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دیدار پروفسور رینگن برگ با 
رئیس سازمان علمی و فرهنگی 

آستان قدس رضوی
 خادم سوئیسی 

j امام رضا

 عثمان محمدپرست 
چهره جهانی موسیقی خراسان 
دارفانی را وداع گفت
 نوایی که خاموش
 نمی شود...

اردیبهشت۳۱

شهادت 
محمد مهدي 
خادم الشریعه
در سال 1361

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان
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 شنبه 3۱اردیبهشــت ۱40۱     ۱۹شــوال ۱443       2۱می 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره ۹8۱۱      8 صفحــه           4صفـح

توجه به معرفت افزایی در جشن های دهه کرامترواق۱
حجت االسالم والمسلمین مروی در جلسه ستاد مناسبت های ویژه آستان قدس تأکید کرد

نگاهی انتقادی به ابزارهای دولت در دسته بندی اقتصادی مردم

تراکنش مالی؛ معیار ناقص دهک بندی
۳
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گفت وگو با یک برنامه ساز 
تلویزیونی درباره اهمیت زبان 
فارسی در تولیدات رسانه ملی

زخمِ کاری به 
زبان فارسی
روزی برای تکریم آن هایی که 
تصمیمی سخت  می گیرند

دگر »عضو«ها را 
نماند قرار

با غلبه بر نماینده ژاپن  
تیم والیبال پیکان 
قهرمان آسیا شد

در هفتمین نشست »نقد سیاست گذاری مدیریت 
وقف« اندیشکده »مسئله« روزنامه قدس مطرح شد

هدایت نیت واقفان؛ 
چرا و چگونه؟
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 آگهی مناقصه
 عمومی یک مرحله ای

 04/م/1401
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی مازندران
شرح در صفحه 3
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد  جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای  با ارزیابی ساده به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  مناقصه از دریافت وتحویل اسناد مناقصه  
تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/02/29 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومی پس از برگزاری فرایند مناقصه  و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/07
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/03/21 هزینه چاپ آگهی  دو نوبت  بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

))آبادانی بدون آب امکانپذیر نیست((
عمومی مناقصه  فراخوان 

ول با ارزیابی ساده 
ت ا

نوب

مبلغ نضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
طرح توسعه و بازسازی تاسیسات 

شبکه توزیع آب شهری اراضی 
2001001446000045باغ رسالت شهر قوچان

  7.043.747.243  ریال هفت میلیارد و و 
چهل و سه میلیون هفتصد و چهل و هفت 

هزار و دویست و چهل و سه ریال

353/000/000 ریال 
سیصدو پنجاه وسه میلیون ریال
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مناقصه  کیفی  ارزیابی  آگهی  تجدید 
شماره 23-37-1400)نوبت اول(

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد

بنابرائی�ن نامه اجرایی بن�د ج ماده 12 قانون برگ�زاری مناقصات 
نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در 
مناقصه ،  از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت) س�تاد(  به 

نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید.
 مناقصه گران می بایس�ت در س�امانه فوق) ستاد( ثبت نام و پس از 
اخذ گواهی امضا الکترونیکی نس�بت به دریافت اس�ناد  از طریق 

سارمانه مذکور اقدام نمایند.
 الزم ب�ه ذکر اس�ت کلیه مراح�ل برگزاری مناقص�ه از فراخوان تا 

انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد .
1- نام سازمان مناقصه گذار:  اداره کل راه آهن خراسان

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط
 تذکر مهم : با عنایت به بخش�نامه های ش�ماره600/49564/ص-
98/05/07 ، 600/95513/ص- 1400/10/04 و 600/10267/
ص-1400/02/07 و معاون�ت محترم توس�عه مدیری�ت و منابع، 
رعای�ت ممنوعی�ت خرید کااله�ای خارجی دارای تولید مش�ابه 
داخلی و قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت 

ارائه گردد .

3- مهلت خرید اسناد ارزیابی : تا ساعت14:30  روز شنبه مورخ1401/03/07
4- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
5- مهلت و محل ارائه اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در ارزیابی 
کیف�ی می بایس�ت اس�ناد ارزیاب�ی را تا س�اعت14:30  روز ش�نبه 
مورخ1401/03/21-  در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت به 

آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری نمایند.
6- مبلغ کل برآورد:19.530.000 ریال 

7-م�دت و محل تحویل : زمان تحویل س�ه 3/م�اه پس از انعقاد 
قرارداد و در ایستگاه راه آهن مشهد می باشد.

8- مناقصه گر به منظور ش�رکت در مناقصه موظف اس�ت ش�رایط 
و مج�وز ه�ای الزم در خص�وص تولید یا عرضه ی�ا فروش کاالی 
موض�وع مناقص�ه را از مراجع ذیص�الح قانونی دارا باش�د. و می 
بایس�ت به هم�راه اس�ناد مرتبط در س�امانه ت�دارکات الکترونیک 
دول�ت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir تا س�اعت14:30 روز ش�نبه 
م�ورخ1401/03/21 بارگ�ذاری نماین�د. در غیر ای�ن صورت از 
فرآیند مناقصه حذف خواهند گردیدو هیچگونه ادعایی از سوی 

شرکت کننده در این خصوص قابل استماع نخواهد بود .
پ�س از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداقل 
امتیاز الزم را کسب کرد نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه 
دعوت به عمل خواهد آمد.                  شناسه آگهی 1320642 م الف 1793

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1401/03/01الی سه شنبه مورخ1401/03/03 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع درمشهد نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب

 ) ریال( مترمربع
شیوه پرداخت 

حقوقات

 60درصد نقد و70180.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی1115/1
الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120225.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی21562
الباقی 18 ماهه

نقد56.9155,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی332107

نقد3665,000,000تجارتیخیابان- شهرک رضوی433178

نقد236.64270,000,000مسکونیفرامرز عباسی52088/2

نقد209.78265,000,000مسکونیفرامرز عباسی6966/1

تقاطع بلوار آموزگار و  71449
نقد303.77330,000,000مسکونیبلوار سید رضی

341.84130,000,000مسکونیبلوار اندیشه8262
 بصورت 70 درصد
 نقد و 30 درصد

باقیمانده یکساله

544130,000,000مسکونیبلوار امامیه9162
 بصورت 70 درصد
 نقد و 30 درصد

باقیمانده یکساله

سیدی – پشت 10111
نقد230.91110,000,000مسکونیکالنتری سیدی

نقد4160,000,000 .178مسکونیبلوار مصلی11820

نقد22022,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار122255

نقد205.2424,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار13155

نقد14022,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی141353

نقد227.23622,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی151079
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اردیبهشت حشرات اطراف ما

درس صداها
باران توت

تصویر جالب

»قاصدک« ضمیمه 
شنبه های روزنامه قدس

دربارهصفطویلعالقهمندان
فاضلنظریبرایخریدکتابجدیداو

در صف فرهنگ
خدیجهزمانیان

 »درعا«
مرز جدید مقاومت

علیرضاتقوینیا

ورود بانوان به استادیوم ها 
با کدام امنیت؟

سینا حسینی 72۴

رواق خراسان

   معرفی دو دستاورد جدید ملی  

  رونمایی »اروم ست« در ارومیه
 پرواز »سیمرغ« در اصفهان

2



حسین محمدی اصل  
روز گــذشــتــه رئــیــس جمهور 
در بــیــســت و یــکــمــیــن سفر 
استانی دولت، وارد آذربایجان 
غربی شد. در این سفر وزرای 
راه و شــهــرســازی، ارتــبــاطــات و 
فناوری اطالعات، میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، معاون اجرایی رئیس جمهور و 
همچنین رئیس دفتر حجت االسالم والمسلمین 
سیدابراهیم رئیسی وی را همراهی کردند. بررسی 
مشکالت مردم، دیدار با اقشار مختلف جامعه و 
شرکت در جلسات مختلف از مهم ترین برنامه های 
رئیس جمهور کشورمان در جریان سفر به این 

استان بود.

آذربایجان غربی نمونه کامل فرهنگ و تمدن ایران ◾
ــت بــا حــضــور در جمع خــبــرنــگــاران،  رئــیــس دولـ
آذربایجان غربی را نمونه کاملی از فرهنگ تاریخی 
و تمدنی ذکر کرد و با اشاره به ظرفیت های بی شمار 
ایــن اســتــان در بخش های مختلف اظــهــار کــرد: 
آذربــایــجــان غربی در بخش کــشــاورزی و معادن 
یکی از قطب های مطرح در کشور به شمار می رود 
و وجود مراکز علمی و فعال دانشگاهی نشان از 

ظرفیت و توانایی باالی استان دارد.

رونمایی از ماهواره ایرانی »اروم ست«  ◾
در ادامــه این سفر، دکتر رئیسی ضمن بازدید از 
نمایشگاه دستاوردهای مرکز رشد هوا و فضا شهید 
بابا ساعی ارومیه، در جریان توانمندی های داخلی 
در ساخت هواپیمای نیمه سبک، ماهواره های 
سهند و اسپوتا و پهپاد سمپاشی قــرار گرفت و 
از ماهواره اروم ست که در ارومیه ساخته شده 
نیز رونمایی کــرد. ماهواره اروم ست، با باالترین 
رزولوشن تصویری قابلیت این را دارد که با حداکثر 
۶۰۰هزار دالر در مدار زمین قرار گیرد که در مقایسه 

با مدل خارجی بسیار کم هزینه تر است.

توسعه »تمرچین« و احیای دریاچه  ◾
رئیسی همچنین پس از بازدید از پایانه مرزی و 
گمرک »تمرچین« در شهرستان پیرانشهر در 

جمع رانندگان خودروهای باری و ترانزیتی حاضر 
شد و بعد از شنیدن مشکالت آن هــا، دستورات 
الزم را به منظور رفع نواقص و کمبودها صادر کرد. 
تمرچین نقطه صفر مرزی با کردستان عراق و یکی 
از فعال ترین پایانه های مرزی کشور است. رئیسی 

در دوران ریاست بر قوه قضائیه ضمن حضور در 
این منطقه، دستوراتی برای بازگشایی و توسعه 
مرز و حل مشکالت عبور و مرور خودروها صادر 
کرده بود. رئیس جمهور در مسیر سفر از ارومیه 
به مهاباد به صورت هوایی از روند احیای دریاچه 

ارومیه و اقدام های انجام شده در این طرح بازدید 
و دستورات الزم را برای تسریع در روند احیای این 

دریاچه صادر کرد.

