای جونز که بعدها 
در دوره فتحعلی شاه هم به ایــران آمد و موفق به 
انعقاد یک قرارداد استعماری با قاجارها شد، در 
واقع برای خرید الماس های معروف »کوه نور« و 
»تاجماه«، به لطفعلی خان نزدیک شد. از طرف 
دیگر، او خیلی مایل بود کتابخانه بسیار نفیس 
میرزامحمدحسین، یکی از وزرای دربار زندیه را 
هم به چنگ آورد و به انگلیس بفرستد. به همین 
دلیل، تا زمانی که در ایــران حضور داشــت، دائم 
سنگ لطفعلی خان را به سینه مــی زد. شاهزاده 
جــوان، شجاع و در عین حال کم تجربه زنــد نیز 
ــرار داشــت و جونز  تحت تأثیر همین رفتارها ق
را دوســـت صمیمی خــود مــی دانــســت. امــا تیر 
دیپلمات انگلیسی، با پیروزی آقامحمدخان بر 
زندیه و کشته شدن لطفعلی خان، به سنگ خورد 
و عمالً ماجرای تصاحب الماس ها و کتابخانه ها، 
کمی به تأخیر افتاد و بعد از آن هم، به جای جونز، 
دیگر دیپلمات های انگلیسی این کار را کردند و پول 
واسطه گری را هم راحت در جیبشان گذاشتند. 
جونز که از این وضعیت شاکی بود، در مقدمه ای 
ــر السلطانیه«  ــر تــرجــمــه انگلیسی »مــآث کــه ب
نوشت، ضمن تعریف خاطراتش از مصاحبت 
با لطفعلی خان، شاهزاده زند را به شدت ستود 
و در مرگش، به مرثیه سرایی پرداخت. این اقدام 
سبب شده است حتی برخی از مورخان، جونز را 
که بعدها نقشی مهم در نفوذ استعمار انگلیس 

ایفا کــرد، به عنوان 
انسانی منصف و 
طرفدار منافع ایران 
معرفی کنند؛ غافل 
از ایـــنـــکـــه اصـــل 
ــوع چــیــز  ــ ــوضــ ــ ــ م
ــری اســــت و  ــگـ دیـ
هیچ گربه ای برای 
رضای خدا موش 

نمی گیرد!

WWW.QUDSONLINE.IR9657 شنبه 8 آبان ۱4۰۰    ۲3 ربیع االول ۱443   3۰ اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

تاریخ5

طنز تلخ تاریخی: اعالمیه بالفور و حراج یک سرزمین
سه شنبه ایــن هفته یــادآور یک واقعه تاریخی ننگین و 
در عین حال عجیب و غریب در تاریخ جهان است. دوم 
نوامبر سال 1917 بود که دولت انگلیس، با واسطه آرتور 
جیمز بالفور در یک اعالمیه، فاش کرد از تأسیس رژیم 
صهیونیستی در سرزمین فلسطین حمایت می کنند. 
این اقدام را که به واقعه »صدور اعالمیه بالفور« شهرت 

دارد، سرآغاز حمایت آشکار غرب از صهیونیست ها، برای 
اشغال سرزمین فلسطین می دانند. براساس این اعالمیه، 
انگلیس موافقت کرد با تشکیل رژیم صهیونیستی در 
سرزمین های اشغالی فلسطین مخالفتی نداشته باشد 
و به آن کمک کند. در آن زمــان فلسطین، در پی جنگ 
جهانی اول، به اشغال انگلیسی ها درآمده بود. مدتی بعد 

از صدور این اعالمیه، هربرت ساموئل، دیپلمات یهودی و 
صهیونیست دولت انگلیس، به عنوان فرماندار فلسطین 
اشغالی تعیین شد تا ترتیب اجرای اعالمیه را بدهد. در 
همین دوره است که فلسطینی ها، با پیشوایی عزالدین 
قسام دســت به مــبــارزات مسلحانه زدنــد و کوشیدند تا 
انگلیسی ها و صهیونیست ها را از کشورشان بیرون 

کنند. یکی از معروف ترین جمالت طنزآلود و تلخی که 
درباره اعالمیه بالفور نوشته شده، متعلق به روژه گارودی، 
نویسنده و متفکر نامدار فرانسوی است؛ او در کتاب »تاریخ 
یک ارتداد« می نویسد: »این یک اتفاق عجیب بود، یک 
کشور، مملکت مردم یک سرزمین را به یک گروهی سیاسی 

که در آن سرزمین هیچ حقی ندارد، وعده می داد«.

روزی که استالین 
گوربه گور شد!

  60 سال پیش در چنین روزی، استالین گوربه گور شد! تعجب 
نکنید؛ روز 30 اکتبر سال 1961، سرانجام حزب کمونیست 

شوروی رأی داد استالین نامرد بوده و به حرف ها و وصایای لنین، 
نخستین رهبر کمونیست شوروی عمل نکرده است و برای همین 

باید جنازه اش را از کنار لنین بردارند و ببرند یک جای دیگر. استالین 

در سال 1953 فوت کرد؛ دیکتاتوری بسیار خشن و بی رحم که 
در زمان حیاتش، به زندگی میلیون ها نفر خاتمه داد. او در اوایل 
جنگ جهانی دوم، زمانی که هنوز با هیتلر دوست بود، دستور 
داد 11 هزار افسر لهستانی اسیر را در یک روز، در جنگل های 

منطقه »کاتن« قتل عام کنند. استالین واقعاً ترسناک بود؛ شاید 

برای همین است که کمونیست های شوروی گذاشتند هشت سال 
از مرگش بگذرد و مطمئن شوند دیگر بلند نمی شود و بعد، حکم 

گوربه گوری اش را صادر کنند! با این دستور پیکر استالین از کنار 
جنازه لنین برداشته و به محل دیگری حمل شد؛ هر چند که چهره 

او به عنوان یک دیکتاور هیچ گاه از حافظه تاریخ پاک نمی شود.

وقتی از یک عشق و تأثیرگذاری 
ــدون مــرز آن حــرف می زنیم،  بـ
جرج سمعان جــرداق را باید به 
عنوان یک نمونه کم نظیر معرفی 
کنیم. شاعر، نویسنده و اندیشمند مسیحی 
لبنانی که در زالل معارف نهج البالغه غرق 
شد و چنان تحت تأثیر شخصیت و سخنان 
امیرمؤمنان)ع( قرار گرفت که شاهکاری  چون 

»امام علی)ع؛ صدای عدالت 
انسانی« را در پنج جلد به 
رشته تحریر درآورد. آخرین 
ــاری، یعنی 14  روز هفته جـ
آبــان مــاه، سالروز درگذشت 
او ست. جــرداق، به اعتراف 
خـــــــودش، از 13 ســالــگــی 
مسحور کالم امام علی)ع( 
شد؛ از مدرسه می گریخت 

تا در دشت های اطراف زادگاهش در منطقه 
»مــرجــعــیــون« جــنــوب لــبــنــان، نهج البالغه 
بخواند. وقتی در ســال 1335ش، آن کتاب 
ارزشمند را به رشته تحریر درآورد، فقط 30 
سال داشت. نگارش »صدای عدالت انسانی«، 
از دو منظر حائز اهمیت بود؛ نخست اینکه 
نشان مـــی داد معارف اهــل بــیــت)ع( از چنان 
جهان شمولی خــاصــی بـــرخـــوردار اســت که 
هر انسانی، فارغ از نوع نژاد 
ــود، جـــذب آن  و مــذهــب خــ
می شود و دوم اینکه، تا آن 
زمــان، کمتر کتابی با چنین 
نثر و نگاهی درباره شخصیت 
ــای اجــتــمــاعــی،  ــاه هـ ــدگـ و دیـ
اقــتــصــادی و فــرهــنــگــی امــام 
ــه رشـــتـــه تــحــریــر  عـــلـــی)ع( بـ

درآمده بود.

9 آبـــان 1304، یعنی 96 سال 
قبل، طــرفــداران رضــاخــان مــاده 
واحده ای را به مجلس بردند و به 
تصویب رساندند که بر اساس 
آن، دودمـــان قاجاریه منقرض شــد. مورخان 
این طرح را مقدمه اصلی به سلطنت رسیدن 
رضــاخــان مــی دانــنــد. در آن جلسه تاریخی، 
صدای اعتراضی که بتواند مانع از این اقدام و 

در واقع جلوگیری از ایجاد یک 
استبداد تمام عیار شــود، به 
گــوش نرسید؛ تنها کسی که 
عَلَم مخالفت را با صدای بلند 
بــرافــراشــت، شهید آیــت هللا 
ســیــدحــســن مـــــدرس بـــود. 
هنگامی که مؤتمن الملک، 
رئیس وقت مجلس شورای 
ملی متن ماده واحده را قرائت 

کرد، شهید مدرس بالفاصله و با صدای بلند 
گفت: اعتراض دارم! مؤتمن الملک از مدرس 
پرسید: اعتراضتان چیست؟ او پاسخ داد: 
خــالف قــانــون اســاســی اســت. مؤتمن الملک 
دوباره پرسید: ماده یا اصلی را که این اعتراض 
مبتنی بر آن اســت، اعــالم بفرمایید. شهید 
مدرس جواب داد: اصلش این است که خالف 
قانون اساسی است و نمی شود این طور کار را 
فیصله داد. برخی نمایندگان 
طرفدار رضاخان داد و بی داد 
راه انــداخــتــنــد و خــواســتــار 
رأی گـــیـــری شـــدنـــد. شهید 
ــدرس، بــا آرامــــش از جای  مــ
خود برخاست، عبا را بر دوش 
انداخت و گفت: 100هزار رأی 
هم بدهید، خالف قانون است 

و سپس، مجلس را ترک کرد.

