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خداییان در پاسخ به قدس:
متولیان پیش از بروز 

مشکل، بازار رمزارزها را 
شفاف و قانونمند کنند

 فرمانده مرزبانی خراسان رضوی 
 از پیشرفت ها در نظارت 
برسرحدات  می گوید

مرزبانی هوشمند

بهمن20

حمله گارد 
 شاهنشاهی
 به همافران
 )سال 1357(

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان

22

 چهار شــنبه 20 بهمن 1400     7 رجب  1443       9فوریه 2022       ســال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9744      8 صفحــه           4صفـح

 نگذاریم کارد 
به استخوان برسد

جواد صبوحی 

پرچم »جهاد تبیین« باید برافراشته  بماند
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه فتنه »تحریف«  و 

»سیاه نمایی« دشمن با »جهاد تبیین«  خنثی می شود، گفت: 
مسئوالن پرچم »جهاد تبیین« را برافراشته  نگه دارند...

تولیت آستان قدس رضوی: 
رواق1

خراسانخراسان

 ضرورت پرداخت صریح و روشن
به جایگاه بانوان

 نگاه ابزاری به زن را 
کنار بگذاریم

در گفت وگوی قدس با یک 
پژوهشگر اجتماعی بررسی شد

حاشیه های پررنگ تر 
ازمتن حاشیه نشینی

درباره »شهرک« دومین ساخته علی حضرتی   

 فیلمی جسورانه که 
مخاطب عام و خاص را راضی می کند 
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رهبر معظم انقالب بر مأموریت گروهی در عرصه 
 سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه ای و دیپلماسی 

در برابر جبهه دشمن تأکید کردند

»تهاجم ترکیبی« 
متقابل

در سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی 
هوایی با امام خمینی )ره( در ۱۹بهمن۱۳۵۷، 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی 

از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی 
ارتش، آن بیعت شگفتی ساز را یک نقطه 

عطف خواندند و...

4

2

قدس مسئله انحصار در بازار اتومبیل کشور را بررسی می کند

رقابت کاغذی خودروسازان
3

2

استاد »سعید تشکری« به رحمت خدا رفت 

بدرود! خالق »اوسنه گوهرشاد«
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد
امور خدماتی و پش�تیبانی ف�رودگاه های بیرجند ، طبس و س�ایت های تابعه را به 
ش�رح جدول ذیل واگذار نماید. لذا ش�رکت های واجد الشرایط میتوانند جهت دریافت اسناد 
مربوطه از تاریخ1400/11/20 لغایت 1400/11/25 به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  

www.steadiran.ir  مراجعه نمایند.

شماره فراخوان سامانه موضوع
الکترونیکی دولت

تضمین شرکت در 
مناقصه به ریال

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

تاسیسات  و  تجهیزات  نگهداری  و  راهبری 
و  اماکن  نظافتی  امور  انجام  مکانیکی،برقی، 
ترمینال ها، نگهداری فضای سبز فرودگاه های

استان خراسان جنوبی )بیرجند و طبس(، 
حفاظت فیزیکی سایت تقی قنبر و خدمات 

اطالعات پرواز
  فرودگاه شهید کاوه بیرجند

20000048000000021/387/000/000
تا ساعت 14:30

1400/12/09

ساعت 08:30 
مورخ 

1400/12/11

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معبتر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح 
پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیش�نهادات خارج از س�امانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش�د والزم 
است پاکت )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- 

فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل دبیرخانه گردد.
شناس�ه آگهی  1274515                                                                                                                                                                                                      
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی5

شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه

ف
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شركت قند تربت حـیدریه در نظر داردآگهی مناقصه 
اصالح سیس�تم کنترل کوره بخار 60 تنی خود را به ش�رکت واجد ش�رایط از طریق مناقصه واگذار نمایند. کلّیه متقاضیان محترم میتوانند از روز چهار شنبه 
م�وّرخ 1400/11/20 با مراجعه به امور بازرگانی ش�رکت قند تربت حیدریه یا پایگاه  اینترنتی ش�رکت ب�ه آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و 
فرمهای A ، B و C مربوط به مناقصه را دریافت و پس از بررسی، پیشنهادات کتبی خود را در پاکات در بسته تا روز سه شنبه موّرخ 1400/11/26 به امور 

بازرگانی شرکت تسلیم نمایند. 
 هر متقاضی باید جهت شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود ، را به شماره حساب شبای IR  200170000000209182357007  نزد بانك ملی 

بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.
کلیه پاکتها در س�اعت 10 صبح روز چهارش�نبه موّرخ 1400/11/27 در محل اصلی ش�رکت به آدرس اس�تان خراس�ان رضوی - شهرستان تربت حیدریه 
ش�رکت قندگش�وده و برن�ده یا برن�دگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص کمیس�یون معامالت ش�رکت ، مناقصه بصورت 

حضوری برگزار خواهد شد .
شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شرکت قند تربت حیدریه
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شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  از 
دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق 
www.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس

  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/11/18 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/28   
 ب– مهلت تحویل پیشنهادها:1400/12/14

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

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
طرح آبرسانی شهر بجستان )احداث 

2000001446000171مخزن 3000 متر مکعبی (
) 53/892/066/349 ریال( 

پنجاه و سه میلیارد وهشتصد ونودودو میلیون و شصت 
وشش هزار و سیصد و چهل و نه ریال

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

در حفظ و نگهداری آب كوشا باشیم

فراخوان جهت برگزاری
وم مناقصه عمومی 

ت د
نوب

14
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1

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
»خرید اقالم سامانه ارت ایستگاه های هواشناسی«

ایستگاه های  ارت  اقالم سامانه  مرحله ای »خرید  مناقصه عمومی یک  درنظردارد  هواشناسی کشور  سازمان 
هواشناسی« به شماره )2000003010000036( را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزارنماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت  ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهی مناقصه روز چهارشنبه  تاریخ 1400/11/20مي باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 روزشنبه تاریخ1400/11/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00روز یک شنبه تاریخ1400/12/15

زمان بازگشایی پاکت  ها: ساعت09:15 روزچهارشنبه تاریخ1400/12/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: تهران - میدان 

آزادی – خیابان معراج روبروی هلیکوپترسازی سازمان هواشناسی کشور و تلفن: 66070075.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768.

شناسه آگهی 1274327  م الف 3820

وزارت راه و شهرسازی 
سازمان هواشناسی کشور
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد
امور خدماتی و پش�تیبانی ف�رودگاه های بیرجند ، طبس و س�ایت های تابعه را به 
ش�رح جدول ذیل واگذار نماید. لذا ش�رکت های واجد الشرایط میتوانند جهت دریافت اسناد 
مربوطه از تاریخ1400/11/20 لغایت 1400/11/25 به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  

www.steadiran.ir  مراجعه نمایند.

شماره فراخوان سامانه موضوع
الکترونیکی دولت

تضمین شرکت در 
مناقصه به ریال

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

تاسیسات  و  تجهیزات  نگهداری  و  راهبری 
و  اماکن  نظافتی  امور  انجام  مکانیکی،برقی، 
ترمینال ها، نگهداری فضای سبز فرودگاه های

استان خراسان جنوبی )بیرجند و طبس(، 
حفاظت فیزیکی سایت تقی قنبر و خدمات 

اطالعات پرواز
  فرودگاه شهید کاوه بیرجند

20000048000000021/387/000/000
تا ساعت 14:30

1400/12/09

ساعت 08:30 
مورخ 

1400/12/11

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معبتر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح 
پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیش�نهادات خارج از س�امانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش�د والزم 
است پاکت )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- 

فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل دبیرخانه گردد.
شناس�ه آگهی  1274515                                                                                                                                                                                                      
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شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه
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شركت قند تربت حـیدریه در نظر داردآگهی مناقصه 
اصالح سیس�تم کنترل کوره بخار 60 تنی خود را به ش�رکت واجد ش�رایط از طریق مناقصه واگذار نمایند. کلّیه متقاضیان محترم میتوانند از روز چهار شنبه 
م�وّرخ 1400/11/20 با مراجعه به امور بازرگانی ش�رکت قند تربت حیدریه یا پایگاه  اینترنتی ش�رکت ب�ه آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و 
فرمهای A ، B و C مربوط به مناقصه را دریافت و پس از بررسی، پیشنهادات کتبی خود را در پاکات در بسته تا روز سه شنبه موّرخ 1400/11/26 به امور 

بازرگانی شرکت تسلیم نمایند. 
 هر متقاضی باید جهت شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود ، را به شماره حساب شبای IR  200170000000209182357007  نزد بانك ملی 

بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.
کلیه پاکتها در س�اعت 10 صبح روز چهارش�نبه موّرخ 1400/11/27 در محل اصلی ش�رکت به آدرس اس�تان خراس�ان رضوی - شهرستان تربت حیدریه 
ش�رکت قندگش�وده و برن�ده یا برن�دگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص کمیس�یون معامالت ش�رکت ، مناقصه بصورت 

حضوری برگزار خواهد شد .
شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شرکت قند تربت حیدریه
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شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  از 
دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق 
www.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس

  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/11/18 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/28   
 ب– مهلت تحویل پیشنهادها:1400/12/14

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

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
طرح آبرسانی شهر بجستان )احداث 

2000001446000171مخزن 3000 متر مکعبی (
) 53/892/066/349 ریال( 

پنجاه و سه میلیارد وهشتصد ونودودو میلیون و شصت 
وشش هزار و سیصد و چهل و نه ریال

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

در حفظ و نگهداری آب كوشا باشیم

فراخوان جهت برگزاری
وم مناقصه عمومی 

ت د
نوب
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
»خرید اقالم سامانه ارت ایستگاه های هواشناسی«

ایستگاه های  ارت  اقالم سامانه  مرحله ای »خرید  مناقصه عمومی یک  درنظردارد  هواشناسی کشور  سازمان 
هواشناسی« به شماره )2000003010000036( را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزارنماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت  ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهی مناقصه روز چهارشنبه  تاریخ 1400/11/20مي باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 روزشنبه تاریخ1400/11/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00روز یک شنبه تاریخ1400/12/15

زمان بازگشایی پاکت  ها: ساعت09:15 روزچهارشنبه تاریخ1400/12/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: تهران - میدان 

آزادی – خیابان معراج روبروی هلیکوپترسازی سازمان هواشناسی کشور و تلفن: 66070075.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768.
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد
امور خدماتی و پش�تیبانی ف�رودگاه های بیرجند ، طبس و س�ایت های تابعه را به 
ش�رح جدول ذیل واگذار نماید. لذا ش�رکت های واجد الشرایط میتوانند جهت دریافت اسناد 
مربوطه از تاریخ1400/11/20 لغایت 1400/11/25 به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  

www.steadiran.ir  مراجعه نمایند.

شماره فراخوان سامانه موضوع
الکترونیکی دولت

تضمین شرکت در 
مناقصه به ریال

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

تاسیسات  و  تجهیزات  نگهداری  و  راهبری 
و  اماکن  نظافتی  امور  انجام  مکانیکی،برقی، 
ترمینال ها، نگهداری فضای سبز فرودگاه های

استان خراسان جنوبی )بیرجند و طبس(، 
حفاظت فیزیکی سایت تقی قنبر و خدمات 

اطالعات پرواز
  فرودگاه شهید کاوه بیرجند

20000048000000021/387/000/000
تا ساعت 14:30

1400/12/09

ساعت 08:30 
مورخ 

1400/12/11

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معبتر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح 
پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیش�نهادات خارج از س�امانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش�د والزم 
است پاکت )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- 

فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل دبیرخانه گردد.
شناس�ه آگهی  1274515                                                                                                                                                                                                      
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی5

شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه

ف
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3

شركت قند تربت حـیدریه در نظر داردآگهی مناقصه 
اصالح سیس�تم کنترل کوره بخار 60 تنی خود را به ش�رکت واجد ش�رایط از طریق مناقصه واگذار نمایند. کلّیه متقاضیان محترم میتوانند از روز چهار شنبه 
م�وّرخ 1400/11/20 با مراجعه به امور بازرگانی ش�رکت قند تربت حیدریه یا پایگاه  اینترنتی ش�رکت ب�ه آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و 
فرمهای A ، B و C مربوط به مناقصه را دریافت و پس از بررسی، پیشنهادات کتبی خود را در پاکات در بسته تا روز سه شنبه موّرخ 1400/11/26 به امور 

بازرگانی شرکت تسلیم نمایند. 
 هر متقاضی باید جهت شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود ، را به شماره حساب شبای IR  200170000000209182357007  نزد بانك ملی 

بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.
کلیه پاکتها در س�اعت 10 صبح روز چهارش�نبه موّرخ 1400/11/27 در محل اصلی ش�رکت به آدرس اس�تان خراس�ان رضوی - شهرستان تربت حیدریه 
ش�رکت قندگش�وده و برن�ده یا برن�دگان مناقصه معرفی خواهند ش�د. در صورت ضرورت و بنا به تش�خیص کمیس�یون معامالت ش�رکت ، مناقصه بصورت 

حضوری برگزار خواهد شد .
شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شرکت قند تربت حیدریه
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شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  از 
دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق 
www.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس

  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/11/18 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/28   
 ب– مهلت تحویل پیشنهادها:1400/12/14

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

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
طرح آبرسانی شهر بجستان )احداث 

2000001446000171مخزن 3000 متر مکعبی (
) 53/892/066/349 ریال( 

پنجاه و سه میلیارد وهشتصد ونودودو میلیون و شصت 
وشش هزار و سیصد و چهل و نه ریال

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

در حفظ و نگهداری آب كوشا باشیم

فراخوان جهت برگزاری
وم مناقصه عمومی 

ت د
نوب

14
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39
1

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
»خرید اقالم سامانه ارت ایستگاه های هواشناسی«

ایستگاه های  ارت  اقالم سامانه  مرحله ای »خرید  مناقصه عمومی یک  درنظردارد  هواشناسی کشور  سازمان 
هواشناسی« به شماره )2000003010000036( را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزارنماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت  ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهی مناقصه روز چهارشنبه  تاریخ 1400/11/20مي باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 روزشنبه تاریخ1400/11/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00روز یک شنبه تاریخ1400/12/15

زمان بازگشایی پاکت  ها: ساعت09:15 روزچهارشنبه تاریخ1400/12/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: تهران - میدان 

آزادی – خیابان معراج روبروی هلیکوپترسازی سازمان هواشناسی کشور و تلفن: 66070075.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768.
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   دولت مصمم 
به اجرای طرح 
رتبه بندی 
معلمان  
محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور 
روز گذشته در آیین 
بهره برداری از 
۲هزارو950پروژه 
آموزشی کشور از 
تصمیم دولت برای 
اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان خبرداد. وی 
افزود: در همین راستا 
با وجود آنکه الیحه 
 دولت قبلی برای 
رتبه بندی معلمان 
دارای اشکاالت و 
ایراداتی بود، اما 
رئیس جمهور تأکید 
کرده است همان الیحه 
را به مجلس شورای 
اسالمی ارائه دهیم تا 
موضوع رتبه بندی به 
سرعت پیگیری و به 
نتیجه برسد.

یادداشت

خبر

Khamenei.ir  در ســالــروز 
بیعت تاریخی همافران نیروی 
هوایی با امــام خمینی )ره( در 
ــهــمــن۱۳۵۷، رهبر معظم  ۱۹ب
ــدار  ــ انـــقـــاب اســـامـــی در دی
جمعی از فرماندهان نیروی 
هوایی و پدافند هوایی ارتش، آن بیعت شگفتی ساز 
را یک نقطه عطف خواندند و با تأکید بر اینکه عامل 
ماندگاری، استمرار و اثرگذاری آن حرکت بزرگ 
و تاریخ ساز یک کار رسانه ای و روایت صحیح آن 
ماجرا بر اساس یک قاب هنرمندانه بود، گفتند: 
امــروز نیز مقابله با تهاجم دشمن بــرای تحریف 
واقعیت ها، دستاوردها، پیشرفت ها و اقدامات 
حماسه آمیز نظام اسامی نیازمند یک حرکت 
دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت فریضه فوری و 

قطعی جهاد تبیین است.
حضرت آیت هللا خامنه ای در ابتدای این دیدار با 
اشاره به محدود بودن تعداد حضار به علت شرایط 
نامساعد کرونا گفتند: من همواره مقید به رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و عمل به توصیه های 
پزشکان هستم و در استفاده از ماسک اصرار دارم 
و چند ماه قبل نیز نوبت سوم واکسن را دریافت 

کردم.
ــاره به  حضرت آیـــت هللا خامنه ای سپس بــا اشـ
حرکت تاریخی نیروی هوایی در بیعت با امام )ره( 
خاطرنشان کردند: اگرچه نسل کنونی نیروی هوایی 
در آن روز حاضر نبوده اما همه کسانی که در نیروی 
هوایی بااحساس مسئولیت فعالیت می کنند، در 
افتخار و فضیلت آن روز شریک هستند؛ چراکه آن 
حرکت درواقع بیعت با آرمان ها و جهاد مقدسی 
بود که امام )ره( فرمانده مقتدر آن بودند، بنابراین 
آن حرکت معنوی ادامه دارد و همه کسانی که در 
مسیر آن آرمان ها قرار دارند، در آن حرکت سهیم 

هستند.
رهبر انقاب اسامی یکی از ویژگی های مهم آن 
حرکت بسیار تأثیرگذار را »تشخیص نیاز لحظه« 
از جانب افسران و همافران نیروی هوایی و انجام آن 
اقدام هوشمندانه بر اساس بصیرت برشمردند و 
گفتند: این حرکت همچنین نشان داد محاسبات 
آمریکا و رژیم منحوس پهلوی، غلط بود و از جایی 

ضربه خوردند که تصورش را نمی کردند.
حضرت آیــت هللا خامنه ای در بیان مهم ترین 
نکته درس آمــوز آن رویــداد تاریخی افزودند: اگر 
نیروهای جبهه حق و اسام، در هر میدان جهادی 
اعم از جهادهای نظامی، علمی، تحقیقاتی و سایر 
عرصه ها، حضور فعال، مؤثر و امیدوارانه داشته 
باشند و از جال و جبروت ظاهری طرف مقابل 

نهراسند، قطعاً محاسبات دشمن غلط از آب 
درخواهد آمد؛ زیرا این وعده تخلف ناپذیر الهی 

است.

باقیماندهآبرویآمریکاهممیرود ◾
ایشان خاطرنشان کردند: امــروز نیز محاسبات 
آمریکایی ها غلط از آب درآمــده و در حال ضربه 
ــبــاً تــصــورش  خـــــوردن از جــایــی هستند کـــه ق
را نمی کردند که آن هــم از طــرف رؤســـای جمهور 
خودشان است؛ یعنی رئیس جمهور قبلی و فعلی 
آمریکا با اقدامات خود عماً دست به دست هم 

داده اند که باقیمانده آبروی آمریکا را هم ببرند.
رهبر انقاب اسامی در بیان عمق داشتن حرکت 
آن روز نیروی هوایی به استمرار آن پس از انقاب در 
عرصه های مختلف اشاره کردند و افزودند: تشکیل 
جهاد خودکفایی نیروی هوایی در همان روزهای 
اول انقاب، خنثی کردن توطئه ها و کودتا در برخی 
پایگاه ها و اقدامات برجسته نیروی هوایی در دوران 
دفــاع مقدس، همه نشانگر آن است که حرکت 
۱۹بهمن۵۷ بر اساس عمق و روحیه بصیرت شکل 
گرفته بود و به همین علت در نیروی هوایی و ارتش، 
شهیدان برجسته ای همچون صیاد شیرازی، 
بابایی، ستاری، کاهدوز، فکوری و فاحی چهره 

نمایاندند.
حضرت آیت هللا خامنه ای یکی از دالیل این عمق 
و بصیرت در نیروی هوایی را ارتباط نزدیک آن ها 

در دوران رژیم طاغوت با مستشاران آمریکایی و 
مشاهده دیکتاتوری، تسلط و فساد اخاقی آن ها 
ارزیابی و خاطرنشان کردند: حضور آمریکایی ها در 
ارتش ایران داستان غم انگیزی است که احتماالً 
نسل جوان از آن اطاعی ندارد اما یک نمونه آن، 
استفاده چندباره آمریکا و انگلیس از ارتش ایران 
برای سرکوب ملت های مظلوم بود که این، یکی از 
خیانت های رژیم پهلوی به ارتش و ملت ایــران و 

همچنین جنایت در حق ملت های دیگر است.
رهبر انقاب با تأکید بر اهمیت »جهاد تبیین«، 
عکس منتشرشده از بیعت هــمــافــران بــا امــام 
خمینی )ره( را نمونه ای از اثر ماندگار کار تبیینی 
برشمردند و گفتند: عامل ماندگاری و اثرگذاری آن 
حادثه تاریخ ساز و تحول آفرین، همان قاب تصویر 
هنرمندانه ای بود که با امکانات رسانه ایِ محدود 
آن روز منتشر شد و این نشان دهنده اثر بی بدیل 

روایتگری درست از حوادث است.
ــاره بــه گسترش انـــواع رسانه ها در  ایــشــان بــا اشـ
بسترهای مختلف، سیاست قطعی رسانه های 
معاند اسام و ایران را تحریف واقعیت ها با به کار 
بستن دروغ های حرفه ای دانستند و افزودند: آن ها 
برای اجرای این سیاست، با بزک کردن چهره زشت 
و فاسد رژیم طاغوت و پوشاندن خیانت های آن ها، 
حتی به دنبال تزئین و آرایش تصویر سراپا جنایت 
ســاواک هستند و در مقابل، با مخدوش کردن 
چهره انقاب و امام بزرگوار، پیشرفت ها، حقایق و 

نقاط مثبت انقاب را کاماً کتمان و نقاط ضعف را 
صدها برابر بزرگ نمایی می کنند؛ بنابراین در مقابل 
این تهاجم رســانــه ای، جهاد تبیین یک فریضه 

قطعی و فوری است.