وحدت و انسجام ملی مورد توجه باشد ◾
رئیس جمهور بـا حضـور در جمع مـردم مهابـاد با 
تأکیـد بـر اینکـه توجـه بـه معیشـت مـردم مسـئله 
اصلـی و محـوری دولـت محسـوب می شـود، 
تأکیـد کـرد دولت بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـاد و 
معیشت خانواده ها از هیچ تالشـی دریغ نخواهد 
کـرد. وی گریـزی بـه همه گیـری ویـروس کرونـا در 
کشـور زد و افـزود، امـروز فوتی هـای کرونـا از ۷۰۰ بـه 
هفت نفر تقلیل یافته و این نتیجه تالش دولت و 
مـردم برای فایـق آمدن بـر این بیمـاری و کنتـرل این 

همه گیـری اسـت.
 رئیسی با تأکید بر تولید علم پایه، بومی گزینی در 
آذربایجان غربی ر ا اولویت  اصلی دولت دانست و 
افزود: دولت توجه ویژه ای به اشتغال جوانان دارد به 
همین خاطر فعال کردن بازارچه های مرزی به ویژه در 
شهرستان مهاباد از اهمیت باالیی برخوردار است. 
رئــیــس جمهور کــشــورمــان یــــادآور شــد تاکنون 
ــادرات از مــرزهــای استانی  5۰درصـــد افــزایــش صـ
داشته ایم و ایــن زمینه فعالیت بیشتر مــرزی را 
می طلبد؛ زیرا آذربایجان غربی ظرفیت بسیاری 
دارد. رئیسی خاطرنشان کرد: رفع بیکاری و ایجاد 
اشتغال از برنامه های محوری و اساسی دولت 

خواهد بود. 

ساخت 40 هزار مسکن در آذربایجان غربی ◾
در ادامــه این سفر وزیــر راه و شهرسازی در آیین 
بهره برداری از پاالیشگاه قیر ارومیه با تأکید بر اینکه 
استان آذربایجان غربی در تأمین زمین جهت 
ساخت مسکن جــزو استان های پیشرو است، 
گفت: عملیات اجــرایــی بیش از ۴۰هـــزار واحــد 

مسکن شروع شده است.
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در 
جریان سفر دولت به آذربایجان غربی نشان درجه 
یک هنر معادل دکترای هنر را به ماموستا »خله 
درزی« هنرمند بالمنازع هنر »بیت و حیران« 

اعطا کرد.

   اصالحات با 
کمترین تالطم  
سعید لیالز، تحلیلگر 
اقتصادی در 
حاشیه حضورش 
در نمایشگاه کتاب 
تهران، با بیان اینکه 
دولت با کمترین 
تالطم اجتماعی، 
طرح اصالح یارانه  
را اجرا کرده است، 
گفت: در آخرین 
جلسه ای که با آقای 
رئیسی داشته ایم، 
عنوان کردیم از 
واکنش ها نترسید. 
من معتقدم ملت 
ایران هر واکنشی 
نشان بدهند، حق 
دارند،اما چاره ای 
جز انجام این 
اصالحات نداریم، 
مردم نیز درک 
می کنند.

یادداشت در بیست و یکمین سفر استانی رئیس جمهور، آذربایجان غربی میزبان دولت بود

ازرونمایی»ارومست«
تاوعدهگسترش»تمرچین«

خبرخبر
ویژهویژه

 اینستاگرام در اقدامی عجیب و بدون اعالم قبلی صفحه 
رسمی آستان قدس رضوی را مسدود و عالوه بر آن صفحه 
رسمی تولیت این آستان را نیز از دسترس خــارج کــرد. به 
گـــزارش آســتــان نــیــوز، پــس از شــهــادت شهید حــاج قاسم 
سلیمانی و بــه دنــبــال پوشش گسترده حضور میلیونی 
مردم مشهد در تشییع با شکوه سردار دل ها، اینستاگرام، 

صفحه رسمی آستان قدس رضوی را مسدود و سپس در 
مراتب متعددی آن را به بهانه های گوناگون محدود کرد. با 
این حال این صفحه در راستای ترویج معارف رضوی و مبانی 
انقالبی،خدمات اجتماعی و پویش های مردمی خیران و 
خادمیاران این آستان را مورد حمایت قرار داد. اما متأسفانه 
این پلتفرم خارجی که داعیه آزادی بیان و فراهم آوردن فرصت 

به اشتراک گذاشتن اقــدام هــای اجتماعی را دارد، گویا با 
پویش های اینچنینی، مشکلی بنیادین دارد.به همین دلیل در 
اقدامی سازماندهی شده، صفحه رسمی اینستاگرام آستان 
قدس رضوی و صفحه رسمی تولیت این آستان را از دسترس 
خــارج کــرده اســت. با وجــود ایــن، به دنبال حضور گسترده 
ارادتمندان به حضرت رضـــا)ع( و مخاطبان فعالیت های 

آستان قدس رضوی در اینستاگرام، تالش برای تداوم حضور 
در این شبکه اجتماعی را ضروری می دانیم و پیگیری ها برای 
رفع آن ادامــه خواهد داشــت. بر همین اساس تا بازگردانی 
صفحات قبلی، در حال حاضر فعالیت صفحه رسمی آستان 
قدس رضوی در صفحه جدید aqr.ir و صفحه تولیت این 

آستان در صفحه ahmadmarvi_ir دنبال خواهد شد.