100 هزار رأی هم بدهید، خالف قانون است جرج جُرداق و فریاد »صدای عدالت انسانی«

      صفحه 5

برگ س���بز موتورس���یکلت K-WAVE هوندا 
125cc مدل 1383 شماره پالک ایران772-
69864 ش���ماره موتور 8001729 شماره تنه 
125A8300635  به نام س���عید قلعه نویی 
مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار مفقود

می باشد.
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برگ سبز خودروی  پژو 206 مدل 1382 رنگ مشکی 
متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 416ط12 ای���ران 84  
ش���ماره موت���ور 10FSF94154905 و ش���ماره شاس���ی 
0082611035 به مالکیت فاطمه یوسفی واعظ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سند و فاکتور فروش خودرو  نوع سواری سیستم 
پژو تیپGLX-XU7 405 مدل1399 به رنگ نقره ای

 متالی���ک ب���ه ش���ماره موت���ور 124K1439845  به 
شماره شاسی NAAM01CE1LK536231به شماره 
پالک 826م16-ایران54 بنام حمید رضا بیک زاویه 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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شناس���نامه )برگ سبز( نوع س���واری سیستم پژو 
تیپ405GLX-XU7م���دل1399 ب���ه رن���گ نقره ای 
متالی���ک ب���ه ش���ماره موت���ور 124K1439845  به 
شماره شاسی NAAM01CE1LK536231به شماره 
پالک 243م41-ایران95 بنام علیرضا برهان زهی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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آق���ای عل���ی گل���ه دار  مالک کامیون ب���اری چوبی 
بن���ز اتگو 1828 س���قف کوت���اه دارای اطاق خواب 
به ش���ماره انتظامی 85 ایران 921 ع 14 با ش���ماره 
شاسی NAB9505045A925124 و شماره موتور 
90692100393446 به علت فقدان سند تقاضای 
صدور س���ند المثنی نموده است. لذا چنانچه هر 
گون���ه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد 
ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی با در دست 
داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران 
خ���ودرو دی���زل واق���ع در تهران، کیلومت���ر 8 جاده 

ساوه مراجعه نمایند.
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آگ

دلت���ا  انژکت���وری  س���یکلت   موت���ور  س���بز  ب���رگ 
ب���ه  س���بز  رن���گ  مدل1389ب���ه   CRT160 تی���پ 
ش���ماره موت���ورNC5091236 0160و ش���ماره  تن���ه 
NC5FRDDGFKARD2630 ب���ه  ن���ام  و ش���ماره  
پ���الک 94822/776 ب���ه  ن���ام  علی  ج���ان  کیانی  
قومنجان مفقود  و از درجه  اعتبار ساقط  می باشد.
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کلی���ه م���دارک ،ب���رگ کمپان���ی ،ب���رگ س���بز ،کارت 
ماشین،سند مالکیت و کارت سوخت خودرو وانت 
مزدا 2000مدل 89 نقره ای ، به شماره پالک ایران 
55_623 ه 38 ش���ماره موتور FE132714 شماره 
شاسیNAGDX2PN11F10158 مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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     شرکت معادن قدس 
رضوی در نظر دارد:

ل�وازم  ف�روش  ب�ه  نس�بت 
س�نگبری ،معدنی و اداری مس�تعمل اقدام نماید .

تلفن تماس :051-37683653-37616031

آگهی مزایده 

 شرکت صنایع پتروشیمی نفتا پاالیش 
خراسان سهامی خاص شماره ثبت 38 

شناسه ملی10380008607
 بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت 
دعوت می ش��ود تا در مجمع عمومی عادی 
به طور ف��وق الع��اده که در س��اعت 10:00 
مورخ��ه 1400/08/19 در مح��ل کارخانه به 
ادرس خراس��ان رض��وی مش��هد کیلومتر 
2 ج��اده قدی��م فریم��ان_ مش��هد ب��ا کد 
پس��تی9391713161 تلفن 34629302 که 
جهت تصمیم گیری در خصوص موضوعات 
ذی��ل تش��کیل م��ی گ��ردد حضور ب��ه هم 

رسانند.
 دستور جلسه:

1_استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و 
بازرس قانونی در خصوص عملکرد س��ال 

1398 و 1399
2_بررس��ی و تصوی��ب صورت ه��ای مالی 

سال 1398 و 1399
 هیات مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده
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س���ند کمپان���ی رانا  مدل 1395به رنگ مش���کی 
 163B0284117 موت���ور  ش���ماره  ب���ه  متالی���ک 
شماره پالک انتظامی 36-758ی  12به شماره 
شاس���ی NAAU01FE7GT144169 مالکیت 
فرشته صالحی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
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41
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نکته تاریخینام آوران



   امتحانات 
دانش آموزان 
حضوری خواهد 
بود  
علیرضا کمره ای، 
معاون متوسطه 
آموزش و پرورش و 
سخنگوی بازگشایی 
مدارس در گفت وگو 
با میزان در پاسخ به 
این پرسش که اگر 
روند بازگشایی با 
تأخیر روبه رو شود 
آیا برگزاری امتحانات 
به شکل مجازی است، 
گفت: حتی اگر یک روز 
مانده به امتحانات، 
آموزش حضوری شود، 
امتحانات حضوری 
برگزار خواهد شد.وی 
افزود: با ارزشیابی باید 
این پایش صورت بگیرد 
که اهداف یادگیری 
محقق شده است 
یاخیر.

ــن روزهــا  اعظم طیرانی  ای
مؤسسه های خصوصی برای 
کسب درآمد صرفاً به کنکور و 
هدف گذاری دانش آموزان دوره 
متوسطه دوم اکتفا نمی کنند 
بلکه برای درآمد بیشتر، برای 
سایر دانش آموزان نیز برنامه دارند، برنامه ای که 
با ورود به مدارس و ارائه کتاب های کمک آموزشی 
با قــدری تخفیف، ســودهــای فــراوانــی را نصیب 

آن ها می کند.
بــرخــی مــــدارس نــیــز بــا تــأیــیــد کــتــاب هــای کمک 
آموزشی، اقدام به سفارش این کتاب ها به صورت 
دسته جمعی برای دانش آموزان می کنند و در برخی 
موارد شاهد هستیم کتاب  کمک آموزشی به آسانی 
کتاب  درسی را به حاشیه برده و زمان بیشتری از وقت 
دانش آموزان صرف مطالعه آن ها می شود، به طوری 
که مقایسه آمــار کتاب های كمک درسی منتشر 
 شده امسال نسبت به سال 99 نشان از افزایش 

76 درصدی انتشار این کتاب ها دارد.
به تازگی اکبر احمدپور، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
این کمیسیون سعی دارد نگاه دقیقی به کنکور و 
عواملی که ممکن است در راستای انحراف توجه 
دانـــش آمـــوزان مؤثر باشد داشــتــه بــاشــد، گفته 
تألیف و تبلیغ کتاب هایی که جزو منابع کنکور 
به حساب نمی آیند، نوعی انــحــراف در مسیر 
دانــش آمــوزان و دانشجویان ایجاد و در نتیجه 
این افراد را وادار می کند با این نیت که شاید این 
کتاب بتواند در کنکور اثرگذار باشد، وقت خود 

را تلف کنند.

نظام آموزشی، طبقاتی است  ◾
مشکالت کــتــاب هــای کمک درســـی و آمــادگــی 

بــرای کنکور تنها به انحراف دانــش آمــوزان تمام 
نــمــی شــود بــلــکــه پــیــامــدهــای دیــگــری همچون 
نابرابری آموزشی و سرخوردگی دانــش آمــوزان 
طبقات پایین تر اقتصادی را نیز به همراه دارد. 
ــاس آمــوزشــی  ــارشــن ســیــد مــجــیــد حــســیــنــی، ک
در گفت وگو بــا مــا می گوید: سیاست هایی که 
در وزارتخانه های آمــوزشــی ما دنبال می شود، 

معطوف به افزایش تقاضای ورود به دانشگاه 
است نه کاهش آن. بنابراین وقتی این تقاضا را به 
صورت ناعادالنه گسترش دهیم، طبیعی است 
در ذیل آن مافیای نشر کتاب های کمک درسی و 
کتاب های آمادگی برای کنکور و مؤسسات مرتبط 

با آن از این فضا بهره برداری خواهند کرد.
این استاد دانشگاه تهران می گوید: کتاب های 

کمک آموزشی از سوی مؤسسات مافیایی کنکور 
که برای تألیف آن ها از استادان دانشگاه گرفته 
تا افراد کم سواد استفاده می کنند یکی از عوامل 
نابرابری در نظام آموزشی است زیرا دانش آموزان 
طبقات اقتصادی ضعیف تر که پــول تهیه این 
تست ها را ندارند، حتی در صورت داشتن هوش 
و استعداد بــاال ممکن اســت آیــنــده خــود را در 
کنکور از دست بدهند و در عوض دانش آموزان 
خانواده های مرفه با خرید انواع کتاب های کمک 
آموزشی و شرکت در کالس های مختلف، رتبه 
خوبی در کنکور کسب می کنند در حالی که 
ممکن است توان ادامه تحصیل در آن رشته را 

نداشته باشند.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه کنکور 
همه آینده افــراد را شامل نمی شود، می افزاید: 
با ایــن حــال دانــش آمــوزان بسیار امیدوارند در 
این آزمــون رتبه خوبی کسب کنند.  به اعتقاد 
وی نظام آموزشی کشور دچار وضعیت طبقاتی 
است و این موضوعی است که هم دولــت و هم 
مجلس از آن آگاه هستند، بنابراین انتظار می رود 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از قوه قضائیه 
بخواهند مجوزهایی را که آموزش و پرورش برای 
مؤسسات کنکور و انتشار کتاب های کمک درسی 
و کمک آموزشی متعدد کنکور صادر می کند لغو 
نماید و با تحقیق و تفحص در سازمان سنجش 
اجــازه ندهند ســازمــان سنجش اقــدام به چاپ 

کتاب های تست کنکور توسط کارکنانش کند.