دیکتاتوریرسانهایغربعلیهآزادیبیان ◾
حضرت آیت هللا خامنه ای دیکتاتوری رسانه ای را 
یکی از انواع دیکتاتوری قدرت های غربی باوجود 
ادعـــای آزادی بیان آن هــا خواندند و با اشـــاره به 
مصادیقی از آن همچون حذف نام و عکس شهید 
سلیمانی در فضای مجازی خاطرنشان کردند: 
آن ها هر کلمه و تصویری را که باسیاست های غربی 
معارض باشد، ممنوع االنتشار می کنند و در مقابل 
ــرای تخریب اســام و جمهوری  از همین فضا ب

اسامی، استفاده حداکثری می کنند.
ایشان در مقابل این واقعیت تلخ، وظیفه همگان 
به ویژه مسئوالن و متولیان رسانه ملی و صاحبان 
انواع رسانه ها را به میدان آمدن و روایت صحیح 
پیشرفت ها و خدمات بزرگ انقاب دانستند و 
افزودند: کارهای بزرگ و حماسه آمیزی در طول 
ایــن چند دهــه در عرصه های گوناگون همچون 
اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت 
و درمان، صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماسی و 
سیاسی، دفاعی و امنیتی رقم خــورده است، اما 
به علت کم کاری ها انعکاس و خبر چندانی از این 
اقدامات حیرت آور در مجموعه رسانه ای کشور 
وجود ندارد، درحالی که هر یک از آن ها سرفصلی 
برای جهاد تبیین است. رهبر انقاب گفتند: نباید 
گذاشت بعضی از مشکات اقتصادی و معیشتی 
روی این پیشرفت ها و حماسه ها گردوغبار بنشاند 
و آن هــا را از چشم مــردم دور کند و به فراموشی 
سپرده شود. حضرت آیت هللا خامنه ای همچنین 
با اشاره به »تهاجم ترکیبی« جبهه دشمن علیه 
ایران یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، 
رسانه ای و دیپلماسی تأکید کردند: در مقابل این 
تهاجم ترکیبی و دسته جمعی، نمی توانیم همیشه 
در موضع دفاعی بمانیم و ما نیز باید در زمینه های 
مختلف ازجمله رســانــه ای، امنیتی و اقتصادی 
تهاجم ترکیبی کنیم که در ایــن زمینه اهــل فکر 
و اقــدام به خصوص مسئوالن، موظف به تاش 

هستند.
ــزون کشور  ایشان در پایان، پیشرفت های روزافـ
برخاف اراده بدخواهان را نویدبخش فردایی بهتر 
برای ملت دانستند. رهبر معظم انقاب  همچنین 
با اشاره به ایام پربرکت ماه رجب، آحاد مردم به ویژه 
جوانان را به بهره مندی از فیوضات الهی و معنوی 

این ماه توصیه کردند.

رهبر معظم انقالب بر مأموریت گروهی در عرصه سیاسی، اقتصادی، امنیتی، 
رسانه ای و دیپلماسی در برابر جبهه دشمن تأکید کردند

»تهاجم ترکیبی« متقابل

خبرخبر
روزروز

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی درپی درگذشت سعید تشکری 
تولیت آستان قدس رضوی باصدور پیامی درگذشت 
نویسنده متعهد و انقابی، سعید تشکری را تسلیت 

گفت.
به گزارش آستان نیوز، متن پیام تسلیت حجت االسام 

والمسلمین احمد مروی به شرح زیر است:
درگذشِت نویسنده متعهد انقاب، خالق آثار ماندگار در 
عرصه ادبیات دینی و انقابی، خادم الرضا)ع( ، شادروان 

سعید تشکری بــرای تمامی اصحاب فرهنگ و ادب 
خسارت بار است.

ایــن نویسنده سختکوش و انقابی، تمام استعداد 
ــا و   برجسته و هنر فــاخــر خــود را در خــدمــت ارزش هــ

آرمان های معنوی انقاب اسامی قرار داده بود.
حاصل عمر پــربــار او عـــاوه بــر ده هـــا اثــر گرانسنگ و 
ارزشمند، شــاگــردان توانمند بسیاری اســت که امید 

است ادامه دهنده راه او به سوی قله های واالی هنر دینی 
و انقابی باشند .

ــاره زندگی  حضرت امام  نگارش رمان های متعدد درب
علی بن موسی الرضا_ علیه آالف التحیة والثناء_ از 
جمله اوسنه گوهرشاد، موقف، آبی ها و غریب قریب، نام 
او را در شمار خادمان فرهنگی آن حضرت جاودانه کرد و 
امید است تاش خالصانه او مقبول درگاه آن هشتمین 

امام رئوف قرار گیرد.
این جانب این ضایعه اسفبار را به عموم اهالی فرهنگ 
و ادب و همچنین به خانواده محترم آن مرحوم تسلیت 

عرض می کنم.

احمدمروی
تولیتآستانقدسرضوی

در  حاشيه

 دستی به 
جام باده و 
 دستی به 
زلف یار!

 به تازگی 
محمدجواد حق شناس 
از چهره های فعال 
سیاسی حامی دولت 
روحانی گفته است 
»متأسفانه در شرایط 
 فعلی 
فاصله جدی با 
آرمان های انقاب 
اسامی که برایش 
بسیار زحمت کشیده 
شد، وجود دارد.« 
می شود گفت امثال او 
مصداق »دستی به جام 
باده و دستی به زلف 
یار« هستند. چراکه هم 
دستی در ناکارآمدی و 
روی کار آوردن دولتی 
ناکارآمد دارند و هم 
زبان به نقد ضعف های 
نتیجه شده از دولت 
محبوبشان گشوده اند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000521   سالم علیکم. در رابطه با بدهی 
فقرا حساب دفتری و اجاره عقب مانده آدرس 
یا تلفن یاران مهر را در روزنامه چاپ بفرمایید؛ 
چون بنده از این افراد گرفتار خیلی می شناسم.
9140000544  وزیری که نسبت به حق وحقوق 

معلمان تعصب ندارد و در کمیسیون مجلس 
حاضر نمی شود و معلمان را با رفتار خود علیه 

نظام تحریک می کند، باید استیضاح شود.
9150000742 باید اسم جهاد کشاورزی را به 
جهاد ماهی گیری از آب گل آلود تغییر دهند. 

چون برای ارزانی قدمی برنمی دارند، بلکه 
هرجنسی که گران می شود صبرمی کنند تا به 
قیمت نهایی گرانی برسد بعد در انبارها را باز 

می کنند و با یکی دو تومان ارزان تر منت سرمردم 
می گذارند.

9220000239  باعرض سالم وادب. بی اثرشدن 
تحریم ها حاصل سال ها استقامت دینی و تالش 

در مسیر خودکفایی بود. پس نتیجه گرفته 
می شود رشد تولید فایده های زیادی دارد که در 

رأس آن رفع بیکاری است.

پیامدهای یک معافیت
 مهدی علوی؛ کارشناس مسائل سیاسی 

اوایل هفته جاری بود که ایاالت متحده در میانه 
مذاکرات وین، معافیت های تحریمی علیه برخی 
تأسیسات هسته ای کشورمان را بازگرداند. این 
معافیت های تحریمی به کشورها و شرکت های 
خارجی اجازه می دهد تا در پروژه های غیرنظامی 
نیروگاه هسته ای بوشهر، نیروگاه آب سنگین اراک 
و رآکتور تحقیقاتی تهران کار کرده و فعالیت کنند. 
براساس اعــام مقامات دیپلماتیک آمریکایی، 
بازگرداندن معافیت این تحریم ها از سوی دولت 
جو بایدن به منظور تسهیل گفت وگوها طراحی 

شده است.
هرچند این معافیت ها در عمل هیچ تأثیر خاصی 
در مسئله هسته ای کشورمان ندارد، اما در سمت 
مقابل زمــانــی کــه به جزئیات و ابــعــاد ایــن اقــدام 
واشنگتن دقــت می کنیم، مسائل دیــگــری نیز 
به چشم می خورد که از جوانب مختلف دارای 
اهمیت بسیار بیشتری هستند. به طور مشخص، 
اقدام اخیر آمریکا بازی پیچیده ای است که اهداف 

ذیل را دنبال می کند.
قرار دادن چین و روسیه مقابل جمهوری اسامی 
نخستین هدفی است که از این امر ممکن است 
حاصل شــود. ازآنجا که این دو کشور در شورای 
امنیت هم حق وتو دارند، عموماً موضع مثبتی را 
در قبال پرونده هسته ای کشورمان اتخاذ می کردند، 
این امر می تواند شکافی را میان نظرات تیم ایرانی 

در مقابل تیم چینی و روسی ایجاد کند.
در سمت مقابل نیز ایاالت متحده با گرفتن ژست 
رفع محدودیت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران، این القا را نیز تثبیت می کند که فعالیت های 
هسته ای جمهوری اسامی، بخش نظامی هم 
دارد و براساس این اقدام، صرفاً بخش غیرنظامی 

از تحریم ها معاف شده است.
در همین حال، یکی دیگر از مواردی که به خصوص 
پس از اعام این مسئله در فضای داخلی به چشم 
خورد، افت قیمت در برخی بازارهای وابسته نظیر 
ــود. اعــان یک مسئله بی اهمیت از سوی  ارز ب
واشنگتن می تواند فشاری بر تیم مذاکره کننده برای 
پذیرفتن هرچه زودتر توافق و کوتاه آمدن از شروط 
نظام ایجاد کند و فضای داخلی را نسبت به نزدیک 

بودن به توافق شرطی کند.
از سوی دیگر، پس ازآنکه وزارت خارجه آمریکا 
معافیت های تحریمی هسته ای را اعام کرد، این 
کشور در بسیاری از رسانه های وابسته به غرب 
به عنوان اقدام کننده اول شناخته و به تبع آن، 
فشاری رســانــه ای بر ایـــران به عنوان اعمال قدم 
واکنشی ایجاد شد. این مسئله به خصوص زمانی 
اهمیت مضاعف می یابد که در صــورت به هم 
خوردن مذاکرات و عدم توافق، بازی مقصرنمایی 
ایــران کلید زده شده و در پمپاژهای خبری اعام 
خواهد شد دلیل این شکست، ایران بود؛ چراکه 
ایاالت متحده اقــدام خود را انجام داد، اما ایران 
اقدام متقابل اتخاذ نکرد. همه این موارد و پیامدها 
در حالی شکل گرفته که اقــدام ایاالت متحده، 
نه تنها فایده خاصی نداشته، بلکه عمدتاً تا زمان 
حصول توافق احتمالی، باعث شکل گیری همکاری 
هسته ای خاصی نخواهد شــد. اقـــدام ادعایی 
واشنگتن در بهترین حالت خود یک سوء نیت 

است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در پشت خیمه دشمن هستیم

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ضمن سخنرانی در حسینیه جــمــاران با 
تأکید براینکه طرف مقابل چون در موضع ضعف 
است، حق ندارد برای ما شرط تعیین کند، گفت: 
تعیین شرط آن ها مثل این است که آلمان نازی 
بعد از جنگ جهانی دوم شــرط تعیین کند. به 
گزارش فارس، وی اظهار کرد: امروز فشار حداکثری 
ــورده اســـت؛ چــراکــه یکی از اهــداف  شکست خـ
ایــن فشار بــه صفر رســانــدن فـــروش نفت ایــران 
بود، درحالی  که امــروز وزیر نفت می گوید در روز 
۱.2میلیون بشکه نفت می فروشیم. وی افــزود: 
حــاال در ایــن شرایط که به پشت خیمه دشمن 
رسیدیم و دشمن در آستانه شکست خــوردن 

است، نباید به بازی های رسانه ای توجه کنیم.

خبـر

آرش خلیل خانه  رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه 
شفاف نبودن بازار رمز ارزها سبب 
ضــرر و زیــان و فراهم آمــدن امکان 
کاهبرداری از مردم شده است، از دستگاه های 
متولی در دولت و بانک مرکزی خواست پیش از 
بروز مشکل و بحران برای شفاف سازی و تعیین 
ــازار اقــدام کنند. ذبیح هللا  تکلیف حقوقی ایــن ب
خداییان که در جایگاه سخنگوی قــوه قضائیه 
به پرسش خبرنگار ما دربــاره نتیجه درخواست 
رئیس این قوه از بانک مرکزی بــرای ساماندهی 
بازار رمزارزها به ویژه پس از تجربه تلخ بازار بورس و 
نگرانی از ریزش قیمت رمزارزها در هفته های اخیر 
پاسخ می داد، با اشاره به اینکه در برخی کشورها 
موضوع رمزارزها تعیین تکلیف شده و برخی آن ها 
را قانونی و دارایــی رسمی تلقی کــرده و مشمول 
مالیات کرده اند، برخی آن ها ارز خارجی شناخته 
و برخی هم غیرقانونی اعان کرده اند، خاطرنشان 
کرد: در کشور ما باوجوداینکه مردم زیادی در این 
بخش ورود کرده و فعال هستند، اما متأسفانه این 

بازار شفاف نیست، به همین دلیل عده ای متضرر 
می شوند. وی تصریح کــرد: برخی افــراد سودجو 
نیز از این فرصت و بستر سوءاستفاده و اقدام به 
کاه برداری می کنند و پول های مردم را به جیب 
می زنند که تاکنون نیز چند پرونده در دستگاه 

قضایی در ارتباط با رمزارزها تشکیل شده است.

متولیانتافرصتهستچارهجوییکنند ◾
خداییان گفت: به دلیل اینکه هنوز رمزارزها در 
کشور ساماندهی و تعیین تکلیف نشده است، 
رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری تذکر دادند 
بانک مرکزی و متولیان امر این موضوع را تعیین 

تکلیف و اعام کنند قصد دارند با پدیده رمزارزها 
چه کار کنند؟

ــه داد: بــایــد متولیان اقتصاد کشور  وی ادامـ
تصمیم گیری و شفاف سازی کنند. نباید منتظر 
باشیم مشکلی در جامعه اتفاق بیفتد و بعد به 
فکر چاره باشیم تا فرصت است باید چاره جویی 
شــود. امیدواریم این موضوع هرچه سریع تر 
شــفــاف ســازی شـــود. وی در پــاســخ بــه پرسش 
دیگری دربـــاره مقاومت برخی دستگاه ها در 
بــرابــر آزادســــازی حــریــم دریــاهــا و رودخــانــه هــا 
ــاره به  و درخــواســت اراضــی مــعــوض نیز بــا اشـ
ــدامــات خــوب صـــورت گرفته در هفته های  اق

ــوه قــضــائــیــه و  ــور رئــیــس قـ اخــیــر پــس از دســت
رئیس جمهوری در رهاسازی حریم دریای خزر 
و رودخانه کرج، خاطرنشان کرد: این اقدامات 
نشان می دهد زمانی که قــوه قضائیه و دولت 
باهم همراه و همدل باشند، کارها به خوبی پیش 
می رود و همکاران قضایی در تمام نقاط کشور 
هرجایی که به حریم رودخانه، دریاچه و سواحل 
تجاوز شده باشد، نسبت به آزادسازی آن اقدام 
می کنند. خداییان تصریح کــرد: در این مدت 
نــیــروی هــای نظامی، انتظامی و دستگاه های 
دولــتــی پیش قدم شــده انــد و هرجایی کــه نیاز 

باشد، تخریب می شود.

ــاه ◾ بهمحضرسیدنپاسخاستعالمهادادگ
کرسنتآغازمیشود

وی در خصوص پیشرفت پــرونــده کرسنت هم 
با اشاره به استعام های صورت گرفته در ارتباط 
با تحقیقات الزم در این پرونده گفت: به محض 
اینکه پاسخ استعام ها به دست ما برسد، دادگاه 

کرسنت آغاز خواهد شد. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به قدس:

متولیان پیش از بروز مشکل، بازار رمزارزها را شفاف و قانونمند کنند 

نشست خبری
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قدس  علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
صبح روز گذشته دریــک نشست خبری از 
پرداخت سود سهام عدالت تا پایان اسفند 
خبر داد. به گزارش فارس بهادری جهرمی با 
تأکید براینکه سود سهام عدالت امسال بیش 
از 2/۵ بــرابــر آخــریــن پــرداخــت اســت گفت: 
ســود پرداختی هــر نفر بین ۵۳۰تـــا ۵۵۰هـــزار 
تومان خواهد بــود که یک خانوار چهار نفره 
معادل 2میلیون تومان دریافت خواهد کرد. 
بهادری جهرمی همچنین با اشــاره به تدابیر 

اتخاذ شده در  ستاد کرونا، گفت: از ابتدای 
شناسایی اُمیکرون در آفریقا اقدامات الزم 
در کــشــورمــان بـــرای مــحــدودســازی سفرهای 
خــارجــی صـــورت گــرفــتــه اســـت، امـــا بــاوجــود 
همراهی در تزریق دز اول و دوم، آمار تزریق 

دز سوم قابل قبول نیست که مــردم باید 
در انجام آن جدی باشند، همچنین به 
مسئوالن استانی اختیار داده شده هر 
استانی با توجه به شرایط خودشان 

تصمیم گیری  کنند.

 سخنگوی دولت 
در جمع خبرنگاران مطرح کرد

پرداخت سود 
 سهام عدالت 
تا پایان سال 



الکترونیکی 
سفته بگیرید

احسان خاندوزی 
وزیر اقتصاد نوشت: 

با پیگیری وزارت 
اقتصاد،  مردم 

می توانند بدون 
نیاز به مراجعه 

حضوری و به طور 
۲۴ساعته به  سفته 
و  برات الکترونیکی 

دسترسی داشته 
باشند. امکان جعل از 

بین می رود و رصد 
آن نیز  شفاف خواهد 

شد. در گام نخست 
سه بانک، این خدمت 
جدید را در دهه فجر 

آغاز کردند.

خبرخبر
خوبخوب

آمــارهــای رسمی وزارت صمت نشان می دهد میزان 
اقبال سرمایه گذاران برای گرفتن مجوزهای تأسیس و 
راه انــدازی واحدهای صنعتی نسبت به دولت گذشته 
به طور چشم گیری افزایش یافته است. به گزارش ایرنا 
طبق این آمار، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ۲۹ هزار 
و ۴۵۸ فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شد. این آمار 

در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۵/۵ درصدی 
نشان می دهد. مطابق آمــارهــای رسمی منتشر شده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش بینی می شود برای 
این مجوزهای صنعتی ۹۶۵ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری انجام شــود که نزدیک به ۱۴۶ درصد 

بیشتر از مدت مشابه در سال پیش است.

بر اساس این آمارها، اشتغال پیش بینی  شده برای این 
تعداد مجوزهای صنعتی  ۷۱۷ هزار و ۹۹۵ نفر است که 

۱۳درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. 
ــاهــه امـــســـال همچنین صــــدور پــروانــه هــای  در ۹ م
بهره برداری ایجادی و توسعه ای با رشد ۴/۹درصدی در 

هم سنجی با پارسال به ۵ هزار و ۳۷۵ فقره رسید.