اینستاگرام، صفحه رسمی آستان قدس رضوی و تولیت این آستان را مسدود کرد

ــوز هیچ  ــنـ ــدس   اگــــرچــــه هـ ق
دستورالعملی دربـــاره چگونگی 
واردات خودرو صادر نشده است، 
اما حتی خبر آزادشــدن واردات، 
تأثیر خودش را در بازار گذاشته است. این تأثیر 
البته تنها در خودروهای ساخت داخل دیده 
می شود. به گزارش قدس، پراید 111 که تا همین 
چــنــدروز پیش به مــرز 215میلیون تومان هم 
رسید، روز پنجشنبه تا 2۰۰میلیون سقوط 
کــرد. دنا پالس توربو ســان روف دار هم که قبل 
از عید 5۰۰ میلیون معامله می شد این روزها 
تا ۴۶۰میلیون پایین آمده. پژو 2۰۷دنــده ای هم 
حــدود 3۰میلیون افت قیمت را طی چندروز 
گذشته تجربه کــرده اســت. در گفت وگوهای 
میدانی بیشتر دست اندرکاران حوزه خودرو، 
اخبار مربوط به آزادسازی واردات را عامل اصلی 
ایــن افــت قیمت داخلی ها می دانند. ایــن در 
حالی است که هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی 

درایــن بــاره از سوی دولــت صــادر نشده و حتی 
به همان قانونی هم که مطرح است، انتقادات 
جــدی وارد اســت. به عنوان مثال یکی از این 
انتقادات شرطی است که در نتیجه آن تنها 
آن هایی می توانند خودرو وارد کنند که خودرو یا 
قطعات آن را صادر کنند! البته شنیده ها حکایت 
از آن دارد که دولــت قصد دارد بــرای اولین بار 
تعرفه واردات خودرو را هم معقول تر کند و این 
امر قاعدتاً سبب کاهش نهایی قیمت خودرو 
می شود. در سال هایی که واردات خــودرو آزاد 
بود، دولت های وقت بعضاً بین 85 تا 9۰ درصد 
بوده است. این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، 
موجب می شد حمایت های بی چون وچرا از 
صنعت خودرو ادامه پیدا کند. اما حاال که همه 
حتی رهبر انقالب نسبت به وضعیت کیفیت 
و قیمت خودروها انتقاد دارند، آیا دولت واقعاً 
تعرفه ها را معقول تر خواهد کرد؟ پاسخ به این 

پرسش را باید در روزهای آینده بشنویم.

بازار ماشین نسبت به اخبار منتشر شده واکنش نشان داد

قیمت خودرو در سراشیبی 

قابگزارش

 حضور معاون اول رئیس جمهور در بین مردم
در حاشیه نماز جمعه روز گذشته

در  حاشيه

سازمان محیط 
زیست پاسخگو 
باشد

دو توله از سه یوزپلنگی 
که قرار بود امیدبخش 
احیای جمعیت 
یوزپلنگ آسیایی شوند 
به دلیل نداشتن دانش 
و تجربه کافی از بین 
رفته اند و جان توله سوم 
نیز در خطر است! به 
گزارش فارس، مرگ توله 
یوز اول به بهانه نقص 
مادرزادی و مرگ یوز دوم 
به دلیل آسپیره  شدن 
شیر در ریه سبب شد 
شایعه تلف شدن آن ها 
به دلیل نحوه شیردهی 
اشتباه، داغ تر شود. در 
مجموع در نظرنگرفتن 
تمهیدات الزم برای 
نگهداری از یوزها سؤالی 
است که سازمان محیط 
زیست باید در قبال آن 
پاسخگو باشد. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9160000616   باسالم. خودرو باید از صنعت مادر به 

کاالی مصرفی تبدیل شود.
9390000757  دولت نرخ جو را 11هزار و 300تومان 

اعالم کرد. چون در مناطق سردسیر مثل مشهد از 
اواسط خرداد جو برداشت می شود باید سازمان 

تعاون روستایی مشهد جو را به همین قیمت 
11هزار و 300تومان از کشاورز بخرد تا کشاورز 

مجبور نباشد جو را ارزان به دالل بدهد تا هم دامدار 
ضرر کند هم کشاورز. اگر این اتفاق بیفتد کشاورز 

پشت دستش را داغ می کند که در پاییز جو بکارد.

9370000044  از تدبیر تولیت محترم آستان قدس 
رضوی به منظور تدارک نانوایی سیار در سطح 
شهرمشهد مقدس )خاصه حاشیه شهر( بسیار 

تشکر و قدردانی می کنیم.  جزاکم اهلل خیرا
9220000239  باعرض سالم وادب. نظام اسالمی که به 

برکت خون های مطهرشهدا ومجاهدت های بزرگان 
دین از جمله امام راحل به ثمر نشست و پا برجامانده 

است به عزت وسربلندی آن خللی وارد نمی شود، 
این نظام نیاز به حمایت دارد و قطعًا آثارش دامن 

حمایت کنندگان را می گیرد.

 »درعا«
مرز جدید مقاومت

 علیرضا تقوی نیا - تحلیلگر مسائل منطقه  
در روزهــــای گذشته نظامیان روســیــه در سوریه، 
بعضی پایگاه های خود در مناطق مرکزی، مرز غربی و 
همچنین جنوب سوریه را به نیروهای مقاومت اعم 
از حزب هللا لبنان و نیروی قدس سپاه واگذار کرده اند. 
در تازه ترین موارد از این دست روز گذشته روسیه، 
پایگاه هایش در الذقیه و درعا را واگذار کرد. این اتفاق 
به اندازه ای مهم هست که بتوان درباره آن درنگ کرد؛ 
زیرا جنبه های نظامی، سیاسی و امنیتی فراوانی دارد.
 دولت روسیه به واسطه گرفتاری در جنگ اوکراین 
اقدام به فراخوان نیروهای نظامی خود از پایگاه های 
خارجی کرده است و علت اصلی این واگذاری ها، 

بحران ایجادشده در روابط مسکو و کی یف است.
در همین راستا می توان گفت سفر اخیر بشار اسد 
به تهران برای هماهنگی با دولت و فرماندهی معظم 

کل قوا بوده است.
 بشار اسد رئیس دولت سوریه با این سفر این پیام 
را اعالم کرد باید همزمان با خروج روسیه از این نقاط، 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و حزب هللا 