همه از آموزش یکسان برخوردار باشند ◾
بهناز شــهــنــواز، دکــتــرای بــرنــامــه ریــزی درســـی و 
کارشناس آموزشی نیز در این خصوص می گوید: 
اگــر کــتــاب هــای کمک درســی و کمک آموزشی 
توسط دفتر تألیف و برنامه ریزی درســی مجوز 

انتشار بگیرند و به عنوان مکمل برای کتاب های 
درسی باشند ایرادی ندارد. اما متأسفانه برخی 
ســودجــویــی هــا در ایـــن مــیــان مــوجــب مــی شــود 
کتاب های غیرمفید متعددی تألیف شود که برای 
دانــش آمــوزان جز دغدغه های مختلف نتیجه 
دیگری ندارد چرا که اگر دانش آموز قدرت خرید 
این کتاب ها را داشته باشد با انبوهی از مطالب 
مواجه می شود که بــرای مطالعه آن هــا نیازمند 
مشاوره و برنامه ریزی است و اگر قــدرت خرید 
نداشته باشد دچــار یــأس، ناامیدی و اضطراب 

خواهد شد. 
شهنواز با اشاره به اینکه در حال حاضر محتوای 
کــتــاب هــای درســـی مــا در مــقــاطــع مختلف در 
ــی سایر  مقایسه بــا مــحــتــوای کــتــاب هــای درسـ
کشورها زیاد است، ادامه می دهد: اگر یک کتاب 
درسی نیازمند کتاب کمک درسی است آموزش 
و پــرورش باید در مرحله نخست کتاب درسی 
را غنی کند و اگر باز هم مطالب کتاب نیازمند 
توضیح بیشتر بود از محتوای آن کتاب کم کند و 
کتاب کمک درسی را به عنوان ضمیمه در اختیار 
همه دانــش آمــوزان قــرار دهد تا عــالوه بر رعایت 
عدالت آموزشی در کشور، همه دانــش آمــوزان 

بتوانند از این کتاب ها استفاده کنند.  
مــتــأســفــانــه در حـــال حــاضــر کــتــاب هــای کمک 
درسی فقط در برخی از مدارس خاص در اختیار 
دانش آموزان قرار می گیرد و دانش آموزان مناطق 
نــابــرخــوردار روســتــایــی و یــا حتی تــعــداد زیــادی 
ــوزان مناطق کــم بـــرخـــوردار امکان  از دانـــش آمـ
تهیه و خرید این کتاب ها را ندارند؛ این مسئله 
بــا عــدالــت آمــوزشــی در تــعــارض اســت و نوعی 
تبعیض آموزشی در مناطق برخوردار با مناطق 
کـــم بـــرخـــوردار و نـــابـــرخـــوردار کــشــور محسوب 

می شود.

  با وجود کاهش شدید شمارگان نشر و افزایش قیمت کاغذ و کتاب
 انتشار کتاب های کمک درسی نسبت به سال گذشته 76 درصد افزایش داشته است

 سود مؤسسات خصوصی 
به قیمت نابرابری آموزشی

ددستچينستچين

اکبر احمدپور
عضو کمیسیون آموزش مجلس

 اکبر احمدپور، عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی می گوید: 

تألیف و تبلیغ کتاب هایی که جزو منابع کنکور 
به حساب نمی آید، نوعی انحراف در مسیر 

دانش آموزان و دانشجویان ایجاد و در نتیجه این 

افراد را وادار می کند با این نیت که شاید این کتاب 
بتواند در کنکور اثرگذار باشد، وقت خود را به 

نوعی تلف کنند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

با بیان اینکه به لحاظ عرف، تألیف کتاب های 

درسی توسط استادان دانشگاه و تبلیغ آن به 
عنوان منابع کنکور اقدامی خالف است، می گوید: 
کمیسیون آموزش پیگیر مسائل مربوط به حوزه 
کنکور و عوامل مختلف دخیل از جمله کتاب های 

تأثیرگذار در این حوزه است.
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 تکذیب یک ادعا درباره فرزندان طالق  ◾
مسعود شکوهی، مدیرکل امــور تربیتی 
ــوزش و پــــرورش، به  و مــشــاوره وزارت آمــ
ــا گــفــت: ایــنــکــه بــیــش از 70 درصـــد  ــرن ب
دانش آموزان فرزندان طالق هستند، نادرست است.
باید بدون سوگیری به این اشاره کرد که ممکن است 
در هر مدرسه یا منطقه تعدادی دانش آموز فرزند طالق 

وجود داشته باشند.

فرونشست زمین در ۱۸ استان ◾
ــروه ملی  ــ ــارگ ــ ــهــی، دبـــیـــر ک ــیــت ال عــلــی ب
مخاطرات طبیعی با بیان اینکه نزدیک 
بــه ۲0 میلیون نفر از جمعیت شهری 
در مناطق فرونشستی بــا نــرخ هــای مــتــفــاوت واقــع 
شده اند، به ایسنا گفت: بررسی هایی که به صورت 
کشوری انجام شده نشان می دهد در ۱۸ استان شاهد 

فرونشست هستیم.

مسائل  جوانان مغفول مانده است ◾
غالمرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی در مورد 
ــور اجتماعی، جوانان  تشکیل وزارت ام
و خانواده، به خانه ملت اظهار کرد: وضعیت کنونی 
معاونت جوانان پاسخگوی سطح انتظارات نیست و 
ورزش بر آن سایه افکنده و مسائل حوزه جوانان مانند 

کسب و کار و ازدواج مغفول مانده است. 

فوت ساالنه 5هزار نفر بر اثر آلودگی هوا ◾
ــزارش ایسنا، ســردار محمد حسین  به گ
حــمــیــدی، رئــیــس پلیس راهـــور تــهــران با 
بیان اینکه تلفات حوادث ترافیکی حدود 
500 نفر و تلفات آلودگی هوا حدود 5هزار نفر در سال 
است، افــزود: باید برای این مسائل برنامه ریزی شود. 
اگر معاینه فنی برتر انجام شود تا ۲0 درصد عوارض 

کاهش می یابد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 140060321006001338هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای سعید احمد 
زاده فرزند رضا بشماره شناسنامه 3135 صادره از یزد در یک باب خانه به مساحت 100 مترمربع بطور مفروز قسمتی 
از پالک یک فرعی 1689 اصلی بخش یزد12 یزد واقع درمزرعه اکرمیه ده باال خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

اقای سید علی اکرمی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-1407116
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/08/08                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/08/23  

امیرحسین جعفری ندوشن - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ررای ش��ماره 140060321006001458هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای وحیدخزائی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 38 صادره از تفت در یک قطعه زمین محصور به مساحت 
584/5 مترمربع باقیمانده 3409  اصلی واقع درتفت  بخش 6یزد خریداری مع الواس��طه از حس��ین دهقانی  تفتی 

مالک رسمی محرزگردیده است . 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1407117
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/08/08                تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/08/23  

امیرحسین جعفری ندوشن - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 140060301046000415تاریخ 1400.3.11هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ولی اله دهباشی فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه 1145 صادره ازدریک قطعه زمین وبنای احداثی به 
مساحت118.72مترمربع پالک یک فرعی از6-اصلی واقع درحوزه ثبت پیشواخریداری ازمالک رسمی محرزگردیده 
اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
م الف/189  آ-1407121

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.8.8                               تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.8.23
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000712تاریخ 1400.6.11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهراآقاخانی فرزندابوالقاسم بشماره شناسنامه 15930 صادره ازتهران دردامداری به مساحت1671.33مترمربع 
پالک97فرع��ی از162-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رس��می محرزگردیده اس��ت. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس 
ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/184 آ-1407121

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.8.8                               تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.8.23  
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000414تاریخ 1400.3.11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای جعفرارونی کاش��انی فرزندعباس بش��ماره شناس��نامه 4038 صادره ازورامین یک قطعه زمین بابنای احداثی 
درآن به مس��احت194.56مترمربع پالک1681فرعی 158-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وامالکیت مشاعی 
متقاضی  محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/190   آ-14071 آ-1407121
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.8.8                                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.8.23

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 140060301046000700تاریخ 1400.6.10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسینعلی رضایی فرزندخداد بشماره شناسنامه 351 صادره ازازنادر یک قطعه زمین به مساحت151.86مترمربع 
پالک یک فرعی از6-اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی ایران شیرکوندگلعباس محرزگردیده 
اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به 

صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م 

الف/188   آ-14071 آ-1407121
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.8.8                               تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.8.23  

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت 
حوزه سپاه پاسداران حوزه مقاومت بسیج16ظفربااعالم مفقود شدن سندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم استشهادیه 
گواهی امضاءشده ذیل شماره یکتا14002151266000497وشماره ترتیب 23595مورخ1400.7.10دفتراسنادرسمی 
شماره 6پیشواو طی درخواست وارده به شماره 140085601046003597مورخ 1400.7.10تقاضای صدور المثنی 
س��ند مالکیت تک برگی را نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی می 
گردد 1. نام ونام خانوادگی : حوزه س��پاه پاس��داران حوزه مقامت بسیج16ظفر 2- شماره پالک:465فرعی از153* 
اصل��ی مفروزازپالک153* 3-میزان مالکیت:شش��دانگ عرص��ه واعیان یک قطعه زمین بابن��ای احداثی 4-محل 
وقوع:واق��ع دربخ��ش بهنام س��وخته . 5-علت ازبی��ن رفتن : مفقودش��دن به دلیل جابجای��ی 6-خالصه وضعیت 
مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین بابنای احداثی دستگاه واقع دربخش بهنام سوخته طارندتحت پالک 
153.465مفروزی 153قطعه62تفکیکی به مس��احت84.72مترمربع دربخش بهنام سوخته ذیل ثبت الکترونیکی 
شماره 139620301046001305 بنام حوزه سپاه پاسداران حوزه مقاومت بسیج16 ظفر ثبت وسندبه شماره چاپی 
886244 صادرگردیده است. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی 
تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده 
یامدعی وجوداصل س��ندمالکیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسناد 
وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف 
مهلت مقرراعتراض نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند 
المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه 

فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا   183  م /الف   آ-1407121
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار در نظردارد مناقصه عمومی خدمات)اجرای عملیات تنظیف)رفت و 
روب(وجمع آوری زباله منطقه دو شهر سبزوار( به شماره 2000094834000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��نادمناقصه تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د 
والزم اس��ت مناقص��ه گ��ران در صورت عدم عضوی��ت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکورودریاف��ت گواهی امضای 

الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارفراخوان: تاریخ1400/08/08

مهلت دریافت اسنادفراخوان :از ساعت14روز دوشنبه تاریخ 1400/08/17
مهلت ارسال پیشنهادات:ساعت14روز پنج شنبه تاریخ1400/08/27

زمان بازگشائی پاکت ها:ساعت14روزشنبه تاریخ 1400/08/29
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه6.800.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی وفیش واریزنقدی می باشد. 