زهرا طوسی  گـــروه اقتصاد 
ــامــه قــدس در نظر دارد در  روزن
سلسله گــزارش هــایــی پــرونــده 
صنعت خــودروســازی کشور را 
ورق زده و با گستره ای از مباحث 
شامل راهبرد صنعتی، بحث های 
مالکیتی، نهضت داخلی سازی، انواع سیاست های 
واردات و صادرات، شیوه قیمت گذاری خودرو و... با 
کارشناسان این حوزه به واکاوی چالش ها و راهکارهای 
تولید تا فروش در این صنعت بپردازد. در این قسمت 
در گفت وگو با فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو از 
انحصار خواهیم گفت و از اینکه چگونه خودروسازان 
سال هاست در پناه دیوار بلند انحصار، نه  تنها تالشی 
برای ارتقای کیفیت و فناوری های کهنه محصوالت 
خود نمی کنند که حتی امکانات ضروری آن ها را نیز 
حذف و با عنوان آپشن به مشتریان غالب می کنند.

انحصار مدیریت  شده بازار خودرو ◾
فربد زاوه، کارشناس حــوزه خــودرو می گوید: روی 
کاغذ خبری از انحصار در صنعت خودروسازی ایران 
نیست. به گفته وی، اگر انحصار را طبق استاندارد 
بازار جهانی، داشتن سهم بازار بیشتر از ۵۰ درصد 
در یک حوزه از بازار توسط یک شخصیت حقوقی 
تعریف بکنیم هیچ  کدام از خودروسازان ما انحصاری 
نیستند. اگر بیاییم استاندارد جهانی دیگری را مالک 
قرار بدهیم که بر اساس آن بازاری انحصاری است که 
در آن فقط یک یا دو شخصیت حقوقی فعال باشند، 
بــاز هم صنعت خــودروســازی انحصاری نیست. 
اما حقیقت این است که مثل بانکداری بدون ربا، 
بازار خودرو نیز روی کاغذ در یک فضای رقابتی اداره 
می شود ولی در عمل به شکلی انحصاری مدیریت 
مــی شــود.زاوه می گوید: درســت اســت که ۸۰ جواز 
تولید در کشور صادر کردند که ۴۰ مورد از آن ها نیز 

فعال هستند ولی اوالً سهم این ها مدیریت  شده 
اســت، ثانیاً هر کــدام در بخش مشخصی از بــازار 
حضور دارند و به حوزه دیگری ورود پیدا نمی کنند، در 
نتیجه رقابتی شکل نمی گیرد که در آن بخواهد ارتقای 
تولید اتفاق بیفتد و  انحصارگر در کشور رگوالتور و 

تنظیم گر است.

ابتالی صنایع مختلف به انحصار دولتی خزنده ◾
وی توضیح می دهد: آن  کسی که در وزارت صمت 
نشسته، کسی است که این انحصار را برای خودش 
شکل داده ولی اشکالی که ایجاد شده این است 
که این صنعت در قالب انحصار دولتی شــروع به 
کار کرده و سپس از انحصار دولتی به انحصاری در 

مالکیت خصوصی تبدیل  شده و دائماً هم جهت 
ذهنی را به این سمت برده که اشکال همان ۶درصد 
باقی  مانده سهام دولتی است و اگر آن را واگذار کنیم 
مسئله این صنعت حل می شود در صورتی  که ما در 
سایر صنایعی هم که دولت حضور سهامداری ندارد 
همین فساد را می بینیم. در لوازم  خانگی ۴۰شرکت 
هستند و هیچ  کــدام مالکیت دولــتــی نــدارنــد، در 
صنعت مرغ و طیور ۲هــزار و ۶۰۰شرکت داریــم که 
هیچ  کدام در انحصار دولت نیستند آنجا هم وضع 
به همین منوال است. فقط در جایی مثل صنعت 
خودرو می شود در اینترنت جست وجو کرد و تفاوت 
بین پراید و تویوتا کروال را دید ولی تفاوت سالمت 
مرغ ایران و آلمان قابل  احصا نیست. داستان این 

است که در سیاست گذاری های کالن بحث ما این 
ــای کشور را از مصرف کننده جدا  بــوده که ارزش هـ
کردیم و گفتیم می خواهیم به یکسری شاخص های 
خودمان برسیم مثالً اشتغال، جلوگیری از ارزبری و 
خودکفایی، دور زدن تحریم ها و... بنابراین برای اینکه 
به این ارزش ها برسیم یک انحصار دولتی خزنده در 

همه این حوزه ها ایجاد کردیم.

انحصار دولتی دستمایه فساد برخی افراد ◾
ــن میان  ــن کــارشــنــاس توضیح مــی دهــد: در ای ای
ــبــوده اســت  ــه  تنها رضــایــت مــشــتــری مــطــرح ن ن
ــدازه گــیــری کنیم بلکه در  کــه بخواهیم آن را ان
شاخص های اعالمی هم عملکرد خوبی نداشتیم؛ 
یعنی اشتغال ایجاد شــده ولــی بی کیفیت. فرد 
ــازی اســـت ولــی  ــودروسـ کــارمــنــد فـــالن شــرکــت خـ
حقوقش کفاف گــذران زنــدگــی اش را نمی دهد و 
شب هم با اسنپ کار می کند. گفتیم ارزبری اتفاق 
نیفتد. بله ایران خودرو دیگر ارزی خرید نکرده ولی 
به جای آن فالن شرکت قطعه ساز خریدهای ارزی 
کرده است. گفتیم می خواهیم تحریم را دور بزنیم 
ولی با آن روشی که دور زدید هم هزینه هایتان باال 
رفــت و هم کاالیی تولید کردید که دارد اقتصاد 
ملی را فلج می کند و جان مردم را می گیرد؛ یعنی 
نه  تنها به هدف اصلی که باید رضایت مشتری 
باشد نرسیدیم که در تحقق آن اهدافی هم که 
تعریف کردیم موفق نبودیم، پس این یک انحصار 
دولتی است که دولت در راستای اهدافی که برای 
خودش تعریف کرده به آن دامن می زند و طبعاً 
این انحصار دستمایه این شده است که برخی 
افراد بتوانند موقعیت مالی و قدرتی خود را تثبیت 
کنند و چون این کار تبعاتی نداشته به آن ادامه 
می دهند، مثل فــردی که ادعــا می کند می تواند 
ــدازی کند که جهش  خط تولید در سنگال راه انـ

صادراتی را شاهد باشیم و بعد نه  تنها این کار 
را نکرده که خسارت های جبران ناپذیری هم به 
صنعت خــودروســازی زد. این اشکالی است که 

وجود داشته است.

انحصار، تولیدکنندگان خارجی را هم به فساد  ◾
می کشد

وی می گوید: فهمیدن اینکه صنعت خودروسازی 
ــه ای دارد نیازمند  ــت ــران چـــه وضــعــیــت آشــف ــ ایـ
جست وجو کــردن هم نیست. یک تویوتا کمری 
۱۴ ســال کــار کــرده را باید یک و نیم برابر دنــا پول 
بدهی چه دلیلی دارد جز اینکه مردم می دانند این 
ماشین بعد ده هــا سال بهتر از این ماشین نو کار 
می کند. این فضای کشور است شما هنوز هم با 
۱۰۰میلیون نمی توانی یک بی ام و ۳۲۰ مدل ۱۹۷۷ 
بخری. ماشین پس از ۴۵ سال از یک پراید صفر 
کیلومتر بین مردم هم امن تر، هم مطلوب تر و هم 

ارزشمندتر است.
وی می گوید: بحث سر ایــن هم نیست که مارک 
ماشین چیست. فکر نکنید اگر به  جای پژو، تویوتا 
تولید می کردیم وضع بهتر بود، فکر نکنید شخصیت 
ژاپــنــی بهتر از یــک فرانسوی اســت شما وقتی به 
آن هــا شرایط انحصاری می دهید آن هــا هم خراب 
می شوند. اینکه بگوییم واردات آزاد شود مشکل 
حل می شود خیر. چون مدیریت توزیع مهم است. 
شما می توانید مدل آقای نعمت زاده واردات کنید و 
مشکلت بیشتر شود. آقای نعمت زاده به بازار ورود 
کرد گفت می خواهم این بــازار را مدیریت و حقوق 
مصرف کننده را رعایت کنم خودروهای وارداتی اپتیما 
۱۳۰ میلیون تومان بود شد ۲۵۰ میلیون تومان، پراید 
هم به اندازه قیمت خودش در دو سال هزینه ندارد. 
این  طور واردات به نفع مــردم نیست، فقط به کام 

یکسری رانت خوار جدید است.

قدسمسئلهانحصاردربازاراتومبیلکشوررابررسیمیکند

رقابت کاغذی خودروسازان

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9744 چهار شنبه 20 بهمن 1400   7 رجب 1443  9 فوریه 2022   سال سی و پنجم    شماره

قیمت پاوربانک
PowerCore A1214 انکر  

10400 میلی آمپر ساعت
400,000 تومان

Redmi شیائومی مدل  
20000 میلی آمپر ساعت

4۸2,000 تـومـان

 PX105 ژیپین مدل  
20000 میلی آمپر ساعت

4۹۹,000 تومان

 GP10 سیلیکون پاور مدل  
10000 میلی آمپر ساعت

۳۶۹,000 تـومـان

 P20000QCD ای دیتا  
20000 میلی آمپر ساعت

555,000 تومان

 KP10017 کینگ استار مدل  
10000 میلی آمپر ساعت

۳50,000 تـومـان

رنا
 ای

ه -
ند

ش
خ

ن ب
س

ح
 م

66.400.000نیم سکه36.500.000ربع سکه1.281.169بورس 243.532دالر )سنا(50.270.000 مثقال طال 166دینار عراق )سنا(114.210.000سکه11.606.000 طال  1۸ عیار1.818اونس طال 66.312درهم امارات )سنا(

  نشانه های 
 بازگشت رونق 
به بخش صنعت

      صفحه 3

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 1400/21 )نوبت دوم(
شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت 
 www.setadiran.ir : اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
مراجعه نمایند. ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکتها 
از طریق سامانه یاد شده انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند. 

-  آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1400/11/20
-  آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1400/12/04

-  تاریخ بازگشائی پاکتهای الف و ب : ساعت :09:00 مورخ 1400/12/07
-  تاریخ بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت )ج( : ساعت 13:00 مورخ 1400/12/07

مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
شماره فراخوانصالحیت و پایه پیمانکارانفرآیند ارجاع کار)ریال(

سامانه ستاد

انجام خدمات گشت و کنترل اراضی ، حفاظت فیزیکی 
دریاچه مصنوعی ، پارک متحرک ، پارک انرژی ، 

آرامستان و ساختمان اداری و تامین 3 دستگاه خودرو 
مزدا و تامین نیروی انتظامی در شهر جدید گلبهار

41/086/861/5752/055/000/000

حداقل رتبه 3 از مرکز انتظام 
فرماندهی انتظامی و گواهینامه 

صالحیت ایمنی پیمانکاری صادره از 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

2000001276000022
14
11
38
2

14
11
38
0

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن 

رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.       
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  1400/11/20                           مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاریخ  1400/11/25 

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:  
1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر  . )برابر فرمهای هیئت دولت( و یــــــا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   
4060030607655863 نزد بانک مرکزی  به شماره شبای ir410100004060030607655863 در  

وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات                                            اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     
      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه ردیف
نوعاعتبارموضوعمحل اجراتدارکات الکترونیک دولت

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد براساس فهارس بها 
سال 1400 با شرایط  مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 
10  صبح  مورخ

1
تکمیل 6کالسه فرخک )نجفی( نیشابور  

617.628.271.12788۵.000.0001400/12/091400/12/11سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشینیشابور2000004۵4200008۵

2
تکمیل آموزشگاه 4 کالسه مژن آباد خواف 

پالن معماری آبخوری ، محوطه خواف2000004۵42000086
619.672.578.658990.000.0001400/12/091400/12/11فهرستیعمرانیبتنی،دیوار فنسی

3
تکمیل و توسعه 4 کالسه ابتدائی تکمار 

۵9.839.232.043۵00.000.0001400/12/091400/12/11سرجمععمرانیتکمیل ساختمان آموزشیخلیل آباد  خلیل آباد 2000004۵42000087

 آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی به منظور تامین منابع مالی، 
احداث و بهره برداری پروژه نیروگاه برق آبی - ایس�تگاه انتقال 

آب شیرین دره به بجنورد در قالب قراردادی BOO )مزایده(

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

خراسان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
شمالی با استناد به دستورالعمل تعیین نرخ 
ماده  ”ت“  بند  موضوع  برق  تضمینی  خرید 
توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   48
اصالحیه  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
آن و نیز مصوبه شماره 1400/15224/20/100 
با  نیرو  محترم  وزیر   1400/02/25 مورخ 
از  برق  تضمینی  خرید  نرخ  ابالغ  موضوع 
دارد  نظر  در  كوچك  آبی  برق  نیروگاههای 
برق  تولید  ظرفیت های  از  استفاده  امکان 
بر  فشارشکن  مخزن  تاسیسات  طریق  از 
به شهر  آب سد شیرین دره  انتقال  روی خط 
قرارداد  انعقاد  و  مزایده  طریق  از  را  بجنورد 
نماید: واگذار  ذیل  مشخصات  با   BOO

طول خط: 2800 متر
اختالف ارتفاع: 112 متر
دبی: 380 لیتر بر ثانیه

رقابت:  در  شرکت  نامه  ضمانت  مبلغ  الف- 

1،100 میلیون ریال
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  پذیر:  سرمایه 

خراسان شمالی
دوره احداث : 12 ماه

دوره بهره برداری تجاری: 19 سال
ب- شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه 
موردنیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و 

بهره برداری پروژه های مشابه
-سرمایه گذاران واجد شرایط میتوانند حداکثر 
روزنامه،  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز   10 تا 
سایت   از  را  کار  اجرای  توان  ارزیابی  اسناد 
شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی 
و  دریافت   www.abfankh.ir آدرس  به 
حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1400/12/1 اسناد 
را در پاکت الك و مهر شده به  تکمیل شده 
کوچه  نبش  دولت،  بلوار  بجنورد،  نشانی: 
ورزش، شرکت آب و فاضالب استان خراسان 

شمالی تحویل و رسید دریافت دارند.
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نوبت دوم



   بازیگر 
تازه نفس 
می تواند 
سیمرغ را از آن 
خود کند؟  
تورج الوند در 
فیلم »نگهبان 
شب« ساخته رضا 
میرکریمی در 
نخستین تجربه 
بازیگری در سینما 
چنان از عهده نقش 
خوب برآمده است 
که او را یکی از 
شانس های سیمرغ 
می دانند. 
او از میان 13 هزار 
ثبت نام کننده 
برای بازی در فیلم 
میرکریمی انتخاب 
شد و حاال باید 
ببینیم نگاه هیئت 
داوران به این بازیگر 
تازه نفس چگونه 
خواهد بود؟

یادداشت های روزانه

خبرخبر
روزروز

ساعد سهیلی در نشست خبری »شهرک«: با سیمرغ یا بدون آن مسیرم را ادامه می دهم
کریمی  روز گذشته ســاعــد سهیلی، بــازیــگــر فیلم 
»شهرک« در نشست رسانه ای این فیلم درباره پذیرفتن 
این نقش و فــراز و فرودهای آن گفت: من هم در طول 
دوران کــاری ام تست بازیگری داده ام که نخستین بار 
برای فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی بود. جواد عزتی 
بازیگردان آن فیلم بود و اصــرار داشت من در آن فیلم 

حضور داشته باشم، آن موقع کسی نمی دانست که 
من فرزند سعید سهیلی هستم. وی درباره چالش های 
نقشش در »شهرک« گفت: ابتدا وقتی فیلم نامه را 
خواندم دچار تردید شدم که چطور این فیلم می تواند 
با مخاطبش ارتباط برقرار کند اما امروز از خروجی کار 
راضی هستم. سعی کردم صحنه ها را باور کنم و این با 

کمک عوامل میسر شد، در پشت صحنه خیلی راجع 
به آن صحبت کردیم تا به نتیجه رسیدیم.

ــاره کاندیدا شدن و گرفتن سیمرغ گفت:  سهیلی درب
من سال هاست که در جشنواره بوده ام، فیلم دوستانم 
را می بینم و از آن ها یاد می گیرم. با سیمرغ یا بدون آن 
مسیرم را ادامه می دهم اما جشنواره و سیمرغ گرفتن را 

هم دوست دارم.
علی حضرتی، کارگردان فیلم نیز در واکنش به شباهت 
ــازی مــرکــب« گــفــت: مراحل  ــ ایـــن فیلم بــه ســریــال »ب
پیش تولید این فیلم زمانی انجام شد که اصالً این سریال 
پخش نشده بود و به نظرم ارتباطی با آن سریال ندارد و 

اتمسفر حاکم بر شهرک با بازی مرکب متفاوت است.

در حاشیه

تهیه کننده 
»شادروان«: 
مچ »سمفا« را 
برای تخلف در 
آرای مردمی 
فیلم فجر 
گرفتیم

عباس نادران، 
تهیه کننده فیلم 
»شادروان« با اشاره 
به اینکه مدارک 
متقنی برای تخلف 
سمفا در آرای مردمی 
جشنواره فیلم فجر 
دارد به ایسنا، گفت: 
از دبیر و رئیس سازمان 
سینمایی می خواهم 
همان طور که این دولت 
شعار عدالت و مبارزه با 
فساد را سر داده، برای 
جلوگیری از بی اعتبار 
شدن جشنواره فجر، 
جلو تخلفات محرز 
در رأی گیری مردمی را 
بگیرند.  

 امروز در دهمین روز از جشنواره فیلم فجر در 
سینمای رسانه فیلم های »ضد« ساخته امیرعباس 

ربیعی و »خائن کشی« ساخته مسعود کیمیایی به 
نمایش درمی آید.   فیلم »ضد« به کارگردانی امیر 

عباس ربیعی یک تریلر سیاسی از التهاب های کشور 

در ابتدای انقالب اسالمی است. عالقه  ربیعی به تاریخ 
معاصر انکارشدنی نیست، او پیشتر نیز فعالیت های 

حزب توده را در اوایل دهه  ۶۰ در فیلم قبلی خود 
»لباس شخصی« دستمایه  اثر خود قرار داده بود. 

قصه »ضد« هم از زمستان سال ۵۹ شروع می شود و تا 

تابستان ملتهب سال۶۰ ادامه می یابد. این فیلم درباره 
یک عشق در دِل حوادث سیاسی است که پس از سال ها 

دوباره شعله ور می شود و در ادامه به ماجرای 7تیر و 
و ترور شهید بهشتی گره می خورد. لیال زارع، مهدی 

نصرتی، نادر سلیمانی و لیندا کیانی بازیگران این فیلم 

هستند. اهالی رسانه فردا به تماشای فیلم های »درب« 
ساخته هادی محقق و »نمور« ساخته داوود بیدل 

خواهند نشست. در مشهد هم عالقه مندان، امروز به 
دیدن فیلم های »بی مادر«، »بی رویا« و »شب طالیی« 

می نشینند. 