لبنان خأل نظامی و امنیتی به وجود آمده را پرکنند.
 این اتفاق بــرای جمهوری اسالمی ایــران اوالً ابعاد 
امنیتی دارد؛ یعنی امروز دیگر این شائبه که پیش از 
این ایران در سوریه بازی را تحویل رقیب گردن کلفتی 
چون روسیه داده، رنگ باخته و دیگر خبری از این 
رقابت نیست؛ زیــرا نیروهای مقاومت حــرف اول 
تأمین امنیت سوریه را می زنند.  در حوزه اقتصادی 
نیز حضور پر رنگ ایران در کنار مردم سوریه می تواند 
مراودات بین دو کشور را تقویت کند و به گونه ای بازار 
جدیدی برای رفع نیاز اقتصادی تهران و دمشق را 
فراهم خواهد کرد. در حوزه سیاسی نیز جمهوری 
اسالمی، می تواند با دقت در امور دو کشور و تقویت 
هــمــدلــی، وزن و موقعیت بهتری نـــزد نهادهای 
بین المللی و دولت های منطقه برای خود به ارمغان 
بیاورد. آنچه در حــوزه مبارزه با تهدیدات امنیتی 
بین المللی به خصوص تهدید رژیــم تروریستی 
اسرائیل حائز اهمیت است، این است که ما امروز 
شاهد تقویت نقطه تماس مــرزهــای مقاومت با 

مرزهای رژیم غاصب اسرائیل هستیم.
 با مستقر شدن نیروهای مقاومت در مواضع تخلیه 
شده روس هــا شاهد استقرار بخشی از نیروها در 

مرزهای شمالی رژیم اشغالگر قدس خواهیم بود.
به همین ترتیب اسرائیلی ها از جنوب هم توسط 
نیروهای مقاومت فلسطینی غزه محاصره هستند و 
از طرف مرزهای شرق نیز نهضت مردمی خودجوش 
فلسطین دست به اسلحه شده و در حال تقویت 
زیرساخت های نظامی خویش است و به زودی نوار 
غزه جدیدی در آن مناطق خلق خواهد شد که باید 
رشد و حرکت آن را به مــرور زمــان بررسی و تحلیل 
کنیم.  دولــت بشار اسد نیز باوجود استقرار رژیم 
صهیونیستی در جوالن همچنان مالکیت معنوی و 
قانونی منطقه را در دست دارد. شایان ذکر است به 
لحاظ بین المللی این حق برای دولت بشار اسد وجود 
دارد که هروقت اراده کند این سرزمین ها را پس بگیرد. 
دولــت سوریه و رژیــم صهیونیستی در وضعیت 
»نه جنگ، نه صلح« هستند و در آینده نه چندان دور 
ممکن است نظام سوریه بتواند ایده بازپس گیری 
سرزمین های اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی 
را اجرایی کند. حضور این مثلث در اطراف مرزهای 
رژیم کودک کش اسرائیل امکان نسبی برتری بشار 

اسد بر تل آویو را فراهم کرده است.
 به همین خاطر می توان گفت شرایط کلی مقاومت 
در منطقه روزبــه روز در حال بهترشدن است و این 

سقف از بازدارندگی بی سابقه است.
نکته دیگری که باید یـــادآوری شــود، ایــن اســت که 
شبکه مقاومت اسالمی در منطقه زنجیره وار عمل 
می کند و در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواهد 
اقدامی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام دهد از 
سه ضلع نظامی و سرزمینی مورد تهاجم سنگین 
ــروز سامانه های موشکی  قـــرار خــواهــد گــرفــت. امـ
زمین به زمین و زمین به هوای ایـــران که در سوریه 
مستقر هستند، یکی از عوامل بازدارندگی علیه 

اقدامات رژیم اسرائیل محسوب می شود.
 مسلح شدن مقاومت فلسطین به موشک های برد 
کوتاه و پهپادهای انتحاری نقطه عطف دیگری است 

که برای مقابله با تهدیدها کاربرد دارند.
توسعه زیرساخت های مقاومت مسئله بسیار 
مهمی است و رشد خطی و مستمر توانمندی های 
این محور، تأمین کننده امنیت همه کشورهای عضو 

محور مقاومت خواهد بود.
جمهوری اسالمی ایــران می تواند با درنظر گرفتن 
همه ظرفیت های خود در سوریه روابطش با دمشق 
را بیش از پیش تقویت کند و به فراخور این روابط از 

مواهب ارتباط بین دو کشور بهره مند شود.

خبـر
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صداوسيماصداوسيمامذاکراتمذاکرات عدليهعدليه

خواهش آلمان از مذاکره کنندگان
صدراعظــم آلمــان در نشســت خبــری بــا امیــر قطــر بــر 
درخواســت خــود از طرف هــای مذاکــرات هســته ای بــا ایــران در 
ویــن تأکیــد کــرد. بــه گــزارش فــارس، اوالف شــولتز روز گذشــته 
در نشســت خبــری بــا شــیخ »تمیــم بــن حمــد آل ثانــی« امیــر 
قطــر گفــت از ایــران و دیگــر طرف هــای حاضــر در مذاکــرات وین 
می خواهدفرصــت موجــود بــرای رســیدن بــه توافــق را از دســت 
ندهند. به نوشته خبرگزاری »رویترز«، امیر قطر نیز در زمینه 
حصــول توافــق در مذاکــرات ویــن ابــراز امیــدواری کــرده و بــرای 
کمک به این توافــق اعــالم آمادگی کــرد. این در حالی اســت که 
روز گذشــته مدیر کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی با حضور 
در نشســت خبری توکیو گفت هیچ نشــانه ای مبنــی بر اینکه 

ایــران در مذاکــرات هســته ای جــدی نیســت، وجــود نــدارد.