آدرس :خراسان رضوی،سبزوار،خیابان اسرارشمالی ،ابتدای خیابان نواب و تلفن:051-44269344
امیر ناطقی-رئیس سازمان مدیریت پسماندشهرداری سبزوار

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(یک مرحله ای اجرای 
عملیات تنظیف)رفت وروب(وجمع آوری زباله منطقه دو شهرسبزوار)نوبت اول(

ف
/1
40
71
37

به اطالع کلیه سهامداران شرکت توس اشتات )سهامی خاص( به شماره ثبت 438909 و شناسه ملی 
10380319105 می رساند ، با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/3/25 و تفویض 
اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 
3.000.000.000 ریال منقس��م به 300.000 س��هم ب��ا نام 10.000 ریالی ، به مبل��غ 30.000.000.000 ریال 
منقسم به 3.000.000 سهم با نام 10.000 ریالی ، از محل آورده نقدی سهامداران از طریق صدور سهام 
جدید افزایش یابد.  لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی 
به مدت 60 روز از حق تقدم خود به ازای هر یک سهم 9 سهم استفاده نمایند و مبلغ اسمی خرید سهام 
را به حس��اب ش��ماره 5464280350 ش��رکت نزد بانک تجارت  شعبه هاشمیه  مشهد  واریز و فیش 
مربوطه را به  محل دفتر مشهد به نشانی: مشهد بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 76 پالک 100 ساختمان 
سرو طبقه دوم واحد4 تسلیم نمایند. بنابراین هر سهامدار به ازای هرسهم خود تعداد  9 سهم حق 
تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام 

باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
 هیات مدیره شرکت 

آگهی حق تقدم شرکت توس اشتات )سهامی خاص( به شماره ثبت 438909 و شناسه ملی 
10380319105

ح
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س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری س��بزوار در نظردارد مناقصه عمومی خدمات)اج��رای عملیات 
تنظیف)رف��ت وروب(وجمع آوری زباله منطقه یک ش��هر س��بزوار( ب��ه ش��ماره 2000094834000004 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه 
پیش��نهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در 

سایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارفراخوان: تاریخ1400/08/08

مهلت دریافت اسنادفراخوان :از ساعت14روز دوشنبه تاریخ 1400/08/17
مهلت ارسال پیشنهادات:ساعت14روز پنج شنبه تاریخ1400/08/27

زمان بازگشائی پاکت ها:ساعت14روزشنبه تاریخ 1400/08/29
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 7.800.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی وفیش واریزنقدی می باشد. 

آدرس :خراسان رضوی،سبزوار،خیابان اسرارشمالی ،ابتدای خیابان نواب و تلفن:051-44269344
 امیر ناطقی-رئیس سازمان مدیریت پسماندشهرداری سبزوار

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(یک مرحله ای اجرای 
عملیات تنظیف)رفت وروب(وجمع آوری زباله منطقه یک شهرسبزوار )نوبت اول(

ف
/1
40
71
36

ک
,1
40
71
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شرکت صنایع غذایی رضوی در نظر دارد 
تأمین راننده و وسیله حمل توسط پیمانکار جهت دفتر تهران را از طریق 
مناقصه عمومی انتخاب نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت 
دریافت فرم شرکت در مناقصه از تاریخ 1400/08/08 لغایت 1400/08/12 
در ساعات اداری به آدرس شرکت: مشهد- ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب 

میدان بزرگ قائم- پیامبر اعظم 2 مراجعه نمایند.
همچنین امکان دریافت فرم مربوطه از طریق سایت شرکت به آدرس 

WWW.NANERAZAVI.COM امکان پذیر می باشد.

آگهی مناقصه عمومی



اعالم رأی 
پرونده 

ویلموتس 
دوباره به تعویق 

افتاد
در حالی که همه 
منتظر اعالم رأی 

دادگاه حکمیت 
ورزش )CAS( در 

خصوص پرونده 
مارک ویلموتس با 
فدراسیون فوتبال 
ایران هستند، اما 

اعالم رأی این پرونده 
برای چهارمین بار 

به تعویق افتاد.
جلسه رسیدگی 
به پرونده مارک 

ویلموتس در دادگاه 
حکمیت ورزش 

)CAS( سه مرتبه 
به تعویق افتاده بود 

و پس از آن هم سه 
مرتبه زمان اعالم 

رأی عقب افتاد. 

در  حاشيه

تقابل کشتی 
آمریکا با ایران 

در تگزاس!

 بلیت فروشی دیدار 
دوستانه کشتی آزاد 
تیم های ملی آمریکا 

و ایران که ۲۱ بهمن در 
آرلینگتون تگزاس برگزار 

می شود، آغاز شد.
در مسابقات جهانی 

اخیر در اسلو، تیم های 
آمریکا و ایران با کسب 

سه مدال طال، به ترتیب 
مقام های دوم و سوم 
مسابقات تیمی را به 

خود اختصاص دادند. 
بلیت فروشی این 
مبارزه شروع شده 

است و انتظار می رود 
تمام ۲۷ هزار بلیت این 
مبارزه از قبل به فروش 

برسد.

خبرخبر
روزروز

  برانکو
برانکو ایوانکوویچ مربی تیم ملی 
عمان از روی احساسات وعده ای 

عجیب داده و گفته اگر مقابل چین 
شکست بخورد از تیم ملی عمان 

خداحافظی می کند.

  آزمون 
سایت »fontanka« روسیه 

نوشت:سردار آزمون ستاره ایرانی 
زنیت سن پترزبورگ برای کسب 

جایزه بهترین بازیکن سال 2021 در 
حال رقابت با مسی و رونالدو است.

  ژاوی  
نشریه »اسپورت« کاتالونیا 

تیتر یک خود را به مربیگری 
ژاوی هرناندز و جزئیات 

قرارداد این مربی با بارسلونا 
اختصاص داد.

رقـــابـــت هـــای هفته 
سوم لیگ بیست و 
یکم در شرایطی آغاز 
می شود، که دو تیم 
مــدعــی اســتــقــالل و 
تراکتورسازی باید در 
ورزشگاه بزرگ آزادی در غیاب تماشاگران 
بــه مــصــاف یکدیگر بــرونــد تــا تکلیف 
نخستین دیدار 6 امتیازی لیگ جدید 
روشن شود. به گزارش سرویس ورزش، 
البته که در کنار این بازی سایر بازی ها 
نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
به ویژه دیدار شهرخودرو و نفت مسجد 
سلیمان که دوئل بحران زده هــای لیگ 
بیست و یکم است و می تواند معادالت 
حاکم بر مدیریت این دو باشگاه را به کلی 

تغییر دهد.

مالقات تکراری فرهاد و فیروز ◾
استقالل فصل را رؤیایی شروع کرده و 6 
امتیاز از دو بازی ابتدایی نشان از مدعی 
بودن این تیم دارد. آبی پوشان حاال باید 
با تیمی قدرتمند و منسجم به نام تراکتور 
تبریز بازی کنند. اگر این بازی به خاطر 
شرایط کرونایی بــدون تماشاگر برگزار 
نمی شد، قطعاً یکی از پرتماشاگرترین 
مسابقات فصل ۲۱ می شد. استقالل 
با رونمایی از بازیکن فرانسوی اش یامگا 
نشان داده که در این فصل زهردارترین 
خــط حمله لیگ را در اختیار خواهد 
داشت. به خصوص اینکه قرار است یک 
مهاجم با کیفیت  دیگر هم به نام ژستد 

به این تیم اضافه شود.

به نظر می رسد استقالل پس از مدت ها 
به آرامش رسیده و حاال هواداران منتظر 
ــرد فصل خــود هستند، اما  سومین ب
فیروز کریمی مربی کار کشته ای است 
که سابقه سرمربیگری در استقالل را 
هم دارد و با ســردار آجورلو مدیرعامل 
باشگاه استقالل هم رفاقتی دیرینه دارد. 
دوستان قدیمی حاال رقابت جانانه ای 
در مــیــدان مسابقه خواهند داشــت. 
تراکتور در بــازی اول فصل خود آن قدر 
ناامید کننده ظاهر شد که هوادارانش 
را دچار ترس کرد، اما در بازی دوم با یک 
برد خوب خانگی مقابل نفت آبادان به 

آرامش رسید. 