گم شدن در هزارتوی 
مغشوش »بی رویا« 

صبا کریمی    آریــن وزیــردفــتــری بــا ساخت 
»بـــی رویـــا« نخستین تجربه سینمایی بلند 
خود را روی پرده نقره ای رقم زده است. فیلمی 
متفاوت و روان شناختی که از درام های اجتماعی 
و معمول سینما فاصله دارد. او تجربه ساخت 
چندین فیلم  کوتاه را در کارنامه کاری خود دارد 
و در ایــن فیلم که با حمایت هومن سیدی در 
مقام تهیه کننده و سعید سعدی ساخته شده، 
بازیگرانی همچون صابر ابر، طناز طباطبایی، 
شادی  کــرم رودی، مائده طهماسبی و... ایفای 

نقش کرده اند.
ــا« داســتــان بابک و رویـــا، زن و شوهر  ــی روی »ب
جوانی است که با آمدن دختری عجیب و بی نام 
و نشان زندگیشان به هم می ریزد. زن و شوهر 
جــوان عــازم مهاجرت به دانــمــارک هستند اما 
اتفاقاتی آن ها را از این مسیر دور می کند و  رویا 
در یک دنیای تازه به زندگی اش ادامه می دهد. 
فیلم تا اواســط مسیرش یک روایــت خطی را 
پیش  می برد امــا ناگهان ایــن قطعه های پازل 
جابه جا می شود و دیگر هیچ چیز سر جایش 

نیست.
»بی رویا« قــرار است درامــی روان کــاوانــه دربــاره 
جابه جایی هویت باشد اما از یک جایی به بعد 
مغشوش و آشفته می شود و هویت خودش 
هــم از دســت مـــی رود تــا جایی کــه تماشای آن 
آزاردهــنــده می شود و این پراکندگی نمی تواند 
لـــذت گــیــر افــتــادن در یــک بـــازی ذهــنــی را در 

مخاطب ایجاد کند.
فیلم به شــدت متأثر از نسخه های سینمایی 
خارجی در این سبک و سیاق است؛ چنان که 
وزیردفتری هم اشاره می کند کافمن و پوالنسکی 
از فیلمسازان محبوبش هستند و طبیعتاً آثار 
آن هــا بــرای شکل گیری فیلمش بی تأثیر نبوده 
است. حتی برخی از قاب بندی ها در فیلم هم 
ــدر« ساخته فلوریان زلــر اســت و در  یـــادآور »پ
کلیت نیز »ذهن زیبا« و »دیشب در سوهو« را 

تداعی می کند.
با همه این اوصاف اما »بی رویا« گاهی گیج کننده 
و مــضــمــحــل مـــی   شـــود و تــنــهــا مـــهـــارت طــنــاز 
طباطبایی در ایفای نقش رویا است که فیلم را 

یک تنه جمع می  کند. 
نکته جــالــب امـــا دربــــاره ایـــن فیلم کــه ظــاهــراً 
سازندگان اثر از روی ناچاری به آن تن داده اند، 
توضیحی چندخطی اســت کــه پــس از پایان 
فیلم و تیتراژ نهایی روی پــرده می آید. در این 
کپشن به اسکیزوفرنی و شیزوفرنی و شرایطی 
که این بیماری برای فرد و اطرافیانش به وجود 
مــی آورد اشــاره می کند و کل هدف فیلم را یک 
جا زیر ســؤال می برد! در حالی که بنا به گفته 
فیلمساز، »بی رویا« اصالً دربــاره بیماری هایی 
که در این توضیح به آن ها اشاره شده نیست و 
بیشتر درباره مفهوم هویت، تغییر و جابه جایی 
آن است. طناز طباطبایی نیز در نشست خبری 
فیلم روی این موضوع تأکید کرد که »در روانِ 
نقشی که بازی کرده هیچ شیزوفرنی وجود ندارد 
و فیلم اساساً درباره اسکیزوفرنی هم نبوده بلکه 
درباره جابه جایی هویت است و کپشن در جریان 
پــروانــه نمایش بــه فیلم اضــافــه شــده و دست 

فیلمساز نبوده است«.
اما همچنان جای سؤال وجود دارد که چرا هیچ 
جایی از فیلم نشانه ای مبنی بر اختالل هویت 
شخصیت اصلی داستان دیــده نمی شود و از 
اواسط فیلم است که مخاطب متوجه می شود 

با چه جهان آشفته ای سروکار دارد.
ــرای اکــران  ــا« خــودش را ب در حالی کــه »بــی روی
بین المللی آمــاده می کند اما همچنان نمایش 
عمومی و اقبال مخاطبان داخلی نسبت به این 
فیلم موضوعی مهم است. بی رویا شاید با یک 
تدوین مجدد سر و شکل بهتری پیدا کند مضاف 
بر اینکه سازندگان اثر باید فکری به حال کپشن 
نهایی و وصله شده به آن هم بکنند تا مخاطب 
با باال آمدن تیتراژ و خواندن آن غافل گیر نشود 
که در فیلم یک چیز دیده اما توضیحات چیز 

دیگری می گوید!
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و هنر فرهنگ 

 روزشمار جشنواره
روز دهم

حامد مظفری    »شــهــرک« یک 
فیلم در فیلم اســت؛ فیلمی جسورانه 
و مــاجــراجــویــانــه. »شـــهـــرک« دومــیــن 
فیلم علی حضرتی پــس از »ســازهــای 
ناکوک« است ولی از منظر بلوغ می تواند 
کامل ترین فیلم این تهیه کننده سابق و 

کارگردان فعلی باشد.

فرم گرایی آوانــگــارد، داســتــان پــردازی  ◾
نمادین

عـــلـــی حـــضـــرتـــی پـــــس از ســـال هـــا 
تهیه کنندگی سرانجام با این فیلمش از 
زیر سایه تمام کارگردانانی که تولیدشان 
را برعهده داشت از فرزاد موتمن گرفته تا 
ایرج کریمی، بیرون آمده و فیلمی ساخته 
که هم فرم گرایی آوانــگــارد »نیمرخ ها« 
را دارد و هــم داســتــان پــردازی نمادین 

»خداحافظی طوالنی«.
»شهرک« در سازوکار حرفه ای و با حضور 
علی سرتیپی به عنوان تهیه کننده تولید 
شده و شاید همین حضور بوده که سبب 
شده بازیگوشی های فرمی فیلم قبلی 
حضرتی به حداقل برسد و او سعی کند 

متن کافی به میزان ساختار فراهم کند.
در ساختار فیلم در فیلم اینکه مخاطب 
به ناگاه متوجه شــود در حــال تماشای 
فیلمی بـــوده کــه کاراکترها پرداختش 
کــرده انــد بسیار انگیزاننده تر از زمانی 
است که در همان ابتدا با مخاطب قرار 
می گذارید که بناست یک فیلم در فیلم 

ببیند.
از نوع اول »وقتی همه خوابیم« بیضایی 

را نزدیک به یک دهه و نیم قبل داشتیم 
کـــه بـــه شـــدت هـــم بـــرون ریـــز بـــود ولــی 
»شهرک« از نوع دوم است یعنی از ابتدا 
به مخاطب حالی می کند که ایــن یک 

فیلم در فیلم است.
در اینجا تعلیق زمانی شکل می گیرد 
که مخاطب همراه با کاراکتر اصلی با 
بازی ساعد سهیلی در دامی می افتد که 
کاراکتر کارگردان با بازی شایسته کاظم 
سیاحی برایش تدارک دیده است. این 
دام متزلزل که معلوم نیست واقعی است 
یا ساخته ذهن کاراکتر، با دام های بعدی 
امتداد می یابد تا دام نهایی که استحاله 

مطلق کاراکتر است.
استحاله به شکل مرعوب کننده ای رخ 
می دهد؛ کاراکتر گریزان از دام، حاال دیگر 
عاشق دام شــده و انگار که دیگر دلش 
نمی خواهد دام را رها کند! این استحاله 
که نمادیست از قدرت تغییرپذیری بشر 
کــه بــه هــر چــه عــادت کند، تــن می دهد 
می تواند اسباب تأویل و تفسیر فراوان 

شود.
ابلهانه ترین کار دنیا شاید همین تفسیر 
کشیدن از استحاله »شهرک« باشد که 
ممکن است مسیر بعدی کارگردان را به 

دست انداز برساند.   

ترفند فیلم در فیلم بــرای یک روایت  ◾
جذاب

»شهرک« داستان ساده یک استحاله 
ــده،  ــرح شــ ــ ــم طـ ــه راحــــــت هــ ــ ــت ک ــ اسـ
بعید اســت کـــارگـــردان نیز ادعــایــی در 

تفسیرسازی اثرش داشته باشد و بیشتر 
به دنبال استفاده از جذابیت های فیلم 
در فیلم برای روایت یک داستان جذاب 

بوده است. 
بازی ساعد سهیلی در نقش کاراکتری که 
گرفتار فیلم درون فیلم شده بلکه راهی 
بیابد برای رستگاری از مسیر سلبریتی 
شــدن، به انــدازه اســت. اصــوالً سهیلی 
بازیگری نیست که بخواهد اغراق کند و 
جز در نماهای عاشقانه در جاهای دیگر 

روایت اثری از اغراق در کارش نیست.
»شهرک« به غیر از بــازی خــوب کاظم 
سیاحی در نقش پدرخوانده استحاله گر، 
فیلم برداری بسیار بایسته ای دارد حاصل 
کار علیرضا برازنده. برازنده در همکاری با 
حضرتی تالش زیــادی کــرده بــرای غنای 
بصری کار و همین موجب شده از منظر 
بصری، این اثر یکی از بایسته ترین آثار 
جشنواره فجر چهلم باشد؛ فیلمی که 
مخاطب عــام و خــاص سینما بــه یک 
اندازه می توانند از تماشای آن لذت ببرند 
و هر یک هم درک و دریافت خود را از اثر 

داشته باشند.
از نظر اجــرا، حضرتی چندان به دنبال 
خودنمایی های اغواگرانه نبوده و سعی 
کرده اجرایش مسیر پایدار و بی لکنتی 
داشــتــه بــاشــد. داســتــان گــویــی در فرم 
همانند تله داستانی فیلم، می تواند 
کلیت اثر را دگرگون کند ولی حضرتی 
ــرده و بــه شدت  در کــنــار تله حــرکــت کـ
خوددارانه از ورود به تله فرم گرایی سترون 

پرهیز کرده است.

درباره »شهرک« دومین ساخته علی حضرتی   

 فیلمی جسورانه که 
مخاطب عام و خاص را راضی می کند 

زهره کهندل   مائده طهماسبی، 
بــازیــگــری کــه بیشتر از سینما در 
تلویزیون شناخته شده، در جشنواره 
فیلم فجر امسال، ایفاگر نقش دو 
مــادر متفاوت در دو فیلم کارگردان  اولــی اســت. او 
در فیلم های »بی رویا« ساخته آرین وزیردفتری و 
»علف زار« به کارگردانی دانش کاظمی حضور دارد 
که نقش متفاوتش در فیلم دانشی، مورد توجه قرار 
گرفته است. او درباره چالش های نقش مادر چهار 
پسر متجاوز در فیلم »علف زار« می گوید: این فیلم 
براساس یک داستان واقعی نوشته شده و زمانی 
که فیلم نامه را خواندم، برایم بسیار تکان دهنده بود 
چون قرار بود نقش زنی را ایفا کنم که مادر چند پسر 
متجاوز و محکوم به اعدام است، این وضعیت برای 
یک زن و مادر بسیار بغرنج است چون اصالً چنین 

اتفاقی را باور نمی کند.
او با بیان اینکه نقش آفرینی مادری که به بچه هایش 
باور داشته اما این باور از بین می رود و شکاف های 
جدی میان او و پسرانش که در طول قصه ایجاد 
می  شود، بزرگ ترین چالش من در مواجهه با این 
کاراکتر بود، می افزاید: این تغییر موقعیت بسیار 
تکان دهنده و سخت است چون این زن در وضعیت 
عجیبی قرار می گیرد، مادری که بچه هایش دست 

به جنایتی فجیع زده اند و قرار است اعدام شوند. 

 فیلم نامه هایی متفاوت و جذاب ◾
ــاره نقش کوتاهی که به عنوان مــادر آرش  وی درب

در فیلم »بی رویا« هم ایفا کرده است، می گوید: 
هر دو فیلمسازی که با آن ها کار کردم از جوان های 
خـــوش ذوق و بااستعداد فیلم اولی هستند. من 
فیلم نامه »بی رویا« را خیلی دوست داشتم چون 
بسیار متفاوت بود و نگاه مدرن و روان شناختی به 
جامعه و انسان داشت. نقش مادر آرش با اینکه 
نقش کوتاهی بود اما ساده نبود چون نقش زنی 
را ایفا کردم که در توهم از دست دادن پسرش به 
سر می برد، او در میان بالتکلیفی روحی و روانی 
بدی قرار داشت ولی چون نقش من در فیلم کوتاه 
بود شاید خیلی جا نیفتاد اما خوشحالم که در این 
فیلم حضور داشتم. فیلم نامه »علف زار« هم بسیار 
جذاب بود و نخستین چیزی که مرا جذب کار کرد، 

فیلم نامه آن بود.

 انسجام گروهی در یک فیلم ◾
طهماسبی که بازی خوبی در فیلم »علف زار« از 
خود به نمایش گذاشته به گمان عده ای ممکن 
اســت نامش در میان نامزدهای نقش مکمل 
زن این دوره باشد. او درباره اینکه چقدر گرفتن 
سیمرغ جشنواره فیلم فجر برایش اهمیت دارد، 
خاطرنشان می کند: من خیلی دغدغه جایزه 
ــازی ام از  گرفتن نــدارم اما برایم مهم است که ب
سوی مردم و منتقدان دیده شود. به نظرم کستی 
)قالبی( که کاظم دانشی و بهرام رادان برای این 
فیلم چیده اند، واقعاً موفق بود چون همه در جای 
درست خودشان قرار داشتند و دلیل موفقیت 
فیلم هم متأثر از انسجام گروهی بود ضمن اینکه 
همه اعضای گروه عاشقانه و یکدل کار کردند چه 

بازیگران ستاره و شناخته شده و چه بازیگران 
تازه کاری که از تئاتر وارد سینما شدند. همه این ها 
یک مجموعه قشنگ را ساختند که نتیجه اش 

را دیدیم. 

دوران کارگردان های دهه هفتادی ◾
او با این توضیح که فیلم نامه هر دو اثر موجب شد 
در آن ها قبول نقش کند، می گوید: البته اسم بهرام 
رادان به عنوان تهیه کننده »علف زار« بی تأثیر نبود و 
زمانی که با کاظم دانشی آشنا شدم، دیدم چه پسر 
باسوادی است، او از خانواده تئاتر می آید و فیلم های 

کوتاه بسیار خوبی دارد.
طهماسبی با اشــاره به ورود کــارگــردان هــای دهه 
هفتادی به عرصه فیلم سازی یادآور می شود: کاظم، 
پسر بسیار پرشور و بااستعدادی بود که می دانست 
قرار است چه کار کند و چه بسازد. با وجود اینکه 
عوامل پشت صحنه و جلو دوربین از افراد باتجربه 
سینما بودند اما کاظم، دکوپاژ داشت و با فکر و ایده 
پیش می رفت، ضمن اینکه همدلی و تعامل بسیار 

خوبی با همه عوامل داشت.
این بازیگر درباره اولویت مدیومی که عالقه مند به 
کار در آن است، عنوان می کند: برایم مدیوم سینما 
یا تلویزیون فرقی ندارد، من از خانواده تئاتر آمدم و 
آن را بسیار دوست دارم اما فیلم نامه و نقش برایم 
اولویت دارد اینکه چقدر چالش برانگیز است. 
ضمن اینکه ژانــر کمدی هم برایم بسیار جذاب 

است و عالقه مند به تجربه آن هستم.

گفت وگو با مائده طهماسبی، بازیگر فیلم های »علف زار« و»بی رویا«

چالش های ایفای نقش یک مادر درمانده

کهندل   محمدحسین مهدویان با ساخت »مرد بازنده« 
نشان داد به هر قیمتی می خواهد فیلمی بسازد که فقط 
بفروشد و برایش اهمیتی ندارد بدترین بازی را از یک بازیگر 
خوب بگیرد. برای او قواعد تجاری سینما بر قواعد هنری اش 
ارجحیت دارد. او فرمول های فروش فیلم را طی هفت سال فیلم سازی اش 
در سینما به خوبی یاد گرفته اســت، دست گذاشتن روی موضوعات 

حساس، قصه های پرالتهاب و آوردن بازیگران چهره. 
»مرد بازنده« ژانر جذاب و گروه تولید خوبی دارد با کارگردانی عجوالنه  
و قصه ای رها شده، گویی مهدویان خواسته از کستینگ سریال »زخم 
کاری« بیشترین بهره را ببرد و پس از پایان آن سریال، یک فیلم سینمایی 
هم بسازد تا جایش در جشنواره فیلم فجر خالی نباشد. فیلم با قصه ای 
معمایی و جنایی، سعی در گیر انداختن مخاطب دارد و با ظن های پی در 
پی بازپرس پرونده ای مشکوک، مخاطب را با خود همراه می کند، ذات گونه 
جنایی، گره افکنی و گره گشایی است اما فیلمساز در شخصیت پردازی 
قهرمان اصلی که مسئول رسیدگی به یک پرونده قتل است، لنگ می زند.
در اینکه جواد عزتی بازیگر توانمندی است تردیدی نیست اما انتخاب 
کارگردان برای این انتخاب نه آگاهانه بوده و نه جسورانه. گریم سنگین جواد 
عزتی که قرار است او را 20سال پیرتر نشان دهد با حرکات بدنش همخوانی 
ندارد، لرزش صدای او که بناست نشانه میانسالی اش باشد مخاطب را به 
یاد نقش باباعطی در »قهوه تلخ« می اندازد، عزتی با همه توانایی هایش 
در بازیگری برای این نقش اصالً گزینه خوبی نبوده و مهدویان هم این را 
می دانسته اما سوار شدن روی موج موفقیت »زخم کاری« برایش اولویت 

داشته است.
فیلم تالش کــرده با فضاسازی های تاریک و سیاه به فیلم های نوآر 
کالسیک نزدیک شود اما آن قدری که فریدون جیرانی در »خفه گی« 
پایبند به قواعد نوآر است، مهدویان خودش را در قید فرم نمی بیند. 
فیلم در نیمه اول با شک های مختلفی که ایجاد می کند ریتم تندی 
پیدا کرده و مخاطب را همراه می کند اما ناگهان رشته قصه از دست 
کارگردان رها می شود و خودش هم نمی داند که چرا نفر سومی را وارد 
ماجرای دو مظنون اصلی قصه می کند و تا پایان فیلم هم تکلیف او 
مشخص نمی شود، گویی مهدویان خواسته به التهاب قصه اش 

بیفزاید.
پرونده های جنایی و قصه های معمایی از موضوعات جذاب سینمایی 
هستند اما به این شرط که کــارگــردان مسلط به روابــط آشکار و پنهان 
خرده روایت ها و شخصیت ها باشد نه اینکه هر جا کم آورد، ربطش بدهد به 
باالیی ها که خواسته اند پرونده را از زیر دست قهرمان قصه بیرون بکشند! 
اگر آدم های باال نبودند، مهدویان چه قصه ای برای تعریف کردن داشت؟! 

سینما جای قصه تعریف کردن است نه کنایه زدن های سیاسی!

آیا سیر فیلم سازی مهدویان رو به افول است؟ 

بساز بفروشی در سینما

نقد روز



برخی متولیان 
زنان در خط 

امام)ره( نیستند
عاطفه خادمی، 

مشاور اجتماعی 
وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی 
در خصوص حضور 

و نقش زنان در تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب 
گفت: برخی متولیان 
امور در حوزه زنان و 

خانواده در خط امام و 
رهبری نیستند و این 
مسئله را بعضاً حتی 

به زبان می آورند. 
وی افزود: زمانی 

زنان هیچ جایگاهی 
در جامعه نداشتند 
اما امام راحل با نگاه 

خاص خود به جایگاه 
زنان، زمینه حضور 

آن ها را فراهم کرد و با 
همین نگاه هم انقالب 
را به پیروزی رساند.

خبرخبر
روزروز

آیا هدف انقالب اسالمی  ◾
بــرای مــیــدان دادن بــه زنــان صرفاً 
افزایش نرخ مشارکت زنان جهت 
رســیــدن بــه توسعه اقــتــصــادی و 
سیاسی همسو با تحوالت جهانی 

بوده است؟ 
در ایـــران پــس از انــقــاب، رویــکــرد دولــت هــای روی 
کــارآمــده در چــهــار دهــه نــشــان از ناهمسویی در 
سیاست گذاری های بخش زنان با مبانی انقاب که 
برآمده از دین اسام است، دارد. دولت اصاحات با 
ارائه رویکرد توسعه محور برافزایش بهره وری نیروی 
کار زنان با تأکید بر نقش زنان در توسعه در پی افزایش 
مشارکت ها و چانه زنی در کیفیت حضور و مشارکت 
زنان بود. کاهش بــاروری و پایین آمدن سن ازدواج 
به عنوان شاخصه های سنجش توسعه در مقاالت 
و کتاب هایی که در این دوره در مرکز امور مشارکت 
ــد، مــورد تأکید  ریاست جمهوری به نگارش درآمـ
قــرار گرفت. این رویکرد تاکنون هم در دولتمردان 
اصاحات و هم اعتدال با کلیدواژه توسعه و پیشرفت 
به عنوان هدف غایی در همه برنامه ها و سیاست های 
کان در مورد زنان در نظر گرفته می شود. پژوهش ها 
و تحقیقات انجام شده هم در مرکز پژوهش های 
تشخیص مصلحت نظام در آن دوره و هم در مرکز 
مشارکت امور زنان ریاست جمهوری نشان دهنده 

این فعالیت بوده است.
با توجه به اینکه برنامه های کان دولت ها همسو 
با تحوالت جهانی و غایات آنان تعریف و اجراشده 
است، اجرای عدالت و رعایت شئون انسانی زنان و 
رسیدن به تمدن اسامی که شایسته جامعه اسامی 
بــاشــد، مــوردتــوجــه قـــرار نگرفته اســـت. چنین امر 
خطیری انسجام فکری و عملی در سطوح مختلف در 
مسائل بنیادین فکری، تعلیم وتربیت و برنامه و عمل 
را در کشور نیاز دارد، بر همین اساس باید برنامه ها به 

هدف ارتقای جایگاه انسانی زن و تعالی خانواده نه 
به هدف توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی، اباغ و 
اجرایی شود و دستگاه ها و رویکردهای دولت ها باید 
عمیقاً نسبت به سیاست های کلی خانواده در بیانیه 
گام دوم و اباغ سیاست های کلی خانواده بر تقویت 
نهاد خانواده، جایگاه زن و استیفای حقوق شرعی و 
قانونی زنان و توجه به نقش سازنده آن ها در جامعه 

توجه داشته باشند.