ناراحتی »آقای آرامش« تلویزیون!
برخی از رسـانه ها کماکان تیتری را دست به دست می کنند 
مبنـی بـر اینکـه »نجم الدیـن شـریعتی کناره گیـری کـرده 
اسـت«؛ حـاال شـریعتی کـه بـه آقـای آرامـشِ تلویزیـون 
شـناخته می شـود، می گویـد بی جهت درگیر حاشـیه شـده 
اسـت! او در این بـاره گفتـه اسـت: مـن خیلـی ناراحت شـدم 
از اینکـه باردیگر ایـن مطالب همه گیر می شـوند. بـه گزارش 
تسـنیم، وی افـزود: 15سـال اسـت باافتخـار برنامه »سـمت 
خـدا« را روی آنتـن دارم و احسـاس کـردم شـاید پـس از ایـن 
سـال ها، یـک فاصلـه  کوتـاه بـرای اسـتراحت الزم باشـد. وی 
تأکیـد کـرد: صحبـت از کناره گیـری و برکنـاری نبـوده اسـت. 
شریعتی چهار سال است که ویژه برنامه سحرِ ماه رمضان 

شـبکه سـه را نیـز اجـرا می کنـد.

قوه قضا دانش بنیان تر می شود
صبح روز گذشته جلسه مشترک اعــضــای شـــورای عالی 
قوه قضائیه با مسئوالن معاونت علمی و فناوری ریاست 
ــزارش ایسنا، حجت االسالم  جمهوری بــرگــزار شــد. بــه گـ
محسنی اژه ای در جریان این نشست بااشاره به تجارب 
معاونت علمی  رئیس جمهور، اظهار کرد: برای »تسهیل و 
تسریع در دسترسی مردم به عدالت« و »شفافیت« جلسات 
مستمر معاون راهبردی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
با معاونت علمی پیگیری شود. در ادامه سورنا ستاری نیز 
با اشــاره به خدمات هوشمندی که امــروز دستگاه قضا از 
آن استفاده می کند، نظیر احراز هویت برخط، آن را نتیجه 
تشکیل مرکز نوآوری های قوه قضائیه دانست و خواستار 

استمرار حمایت های عدلیه از این مرکز شد.

در آیینی با حضور معاون علمی رئیس جمهور صورت گرفت

رونمایی از هواپیمای ترابری سیمرغ 
هواپیمای ترابری سبک »سیمرغ« ساخت متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با حضور 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در شرکت »هسا«ی اصفهان رونمایی شد. این هواپیما که در حقیقت نسخه ای به روز 
از هواپیمای ایران 1۴۰ است روز پنجشنبه پرواز هم کرد و اولین محموله خود را از فراز آب های نیلگون 
خلیج فارس به یکی از کشورهای عربی جابه جا کرد. ساخت هواپیمای مسافربری ایران - 1۴۰ با همکاری 
اوکراین، طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین ابابیل، تولید هلی کوپتر شاهد 2۷8، ساخت 
هلی کوپتر ظفر - 3۰۰، ساخت هلی کوپتر شاهد - 2۷۴، تولید هلی کوپتر شاهد 285، ساخت پروانه با 
مواد کامپوزیت، تعمیرات هواناو، طراحی و ساخت قطعات آذرخش، هواپیمای جنگی صاعقه، شفق 

و هواپیمای آموزشی سیمرغ، گوشه ای از دستاوردهای این شرکت است.



تصمیم سران قوا 
 در خصوص 

 اصالح رابطه 
دولت و نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی 

از تصمیم سران قوا 
در خصوص اصالح 
رابطه دولت و نظام 
بانکی خبر داد. علی 

صالح آبادی با تأکید 
بر ضرورت اصالح 

نظام بانکی با هدف 
خدمت بیشتر به مردم 

و تولید اظهار کرد: 
محورهای این اصالح 

با نظر رئیس جمهور در 
سه حوزه تعیین شده 

که شامل اصالح رابطه 
دولت با بانک مرکزی و 
بانک ها، اصالح رابطه 

بانک مرکزی و بانک ها و 
اصالح رابطه بانک ها با 

مردم و اشخاص حقیقی 
و حقوقی است.

خبرخبر
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: در سالی که به نام تولید و 
اشتغال نام گذاری شده تالش بر این است که زمینه 
رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد شود و صدور 
مجوز کسب و کار و تسهیل آن از جمله اقدام های 
اساسی و بنیادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

حال انجام است. 
وی افزود: صدور مجوز برای مشاغل خانگی تسهیل 
شــده تــا کسانی کــه متقاضی هستند بتوانند به 
راحــتــی مــجــوز بــگــیــرنــد، همچنین در حـــال حاضر 
 زمـــان صـــدور مــجــوز یــک روز بیشتر زمـــان نخواهد 

برد. 

رعیتی فرد تصریح کــرد: بروکراسی و فرایند اداری 
تولیدکنندگان را آزار می داد اما در حوزه وزارت مردم 

این موانع به حداقل رسیده است. 
به گزارش مهر وی از تسهیل شرایط ویژه در مشاغل 
خانگی و جواز کارگاهی برای کمک و انگیزه کارگران 
خبر داد و افزود: در ۶ ماه گذشته بیش از ۶۰۰ جواز 

کارگاهی صادر شده است. 
ــروژه دارد کـــه ایــجــاد  ــ ــالن پـ ــ ایــــن وزارت چـــهـــار کـ
ــغــال و فـــرصـــت هـــای شــغــلــی نــخــســتــیــن کــالن  اشــت
ــروژه ای اســت که بر اســاس آن ایجاد یک میلیون  پـ
ــرای امــســال در نــظــر گــرفــتــه شــده   فــرصــت شغلی بـ

است.