زد و خورد بحران زده ها در مشهد ◾
اما در مشهد تقابل  دو تیم بحران زده را 
شاهد خواهیم بود، البته اگر بازیکنان 
تیم پدیده حاضر به بازی شوند! پدیده 
هفته گذشته به دلیل اینکه بازیکنانش 
ــان نــشــدنــد مــقــابــل مس  ــرمـ ــی کـ ــ راهـ
رفسنجان بــازی نکرد و به طور طبیعی 
باید آن مسابقه را 3 بر صفر به سود 
حریف دانست. تیم پرحاشیه مشهد 
حتی نــامــش هــم مشخص نیست و 
ــاره  ــا می کنند ایــن تیم دوبـ بــرخــی ادعـ
شهرخودرو شده است. این تیم در هفته 
گذشته عجیب ترین روزهـــای فوتبال 
جهان را رقم زد و رضا مهاجری و اکبر 
میثاقیان دو سرمربی را به طور همزمان 

در تمرینات خــود داشــت. 
بــا ایــن شــرایــط بعید است 
پــدیــده در زمــیــن مسابقه 

حرف زیادی برای گفتن داشته باشد. 
البته نفت مسجدسلیمان حریف تیم 
مشهدی هم تیمی پرحاشیه و بحران 
زده است. هفته گذشته این تیم مقابل 
سپاهان 3 بر صفر شکست خــورد، در 
حالی که به گفته مربی اش حتی پزشک 
روی نیمکت خود نداشت. فراز کمالوند 
از دو بازی یک امتیاز برای این تیم گرفته 
اســت و مدیرعامل ایــن باشگاه نیز به 
خاطر شرایط نامناسب باشگاه استعفا 

کرده است. 

نویدکیا نسخه عنایتی را می پیچد؟ ◾
سپاهان را می توان یکی از مدعیان اصلی 
قهرمانی دانــســت. شـــاگـــردان محرم 
نوید کیا دو برد متوالی داشته اند با این 
حال انتقادهای سرمربی آرام زردپوشان 
اصفهانی از فدراسیون فوتبال باعث شد 
که او به کمیته انضباطی فراخوانده شود. 
زردپوشان اصفهانی این هفته به مصاف 
حریف تازه وارد می روند. تیم هوادار هنوز 
در لیگ برتر امتیازی دشت نکرده و رضا 
عنایتی می داند کار سختی در لیگ برتر 
دارد. شاید گرفتن یک امتیاز از سپاهان 
برای او و تیمش برد محسوب شود، اما 
بعید است هوادار بتواند تیم سپاهان را 
در خانه متوقف کند و خیلی ها منتظر 
هت تریک رضا عنایتی در شکست در 

لیگ برتر هستند.
ــادان در  در آخرین دیـــدار نیز نفت آبـ
غیاب علی منصوریان که به کرونا مبتال 
شــده بــا فجرشهید سپاسی مالقات 

خواهد کرد.

دوئل بحران زده های لیگ برتر در مشهد

تقابل فرهاد و فیروز برای فتح نبرد 6 امتیازی 
زیر ذره بين

 AFC پشت پرده مهلت 
به استقالل و پرسپولیس 

با نزدیک شدن به اتمام زمــان ارســال مدارک 
باشگاه های لیگ برتری بــرای دریافت مجوز 
حــرفــه ای بــه فــدراســیــون فوتبال انتشار خبر 
ــه دو بــاشــگــاه اســتــقــالل و  فـــرصـــت AFC بـ
پرسپولیس در خصوص مالکیت مشترک 
توسط وزارت ورزش و جوانان هراس بزرگی را در 
الیه های هواداری این دو باشگاه به راه انداخت 
تا احتماالت ترسناکی بابت این موضوع در 

جامعه هواداری فوتبال شکل گیرد.
بــه گـــزارش مــیــزان، واقعیت مــاجــرا ایــن است 
کــه کنفدراسیون فوتبال آســیــا روی مسئله 
مالکیت مشترک باشگاه های فوتبال کامالً 
موضع منفی دارد، امــا برابر اقداماتی که در 
اواخــر دولــت دوازدهـــم شکل گرفت مالکیت 
این دو باشگاه در اختیار وزارت ورزش و جوانان 
نیست، بلکه اختیار این دو باشگاه در حال 
حاضر بــرای واگــذاری در فرابورس به سازمان 
ــده، امـــا از آنجا  ــازی مــحــول شـ خــصــوصــی سـ
که بحث تخصصی حــوزه فوتبال با ساختار 
مــدیــریــتــی ایـــن مــجــمــوعــه در تــضــاد اســـت و 
مدیران این سازمان توانایی اداره موقت این 
دو باشگاه تا زمان واگــذاری را ندارند به شکل 
موقت تصمیم گیری به وزیــر ورزش و جوانان 
تفویض شده از این رو با استناد به این مدارک 
کنفدراسیون فوتبال آسیا قادر نیست تصمیم 
سخت گیرانه ای بابت این دو باشگاه اخذ کند.

هرچند وزارت ورزش و جوانان تا این لحظه در 
ارتباط با این موضوع موضع گیری نکرده و بعید 
است وارد این بازی رسانه ای شود، اما چنانچه 
نیاز به ارائه توضیح و مستندات باشد، صرفاً 
صورتجلسه شورای واگذاری مبنی بر واگذاری 
پــرونــده اســتــقــالل و پرسپولیس بــه ســازمــان 
خصوصی به منظور واگذاری این دو باشگاه در 
بازار فرابورس می تواند تمام جوسازی ها در این 

رابطه را نقش بر آب کند.

نیاز AFC به پتانسیل هواداری سرخابی ها ◾
از طرفی کنفدراسیون فوتبال آسیا با اطالع 
ــن دو بــاشــگــاه هرگز  ــواداری ای از پتانسیل هــ
چنین ریسکی انجام نمی دهد که مجوز این 
دو باشگاه را از درجــه اعتبار بابت موضوع 
مالکیت مشترک ساقط کند، امــا یک فرجه 
زمــانــی بــه آن هـــا مــی دهــد تــا در ایــن خصوص 
تعیین تکلیف شود تا موضوع واگذاری سهام 

آن ها انجام پذیرد.
ــه واســطــه  کــنــفــدراســیــون فــوتــبــال آســـیـــا بـ
بـــرخـــورداری از بــرنــد دو بــاشــگــاه اســتــقــالل و 
پرسپولیس و تاثیر حضور آن ها در مسابقات 
ــی  لیگ قــهــرمــانــان آســیــا و فــرایــنــد درآمــدزای
ــهــاد بــیــن الــمــلــلــی بــعــیــد اســـت چنین  ــن ن ایـ
قماری را انجام دهد، چون به خوبی می داند 
کوچکترین لغزش می تواند خسارت سنگینی 
از نظر اقتصادی به پیکره این کنفدراسیون 
وارد سازد از این رو این موضوع نهایتاً با یک 
اولتیماتوم و نامه نگاری حل و فصل خواهد 
شد تا همچنان این دو باشگاه پر طرفدار در 
چرخه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور 

داشته باشند.

ردپای سعودی ها ◾
اما در این میان شیطنت های کشور های منطقه 
و بعضاً نامه نگاری های داخلی از سوی عده ای 
مغرض سبب می شود برخی کشور ها از جمله 
عربستان سعودی این موضوع را با بزرگ نمایی 
رسانه ای به عنوان یک تهدید نشان دهند تا به 
نوعی بتوانند موقعیت فوتبال ایران را در قاره 
آسیا متزلزل کنند در حالی که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بر اســاس منطق درآمــدزایــی اش 
هرگز چنین ریسکی را انجام نمی دهد تا روی 
درآمد هنگفتی که از حضور تیم های ایرانی در 
قــاره آسیا نصیبش می شود، خــود را محروم 

کند.
بر این اساس به نظر می رسد تیر حاشیه سازی 
داخــلــی و دشمنان منطقه ای فوتبال کــه در 
زمین در حــوزه ملی و باشگاهی حرفی بــرای 
گفتن ندارند یک بار دیگر به سنگ خورد، البته 
باید وزارت ورزش و جوانان نیز هر چه سریع تر 
فرایند خصوصی سازی ایــن دو باشگاه را در 
دستور کار خود قــرار دهد تا از این بابت منع 
قانونی وجــود نداشته باشد و بهانه ای برای 
کارشکنی در اختیار داخــلــی هــای مــغــرض و 

دشمنان بیرونی قرار نگیرد.
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دعوت از سه پرسپولیسی به کمیته اخالق ◾
کمیته اخالق سه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس را برای 

ادای توضیحاتی فراخوانده است.
از سوی کمیته اخالق به باشگاه پرسپولیس نامه ای 
ارسال شده که در آن اشاره شده سید جالل حسینی، 
سعید آقایی و امید عالیشاه باید روز شنبه 8 آبان در 
کمیته اخالق حاضر شوند تا در خصوص برخی مسائل 

توضیحاتی دهند.

سوغات فرش آرا و چیپس کامل از ساری و قم ◾
فرش آرا و چیپس کامل دو نماینده خراسان رضوی در لیگ 
برتر فوتسال کشورمان هفته هفتم را با پیروزی پشت سر 
گذاشتند. شاگردان مجید مرتضایی در ساری  با شکست 
4بر3شهروند به ناکامی هایشان پایان دادنــد و چیپس 
کامل نیز در یک دیدار 6 امتیازی فردوس را در قم ۲بریک 
شکست داد.بــا این نتایج فرش آرا به رده ششم جدول 

صعود کرد و چیپس کامل نیز در رده نهم قرار گرفت.

مدارک استقالل کامل شد ◾
مشکل آبی ها در اخذ مجوز حرفه ای سازی، شفاف نبودن 
برخی گزارش های حسابرسی باشگاه در ارائه مستندات 
و مدارک بوده و این اتفاق سبب شده بود که درخواست 
استقاللی ها بــرای گرفتن مجوز حرفه سازی رد شود اما 
یک منبع آگاه در باشگاه استقالل به ما اطالع داد مدارک 
باشگاه استقالل جهت اخذ مجوز حرفه ای کامل شده 

است و مشکلی از طرف باشگاه وجود ندارد.

مشکل میثاقیان سرانجام حل شد ◾
اکبر میثاقیان که توسط شهرخودرو به عنوان جانشین 
مهاجری در سرمربیگری این تیم انتخاب شده، به دلیل 
عدم فسخ قرارداد مهاجری نتوانسته بود قراردادش را 
ثبت کند. اما سرانجام پس از تالش های فراوان میثاقیان 
عصر پنجشنبه با حضور در هیئت فوتبال قراردادش را 
به ثبت رساند تا امروز در دیدار با نفت مسجد سلیمان 

بتواند روی نیمکت تیمش حضور پیدا کند.