با ایــن حساب نگاه به حضور زن در دولت های  ◾
اصالحات و اعتدال جامع نبوده است؟

درحالی که در برنامه های توسعه اول و دوم کمتر به زن 
و جایگاه آن توجه شده بود، از دهه 70، توجه دولت 
به نقش جنسیتی زنــان و مشارکت آنــان افزایش 
یافت. در ایــن برهه با توجه به تحوالت جهانی و 
تأکید برافزایش نرخ مشارکت سرمایه های جامعه در 
توسعه سیاسی، اقتصادی جوامع؛ به زنان به عنوان 
نیمی از سرمایه های بالقوه جهت این هدف توجه 
شد. هدف و شعار دولت اصاحات بر همین پایه 
حرکت همه نهادها و سازمان ها در توسعه کمی و 
کیفی مشارکت زنــان به جهت رسیدن به توسعه 
پایدار بــود. این امر در دولــت اعتدال نیز به شدت 

موردتوجه قرار گرفت و به شکل اباغ سیاست به همه 
نهادها اعام شد. رسیدن به استانداردهای جهانی 
در شاخص های انسانی توسعه، به خصوص در 
مورد زنان، لزوم برنامه ریزی براساس ماده 158قانون 
برنامه سوم در حوزه زنان و افزایش نرخ مشارکت آنان 
بود که این امر مهم در آن دوره به مرکز مشارکت امور 
زنان ریاست جمهوری واگذار شد. این مرکز مکلف 
به انجام اقداماتی جهت آموزش، اشتغال و تسهیل 

امور قضایی زنان شد. 

برای کنار گذاشتن نگاه ابزارمحور به شخصیت  ◾
زن ایرانی چه باید کرد؟

نگاه به زنان با این هدف که اگر زن به خدمت گرفته 
شود، توسعه بازده مضاعف خواهد داشت، خطای 
راهبردی است؛ این نگاه مادی به زن، او را به مثابه 
پل و ابزاری جهت رسیدن به توفیق در عرصه های 
اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی موردتوجه 
قرار داده که یکی از آسیب های موجود در میان 
تصمیم گیران بوده است. دراین راستا مراکز متعدد 
تصمیم گیری در حوزه زنان و خانواده آسیب جدی 
دیگری را در تمرکز به مسئله زن، قانون گذاری 
و برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی و پایش 
و پاالیش برنامه ها ایجاد نموده اســت. به عاوه 
وجــود مراکز متعدد پژوهشی و مطالعاتی حوزه 
زن و خــانــواده که می توانست بسترهای الزم را 
جهت ارائه آخرین دستاوردهای علمی حوزه زن 
و خانواده، جهت تصمیم گیری های کان در این 
حوزه فراهم آورد هم به جهات مختلف نتوانسته 
کــارآمــدی در ایــن حــوزه نشان دهــد و به مراکزی 
جهت تفاخر علمی و رقابت های حوزه دانشی با 
سایر بخش ها تبدیل شده اند و از اهداف غایی خود 
که حل مسئله زنان بوده، درمانده اند. نبود قدرت 
مفاهمه بین آن ها و آحاد جامعه، عدم ارتباط با 

مراکز تصمیم گیر و قدرت، حرکت در حل مسئله 
زنان در چارچوب مبانی و بینش نظام جمهوری 
اسامی را در این مراکز با ناکامی مواجه نموده و 
انتظار از این مجموعه ها را برای گفتمان سازی و 
نهادینه سازی جایگاه واقعی زن به مثابه انسان، 

عقیم گذاشته است.

نیاز به تغییر بنیادین داریم ◾
باتوجه به سیر تحول حوزه زنان و نقش دولت ها 
و برنامه ریزان این حوزه لزوم توجه به چالش های 
ــد نــیــز ضـــروری  ــت جــدی ــ ــرای دول ــ پــیــش گــفــتــه ب
اســت. تغییر بنیادین در نگاه به جایگاه زنان 
و نشانه گیری های دقیق در مــورد مسائل این 
قشر، حذف نگاه تک بعدی به مسائل زنــان که 
بیشتر بر موضوع اقتصاد و جایگاه اقتصادی 
آن ها و ارزش گــذاری اقتصادی بر کار زنان توجه 
ــا و سهمشان  ــه نــقــش مــعــنــوی آن هــ نـــمـــوده، ب
در جامعه سازی، تقویت و تحکیم خــانــواده و 
ــان در ایـــن عرصه  ــادری و هــمــســری زنـ  نــقــش مــ

توجه دارد.
از سوی دیگر در سند چشم انداز پیشرفت که به 
الگوی اسامی ایرانی پیشرفت شناخته می شود، 
اعــتــای منزلت، حــقــوق و جایگاه اجتماعی و 
فرصت های عادالنه زنان و تأکید بر نقش مادری 
بــه عــنــوان آیــنــده قابل تحقق اســت و بــه عنوان 
برنامه در پیش روی جامعه ترسیم شده است. 
با این نقشه راه و بر اساس آنچه به عنوان بیانیه 
رهبر معظم انقاب در بهمن97 اعــام شــده ، 
مهم ترین اهداف غایی نظام جمهوری اسامی 
ایــجــاد تمدن نوین اســامــی اســت. رســیــدن به 
این هدف و رسالتی که بر عهده اقشار مختلف 
جامعه ازجمله زنان قرار دارد، نیازمند بررسی و 
تبیین مسیر پیش روی زنان در این عرصه است.

 jعضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم 
از ضرورت پرداخت صریح و روشن به جایگاه بانوان می گوید

 نگاه ابزاری به زن را 
کنار بگذاریم
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گفتوگوی5
ویژه

زن در جامعه رضاخانی از حقوق اجتماعی خود گذشت
ــه مــجــلــه عــلــوم  ــامـ ــرنـ ــژه بـ پــنــجــمــیــن قــســمــت از ویـ
انسانی »زاویـــه« با موضوع »زن انــقــاب« از شبکه 
چــهــار سیما پخش شــد. میهمان ایــن بــرنــامــه زهــرا 
 مــظــلــومــی فــرد، قــــرآن پــــژوه و عــضــو هــیــئــت علمی 

دانشگاه بود. 
مظلومی فرد در ابتدای این برنامه گفت: در طول تاریخ 

مسئله زن همواره مورد بحث بوده و فراز و فرودهایی 
داشته است، اما در دو برهه زمانی زن خیلی مظلوم 
واقع شده است. یکی زمان جاهلیت است که از سوی 
پیامبر اکرم )ص( مورد توجه قرار گرفته می شود و برای 
حل آن تاش و با آن مقابله می کنند و دیگری به پیش 
از انقاب اسامی ایران که زن را بدون حق رأی و مهجور 

دانستند. از جمله آن می توان به اقدامات رضاخانی 
علیه زن اشاره کرد که نمونه آن کشف حجاب است. 
در حالی که برداشتن حجاب، رویارویی با یک اعتقاد 
است و آن هایی که محجبه بودند ذهنشان با چنین 

موضوعی گره خورده است. 
ــن رو در جامعه رضــاخــانــی زن از حــق و حقوق  از ای

اجتماعی خــود چشم پوشی کــرد و با خانه نشینی و 
دوری از اجتماع با آن مبارزه کرد. مظلومی فرد ادامه 
داد: زن انقاب دارای کرامت و جایگاهی شده است 
که می تواند ضمن حفظ حق و حقوق خود با آرامش 
در جامعه حضور یابد و بــه فعالیت های گوناگونی 

اجتماعی بپردازد.

زهرا روح اللهی امیری

استاد دانشگاه باقرالعلوم )ع(

  حسین محمدی اصل     ظهور انقالب اسالمی 
به عنوان یک پدیده مهم در تاریخ ایران امید به تغییرات 
بنیادین در نگاه به انسان را نوید می دهد. برای بررسی 
تأثیر انقالب اسالمی بر حوزه زن و نقش زن در جامعه 

با دکتر »زهرا روح اللهی امیری« به گفت وگو نشسته ایم 

تا بتوانیم به فراخور این بحث به یک تحلیل مناسب از 
گزاره های موجود برسیم. او معتقد است با شروع جریان 

انقالب و حضور فعال زنان و مشارکت آن ها درصحنه 
مبارزه و حمایت نظری امام خمینی)ره( از این حضور، 
امید به تغییرات فرهنگی در حوزه زن افزایش پیدا کرد 

و عبارات امام خمینی در میدان دار بودن زنان در مبارزه 
با طاغوت و دادن نقش رهبری به آن ها در این عرصه از 
بزرگ ترین دستاوردهای انقالب در تغییر تصویر رایج 
گذشته به زنان محسوب می شد. گفت وگوی ما با او را در 

ادامه می خوانید.
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1 - مزایده گذار:   شرکت برق منطقه ای خراسان
2- موضوع مزایده : فروش انواع  کاالها به شرح مندرج در جدول ذیل:

توج�ه : کلی�ه ی مراحل تش�ریفات برگ�زاری مزای�ده فوق از طریق س�امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( صورت می پذیرد.

3- بازدی�د از کااله�ای اس�قاط موض�وع مزای�ده از روز ش�نبه ب�ه تاری�خ 
1400/11/23 ال�ی دوش�نبه به تاری�خ  1400/11/25 از س�اعت 8:30 صبح 
الی 13:30 همراه با ارائه فرم بازدید در پیوست اسناد مزایده و ارائه اعالمیه 

واریزی خرید اسناد مزایده به مسئول محل بازدید امکان پذیر می باشد.
4 - نوع تضمین شرکت در مزایده فقط  به صورت واریز نقدی یا ارائه ی اصل 

ضمانتنامه بانکی می باشد. 
5-مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به 
تاریخ 1400/11/19 لغایت ساعت 19 روز شنبه به تاریخ  1400/11/23 می باشد.
6- شرکت کننده درجلسه و ارائه دهنده پیشنهاد کسی است که ضمانتنامه بنام 

وی صادر شده باشد . 
7- پیشنهاد دهنده در این مزایده رسمًا اعالم می نماید که مشمول ممنوعیت 
مندرج در قانون منع مداخله مصوب 22 دیماه 1337 و اصالحیه بعدی آن  و 

تعارض منافع نمی باشد .
8-تامی�ن هزین�ه ه�ای:  بارگی�ری ، حم�ل ، تخلی�ه و ه�ر گونه امکان�ات از 

ارزش  ب�ر  مالی�ات  کارگ�ر،   ، لیفت�راك    ، جرثقی�ل  قبی�ل 
 . باش�د  م�ی  مزای�ده  برن�ده  بعه�ده   ... و  اف�زوده 

9- در صورتیک�ه برنده مزایده به هر دلیل وجه مورد نظر را پرداخت ننماید 
سپرده وی ضبط خواهد شد.

10- تاریخ، محل بازگشایی پیشنهادات مزایده : 
1-10( مهلت ثبت پیش�نهادات قیمت: حداکثرتا س�اعت 19 روزپنجش�نبه به 

تاریخ 1400/12/05 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(.
2-10( محل برگزاری و پاس�خگویی : استان خراسان رضوی-مشهد– انتهای 
بلوار وکیل آباد– بعد از پل پرتوی– نرسیده به دو راهی شاندیز و طرقبه– سمت 
راست– شرکت برق منطقه ای خراسان، طبقه دوم-امور تدارکات و قرار داد ها 

تلفن : 36103627-36103619-051دورنگار 36103629 
3-10( تاری�خ بازگش�ایی پیش�نهادات  : س�اعت 9 الی 12 روز ش�نبه به تاریخ  

1400/12/07
11- عالقمن�دان ب�ه ش�رکت در مزایده جهت ثب�ت نام و دریاف�ت گواهی 
الکترونیکی )توکن( باید به دفاتر پیشخوان دولت که لیست آنها در سامانه ستاد 
ایران )www.setadiran.ir( موجود می باشد، مراجعه و یا با شماره ذیل تماس 

حاصل نمایند :   مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934- 021

http://tender.tavanir.org.ir                         : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

شناسه آگهی 1274342

یف
مدت شماره فراخوانموضوعرد

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین
شرکت در

مناقصه به ریال
نوع تضمین شرکت در حداقل رتبه و رشته مورد نیاز

مناقصه

1
احداث حوضچه ، اتاقک و ابنیه سرچاه و 
اجرای کروکی های پراکنده خطوط انتقال 
آب چاههای سطح شهر مشهد )شماره 1( 

پایه ۵ رشته آب یا ابنیه صادره از 1231/421/292/7051/572/000/000 ماه۲۰۰۰۰۰۵1۲۹۰۰۰۰۶۹
سازمان برنامه و بودجه کشور

1.واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 

 4۰۰1۰۰۹7۰714۶۰۰۹
بانكی ملی شعبه مرکزی 

مشهد
۲. ضمانتنامه بانكی

3.اوراق مالی اسالمی 
دولت 

۲
اجرای عملیات حفاری ، لوله گذاری و 
آزمایش پمپاژ شش حلقه چاه به روش 

دورانی در آبرفت های دشت مشهد فاز ۶  
۲۰۰۰۰۰۵1۲۹۰۰۰۰۶۸18

46/430/864/0642/322/000/000ماه 
پایه ۵ کاوش های زمینی صادره 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و گواهی نامه صالحیت حفاری از 

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مشهد 
در نظر دارد

از  را  ذیل  مشروح  عمومی  مناقصات  فراخوان 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه 
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل                        از طریق درگاه سامانه تدارکات   ،

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند .

آب امانتی برای نسل آینده

» آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای «طرحهای عمرانی 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب مشهد                         

1. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصات : از تاریخ 1400/11/19 لغایت 1400/11/23 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2. خاتمه دوره بارگذاری، پاکات مناقصات و ارسال پاسخ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : مورخ 12/03/ 1400 می باشد.

3. تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات مورخ 1400/12/04 می باشد .
4. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد .

5. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 . 
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استانداری خراسان رضوی
در نظر دارد :

تع��دادی ترازوی دیجیت��ال، پرینترهای بانکی 
و دس��تگاه پول ش��مار خود را از طریق برگزاری 

مزایده عمومی به شماره 1000000215000003، واگذار نماید.
 لذا اش��خاص واجد ش��رایط می توانند از تاریخ 1400/11/18، طبق برنامه زمان بندی تدوین 
ش��ده از طریق س��امانه الکترونیک تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir نسبت به 

ارسال پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

آگهی مزایده نوبت اول
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   آیین نامه 
رتبه بندی 
معلمان آماده شد  
یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش 
با تأکید بر اینکه به 
طور جدی پیگیر 
اجرای رتبه بندی 
معلمان در سال جاری 
هستیم، به فارس 
گفت: آیین نامه 
رتبه بندی معلمان 
آماده است، اما باید 
در دولت بحث و 
بررسی و مراحلی 
طی شود.

منتظریم بررسی ها 
درباره اشکاالت 
رتبه بندی معلمان در 
این هفته پایان یافته 
و تصمیمات نهایی 
شود و به شورای 
نگهبان برای تأیید 
برود.

یادداشت اعظم طیرانی حاشیه ها 
چه در بطن شهرها و چه خارج 
ــا بــاشــنــد، آسیب های  از آن هـ
ــراه خـــود  ــمــ اجـــتـــمـــاعـــی را هــ
می آورند. اهمیت این موضوع 
به قدری است که رهبر معظم 
انقالب بارها بر رفع آن به عنوان یکی از اولویت های 
اصــلــی آســیــب هــای اجتماعی در کــشــور تأکید 
کــرده انــد. ایشان در بخشی از فرمایشات خود 
در ســال 96 می فرمایند: ایــن حاشیه نشینی ها 
به خاطر وضــع نابسامان روستاهاست کــه ]به 
شهرها[ می آیند و االن یکی از مشکالت کشور شده 
حاشیه نشینی و مفاسدی که در حاشیه نشینی 
شهرها به وجــود می آید و آسیب های اجتماعی 
فراوان. اما با همه این اوصاف روزبه روز بر جمعیت 
ــزوده مــی شــود. ایــن حــرف ما  حاشیه نشین ها افـ

نیست«.
به دلیل تأثیر ایــن معضل در ایجاد آسیب های 
اجتماعی نخست باید آن را به درستی شناخت و 

سپس برای درمان آن نسخه قابل اجرایی نوشت.
حسین اکبری، پژوهشگر اجتماعی و عضو هیئت 
علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی در 
گفت وگو با ما ضمن ارائه تعریفی از حاشیه نشینی، 
به مشکالت فرهنگی و اجتماعی پیش رو و راه های 

درمان آن اشاره می کند.

ــه مــنــاطــقــی  ◾ ــه چــ ــ شـــمـــا جـــامـــعـــه شـــنـــاســـان ب
حاشیه نشین می گویید؟ 

در اینکه به چه منطقه ای حاشیه گفته می شود 
دیدگاه های مختلفی وجود دارد. اما یک دیدگاه 
مرسوم که معموالً در شهرها مورد استفاده قرار 
می گیرد موضوع خدمات شهری است. حاشیه 
اغلب به محلی گفته می شود که از امکانات شهری 
بــرخــوردار نیست و با نوعی از عقب ماندگی در 

دسترسی به این خدمات مواجه است. 
بخشی از دیدگاه ها نیز با نگاه اقتصادی حاشیه 
ــنــد کــه حــاشــیــه نــشــیــنــان با  را مــنــاطــقــی مــی دان
ساختار اقتصادی شهر چندان ترکیب نشده اند 
و جــزو نظام اقتصادی شهر نیستند. امــا وقتی 
می خواهیم از نگاه جامعه شناسی، اجتماعی و 
فرهنگی حاشیه نشینی را تعریف کنیم، حاشیه و 
حاشیه نشینی را مناطقی می دانیم که نتوانسته اند 
در نظام اجتماعی شهر ادغام شوند و جزئی از شهر 
به مثابه یک کلیت و یک نظام قرار نگرفته و ساکنان 
آن در حاشیه شهر به زندگی خود ادامه می دهند. 
ما اینجا با واژه ای به نام ادغام اجتماعی مواجه ایم 
که در حقیقت مناسبات اجتماعی و روابطی را 
که بین حاشیه نشینان با متن شهر وجود دارد 
مورد بررسی قرار می دهد و برهمین اساس گفته 
می شود حاشیه جایی اســت که نتوانسته در 
نظام اجتماعی شهر ادغام شود و در آن، فرهنگ 
خاصی در کنار فرهنگ اصلی شهر شکل گرفته 
است. اما اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم وقتی همه 

این ها کنار هم قــرار می گیرند، چه رویکردهای 
مدیریتی یعنی رویکردهایی که به لحاظ کالبدی 
و ساختاری حاشیه را بــررســی می کنند و چه 
رویکردهایی که به لحاظ فرهنگی و یا اقتصادی 
و اجتماعی حاشیه و حاشیه نشینی را بررسی 
ــه اســم  می کنند هــمــه ایـــن دیــدگــاه هــا جــایــی ب
حاشیه را می سازند و اساساً نمی توانیم حاشیه 
را صفر و یک در نظر بگیریم و بگوییم یک جا 
حاشیه هست و یک جا حاشیه نیست، چراکه 
حاشیه دارای درجه است و برخی از مناطق این 
ویژگی ها را بیشتر دارند و حاشیه ای  تر هستند 
و برخی از مناطق کمتر. بنابراین همه مناطقی 
که به آن ها حاشیه گفته می شود از ویژگی های 
یکسانی برخوردار نیستند؛ بلکه به لحاظ ویژگی 
ــرای حاشیه نشینی در نظر  و مؤلفه هایی که ب
گرفته می شود، می توانند از طیفی از مناطق کمتر 
حاشیه ای تا مناطق بیشتر حاشیه ای طبقه بندی 
شوند امــا همه آن هــا به درجاتی هر یک از این 

ویژگی ها را دارند. 