مینا افرازه   دولــت بنا دارد 
تـــراکـــنـــش هـــای مـــالـــی و رصــد 
اطالعات بانکی افراد را به  عنوان 
راهبردی در مسیر توزیع منابع 
حاصل از حــذف ارز ترجیحی 
و نــحــوه تخصیص یـــارانـــه در 
نظر بگیرد. بدین ترتیب دهک بندی بر اساس 
گردش بانکی و تراکنش مالی افراد دارای موافقان 
و مخالفانی است که نسبت به جنبه های منفی و 

مثبت این مسئله تأکید دارند. 
در همین راستا؛ علی بابایی کارنامی، نماینده 
ســاری در مجلس در اظهار نظری گفته است: 
»این موضوع در اغلب کشورهای توسعه یافته 
ــرای کسب اطــالعــات  ــادی اســت کــه بـ جــهــان عـ
برای تمامی حوزه های مالیاتی، توزیعی، رفاهی، 
ــت بــه تمام  ــ ــر امــــور، دول فــســادســتــیــزی و ســای
حوزه های اقتصادی و رفتارهای مالی افراد نظارت 
داشته باشد. این امکان ندارد که شما تراکنش 
مالی افراد را برای چنین طرح های اقتصادی بزرگی 
نگاه نکنید و اگــر دولــت فعلی چنین می کند، 
ــراد فاقد  اقـــدام درســتــی اســـت. امـــروزه حتی افـ
سواد خواندن و نوشتن که ممکن است در حوزه 
عشایری و دامــداری فعالیت کنند نیز تراکنش 
بانکی داشــتــه یــا حتی از کــارتــخــوان استفاده 

کنند«.
این در حالی است که علیرضا پاک فطرت دیگر 
نماینده مجلس نظر دیگری در ایــن  بــاره دارد و 
معتقد است: »دولت در بحث آمار و ارقام به روز 
نیست و اگــر کسی خــانــه اش را فروخت و خانه 
دیگری را خریداری کرد و یا اگر خودرویی داشت 
و آن را فروخت و خودرو ارزان  خرید، او را به دلیل 
اینکه پول به حسابش آمده است، در فهرست 

سیاه قرار می دهد«.

بسیاری از تراکنش ها درآمد نیست ◾
در همین زمینه مرتضی عزتی، کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفت وگو با قدس اظهار کرد: دولت در 
دهک بندی اقتصادی جامعه بر مبنای حساب های 
بانکی و تراکنش های مالی مردم دچار اشتباه بزرگی 
است، زیرا معتقد است تراکنش مالی افراد قطعاً به 
معنای درآمدزایی و دارایی آنان است، در حالی  که در 
حقیقت این  گونه نیست. در واقــع، افــراد بسیاری 
ــد کــه ایــن تراکنش ها جــزو درآمــدشــان  وجـــود دارنـ
محسوب نمی شود. امکان دارد فردی که در جایی 
مشغول به کار است، به خاطر نوع کار درصد قابل 
 توجهی از مبالغ واریزی به حسابش را جابه جا کرده 
و تبادالت داشته باشد یا آن را به  عنوان حق فرانشیز 
و مشاوره محل اشتغال پرداخت کند. طبقه بندی 
اقتصادی خانوارها بر اساس تراکنش های مالی معیار 

چندان صحیحی نیست و عالوه بر این، ممکن است 
بخش قابل  توجهی از تراکنش های افراد به صورت 
قرض یا وام باشد.عزتی ادامه داد: در واقع نباید هر 
نوع تراکنش و آمد و رفت پول به  حساب افراد را پای 
درآمد باالی آنان گذاشت. برای مثال ممکن است 
فــردی وام درخــواســت کند که بانک آن را در قالب 
کارت اعتباری پرداخت کند و این وام افراد از طریق 
کارتخوان یا روش هــای دیگر نقد شود اما دولت آن 
را به  عنوان درآمد صاحب کارتخوان و گردش مالی 
حساب وی در نظر بگیرد. متأسفانه از این قبیل 
مــوارد در جامعه ما که امکانات آمــاری و اطالعات 
ــدارد بسیار زیــاد اســت و موجب  مستند و کافی ن
می شود تراکنش های مالی افراد بیانگر درآمد واقعی 
آنان نباشد، مگر اینکه صرفاً حساب هایی که حقوق 
افراد به آن واریز می شود را مالک در نظر گرفت. در 

غیر این صورت، بسیاری از تراکنش ها درآمد نیست 
و تنها محدودیت و خطاهایی را برای سامانه جامع 

هدفمندی یارانه ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اساساً نظام اطالعاتی 
اقتصاد کشور بسیار ضعیف اســت و نمی توان 
داده های دقیقی را در این  باره استخراج کرده و مبنای 
تصمیم گیری های اقتصادی دانست، در حالی  که 
هــر سیاست گذاری اقتصادی نیازمند اطالعات 
کامل و جامع اســت. در چنین شرایطی شاهدیم 
داده هــای نظام بانکی، اطالعات مرتبط با شرکت ها 
و فعالیت های اقتصادی و ثبت  اسناد و امــالک از 
شفافیت و صحت برخوردار نیست. بسیاری افراد 
امالک و دارایی هایی خود را به  صورت وکالتی خرید و 
فروش می کنند که این هم خأل دیگری در دهک بندی 
افراد بر اساس میزان دارایی آنان است. حتی ممکن 
است فردی خودرویی را برای فعالیت کاری و با سرمایه 
همان محل اشتغال خریداری کرده باشد اما موقتاً 
سند آن به نام همان فرد ثبت گردیده و ثبت رسمی 

نشده باشد.