سجاد پیرآیقرچمن، اسمی که شاید بارها شنیده باشید. قهرمان 
جهان در رشته دوومیدانی که همین اواخــر در مسابقات جهانی 
۲0۲۱ ناشنوایان جهان در لهستان در این رشته  به مدال طال دست 
یافت اما در اوج ناباوری این جوان در حال حاضر یک دستفروش کنار 

خیابان است.
به گزارش فارس، جوان رعنایی که هفت مدال جهانی و آسیایی در 
کارنامه خود دارد و حاال حاالها توان کسب مدال و افتخارآفرینی را دارد، 

اما از وعده مسئوالن خسته شده است. 
سجاد ۲8 بهار از زندگی اش سپری شده، مجرد بوده و در خانه پدرش 

در منطقه محروم ساری زمی تبریز زندگی می کند.
سجاد می گوید: سال ۱384 ورزش خود را آغاز کرده و ۱6 سال است که 
به صورت حرفه  ای ورزش می کند و نخستین مدالش را در سال ۲0۱۲ 
که مدال طال آسیاست بدست آورده و آ  خرین مدالش هم دو ماه پیش 
طالی جهان است که در مسابقات لهستان کسب کرده و در مجموع 
هفت مدال آسیایی و جهانی داشته و کلی هم مدال در مسابقات 

داخل کشور دارد.
حاصل این همه افتخارآفرینی برای این قهرمان جهان تنها وعده های 
توخالی است، اما در عزمش خللی وارد نکرده و در تالش است مدالی 

خوشرنگ از المپیک برای کشورمان به ارمغان آورد.
سجاد در این مورد می گوید: قول کار به من دادند، ۱0 سال است که با 
شهرداری نامه نگاری می کنم اما هنوز خبری نیست. نه خانه می خواهم 
و نه ماشین، فقط کارم ردیف شود. از پدر ناشنوایم خجالت می کشم 

که ازش پول می گیرم و هزینه های تمرین من را می دهد.
وی افزود: تا حاال هشت بار پای پدرم را عمل کردند، بیمه ندارد، خودم 
هم بیمه نیستم. دوست دارم کاری داشتم و پدر و مادرم زندگی راحتی 

داشته باشند.
سجاد می گوید اگر ذهنش آرام و در فضای مناسب بتواند تمرینات 
خود را انجام دهد، قول مدال پارالمپیک پاریس را می دهد. حتی در 
خود این قدرت را هم می بیند که در المپیک پاریس هم بتواند برای 

کشور افتخارآفرینی کند.
اما خیلی زود این خاطر ات شیرین، طعم گس را به خود می گیرد. 
برمی گردم تبریز و دوباره باید در چهارراه در کنار پدرم سیگارفروشی 
کنم. کار عار نیست و به پدرم افتخار می کنم که من را به اینجا رسانده 
است. اما دوست داشتم حاصل این قهرمانی ها فراهم شدن زندگی با 
رفاه نسبی بود. االن دیگر وقت کار کردن پدرم در سرما و گرما نیست. 

اما هنوز هم به من کمک می کند تا از تمریناتم دور نمانم.

حکایت تلخ قهرمان تبریزی که این روزها دست فروشی می کند

نه پول می خواهم نه ماشین 
فقط  کار می خواهم 

تلنگر

ستارگان ورزش
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علی باغبان باشی مشعل دار 
بازی های آسیایی ۱۹۷4 تهران و 
اولین مدال آور دوومیدانی ایران 
در بازی های آسیایی درگذشت.
به گزارش سرویس ورزش، علی باغبان باشی 
پدر دوهای استقامت  مدتی  بر اثر بیماری و 
کهولت سن در بستر بیماری بود که بامداد 
پنجشنبه دار فانی را وداع گفت.مدال طالی 
ماده ۵هــزار متر و نقره ۱0هــزار متر بازی های 
آسیایی ۱۹۵۱ دهلی و دو مدال برنز ۵هــزار و 
۱0هزار متر بازی های آسیایی ۱۹۵8 توکیو از 

افتخارات زنده یاد باغبان باشی بود.
مرحوم علی باغبان باشی اهل طرقبه 

ــدگــان سابق  مشهد بـــود، او از دون
دوهای استقامت و ماراتن ایران بود 

که در دو المپیک ۱۹۵۲هلسینکی و 
۱۹۵6مــلــبــورن از اعضای تیم ملی 

دو و میدانی ایران بود.
بــاغــبــان بــاشــی در 
المپیک ۱۹۵۲در 
دو۵هــــــزارمــــــتــــــر 
در رده 3۷قـــــرار 
ــت و در دو  ــرفـ گـ
3هزار متر با مانع 
در رده هــفــدهــم 
مــســابــقــات جــای 
گــــــرفــــــت. اوکــــــه 

سابقه مدال طالی دو ۵ هزار متر و نقره دو 
3هــزار متر بــازی هــای آسیایی دهلی نو در 
سال ۱۹۵۱را در کارنامه داشت، در رقابت های 
المپیک ملبورن۱۹۵6 و در دو ماراتن به آخر 
خط نرسید. زنده یاد باغبان باشی  که یکی از 
بهترین دوندگان تاریخ ورزش ایران به شمار 
می رفت دو مدال برنز دوهــای ۱0هــزار متر و 
۵هزار متر را نیز در بازی های آسیایی توکیو 

۱۹۵8 در  کارنامه درخشان  خود داشت.
فــدراســیــون دو و میدانی چندی پیش در 
فروردین ماه در حاشیه برگزاری تورنمنت 
ــا)ع( در  ــ ــام رضـ ــام امــ بــیــن الــمــلــلــی جـ
ــن اســطــوره ارزشمند  مشهد از ای
ــرد و  ــ ــی ک ــ ــدردان ــ ــران ق ــ ــ ورزش ای
ــار با  مــرحــوم باغبان باشی ایــن ب
ویلچر روی پیست تارتان مجموعه 
ــا)ع( حــاضــر شد  امـــام رضــ
ــا دوربــیــن هــای  ت
ــی  ــونـ ــزیـ ــویـ ــلـ تـ
ــرای آخــریــن  ــ بـ
بـــــــار تـــصـــویـــر 
ایــــن قــهــرمــان 
ــد  ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ارزشــ
کشورمان را در 
مسابقات دو 
و میدانی ثبت 

و ضبط کنند.

وحید هاشمیان، مهاجم اسبق 
ــران  بــایــرن مونیخ و تیم ملی ای
که هم اکنون به عنوان دستیار 
دراگـــان اسکوچیچ در تیم ملی 
ایــران فعالیت می کند، امیدوار است بتواند 
در آینده در بوندس لیگا سرمربیگری کند. به 
گزارش اشپورت آینس، هاشمیان در مصاحبه 
 Meine Bayern-Woche ــا پــادکــســت ب
درخصوص اهداف آینده اش برای سرمربیگری 
و روبرت لواندوفسکی صحبت کرد: همیشه 
سعی کرده ام پله پله پیشرفت کنم، به همین 

خاطر هانسی فلیک یک الگوی عالی 
بــرای من اســت. او به صــورت مستمر 
توانسته پیشرفت کند. هدف من این 
است بتوانم در آینده سرمربی تیم 
ملی ایران شوم و سپس در بوندس لیگا 

سرمربیگری کنم. به همین 
علت ابتدا دوست دارم 

روزی در تــیــم ملی 
آلمان کنار هانسی 
و  بنشینم  فلیک 
چـــیـــزهـــای زیــــادی 
ــاد بــگــیــرم.  ــ از او یـ
خـــیـــلـــی مــشــتــاقــم 

ایـــن آرزو را محقق 
کــنــم. چـــرا فلیک؟ او 

 سرمربی بزرگی است. 

اگــر به دوران حرفه ای فلیک، یورگن کلوپ، 
توماس توخل و یولیان ناگلزمان نگاه کنید، 
متوجه می شوید که سرمربیان آلمانی چه قدر 
موفق هستند.   هاشمیان که سابقه دستیاری  
در تیم زیــر ۱۷ ســال هامبورگ را در کارنامه 
دارد، زمانی که پپ گواردیوال سرمربی بایرن 
مونیخ بود، در جلسات تمرینی این تیم حضور 
می یافت تا از گواردیوال چیزهایی یاد بگیرد. او 
در این باره گفت: چه چیزی در مورد گواردیوال 
مرا تحت تاثیر قرار داد؟ در تمرین می توانستم 
ببینم او چه اندازه به جزئیات اهمیت می دهد. 
گواردیوال بسیار باهوش بود و همیشه 
همه چیزها را به دقت رصد می کرد. 
پپ همیشه به نحوه نزدیک شدن 
بازیکن به توپ، توجه نشان می داد. 

هاشمیان که به خاطر ضربات سر 
خــوبــش بــه هــلــی کــوپــتــر شهرت 
داشــــت، در خــصــوص چگونگی 
مــهــارت یافتن در ایــن ضربات 
گفت: برای اینکه متوجه شوید 
برای ضربه زدن با سر به توپ 
چــگــونــه بــپــریــد یــا چگونه 
باالتنه را روی هوا حرکت 
دهید، باید هوشمندانه 
آموزش ببینید. این امر 
به تمرین مکرر و منظم 

نیاز دارد.