چه تعداد محله حاشیه نشین در کشور وجود  ◾
دارد؟ 

ــن مــوضــوع بــا تــوجــه بــه تعریف محله های  ای
حاشیه نشین در دستگاه های مختلف متفاوت 
است، اما براساس آمار اعالم شده، بین 11 تا 
14میلیون نفر حاشیه نشین در کشور داریم 
که در مناطقی از کشور ایــن آمــار بیشتر هم 
عــنــوان شــده اســـت، چــراکــه مــا بــا یــک پدیده 
نسبتاً گسترده در کالنشهرها روبه رو هستیم 
و پیش بینی می شود افراد بیشتری ساکن این 
مناطق باشند و حتی در اطراف شهرهایی مثل 

چابهار و سبزوار که برخی از مؤلفه های توسعه 
را دارند نیز حاشیه نشینی شکل گرفته است. 
بنابراین حاشیه نشینی مختص کالنشهرها 
نیست و ممکن است با مقیاس کوچک تر در 

سایر شهرها نیز شکل گرفته باشد.

آیــا حاشیه نشینی بــا تعریفی کــه در ذهن  ◾
جامعه وجود دارد همیشه برای شهرها مشکل زا 

بوده است؟
خیر. این مسئله رویکرد مردمی است که در 
متن شهر ساکن هستند و نسبتی به حاشیه 
دارنــد که در اصطالح به آن هــا برساخت، داغ 
ننگ یا استیگما می گویند. یعنی تعریفی که 
مردم متن شهر از حاشیه با عنوان پایین شهری 
و یا تعریف های دیگری که عموماً بار منفی به 
همراه دارد؛ در واقع حاشیه به یک برچسب 
تبدیل مــی شــود کــه بــه برخی از مناطق شهر 
به عنوان مناطق مشکل زا، آسیب زا یا دارای 
مشکالت فرهنگی داده می شود و این برچسب 
موجب اختالل در روابط بین حاشیه نشینان با 

مردم متن شهر می شود. 

این نگاه های متفاوت به حاشیه نشینی در  ◾
این خصوص چقدر درست است؟ 

مطالعات ما در این زمینه نشان می دهد تراکمی 
از انواع آسیب ها و مشکالت اجتماعی در این 
مناطق وجود دارد که می تواند دالیل مختلفی 
داشته باشد و یکی از ایــن دالیــل تراکم زیاد 
جمعیت است. بنابراین این نگاه منفی وجود 
 دارد و یکی از مــوانــع ادغـــام نــواحــی حاشیه 

در متن شهر است. 

مشکالت فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی  ◾
چگونه قابل حل است؟

یکی از مهم ترین ویژگی های آسیب ها و مشکالت 
فرهنگی و اجتماعی، قابل کنترل بودن و قابل حل 
بودن مشکل است. شاید ما نتوانیم به طور کامل 
مشکالت این حوزه را حل کنیم اما حتماً می توان 
این مسائل را مدیریت کرد تا کاهش پیدا کند. 
اینکه چه اقداماتی باید انجام شود باید عوامل 
سبب ساز آن ها را شناسایی کنیم. به عنوان نمونه 
در مناطق حاشیه شهر فقر و وضعیت معیشت 
یکی از مهم ترین مادر مسئله هایی است که جریان 
زندگی را در این مناطق شکل می دهد و موجب بروز 
آسیب ها می شود. بنابراین تا زمانی که فقر در این 
نواحی حاکم باشد، آسیب ها هم وجود دارند و باید 
توجه داشت آسیب ها و مسائل اجتماعی به شکل 
شبکه ای با هم مرتبط هستند یعنی در جایی که 
فقر وجود دارد، اعتیاد هم به وجود می آید که خود 
اعتیاد می تواند دوباره موجب گسترش فقر شود. به 
این ترتیب اگر بخواهیم به سراغ مدیریت این نوع 
آسیب ها برویم باید با یک نگاه سیستمی و جامع 
به انواع آسیب ها، مسائل اجتماعی و مشکالت 
مناطق حاشیه باشد و در واقع مادر مسئله ها را 
بشناسیم و بدانیم متغیرهای اهرمی که می توانند 
کل سیستم حاشیه شهر را به یک فاز مثبت ببرند 

چه چیزهایی هستند.
یکی از مشکالت ما در حال حاضر در خصوص 
نواحی حاشیه شهر این است که یک رویکرد 
سیستمی جامع نسبت به حاشیه شهرها و 
مسائل و موضوعات آن ها نداریم، بلکه عمدتاً 
سازمان ها و نهادهایی هستند که هر یک به 
شکل منفرد و جــزیــره ای اقــدامــاتــی را انجام 
مــی دهــنــد و عــمــالً هماهنگی و انسجامی در 

عملکرد کلی آن ها وجود ندارد. 
به اعتقاد من باید ابتدا یک نگاه سیستمی و 
کل نگرانه برحاشیه شهرها حاکم شود و بدانیم 
روی کدام قسمت و کدام مسئله حاشیه شهر 
متمرکز شویم تــا بتواند بیشترین تأثیر را بر 
کلیت سیستم حاشیه شهر بگذارد. باید بدانیم 
وقتی در مــورد ساکنان حاشیه شهر صحبت 
ــرادی که هیچ  می کنیم، منظورمان یک عده اف
چیز ندارند نیست، بلکه ظرفیت های بسیار 
زیادی در حاشیه شهرها وجود دارد. این روزها 
توانمندسازی های دارایی محور و اجتماع محور 
ــت که  یــکــی از مــهــم تــریــن رهــیــافــت هــایــی اسـ
سازمان هایی نظیر بانک جهانی برای این نواحی 
از آن استفاده می کنند. بنابراین می توانیم از این 
ظرفیت ها، استعدادها و دارایی های محله محور 
با مشارکت خود مردم بهره ببریم و با استفاده از 
آن، به تعاملی که بین مردم و نهادهای حاکمیتی 
شکل می گیرد برسیم. امــا متأسفانه تاکنون 
در جلب مشارکت مــردم در این نواحی بسیار 

ضعیف عمل کرده ایم.

در گفت وگوی قدس با یک پژوهشگر اجتماعی بررسی شد

حاشیه های پررنگ تر ازمتن 
حاشیه نشینی

ددستچينستچين

واکنش

واکنش به 
آمارهای 
متفاوت 
درخصوص 
کمبود دارو

علی فاطمی، نایب 
رئیس انجمن داروسازان 
ایران در واکنش به 
آمارهای متفاوت 
درباره کمبود دارو به 
ایلنا گفت: متأسفانه 
آمارهای کمبود دارو 
مخدوش است به 
دلیل اینکه کسی که 
متولی پاسخگویی بابت 
کمبودهاست و بی طرف 
نیست، نباید خودش 
آمار بدهد، کسی باید 
اظهارنظر کند که سازمان 
مردم نهاد است. مقامات 
باالدستی درصورتی که 
می خواهند درباره کمبود 
هر کاالیی اطالعات دقیق 
بدست بیاورند، باید از 
تشکل های مردم نهاد 
مربوط بپرسند. اگر از 
مقام مسئول این مسئله 
را پیگیری کنند بی تردید 
آمار را به گونه ای اعالم 
می کنند که در دوران 
مدیریت آن ها کمبودها 
بارز نباشد. 

حسین اکبری
پژوهشگر اجتماعی

حل مشکالت حاشیه شهر مسئله ای نیست 
که بتوان بدون مشارکت مردم حاشیه و در 

کوتاه مدت انجام داد. راهکار اصلی این است که 
با توجه به اینکه همیشه جاذبه های شهری و 
مشکالت زندگی ازجمله اجاره های سنگین در 

متن شهر وجود دارد مهاجرت نیز اتفاق می افتد 
و همواره حاشیه پشت حاشیه شکل می گیرد 

و باید تمهیداتی برای جریان های مهاجرتی و 
موج هایی که برای جابه جایی به وجود می آید 

اندیشیده شود چون این ها مولد حاشیه نشینی 

هستند و تا زمانی که این متغیرهای اصلی 
ایجادکننده حاشیه، کنترل نشوند هر اقدامی که 

برای رفع آن انجام شود چندان موفق نخواهد 
بود و حاشیه ای دیگر پشت حاشیه به وجود 

خواهد آمد.

 نگذاریم 
کارد به استخوان برسد

جواد صبوحی  تنها دقایقی پس از شهادت 
علی اکبر رنجبر در درگــیــری بــا اراذل و اوبــاش، 
مجلس شـــورای اســالمــی از آمــادگــی خــود بــرای 
اصالح قانون استفاده از سالح برای مأموران ناجا 

با قید فوریت خبر داد.
آن طور که آمارهای رسمی می گوید، در یک سال 
گذشته عالوه بر شهید رنجبر، هشت مأمور پلیس 
دیگر نیز در درگیری با اشرار و یا قاچاقچیان در نقاط 

مختلف کشور به شهادت رسیده اند.
البته موضوع بحث برانگیز چگونگی استفاده از 
سالح در هنگام درگیری های مشابه، تنها محدود 
به نیروی پلیس نیست؛ تاکنون 145محیط  بان نیز 
قربانی شکار تفننی شکارچیان غیرمجاز شده اند.
براساس قانون به کارگیری سالح که در سال گذشته 
به تصویب رسید، محیط  بانان نمی توانند به 
شکارچی غیرمجاز یا هر فرد مسلح یا هر فردی که 
به منطقه حفاظت شده وارد شده و حتی مجهز 

به سالح است، تیراندازی کنند. 
موضوع چالش برانگیز و مورد بحث درخصوص 
اتفاق های اخیر نه نبود قانون، که نقص در آن ها 
و یا سهل انگاری در اجـــرای آن هــاســت. به ویژه 
 آنکه کارشناسان و حتی وضع کنندگان قانون در 
قوه مقننه بارها از تعدد قوانین و وجود بیش از 
1۲هــزار قانون در کشور اظهار نگرانی کرده اند؛ 
قوانینی که خود به تنهایی می توانند سبب تناقض 
در اجرا شوند و به همین دلیل بسیاری از آن ها باید 

به تیغ اصالح سپرده شده و جراحی شوند.
به نظر می رسد این روزها قاعده مشهور »قانون 
بد، بهتر از بی قانونی است« نیز چندان کارساز 
نیست؛ به ویژه وقتی قرار است درهای توجیه را 
برای مسئوالن اصالح قوانین و یا ناظران بر قوانین 
همچنان باز نگه دارد. قوانینی که به دور از درک 
فضای فعلی جامعه اجرا می شوند؛ گرچه روزی 
با هدف کاهش هرج ومرج به تصویب رسیده اند 
اما ممکن است اجــرای همان اصول نیم بند آن 
نیز تهدیدی جدی برای امنیت جامعه محسوب 

شود.
 قوانین برای اجرا و پیشگیری از بحران ها و تأمین 
امنیت و رفاه تصویب می شوند. با این حال همه 
ساله بخش قابل مالحظه ای از نیروی انسانی و 
اقتصادی کشور صرف چانه زنی برای تأمین بودجه 
به منظور جبران خسارت ها می شود؛ تکرار دور 
باطلی که به دلیل نقص و ضعف جدی بسیاری 
از قوانین و یا اجــرای دســت و پا شکسته آن ها 

همچنان ادامه دارد.
در این میان برخی از این قوانین تازه وقتی مجال 
اصالح پیدا می کنند که کارد به استخوان می رسد 
و حــس مطالبه گری جامعه بــه یــک بــاره غلیان 

می کند.
وقتی داس پدری سنگدل، کودکی را ذبح می کند، 
ــردی همسر جــوانــش را ســالخــی مــی کــنــد و  مــ
هیوالوار به آن می بالد یا وقتی که ده ها شهروند 
بی گناه قربانی ساخت وسازهای غیرمجاز عده ای 
در حریم رودخانه ها یا محل های غیرقانونی و 
ممنوع می شوند و جان و مالشان بر اثر سیل از 
بین مــی رود و یا حتی وقتی خبر رســوب و فاسد 
شــدن ده هــا هــزار تــن کــاال در انــبــار هــای سازمان 
ــوال تملیکی منتشر مــی شــود تـــازه آن زمــان  امـ
ــالح قــوانــیــن حمایت از کــودکــان،  ــرورت اصـ ضــ
قانون استفاده از ســالح بــرای مــأمــوران پلیس و 
یــا چکش کاری قــانــون مــبــارزه بــا قــاچــاق شنیده 
می شود وگرنه اگر این اتفاق ها نمی افتاد، بسیاری 
 از ایــن قوانین همچنان سال ها دســت نخورده 

باقی می ماند. 
هرچند متأسفانه گاهی فراوانی و تکرار برخی 
حــوادث، به عادی انگاری در میان برنامه ریزان و 
تصمیم گیرندگان جامعه منجر می شود و همین 
سهل انگاری است که موجب می شود در عین 
آنکه هر ساله ده ها نفر قربانی ساخت وسازهای 
غیرمجاز و گودبرداری های غیراصولی می شوند، 
اما چرخ قانون نظام مهندسی ساختمان بر همان 
پاشنه ۲6سال گذشته خود بچرخد. همین تعلل، 
مرگ 41هزار ایرانی در هر سال را به دلیل آلودگی 
هــوا رقــم بزند؛ آن هم در حالی که کارشناسان 
محیط زیست معتقدند قانون هوای پاک فعلی 
یکی از مترقی ترین قوانین دنیاست اما به درستی 
اجــرا نمی شود.  خالصه آنکه همین امــروز جان 
هزاران هموطن، حیات هزاران اصله درخت، بقای 
ده هــا اثــر طبیعی و حیات و ممات سرمایه های 
طبیعی و غیرطبیعی کشور در معرض تهدید 
قوانین ناقصی است که دیگر پاسخگوی نیازهای 
امروزمان نیست؛ پس نگذاریم کارد به استخوان 

برسد و بعد فکر چاره کنیم.
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 نظارتی بر انتشار اخبار حوزه سالمت نیست ◾
ــر نــصــرالــلــهــی،  ــب ــزارش تــســنــیــم، اک ــ بـــه گـ
کارشناس رسانه گفت: متأسفانه نظارتی 
بر انتشار اخبار حــوزه سالمت نیست و 
براساس تحقیقی که انجام دادیم، فقط ۲/6درصد از 
اخباری که در خبرگزاری ها منتشر می شود پیشگیری 
را بر درمان مقدم می دانند و سهم اخبار سالمت از کل 

اخبار تولید شده بسیار ناچیز است.

از خارج کشور برنامه گرفتند ◾
تــوران ولــی مــراد، مدیر شــورای همکاری ها 
ــا گــفــت: در  ــرن ــان بـــه ب ــ ــران زن ــ و شــبــکــه ایـ
ــور زنـــان  ــ ــان ام ــعــاون دوران اصـــالحـــات م
ریاست جمهوری برنامه هایشان در جهت اهداف خارج 
کشور تعیین می شد نه رفع مشکالت واقعی زنان، حاال 
معاونان امور زنان دولت یازدهم و دوازدهم درباره قتل 

دختر 17 ساله در اهواز توییت می زنند.

وجود ۴ هزار روان شناس نما در کشور ◾
ــان  ــ ــازم ــس ســ ــ ــی ــ ــی، رئ ــمــ ــ ــات مـــحـــمـــد حــ
ــاوره بــه  ــ ــشـ ــ ــی و مـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــام روان شـ ــظــ ــ ن
باشگاه خبرنگاران جـــوان گفت: 4هــزار 
روان شناس نما در کشور وجــود دارد که از این تعداد 
تخلف 45۰ نفر از آنان احــراز شده و در روزهــای آینده 
اسامی آن ها به عنوان متخلف در سایت این سازمان 

درج می شود.

همه می خواهند دکترا بخوانند  ◾
عــلــی خــاکــی صـــدیـــق، مـــعـــاون آمــوزشــی 
وزارت علوم در مــورد تقاضا محور شدن 
پایان نامه های دانشجویی به میزان گفت: 
همه داوطلبان فقط می خواهند دکترا بخوانند، بیشتر 
پایان نامه ها و رساله ها در دانشگاه ها تقاضا محور 
نیستند در حالی که باید این پروژه ها بر مبنای پروژه های 

واقعی و نیاز های جامعه تعریف شوند.

جامعه

نظامی و انتظامینظامی و انتظامیآموزش عالیآموزش عالی مدرسهمدرسه

وزیر علوم:

کنکور برای ۱۵درصد داوطلبان 
حذف شدنی نیست

محمدعلی زلفی گل، وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه گذشته با اشاره به 
پیروزی انقالب اسالمی و تحوالت گسترده در حوزه آموزش 
عالی گفت: باوجود تحریم های ظالمانه اقتصادی، سهم 
دانشمندان ایرانی در تولید علم دنیا به ۳۰درصــد رسیده 
ــران در عرصه مدیریت  اســت. نظام جمهوری اسالمی ای

علمی کشور بسیار موفق عمل کرده است.
وزیر علوم همچنین با بیان اینکه تالش می کنیم دانشگاه 
را به نیازهای جامعه و صنعت وصل کنیم خاطرنشان کرد: 
هنر ما باید این باشد که تحقیقات را در راستای نیازهای 

اساسی جامعه هدایت کنیم.
زلفی گل دربــاره حذف کنکور نیز یــادآور شد: در رشته های 
برتر بــرای حــدود 15درصـــد داوطــلــبــان، کنکور قابل حذف 

نیست.

معاون پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد

 سهم ۳۷درصدی عابران پیاده 
در تصادف های فوتی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ علی همه خانی، 
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: در بین کاربران ترافیکی عابران پیاده آسیب پذیرتر 
هستند، زیرا هیچ حفاظی ندارند و با کوچک ترین برخورد 
جراحت هایی پیش می آید و اگر شدت تصادف زیاد باشد، 

ممکن است فوتی داشته باشیم.
بــه گفته وی، برخی عــابــران از روی نــرده هــا و گــاردریــل هــا 
می پرند کــه جانشان در خطر اســت. در 9 ماهه امسال 
154 نفر از فوتی ها مــربــوط بــه عــابــران پــیــاده بـــوده؛ یعنی 
 ۳7درصد کل تصادف های فوتی تهران را به خود اختصاص 

داده است.
همه خانی افزود: البته نسبت به سال99، ۳درصد کاهش 
فوتی داشتیم، اما رانندگان الزم است در جا هایی که نور کم 

است با احتیاط رانندگی کنند.

سخنگوی اپلیکیشن شبکه آموزشی دانش آموز:

 تمام امکانات »شاد« 
به جز دو سرویس رایگان است

حسین صادقی، سخنگوی اپلیکیشن شــاد به پانا گفت: 
اکنون حــدود ۲میلیون و 75۰ هــزار و ۲1۳ کاربر همزمان و 
11 میلیون کاربر روزانــه از شبکه دانش آموزی شاد استفاده 

می کنند.
وی با بیان آخرین تعداد گروه ها و کانال های تشکیل شده 
ــزود: تاکنون بیش  دانــش آمــوزی و معلمی در شبکه شاد اف
از 1۳میلیون دانش آموز در حدود 1۲۸هزار مدرسه مشغول 
تحصیل برخط از طریق شاد هستند و 776 هزار معلم آن را 
نصب کرده اند. همچنین تاکنون ۲6میلیون نصب در شبکه 

شاد انجام شده است.
سخنگوی اپلیکیشن شاد درباره رایگان بودن تعرفه اینترنت 
شاد نیز اضافه کرد: به جز دو سرویس شادبین و رمزینه خوان 
که تعرفه عادی وب گردی محاسبه می شود، تمام امکانات شاد 

همچنان رایگان است.



 بیرانوند:
 ۲۰ میلیارد 

به پرسپولیس 
رساندم

دروازه بان سابق 
پرسپولیس در 

واکنش به بیانیه 
این باشگاه گفت: 

۲۰ میلیارد تومان به 
خزانه پرسپولیس 
ریختم در حالی که 
مدیران این باشگاه 

نمی خواستند حتی 
یک هزار تومانی به 
من برسد ! قرارداد 

سه سال اولم در 
پرسپولیس روی هم 

رفته ۶،۷ میلیارد 
تومان هم نیست. 

سال چهارم هم پولی 
نگرفتم و همین پولی 
است که االن شکایت 

کرده ام. کاًل باالی 
۵ میلیارد تومان 

نگرفتم.