علی باغبان باشی دار فانی را وداع گفت

پدر دوهای استقامت ایران به خط پایان رسید  
وحید هاشمیان: هانسی فلیک الگوی من است

دوست دارم در تیم ملی سرمربی شوم



 به توافق 
پایبند باشید!
سخنگوی وزارت امور 
خارجه روسیه در 
واکنش به ادعای ترکیه 
و جمهوری آذربایجان 
درخصوص ایجاد 
کریدور موهوم زنگه زور، 
بر ضرورت پایبندی 
طرف ها به موارد درج 
شده در توافق آتش بس 
باکو و ایروان تأکید کرد. 
ماریا زاخارووا افزود: 
اقدام صحیح، پایبندی به 
مفادی است که در توافق 
آتش بس درج شده باشد. 
وی خاطرنشان کرد: 
معتقدیم اقدام صحیح، 
پایبندی به اعالمیه ها و 
گام هایی است که توافقات 
سه جانبه درخصوص 
بازگشایی تمامی 
مسیرهای حمل ونقل 
و اقتصادی در قفقاز 
جنوبی اجرا شوند.

اخبار علوی  این روزهــا تنش های 
امــنــیــتــی و ســیــاســی مــیــان 
کــشــورهــای قـــاره سبز بــه طور 
قابل مالحظه ای افزایش یافته 
اســـت. از یــک ســو فــرانــســه و 
ــر سر  ــا یکدیگر ب انگلیس ب
ماهیگیری در منطقه ای مورد مناقشه شاخ و شانه 
می کشند و از سوی دیگر، برخی خبرها از خنثی 
شدن یک کودتای نظامی در فرانسه حکایت دارد. 
در همین راستا، وزارت امور خارجه انگلیس سفیر 
فرانسه را احضار و به توقیف یک قایق انگلیسی 
توسط این کشور اعتراض کرد. به گزارش فارس، 
دولت انگلیس همچنین »تهدیدهای غیرقابل 
ــت فــرانــســه در زمینه اختالفات  تــوجــیــه« دولـ
پسابرگزیت را محکوم کرد. در پی وخامت اوضاع 
روابط پاریس و لندن و تهدید فرانسه به اعمال 
تحریم، پنجشنبه گذشته گشتی های دریایی 
فرانسه یک قایق صید صدف انگلیسی را توقیف 
کردند. در واکنش به این اقدام، سخنگوی دولت 
انگلیس اعالم کرد: »اقدامات دولت فرانسه قابل 
توجیه نیستند و به نظر نمی رسد با توافق تجارت 
و همکاری با اتحادیه اروپــا یا قوانین بین المللی 
همخوانی داشته باشد«. این مقام انگلیسی بیان 
کرد: »بابت لحن تقابل جویانه ای که مکرر از طرف 
دولت فرانسه شاهد هستیم و اوضاع را به شکلی 
تغییر می دهد که به راحتی قابل حل نباشد، 
تأسف می خوریم«. او در ادامه گفت:  »اعتراض 
شدید خود را به فرانسه و کمیسیون اروپا اعالم 
کردیم. در گام بعدی وزارت امور خارجه به معاون 

وزیر دستور داد سفیر فرانسه را احضار کند«.

تهدید تحریم؛ این بار علیه انگلیس! ◾
در همین راستا، پاریس غروب چهارشنبه به وقت 
تهران اعالم کرد در حال کار روی تحریم های احتمالی 
علیه انگلیس اســت و ایــن به دلیل صــادر نشدن 
مجوز الزم از سوی انگلیس برای فعالیت ماهیگیران 
فرانسوی است. »گابریل آتال« سخنگوی دولت 
فرانسه گفت: پاریس فهرستی از تحریم ها را تهیه 
می کند که ممکن است تا پنجشنبه علنی شود. او 
اظهار کرد: برخی از آن ها اوایل هفته آینده اجرایی 

خواهند شد، مگر اینکه پیشرفت کافی حاصل شده 
باشد. آتال افزود: »صبر ما به آخر رسیده است«. 
ــوون، معاون امــور اروپــای فرانسه هم در  کلمنت ب
جلسه استماع پارلمان فرانسه گفت: اگر وضعیت 
مجوزهای ماهیگیری بهبود نیابد، فرانسه می تواند 
بازرسی های مرزی کاالهای انگلیس را افزایش دهد.

انگلیس رفتار معقول داشته باشد! ◾
در همین حال، یک مقام ارشد اروپایی ضمن حق 
دادن به فرانسه در تنش های اخیری که بین پاریس 
و لندن پیش آمده، از انگلیس خواست رفتار معقول 
داشته باشد و با فرانسه همکاری کند. »تیری 
برتون« کمیسر اروپا در امور بازار داخلی تأکید کرد 
موضع فرانسه در مورد مجوزهای ماهیگیری پس 
از برگزیت با بریتانیا را کامالً درک می کند. حدود 
دو هفته پیش بــود که انگلیس مانع ورود ده ها 
قایق ماهیگیری فرانسوی دارای مجوز فعالیت به 
آب هــای سرزمینی خود اطــراف جزیره جرزی شد 

کــه خشم مقام های فرانسوی را در پــی داشــت. 
مناقشه اخیر دو قدرت اروپایی بابت صدور مجوز 
 بــرای ماهیگیری در آب هــای سرزمینی در فاصله 
۶ تا ۱۲ مایلی دریایی از سواحل انگلیس و همچنین 
در دریاهای نزدیک سواحل »جرزی« )یک منطقه 
در آبراه مانش( است. ماهیگیری و کنترل آب های 
انگلیس یکی از موضوعات داغ در همه پرسی سال 
۲۰۱۶ بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا بود. اما 
ماهیگیران انگلیسی از آن زمان دولت لندن را متهم 
کــرده انــد با اجــازه دادن به قایق های اروپــایــی برای 
ماهیگیری در آب هــای سرزمینی شان، آن ها را به 

منفعت مالی فروخته است.

خنثی شدن یک کودتای نظامی در فرانسه ◾
از سوی دیگر، تنش ها در داخل مرزهای فرانسه هم 
به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس 
گزارش رسانه های فرانسوی، سازمان امنیت داخلی 
ایــن کشور فــاش کــرده یک کودتای نظامی در این 

کشور را خنثی کرده است. به گزارش مشرق، روزنامه 
فرانسوی لو پاریزین اعالم کرد: »رمی دایه« معاون 
سابق حزب جنبش دموکراتیک فرانسه قصد داشته 
با کمک افسران فعلی و بازنشسته پلیس، ژاندارمری 
و ارتش یک کودتای نظامی در فرانسه ترتیب دهد 
و حتی یک شبکه گسترده در سراسر این کشور نیز 
ایجاد کرده بود. بر اساس تحقیقات نیروهای امنیتی 
فرانسه، هواداران او قصد داشتند پس از گذشتن از 
سپر پلیس، از مواد منفجره برای تصرف کاخ الیزه، 
ساختمان های پارلمان، وزارت کشور و وزارت نیروهای 
مسلح و همچنین برخی شبکه های تلویزیونی یا 
ایستگاه های رادیویی استفاده و تبلیغات خود را 
از کانال های تلویزیون پخش کنند و ایــن طــرح را 

»عملیات الزور« نام نهاده اند.
در آوریل ۲۰۲۱، دایه پیامی به برخی از نمایندگان 
پارلمان فرانسه فرستاد و اعالم کرد ساعت حساب 
فرارسیده است. تنها وقتی یکی از دریافت کنندگان 
به دادسرای عمومی مراجعه کرد نیروهای امنیتی 
از این عملیات باخبر شدند و پس از آن تحقیقات 
آغاز شد. »ژان کریستوف باسون« وکیل رمی دایه، 
هرگونه اتهام تروریستی علیه موکل خــود را رد 
کرده و بر اساس سخنان او، نماینده سابق مجلس 
خواستار انقالب مسالمت آمیز و مردمی و تغییر 

نظام سیاسی موجود شده است.
ــا یک  شــایــان ذکــر اســـت، جنبش جلیقه زردهـ
جنبش اعتراضی با مرکزیت پاریس فرانسه 
است که به سرعت به کشورهای دیگری همچون 
بلژیک، هلند و عراق گسترش یافت. این جنبش 
اعتراضی در روز شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ آغاز شد 
و جلیقه زردها با مسدود کردن جاده ها موجب 
ترافیک شدید شدند؛ تظاهراتی که در اعتراض به 
افزایش قیمت سوخت و مالیات ها به وجود آمد 
و همچنان ادامه دارد. اعتراض ها پس از مدتی به 
سیاست های کلی دولت امانوئل مکرون سوق پیدا 
کرد و عده ای خواستار استعفای او شدند. به گفته 
روزنامه های فرانسوی، جلیقه زردها حکومت را در 
مقابل نوعی از بحران قرار داده اند که در فرانسه 
سابقه تاریخی نــدارد؛ این جنبش اعتراضی نه 
رهبر معینی دارد و نه سازماندهی آشکاری که 

بتوان معرفی کرد و با آن به مذاکره پرداخت.

از تنش  دریایی پاریس و لندن تا خنثی شدن کودتای نظامی در فرانسه

 گیس و گیس کشی 
در اروپای غربی!

 دفاع تمام قد حزب هللا 
از وزیر لبنانی

جنبش حــزب هللا لبنان ضمن حمایت از مواضع 
وزیر اطالع رسانی این کشور در محکومیت تجاوز 
عربستان سعودی به یمن گفت هر گونه درخواست 
برای برکناری وی را رد کرد. به گزارش المنار، »جورج 
قرداحی« مجری، فعال رسانه ای و خبرنگار مشهور 
لبنانی که به تازگی به عنوان وزیــر اطالع رسانی در 
دولت »نجیب میقاتی« انتخاب شده، هفته گذشته 
به صراحت بر ضرورت توقف تجاوز به یمن تأکید کرد. 
پس از آن، رسانه های نزدیک به سعودی در لبنان به 
وی حمله کرده و مدعی شدند این اظهارات منجر به 
بحران دیپلماتیک جدید میان بیروت و ریاض خواهد 
شد. حزب هللا شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از 
»موضع شجاعانه و شرافتمندانه وزیر اطالع رسانی 

در دفاع از ملت مظلوم یمن« قدردانی کرد.