در  حاشيه

آغاز روند 
استیضاح 

شهاب الدین 
عزیزی خادم

در پی تخلفات و 
نابهنجاری های 

گسترده مدیریتی 
شهاب الدین 

عزیزی خادم، اعضای 
هیئت رئیسه اقدام به 

استیضاح وی کردند.
وی که فدراسیون را در 
این مدت کوتاه دچار 
بحران ها و معضالت 

گسترده ای کرده و 
فوتبال کشور را در 

بن بست قرار داده، در 
حال استیضاح توسط 
اعضای هیئت رئیسه 

است. هم اکنون، 
هیئت رئیسه امکان و 
صالحیت اداره فوتبال 

توسط عزیزی خادم 
را منتفی دانسته و 

استیضاح وی را آغاز 
کرده اند.

شهاب الدین عزیزی 
خادم که هنوز یک 
سال هم نیست در 

فدراسیون حضور دارد، 
با شائبه ها و ابهامات 

مدیریتی، مالی و اداری 
متعددی روبه رو است. 

خبرخبر
روزروز

  کوالکوویچ  
سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران 

ضمن تأکید بر خأل سعید معروف در تیم 
ملی والیبال ایران عنوان کرد نسل جوان 

خوبی در تیم والیبال ایران هستند که 
نتایج خوبی خواهند گرفت.

  مهدی شیری 
 بازیکن شیرازی سابق پرسپولیس 

در استوری و با انتشار عکس خودش 
نوشت: »این منم. نه هند می کنم و نه 
اخراج می شوم.داداش درست بازی 

کن من فحش اشتباهی نخورم«.

  کورت زوما  
یک ویدئوی آزاردهنده پخش 

شده که در آن مدافع »وستهم« با 
خشونت به گربه اش لگد زد. او به 
اتهام حیوان آزاری احتمااًل ۶ ماه 
الی پنج سال حبس خواهد شد. 

سینا حسینی   
ناکامی پرسپولیس 
ــام  ــر جــ ــ ــوپـ ــ در سـ
بــهــانــه خــوبــی بــود 
تــا جــدل هــای میان 
گل محمدی و رضا 
درویش پس از چند هفته مدارا علنی 
شود. بر همین اساس حاال هواداران به 
خوبی می دانند مدیرعامل و سرمربی 

برابر یکدیگر گارد دارند.
گــل محمدی مصرانه بــه دنــبــال این 
بود که به هر قیمتی مدیران باشگاه 
بــرای جــذب لیست بازیکنان مــورد 
نظرش وارد مذاکره شوند که این اتفاق 
هــمــان طـــور کــه پــیــش بینی می شد 
با شکستی بــزرگ رو به رو شــد، و از 
مــیــان 17 بازیکنی کــه گــل محمدی 
معرفی کــرده حتی یــک بازیکن هم 
ــا او بتواند  بــه پرسپولیس نــیــامــد ت
بهانه ای ایــده آل بدست آورد تا به 
این ترتیب درویــش را زیر فشار قرار 
دهـــد.در حالی که سپاهان، فــوالد و 
استقالل ســتــاره هــای لیگ را جذب 
کردند، پرسپولیس تنها خوردبین را به 
عنوان مشاور مدیرعامل جذب کرد.
این در حالی بود که در اقدامی عجیب 
باشگاه بــرای جــذب بازیکنان بزرگ 
نامه های بی حاصل به باشگاه های 

رقیب می زد تا نشان دهد مثالً پیگیر 
کار جذب بازیکنان است.

در ایــن میان منتقدان امــا یک ابهام 
ــزرگ دیــگــر را مــطــرح کــردنــد کــه این  بـ
نامه نگاری های بــی حاصل بــه نوعی 
باعث افزایش قــرارداد بازیکنان مورد 
نظر یحیی می شد؛ چــون آن هــا از این 
پس می توانند ادعا کنند به قدری خوب 
بودند که مــورد توجه پرسپولیس قرار 
ــن انتقادات  گرفتند. شکل گــیــری ای
تبعات دیگری نیز به همراه داشــت و 
ــه دوســتــی نــزدیــک  ــا اشــــاره ب بــرخــی ب
گل محمدی با برخی ایجنت ها پیش 
بینی کردند این داستان پشت پرده دارد 

و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.
ــس از نــاکــامــی در سوپر  ــا پ ــاال امـ حـ
جــام و پذیرش شکست برابر فوالد 
یک بار دیگر فشارها روی مدیرعامل 
و سرمربی پرسپولیس افزایش یافته 
و بــه نظر مــی رســد اخــتــالفــات درون 
باشگاهی بــا شــرایــط کنونی دامنه 
بیشتری خواهد گرفت، به ویژه اینکه 
برخی مدعی اند از پشت پرده افرادی 
در حال ارائه مشاوره های جنجالی به 
مدیرعامل پرسپولیس هستند.مثالً 
درویـــش در ادعــایــی خــنــده دار اعــالم 
کرد یحیی بازیکنان فیکس تیم های 
دیگر را در لیست خرید آورده است 

و منتقدان در جــواب ایــن اظهارنظر 
مضحک اعـــالم کــردنــد بــه هــر حال 
ــر بنا بــه تقویت تیم بــاشــد قطعاً  اگ
هیچ سرمربی عاقلی دنبال بازیکنان 

ذخیره تیم های دیگر نمی رود. 
ــاوجــود نمایش  آیــنــده پرسپولیس ب
قابل قبول از لحاظ تاکتیکی و فنی، 
نــگــران کننده اســـت. اینکه در واقــع 
اغلب بازیکنانی که به تازگی جذب 
سرخپوشان شــده انــد؛ کــارایــی الزم را 
نداشته اند و چیز جدیدی به شاکله 
ــه دوره بــرانــکــو اضــافــه  تــیــمِ مــربــوط ب
نکرده اند. بخشی از این موضوع هم به 
کمبود بازیکن با کیفیت در لیگ ایران و 
عالقه بازیکنان شاخص لیگ برتر برای 
لژیونر شــدن بازمی گردد که اهمیت 
تالش باشگاه برای حفظ بازیکنی نظیر 
شهریار مغانلو یا جذب امتحان پس 
داده هــای لیگ برتر را دوچندان جلوه 

می دهد.
با این حال بعید به نظر می رسد فعالً 
بشود ستاره ای را در این مدت کم روانه 
پرسپولیس کرد و تنها راه باقیمانده 
اســتــفــاده بــهــتــر از هــمــیــن ســرمــایــه 
فــعــلــی و کــنــار گــذاشــتــن بدبینی ها 
و تمرین های بیشتر و پــایــان جریان 
شفاهی مطالبات مالی اســت که راه 

را بر بهانه های بعدی هموار می کند.

نگاهی به نحوه یارگیری درویش برای یحیی

 جذب ستاره 50 سال پیش
برای تقویت پرسپولیس

زیر ذره بين

خبر

به بهانه برکناری مدیر آژاکس بابت فساد اخالقی

 پروژه ماست مالی 
پرونده کنعانی زادگان 

مــارک اورمـــارس، مدیر ورزشــی باشگاه آژاکــس در 
حالی پس از 1۰ ســال فعالیت در ایــن مجموعه 
ورزشی به دلیل فساد اخالقی و ارسال پیامک های 
غیراخالقی به همکاران خود در این مجموعه ورزشی 
از کار برکنار شد که یکی از اسطوره های باشگاه 
آرسنال و آژاکس به حساب می آمد.اما نکته جالب 
توجه اتفاق جالبی است که همین چندی پیش 
برای یکی ازبازیکنان تیم ملی ایران رخ داد؛ اتفاقی 
که مدافع تیم ملی منکر آن شد و آن را جعلی و 
سپس پاپوش خواند، اما با صدور حکم محرومیت 
دو جلسه ای از ســوی کمیته اخــالق فدراسیون 
مشخص شد که صحت این رفتار غیراخالقی مورد 
تأیید قرار گرفته است، اما آیا حکم صادر شده با 

تخلف صورت گرفته همخوانی دارد.
این حکم در حالی صادر شد که به اذعان بسیاری از 
کارشناسان حقوقی برخورد فوری و آنی در بزه های 
اخالقی این باور را به جامعه تزریق خواهد کرد که 
بــروز رفتار های غیراخالقی از سوی افــراد مشهور 
چه تبعات سنگینی در بر خواهد داشــت، اما در 
کمال ناباوری مسئوالن فدراسیون فوتبال با صدور 
حکمی که به نظر می رسد بیشتر از روی اجبار و 
مصلحت اندیشی بوده تا اجرای قانون، روی این 
رسوایی اخالقی به نوعی سرپوش گذاشتند و حتی 
با این حکم به بازیکن متخلف که حریم مقدس تیم 
ملی را با مسائل غیراخالقی آلوده کرده بود، پاداش 
نیز دادند و با دعوت دوباره وی به اردوی تیم ملی به 
نوعی اثبات کردند نتیجه برای آن ها بیشتر از هر 

آیتم دیگری از جمله اخالق اهمیت دارد.
جالب تر اینکه پاداش های فدراسیون فوتبال به 
بازیکن اخالق گریز هر روز بیشتر از روز قبل می شود 
تا جایی که صحنه گردانان رسانه ای فدراسیون 
فوتبال تصویر این بازیکن را در پوستر بازی های تیم 
ملی به شکل عجیبی برجسته می کنند تا نشان 
دهند فروپاشی اخالقی در فدراسیون به معنای 
واقعی کلید خورده است. پرسش مهم این است 
که متولیان کمیته اخالق چرا و به چه علت در قبال 
این رسوایی اخالقی چنین حکم حداقلی را صادر 
کردند؟ آیا از نظر آن ها این موضوع اهمیت رسیدگی 
فوری و خارج از نوبت را نداشت؟ یا اینکه آن ها با 
اتالف وقت قصد داشتند پرونده شامل مرور زمان 
شود تا با یک جریمه نقدی پرونده کنعانی زادگان را 

به عبارتی ماست مالی کنند؟
به راستی آیــا وقــت آن نرسیده مسئوالن کمیته 
اخالق تکلیف خود را با جامعه فوتبال روشن کنند؟ 
تناقض در رفتار آن ها در قبال پرونده های بررسی 
شده در کمیته اخالق باعث شده این شائبه برای 
اهالی فوتبال و رسانه به وجود آید که متولیان این 
کمیته صرفاً به شکل سفارشی موضوعات اخالقی 
را دنبال می کنند. در حالی که براساس اساسنامه 
فدراسیون فوتبال ارکان قضایی فوتبال باید به صورت 
مستقل عمل کنند، اما از شواهد و مستندات موجود 
پیداست هیچ استقاللی در رفتار کمیته اخالق وجود 
ندارد، وگرنه این بازیکن به صورت جدی و قطعی از 
حضور در اردوی تیم ملی به صورت طوالنی مدت 
محروم و بابت رفتار غیراخالقی و ناشایست خود 

جریمه ای سخت را متحمل می شد.

مکاتبه شهرخودرو با فیفا 
علیه پرسپولیس

قائم مقام باشگاه شهرخودرو گفت: هیچ توافقی 
دیگر بین ما و پرسپولیس وجود نــدارد، خواهان 
اصل مبلغ بدهی همراه با جرایم هستیم و بافیفا 
مکاتبه خواهیم کرد.اسماعیل حیدرپور عنوان 
کرد:تا به امروز از توافق صورت گرفته با پرسپولیس 
فقط یک عکس یــادگــاری موجود اســت و هیچ 
اقــدامــی از ســوی مــدیــران پرسپولیس مبنی بر 
انجام تعهداتی که در جلسه مقرر گردید صورت 
نپذیرفته است. آقای درویش باوجود آنکه قرار بود 
امروز)دیروز( به تعهداتش عمل کند، به طور صریح 
به بنده گفت تا یک ماه آینده نمی توانیم پرداختی 
به شما داشته باشیم! بنابراین هیچ توافق دیگری 
بین ما و باشگاه پرسپولیس وجود نخواهد داشت 
و مــا خواستار کل مبلغ بــدهــی  هــمــراه بــا جرایم 
هستیم. حیدر پور اضافه کرد: ما به هیچ عنوان 
از حق باشگاه کوتاه نخواهیم آمد و نامه ای را به 
فدراسیون مبنی بر بستن پنجره نقل و انتقاالتی 
پرسپولیس ارســال کــرده ایــم و از آقایان عزیزی 
خــادم، بهاروند، نور شرق و صالحی می خواهیم 

عدالت رعایت و اجرا شود.

WWW.QUDSONLINE.IR9744 چهار شنبه 20 بهمن 1400   7 رجب 1443  9 فوریه 2022   سال سی و پنجم    شماره

پرسپولیس چهارم آسیا ماند  ◾
»فوتبال دیتابیس« رده بندی جدید ماه فوریه را برای 
باشگاه های جهان اعالم کرد که پرسپولیس بدون تغییر 
در جایگاه اول ایــران و چهارم آسیا قــرار گرفت اما در 
رده بندی جهانی با یک پله سقوط در رده 99 ایستاد. 
استقالل هم بدون تغییر در رده دوم ایران  و هشتم آسیا 
قرارگرفت. شاگردان مجیدی اما در رده بندی جهانی با 

پنج پله صعود به رده 179 رسیدند.

اوت انداز به تراکتور پیوست ◾
ــادر محمدی، مــدافــع راســت پیکان کــه بــا اوت های  ن
منجنیقی اش مــعــروف اســت بــه تــراکــتــور پیوست. 
محمدی بعد از کیانی و بلبلی سومین خرید زمستانی 

تراکتور محسوب می شود. 
این بازیکن مد نظر ذوب آهن هم بود ولی در نهایت 
با این باشگاه به توافق نرسید و راهــی تبریز شد تا به 

تراکتور بپیوندد.

اعمال محرومیت سوپرجام در لیگ برتر ◾
ناظر بازی پرسپولیس- فوالد گفت: محرومیت ناشی 
از کارت قرمز در سوپرجام در دیدار بعدی تیم ها اعمال 
خواهد شد اما کارت زردها فقط برای همین دیدار بود. به 
این ترتیب پرسپولیس در هفته هفدهم مقابل نساجی 
مهدی شیری و مطهری را در اختیار ندارد و فوالد هم در 
بازی با آلومینیوم از داشتن هاشمی نسب و  بوحمدان 

محروم است.

جانشین مهدوی کیا در فیفا مشخص شد   ◾
فدراسیون فوتبال بعد از استعفای مهدی مهدوی کیا 
از این سمت، میرشاد ماجدی را به فیفا معرفی کرده 

است. 
میرشاد مــاجــدی کــه در حــال حاضر ریــاســت کمیته 
جوانان فدراسیون فوتبال را برعهده دارد پیش تر هم 
در این پست حضور داشته است. او در دوره مدیریت 

مهدی تاج عهده دار این سمت بود. 

جواد رستم زاده    پیکان و استقالل در چارچوب مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال در ورزشگاه شهید 
دستگردی به مصاف هم رفتند که این بازی بانتیجه یک بر 

صفر به سود استقالل تمام شد.
نیمه نخست بازی استقالل و پیکان کم افت و خیز پیگیری شد و دو تیم 
بازی کسل کننده ای به نمایش گذاشتند. البته پیکان روی یک حرکت 
ترکیبی در دقیقه ۳۰ می توانست دروازه استقالل را باز کند که شوت فالح 
در موقعیت تک به تک با واکنش خوب علیرضا رضایی همراه شد تا گلی 
به ثمر نرسد. استقالل هم در اوایل بازی روی ضدحمله ای که با حرکت 
تند و تیز امیرحسین حسین زاده آغاز شد، می توانست به گل برسد اما 

آرمان رمضانی قدر پاسی که یامگا به او داده بود را ندانست. 
نمایش استقالل و پیکان در نیمه دوم بهتر از نیمه اول بود و توانستند 
موقعیت های خوبی روی دروازه یکدیگر ایجاد کنند. اولین موقعیت 
خطرناک را پیکان در دقیقه ۵7 خلق کرد، جایی که مجتبی حق دوست 
با پاس ابراهیم صالحی در موقعیت تک به تک با رضایی قرار گرفت و 
می توانست دروازه استقالل را باز کند اما رضایی به خوبی از محوطه 
جریمه خارج شد و خودش را مقابل شوت حق دوست قرار داد تا مانع از 

باز شدن دروازه تیمش شود.
در این نیمه یک اتفاق نگران کننده هم رخ داد، زمانی که فالح، بازیکن 
پیکان در محوطه جریمه استقالل تصمیم به زدن شوت آکروباتیک کرد 
اما برخورد پای او به سر دانشگر، منجر به بی هوش شدن این بازیکن 
استقالل برای چند لحظه شد. البته این بازیکن پس از چند دقیقه به 

شرایط بازی برگشت و برای استقالل بازی کرد.
دو تیم در نود دقیقه زورشان به هم نرسید تا بازی به وقت های اضافه برود. 
با شروع وقت های اضافه این استقالل بود که نشان داد برای پیروزی 
انرژی و کیفیت الزم را دارد. اتفاقاً در همان شروع بازی این مطهری بود که 
روی یک حرکت زیبا توانست قفل دروازه میزبان را باز کند و نشان دهد 
اگر فرهاد بیشتر به او بازی دهد از سایر مهاجمان استقالل تأثیرگذارتر 
است. در ادامه پیکان برای جبران گل جلو کشید و سروپا حمله شد به 
طوری که در همان نیمه اول وقت های اضافی دوبار می توانست دروازه 
رضایی را باز کند که هر دوبار توپ به تیر دروازه استقالل اصابت کرد و 
حاصلی برای شاگردان مجتبی حسینی نداشت. در نیمه دوم وقت های 
اضافه و در حالی که خستگی در ساق های بازیکنان دو تیم کامالً مشهود 
بود، اتفاق خاصی نیفتاد تا شاگردان فرهاد مجیدی با نتیجه یک بر صفر 
پیروز این دیدار باشند. استقالل با این پیروزی به جمع هشت تیم مرحله 
بعد رسید و باید منتظر قرعه کشی سازمان لیگ باشد تا حریفش در 

این مرحله مشخص شود. آیا شاهد دربی در این مرحله خواهیم بود؟

پیکان صفر- استقالل یک

احتمال دربی در جام حذفی قوت گرفت 

ضد حمله

ستارگان ورزش

ــرای راضــی کــردن فــوق ستاره خود  ــاری سن ژرمــن ب باشگاه پ
پیشنهاد جدیدی را به او ارائه خواهد داد.به نقل از مونت 

ــو، قــــــرارداد  ــ ــارل ــ کیلیان ام باپه با پاری سن ژرمن ک
2۰22 به پایان خواهد رسید. این تـــابـــســـتـــان 
جوان تاکنون پیشنهادهای تمدید بــازیــکــن 

قرارداد از سوی باشگاه پاریسی را یکی 
پس از دیگری رد کرده است.رئال مادرید 
مشتری جدی ام باپه است و پاریسی ها 
اصالً دوست ندارند او را مجانی از دست 

دهند.
سران باشگاه پاری سن ژرمن بسته پیشنهادی جدید خود را آماده 
ارائه به این ستاره جوان کرده اند. براساس اعالم رادیو مونت کارلو، 
باشگاه پاری سن ژمن برای راضی کردن ام باپه برای تمدید، باالترین 
دستمزد تاریخ باشگاه را به او پیشنهاد خواهند داد، همچنان که 
حاضر هستند براساس خواسته این بازیکن با او قرارداد کوتاه مدت 
امضا کنند.ام باپه دوست دارد بازی در یک تیم جدید را تجربه کند با 
این حال اعالم کرده دوست ندارد به صورت مجانی پاری سن ژرمن را 
ترک کند و این باعث شده تا احتمال تمدید قرارداد کوتاه مدت او وجود 

داشته باشد.
درحالی بازهم خبر پیوستن ام باپه به رئال مادرید جدی شده که دو تیم 
هفته آینده در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باید به مصاف هم بروند البته 
ام باپه اعالم کرده تنها روی شکست رئال مادرید تمرکز کرده است. ام باپه به 

خبر جدایی از پاری سن ژرمن واکنش نشان داد. 
او گفت: اکنون زمان مناسبی برای صحبت کردن درباره آینده نیست. تنها چیزی که 

در شرایط کنونی به آن فکر می کنم شکست دادن رئال مادرید است. 
امیدوارم در این بازی حساس به پیروزی برسیم.ام باپه تا تابستان پیش رو با پاری سن 

ژرمن قرارداد دارد .