 حمله شدید توپخانه ای ترکیه 
به شمال سوریه

منابع محلی در شــمــال ســوریــه از حمله شدید 
توپخانه ای ارتــش ترکیه به مواضع شبه نظامیان 
ُــرد در شمال استان حلب خبر دادنــد. به گزارش  ک
المیادین، توپخانه ارتــش ترکیه مستقر در شهر 
»اعزاز« مواضع شبه نظامیان کُرد در روستای »عین 
دقنه« و »بیلونیه« در حومه منطقه »تل رفعت« در 
شمال استان حلب را هدف قرار داد. در مقابل نیز 
شبه نظامیان کُرد موسوم به »نیروهای آزادی بخش 
عفرین« مواضع ارتش ترکیه را در اعزاز با گلوله های 
سبک هدف قرار دادند. به نظر می رسد گام های ترکیه 
بــرای آغــاز یک عملیات نظامی گسترده در شمال 

استان رقه سوریه سرعت بیشتری گرفته است.

ثبت دفتر»جبهه مقاومت ملی 
افغانستان« در آمریکا!

جبهه مقاومت ملی افغانستان برای انجام فعالیت  
در آمریکا و جلب حمایت مقام های این کشور، 
دفتر نمایندگی خود در واشنگتن را به عنوان یک 
عامل خارجی ثبت کــرد. به گــزارش فــارس، هدف 
از افتتاح این دفتر متقاعد کــردن سیاستمداران 
آمریکایی برای حمایت از مخالفان طالبان است. 
بــا ایــن حــال، ثبت دفتر جبهه مقاومت ملی در 
ایاالت متحده نشان می دهد مخالفان طالبان به 
دنبال جلب حمایت مقام های کلیدی در واشنگتن 
هستند؛ زیرا کمک ایــاالت متحده برای »هرگونه 
مقاومت نظامی باقیمانده« در برابر طالبان در 

افغانستان حیاتی است.

 شلیک های بالستیک 
علیه سعودی 

پس از اعالم اخیر ارتش یمن درباره کشته و زخمی 
شدن 35 نظامی سعودی، ائتالف سعودی دوباره 
اعالم کرد پنج موشک بالستیک از خاک یمن به 
سمت جنوب غرب این کشور شلیک شده است. 
به گزارش فارس، مقاومت یمن این پنج موشک را به 
سمت منطقه جیزان در جنوب عربستان شلیک 
کــرده اســت. ائتالف سعودی مدعی شد هر پنج 

موشک رهگیری شده است.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت محمدحسین فهمیده در سال 1359
هشتم آبان ماه، سالروز شهادت نوجوانی است که 

بنیان گذار انقالب، او را رهبری 13 ساله نامید. شهید 
محمدحسین فهمیده اردیبهشت 1346 در خانواده ای 

مذهبی در محله پامنار قم دیده به جهان گشود. سال 59، 
در حالی که پنج تانک عراقی درصدد محاصره نیروهای 

ایرانی بودند، او با بستن چند نارنجک به خود و انفجار 
آن، مسیر حرکت دشمن بعثی را مسدود کرد. روز شهادت 
او به عنوان روز بسیج دانش آموزی نام گذاری شده است.
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5 :01
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اذان صبح فردا
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
 اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی به همراه کلیه ابزار و ماش�ین آالت 

مورد نیاز جهت پروژه زیر سطحی مسجد گوهر شاد واقع در محدوده حرم مطهر حضرت رضا )ع(  را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید .

 لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 1400/08/12 ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی
  http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 32257085-31305243-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  

آگهی مزایده

سازمان فنی و نگهداری حرم حضرت رضا )ع(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- ))آگهی مناقصه عمومی – نوبت دوم ((
اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از 

دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
مبلغ تضمین فرایند مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصهردیف

ارجاع کار
مدت اجرای 

کار
دوره تضمین

۲۴ ماه1۲ ماه5/1۴۰/۹۰۲/۹۲5۲57/۰۴5/1۴6بهسازی و اجرای چیپ سیل راه روستایی موارم کال به گیله کال قائم شهر1۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰151
۲۴ ماه1۲ ماه۲6/۲16/1۲۸/۳۲۰1/۳1۰/۸۰6/۴16تکمیل پل جیسا شهرستان عباس آباد۲۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰15۲

روکش آسفالت سوخته کال به هلی دشت- خرما کال به باغدشت و ۳۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰15۳
۲۴ ماه۸ ماه11/۹۹۹/۰5۳/56۲5۹۹/۹5۲/67۸ریکنده به کوتنا شهرستان قائمشهر

لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی بندبن- الیی و بندبن- ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰15۴
۲۴ ماه1۲ ماه۲7/۸۸7/۹۹6/6۰71/۳۹۴/۳۹۹/۸۳۰سوچلما شهرستان نکا

۲۴ ماه۸ ماه۲6/۳۳۹/55۸/۳۲51/۳16/۹77/۹16آسفالت راه روستایی کفترکار- سه راه غالمی- پابند شهرستان بهشهر5۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰155
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دارا بودن حداقل رتبه 5 در رش��ته راه و ترابری و با رعایت س��قف ارجاع کار از س��ازمان برنامه 70

و بودجه الزامی می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا  ساعت 00: 14 مورخ  1400/08/05

 مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد : ساعت 00: 14 مورخ  1400/08/15

زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت  8:30  صبح مورخ 1400/08/16 در دفتر مدیر کل     
  آدرس : ساری خیابان انقالب مقابل استانداری-اداره پیمان و رسیدگی  تلفن   33326002  -011

  این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردید. 
                                                                                                                     شناسه آگهی 1211718
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دعوت برای شرکت در مناقصه عمومی معاونت عمرانی فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر دارد مناقصه خرید دیگ های بخار مربوط به 
موتورخانه آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

 لذا متقاضیانی می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1400،08،11 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی 
مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن  32001126 -051تماس حاصل 

نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.
معاونت عمرانی فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آس��تان ق��دس رضوی

ک
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 )IAM( آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت تهیه سامانه مدیریت هویت و دسترسی
آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و تعیین اولویت پیمانکاران واجد شرایط درخصوص»تهیه 
س�امانه مدیریت هویت و دسترس�ی)IAM( بومی« از طری�ق فراخوان عمومی اقدام نماید، لذا واجدین ش�رایط جهت 

مش�اهده کامل متن آگهی و ش�رایط شرکت در فراخوان به آدرس  http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 
13:30 روز چهارش�نبه مورخ 1400/08/19 مدارک و مس�تندات مربوطه به آدرس : مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان 

قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پش�تیبانی آس�تان قدس رضوی کد پس�تی 9133743588 تحویل نمایند.
 در صورت هرگونه س�وال با ش�ماره تلفن های 32009105-051 یا 32001420-051 تماس حاصل نمایید.

مدیریت پش��تیبانی آس��تان قدس رضوی

گزارش

پس از آنکه مقام های لبنانی اعالم کردند فرانسه 
و ایتالیا تصاویر ماهواره ای مربوط به انفجار بندر 
بیروت را در اختیار آن ها قرار نداده اند، لبنان رسماً 
از روسیه درخواست کرد این تصاویر را در اختیار 
بیروت قرار دهد. به گزارش المیادین،  این خواسته توسط میشل 
عون، رئیس جمهور لبنان در دیدار با »الکساندر روداکوف« سفیر 
روسیه در بیروت مطرح شده است. این گزارش در حالی منتشر 
می شود که رئیس جمهور لبنان پس از انفجار بندر بیروت از 
امانوئل مکرون،  همتای فرانسوی خود درخواست کرده بود تصاویر 
ماهواره ای مربوط به انفجار در بندرگاه بیروت را در اختیار این کشور 

قرار دهد تا این گونه به کشف زوایای پنهان پرونده کمک شود. 
این اخبار در شرایطی است که تحقیقات در خصوص انفجار بندر 
بیروت همچنان ادامه دارد و مقام های این کشور هنوز درباره علت 

وقوع انفجار توضیحی نداده اند. با این حال، روزنامه الکترونیکی 
»رأی الیوم« به نقل از منابعی ویژه خبر داد: در تحقیقات صورت 
گرفته بــرای سؤال هایی از قبیل اینکه چه کسی کشتی حامل 
نیترات آمونیم را به لبنان و برای چه کسی آورده است، پاسخ داده 
شده است. منابع یاد شده در گفت و گو با این روزنامه فاش کردند 
پول کشتی از یک بانک مستقر در یکی از کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس پرداخت شده که شعبه اصلی آن در سوئیس قرار 
دارد و افــرادی وابسته به جریان غرب گرای »المستقبل« حزب 
»سعد الحریری« محموله را وارد بندر بیروت کرده اند. این منابع 
همچنین بیان کردند: به احتمال زیاد محموله در بندر بیروت انبار 
و سپس از آنجا بــرای گروه های مسلح معارضی که در مرزهای 
سوریه و لبنان مستقر بوده اند، فرستاده شده؛ مقادیری از مواد 
در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت باقی مانده و به علت جوشکاری و 

شلعه ور شدن آتش در نزدیکی انبار منفجر شده است. برمبنای 
گفته این منابع، فرضیه جوشکاری در تحقیقات منطقی ترین 

علت برای وقوع انفجار در بندر بیروت عنوان شده است. 
سید حسن نصرهللا، دبیرکل جنبش حــزب هللا لبنان از زمان 
انفجار بندر بیروت تا به امروز در سه سخنرانی خود خواستار 
انتشار نتایج تحقیقات برای عموم مردم شد به نحوی که پیشتر، 
خطاب به قاضی پرونده گفت: »اگر تمایل نداری تحقیقات را برای 
مردم منتشر کنی، حداقل خانواده های قربانیان را جمع کن و به 

آن ها بگو فرزندانشان چگونه شهید شده اند«.

روزنامه »رأی الیوم« در زمینه انفجار بندر بیروت افشا کرد

ارسال نیترات غربی برای تروریست های سوری


	1
	2
	3
	4 new new new
	5
	6 new new
	7
	8