آینده باشد برای بعد

بسته پیشنهادی PSG برای حفظ »ام باپه«
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان در خصوص اینکه ظاهراً هر چه کی روش 
داشت را یادداشت کرده و سبک مربیگری وی را دنبال می کند، گفت: اینکه من از 

آقای کی روش الگوبرداری کرده باشم کامالً درست است اما اینکه بگویم کاری 
را کپی کرده ام درست نیست. 

من با خیلی از مربیان کار کردم.من از جان فرانکو زوال هم کار یاد 
گرفته ام چون حدود 6 ماه شاگرد او در العربی 

بودم.خیلی از نکاتی را که یاد گرفتم 
از آقای کاماچو بود.

سرمربی فوالد تأکید کرد: وقتی بازی می کردم به مربیگری عالقه داشتم. 
خــدا حسین فرکی را حفظ کند و هر جا حضور دارد برایش آرزوی 
سالمتی دارم، سالی که شاگرد بالژویچ بودم آقای فرکی به من گفت 

تمرینات این مربی را یادداشت کن. 
از همان زمان شروع به نوشتن کردم، شاید خیلی سن پایینی داشتم 
ولی از هر 1۰ تمرین یکی از آن ها را می کشیدم و یک چیزی از آن در 
می آوردم. هر چه جلوتر آمدیم عالقه ام بیشتر شد و سال 2۰1۰ اولین 
مدرک مربیگری را گرفتم. تمام تمرینات اوساسونا را به تاریخ دارم و به 

این کار عالقه دارم. امیدوارم در آینده اتفاقات خوبی رخ بدهد. 
هنوز اتفاقی نیفتاده و تازه کارم شروع شده است.من چهار سال است 
مربی شده ام و فقط در دو تیم مربیگری کرده ام.چیزی که برای همه مربیان 

مهم است کار و تالش است تا ببینند چه اتفاقی رخ می دهد.
نکونام در خصوص اینکه در بازی سوپرجام کنار خط اتفاقاتی رخ 

داد و مربیان پرسپولیس اعتراضاتی به تصمیمات داور داشتند، 
گفت: گل پرسپولیس به درستی آفساید اعالم شد و دوستان 

من روی نیمکت پرسپولیس به گل اعتراضی نداشتند. 
به هر حال یک بازی بود و دو تیم فوتبال درگیرانه ای 

 بــــازی کـــردنـــد و طــبــیــعــی بـــود کـــه بــــازی سنگینی 
باشد.
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نکونام:هنوز اول راهم

کی روش، زوال و کاماچو معلمان من هستند



   امارات جای 
بسیار امنی است  
فرمانده 
تروریست های 
آمریکایی »سنتکام« 
با اشاره به اینکه 
واشنگتن برای 
مقابله با پهپاد ها 
و موشک های 
ارتش یمن با امارات 
همکاری خواهد 
کرد، می گوید امارات 
کشور بسیار امنی 
است. باوجود 
آنکه موشک ها و 
پهپادهای یمنی در 
عملیات های اخیر 
به امارات با اهداف 
برخورد داشته اند، 
کنت مکنزی 
مدعی شد سامانه 
پدافند هوایی 
آمریکایی »تاد« در 
عملیات های پیشین 
عملکرد موفقی 
داشته اند. 

خبر

بدون تیتر

 ترور سه جوان فلسطینی 
به دست نظامیان رژیم اشغالگر

 اعدام خیابانی 
به سبک صهیونیستی

ــژه رژیــم  ــ ــیــروهــای وی در تـــیـــرانـــدازی گــســتــرده ن
صهیونیستی به یک خودرو در نابلس سه جوان 
فلسطینی که از اعضای گردان های شهداءاألقصى 
ــزارش فــارس،  بــودنــد بــه شــهــادت رسیدند. بــه گـ
ایــن اقــدام وحشیانه در منطقه »المخفیه« در 
نابلس در کــرانــه باختری روی داد کــه طــی آن، 
»ابراهیم النابلسی«، »ادهم مبروک« و »محمد 
الدخیل« شهید شدند. برخی شاهدان عینی 
اعالم کردند، بیش از ۸۰ گلوله به سمت خودرو و 
بدن این سه جوان شلیک شده است. رسانه های 
صهیونیستی مدعی شدند این افراد در دو هفته 
اخیر چهار عملیات تیراندازی انجام دادند و مانند 
»بمب ساعتی« بوده اند. در سمت مقابل هم، 
کتائب شهداء االقصی در بیانیه ای فوری عضویت 
سه شهید مذکور در این گردان ها را تأیید و اعالم 
کــرد، خــون شهدا هــدر نخواهد رفــت، پاسخش 
حتمی است و خون را با خون پاسخ خواهد داد. 
وزارت خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین با 
صدور بیانیه ای این »اعدام میدانی« را محکوم کرد. 
جهاد اسالمی هم اعالم کرد جنایت امروز رژیم 
صهیونیستی در نابلس نتیجه هماهنگی امنیتی 

میان این رژیم و تشکیالت خودگردان است.

 منابع معارض در شبه جزیره عربستان خبر 
ــد مسئوالن ســعــودی در تــالش هستند   دادنـ
علیه 11 جوان شیعه از ساکنان القطیف که در 

زندان هستند، حکم های سنگین صادر کنند.
 رسانه ها از شنیده شدن صدای یک انفجار 
قوی در منطقه »ریشون لتسیون« در نزدیکی 
تل آویو خبر دادند. یکی از ساکنان این مناطق 
گفت حجم انفجار به حدی بزرگ بوده که وی 
فکر کرده زلزله روی داده است. با این حال، این 

مسئله با سانسور خبری مواجه شده است.
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جهان

علوی یـــک روز 
بعد از سفر رئیس 
جــمــهــور فــرانــســه 
بــه مسکو و دیــدار 
ــا هـــمـــتـــای روس  ــ ب
درباره اوکراین، کاخ 
کرملین می گوید مکرون پیشنهادهای 
مصالحه ای درباره آتش بس ارائه کرده 
است که دارای مبانی منطقی است 
و می تواند مبنای عمل قــرار بگیرد. 
بــه گـــزارش فـــارس، دیمتری پسکوف 
تصریح کــرد نظامیان روس پــس از 
شرکت در رزمایش مشترک با ارتش 
بالروس به پایگاه های خود بازخواهند 
گشت، با این حال پوتین هنوز تاریخ 
ــرای آن تعیین نــکــرده  ــ مشخصی ب

است.
در همین راستا، رئیس جمهور روسیه 
در دیــدار با همتای فرانسوی خود که 
روز دوشنبه در کاخ کرملین برگزار شد، 
گفت مسکو و پــاریــس نگرانی های 

ــد.  ــ امــنــیــتــی مــشــتــرکــی در اروپــــا دارن
امانوئل مکرون نیز در نشست خبری 
بــا پوتین گفت: ایــن دیـــدار می تواند 
آغازگر رونــد تنش زدایــی باشد که ما 
باید بــه سمت آن حرکت کنیم. وی 
افزود قصد دارد برای اجتناب از وقوع 
جنگ و شکل دهی به عناصری چون 
»اعتماد، ثبات و دیــده شــدن« برای 
همه طرف ها تالش کند. رئیس جمهور 
فرانسه تصریح کــرد هــدف او از سفر 
ــده و نتیجه  ــه مــســکــو مــحــقــق شــ بـ
مذاکراتش با همتای روسی و تشدید 
نشدن اوضاع در اوکراین بود. مکرون 
توضیح داد: »مــذاکــرات با پوتین به 
این نتیجه رسید که اوضاع در اوکراین 
تشدید نخواهد شد«. وی اضافه کرد: 
»بــرای من، قفل کردن بازی به منظور 
جلوگیری از تشدید تنش و باز کردن 
چشم اندازهای جدید، هدفی بود که 
محقق شــده اســـت. فرانسه اعتبار 
خــود را تقویت کــرده اســت«. مکرون 

همچنین تأکید کرد هرگز لحظه ای هم 
گمان نمی کرد رئیس جمهور روسیه 
آماده باشد و درباره این موضوع هیچ 

موضعی نگیرد.
در همین حــال، مکرون پس از رایزنی 
بــا پوتین دربـــاره اوکــرایــن روز گذشته 
مستقیماً به کی یف رفته تا  نتایج دیدار 
خود با مقامات روسیه را با ولودیمیر 
زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در 
میان بــگــذارد. مقام های اوکراینی در 
هفته های اخیر با دنباله روی از ادعای 
دولـــت هـــای غــربــی مبنی بــر تصمیم 
ــن کــشــور،  ــرای حــمــلــه بــه ایـ ــ روســیــه ب
از آمــریــکــا و اعــضــای اتــحــادیــه اروپـــا 
خواسته بودند تحریم های سختی را 
بر مسکو اعمال کنند. ایــن در حالی 
است که کشورهای اروپایی، خود نگران 
تحریم شدن از سوی روسیه به خصوص 
در حوزه انرژی و صادرات گاز به این قاره، 
در صورت اعمال تحریم های جدید بر 

این کشور هستند.

میراحمدرضا مشرف/کارشناس مسائل شبه قاره   
وقوع حمالت و انفجارهای پیاپی و خونین تروریستی طی یک 
ماه گذشته در پاکستان نگرانی های جدی را در مورد آینده 
امنیتی این کشور به وجود آورده است. این حمالت در شرایطی رخ می دهد 
که حدود یک ماه قبل دولت اسالم آباد از نخستین سند و یا در واقع راهبرد 
امنیت ملی این کشور رونمایی کرد؛ راهبردی که بنا بر مفاد آن و البته 
اظهارات مقامات پاکستانی چند سویه و در عین حال اقتصاد محور بوده و 
بیشتر از تأکید بر عناصر سنتی امنیت، بر بهبود وضعیت عمومی 
شهروندان و شاخصه های توسعه اقتصادی کشور تأکید دارد. اکنون سؤال 
اساسی این است که آیا این راهبرد جدید امنیتی می تواند در راستای حل 

و یا حتی کاهش معضالت امنیتی فزاینده اخیر مؤثر واقع شود؟
توجه به برخی نکات قوت و ضعف این سند شاید تا حدی بتواند ما را در 
دستیابی به پاسخ کمک کند. در وهله نخست، اقتصاد محور بودن این 
راهبرد و ریشه یابی مشکالت در بستر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی 
را احتماالً می توان مهم ترین نقطه قوت این سند دانست. در همین 
راستا بسیاری معتقدند عمده اقدامات تروریستی در ناحیه بلوچستان 
پاکستان بیش از آنکه منشأ قومیتی داشته باشد، ریشه در همین 
نابرابری ها و تبعیض های اقتصادی دارد؛ به خصوص در درک این مسئله 
که مردم محلی احساس می کنند در فعالیت های اخیر اقتصادی میان 
چین و پاکستان هیچ منفعتی متوجه آن ها نشده است. افزایش تحرکات 
تروریستی در این ناحیه، آن هم همزمان با سفر نخست وزیر پاکستان به 

چین، گواه خوبی بر همین موضوع است.
اما در شرایطی که بر اساس این سند در کنار نابرابری های اقتصادی و 
اجتماعی، افراط    گرایی بر اساس مبانی همچون زبان و دین نیز یکی دیگر 
از بزرگ ترین چالش های آینده جامعه را تشکیل می دهند؛ ریشه یابی 
داخلی این معضل تقریباً نادیده گرفته شده و در عوض تالش شده تا 
نقش اقدامات تحریک آمیز خارجی و به ویژه اقدامات هند، پررنگ تر در 
نظر گرفته شود. این در حالی است که کمتر از یک هفته قبل موالنا فضل 
الرحمان، رهبر جمعیت علمای پاکستان دولت عمران خان را نامشروع 
خوانده و حتی وی را به سرنوشتی مشابه با اشرف غنی تهدید کرده بود. 
چنین مقایسه ای نشان می دهد عالوه بر وجود بستر داخلی افراط گرایی، 
استقرار طالبان در افغانستان هم بر گسترش افــراط گرایی و افزایش 

تحرکات طالبان پاکستانی تأثیرگذار خواهد بود.

 راهبرد امنیت ملی پاکستان 
در محک آزمونی دشوار

یادداشت

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 حمله گارد شاهنشاهی به همافران
پس از بیعت همافران نیروی هوایی با امام خمینی، 

بختیار از این اقدام بسیار خشمگین شد و در صدد انتقام 
از آن ها برآمد. با حمله نیروهای گارد جاویدان به پادگان 
نیروی هوایی در 20 بهمن 57 جنگ خیابانی میان آن ها 

و همافران آغاز شد. با باال گرفتن این درگیری ها، جمعیت 
انبوهی از مردم در این منطقه با فریاد اهلل اکبر از همافران 

حمایت کردند. سرانجام پس ازمواجهه با مقاومت 
مردمی، گارد شاهنشاهی مجبور به عقب نشینی شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:18

05:32

اذان مغرب

17:59

غروب خورشيد

17:40
 نیمه شب شرعی

23:36
طلوع فردا

06:57

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:46

04:59

اذان مغرب

17:25

غروب خورشيد

17:06
 نیمه شب شرعی

23:03
طلوع فردا

06:25

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
)051(   تلفنخانه:                 37610087 - 37684004 
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:        
بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

روسیه: پیشنهادهای مکرون در موضوع اوکراین منطقی است

دودسفیدازکرملینبرمیخیزد؟دودسفیدازکرملینبرمیخیزد؟
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
ارائ�ه كلیه خدمات مرب�وط به اجرای عملی�ات بازدید دوره ای، نگهداری، س�رویس و 

تعمی�ر دس�تگاههای عطرپاش در مجموعه حرم مطهر حضرت رض�ا ) ع (  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد ش�رایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  25/ 1400/11 ضمن 
مراجعه به آدرس اینترنتی :   http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن :  31305243 - 32257085-051( نسبت 

به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

    
ش��رکت راه آهن ج.ا.ا در نظ��ر دارد بنابر آئین نامه اجرائی 
قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی س��اده )به روش فشرده ( به شماره مناقصه 

)1100-ش-09( به شرح ذیل اقدام نماید.
1-شرح مختصر موضوع مناقصه: تهیه و تامین 21000  قالب کفشک ترمز 

کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس، پروده، تربت حیدریه و خواف
2-مبلغ کل برآورد : 40.000.000.000 ریال

3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 2.000.000.000 ریال
4- م��دت و مح��ل اجرا: مدت اجرا 6 ماه بوده و محل اجراء طبق اس��ناد 

مناقصه  میباشد.
5- پیمانکاران واجد ش��رایط: مناقصه گران میبایس��ت دارای پروانه 
بهره ب��رداری تولی��د از وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و گواهینامه 

صالحیت نظام فنی راه آهن صادره از حوزه ناوگان باشند. 
6- مهل��ت و نح��وه دریافت اس��ناد: متقاضیان می توانن��د حداکثر تا 
س��اعت19:00 روز چهارش��نبه مورخ1400/11/27 با مراجعه به س��امانه 

ت��دارکات الکترونیکی دولت ب��ه نش��انی www.setadiran.ir و از 
طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد را دریافت نمایند. 

کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکت) الف( مربوط به تضامین 
ش��رکت در فرآیند ارجاع کار، در س��امانه مذکور انجام می پذیرد. لذا 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

7- مهلت و نحوه ارس��ال اسناد تکمیل شده: پیشنهادها بایدحداکثر 
تا س��اعت19:00 روز چهارش��نبه مورخ 1400/12/11 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و پاکت 
) الف( به نشانی استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، میدان امامزاده،  
اداره کل راه آه��ن ش��رق- کد پس��تی  9791135555 ارس��ال گردد. 
8- زم��ان و مح��ل گش��ایش: پ��اکات در س��اعت 10:00 روز پنجش��نبه 
1400/12/12 در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه آهن شرق ، 

باز و نتیجه مناقصه اعالم می گردد.      شناسه آگهی: 1275385
   اداره کل راه آهن شرق

آگهی دعوت به مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ساده )نوبت اول(

ف
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اداره كل راه آهن قم

1( اداره کل راه آهن قم در نظر دارد  بنا بر بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه  گران  واجد 
شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید . الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و 
تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  
»www.setadiran.ir« انجام خواهد شد. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه نوبت اول سه شنبه مورخ 1400/11/19 و نوبت دوم 
چهار شنبه مورخ 1400/11/20 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از 

طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد 
2( موضوع مناقصه : خرید کفشک ترمز چدنی بزرگ

3( مبلغ كل برآورد اولیه : 92.500.000.000 ریال ) ازمحل اعتبارات جاری( 
4( مدت و محل تحویل : مدت تحویل 2 ماه بوده و محل تحویل انبار اداره کل راه آهن قم می باشد.

5( مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی کیفی، درصورتیکه قصد ارائه پیشنهاد قیمت را دارند، باید در صورت نیاز به تامین 
کاال و تجهیزات جهت انجام موضوع مناقصه، قیمت متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه نمایند.

6( مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی کیفی در صورتیکه قصد ارائه ضمانت نامه بعنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
را دارند ، باید هنگام ارائه پاکات الف، ضمانت نامه معتبر بمدت سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر، ارائه نماید.

مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی:  دوشنبه  تاریخ :  1400/11/25
مهلت ارسال پاسخ ارزیابی كیفی:   چهارشنبه  تاریخ : 1400/12/11

7( شرایط الزم جهت شركت در مناقصه : موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه و یا آخرین آگهی تغییرات شرکت می بایست 
مرتبط با موضوع فراخوان باشد.

شناسه آگهی : 1273482 اطالعات تماس اداره كل راه آهن قم: 95 -02531622494     

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی 
مناقصه شماره 137-26-1400-4

با موضوع :»خرید کفشک ترمز چدنی بزرگ«

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه 
با ارزیابی كیفی مناقصه گران - نوبت دوم

شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد نسبت به خرید یك دستگاه TD-NMR  از طریق سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت اقدام نماید. )شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2000090260000066( كلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
روز    19:00 ساعت  تا   1400/11/19 تاریخ  سه شنبه  روز  صبح   8:00 ساعت  از  می توانند  متقاضیان  مناقصه:  اسناد  دریافت  نحوه 
واریز  شناسه  با   IR  960100004001045404016095 حساب  شماره  به  ریال   1.000.000 مبلغ  واریز  با  تاریخ 1400/11/27   چهارشنبه 
365105374295110860000000000134 نزد بانك مركزی به نام شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی، منحصراً از طریق سامانه تداركات 

الكترونیكی دولت )ستاد( برای دانلود اسناد اقدام نمایند. 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/12/15

زمان بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی: از ساعت 8:30 صبح روز دو شنبه تاریخ 1400/12/16
زمان و محل بازگشایی پاكت های الف و ب: ساعت 08:30 روز  دو شنبه تاریخ 1400/12/23- تهران- نشانی مناقصه گذار

مبلغ برآورد: 70.000.000.000 ریال
نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع كار: 3.500.000.000 ریال )این ضمانت نامه از تاریخ صدور باید به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد و 

بنا به درخواست کتبی دستگاه مناقصه گذار باید به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.(
توضیحات: 

- زمان بازگشایی پاكات ج، روز جلسه بازگشایی پاكات الف و ب اعالم خواهد شد.
- پیشنهاد قیمت بصورت ریالی اخذ خواهد شد. پرداخت مبالغ قرارداد بصورت ریالی و بر مبنای ارزش یورو در زمان پرداخت و به نرخ 

لحظه ای خرید حواله یورو اعالم شده در سامانه نیما بانك مركزی خواهد بود.
- جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی كیفی بر روی سایت شركت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاكت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتیاز ارزیابی كیفی )55 امتیاز( را كسب نماید.
- الزم است مناقصه گران اصل مدارك پاكت الف )تضمین فرآیند ارجاع كار( خود را تا قبل از جلسه بازگشایی پاكات ارزیابی كیفی به 
آدرس تهران- میدان ونك- خیابان مالصدرا- خیابان شیرازجنوبی- كوچه سرو- پالك 27- دبیرخانه كمیسیون مناقصات ارسال نمایند. 

)تلفن تماس: 021-88607072(
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز می باشد.

- چنانچه قبالً عضو سامانه ستاد نشده اید، جهت انجام مراحل عضویت با شماره های: مركز تماس: 1456-021، دفتر ثبت نام: 88969737 
و 85193768 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس اینترنتی سامانه مراجعه نمایید. 14
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كدفراخوان پایگاه
 اطالع رسانی مناقصات:

53.108.524 

روابط عمومی شناسه آگهی: 1273254

 ( ) 
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