 دولت با سیاست های مالیم حمایتی  ◾
به اهداف مدنظر دست یابد

وی تصریح کــرد: از آنجایی  که بسیاری از امور 
اقتصادی ثبت رسمی نــدارنــد دارای اطالعات 
روشـــنـــی نیستند و خــیــلــی نــمــی تــوان بـــه ایــن 
اطالعات ناقص اعتماد کرد. در تخصیص یارانه 
به افــراد جامعه بایستی اطالعات مربوط به نوع 
حساب های بانکی افراد و فعالیت آنان و نیز ثبت 
درآمد، دارایی ها، امالک و نوع کسب وکارها شفاف 
شود تا پس  از آن بتوان عملکرد بانکی را به  تناسب 
گــردش مالی بررسی کــرد. البته اقدامی دیگر در 
این زمینه، ملزم کردن تمام افراد جامعه به تکمیل 
اظهارنامه درآمــد و دارایــی اســت، زیــرا اگر چنین 

اقدامی صورت بگیرد تا حدودی می توان بخشی 
از مشکالت مربوط به فقدان یا نبود شفافیت 
اطالعات این عرصه را کاست. بانک مرکزی و دیگر 
بانک ها اطالعات مالی افراد را در اختیار دارند و 
هیچ محدودیتی در دسترسی بانک مرکزی به این 
داده ها وجود ندارد، اما نکته اینجاست که ممکن 
است این اطالعات دارای درصدی از خطا باشد و 
همین خطاها منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که 
جبران ناپذیر باشد. به همین خاطر ضروری است 
اشکاالت و نواقص اطالعات مربوط به عملکرد 
مالی افراد برطرف شود تا پس از آن بتوان میزان 
گردش مالی و فعالیت بانکی آنان را مبنای واریز یا 

عدم واریز یارانه دانست.
عزتی گفت: متأسفانه ایراد نظام اقتصادی کشور 
ــن اســت کــه وقــتــی متمرکز بــر یــک مسئله  مــا ای
می شود مابقی مسائل را به حاشیه می راند. زیرا 
بــه نظر مــی رســد دولـــت در حــذف ارز ترجیحی 
ــدون زیــرســاخــت هــای  و آزادســـــازی قیمت ها، بـ
اطالعاتی کافی و داشتن داده هــای آمــاری دقیق 
دست به دهک بندی و تخصیص یارانه زده است 
و ایــن موضوع را به ذهــن متبادر می کند که این 
اقدام در چنین شرایطی عمدتاً با هدف تأمین مالی 
بودجه امسال صورت گرفته است. چنان که همان 
 طور که می دانید مابه التفاوت آزادسازی قیمت ها و 
منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی بیشتر از مبلغ 
یارانه ای است که دولت به مردم پرداخت می کند. 
دولت اگر قیمت ها را به  تدریج آزاد می کرد قطعاً 
فشار تورمی و سرایت پذیری افزایش قیمت ها را 
کمتر شاهد بودیم. به همین دلیل، به نظر می رسد 
دولت می تواند با سیاست های مالیم حمایتی به 
اهــداف مدنظر دست یابد زیرا در حال حاضر با 
آثار تبعی ناشی از شوک قیمت ها بر سایر کاالها 

مواجه است.

نگاهی انتقادی به ابزارهای دولت در دسته بندی اقتصادی مردم

تراکنشمالی؛معیارناقصدهکبندی
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قیمت پاوربانک 
PowerCore A1214 انکر  

10400 میلی آمپر ساعت
۵1۹,000 تومان

Redmi شیائومی مدل  
20000 میلی آمپر ساعت

۳۶4,۸00 تـومـان

 PX10۵ ژیپین مدل  
20000 میلی آمپر ساعت

۵2۹,000تومان

 GP10 سیلیکون پاور مدل  
10000 میلی آمپر ساعت

۵0۹,000  تـومـان

 P20000QCD ای دیتا  
20000 میلی آمپر ساعت

۶۳0,000 تومان

 KP10017 کینگ استار مدل  
10000 میلی آمپر ساعت

4۵0,000 تـومـان

 امسال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می شود
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       آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 04/م/1401
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد
 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری امور مربوط به راهبری، 

نگهداری و تعمیرات تأسیسات عمومی مکانیکی، الکتریکی و ابنیه ، خدمات عمومی و پشتیبانی 
و نگهبانی واحدهای تابعه و همچنین خرید ست لوله رابط همو دیالیز مراکز درمانی و البسه 

موردنیاز کارکنان نگهبان  از بخش غیر دولتی اقدام نماید. 
از متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد طبق برنامه زمان بندی ذیل 

دعوت بعمل  می آید. 
*مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1401/03/01 لغایت 1401/03/07.

*مهلت تحویل پیشنهاد: 1401/03/17 .
*زمان گشایش پیشنهادها: 1401/03/18 .

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به شرح مندرج در اسناد مناقصه به صورت نقدی 
واریز به شماره حساب 272790485 نزد بانک رفاه یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار 

سررسید ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ یشنهاد قیمت باشد.
* محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR. در ضمن به پیشنهاد های واصله خارج از درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثرداده نخواهد شد.
* اداره مناقصات و قراردادهای دانشگاه با شماره تلفن 33044109-011  آماده پاسخگویی به 

سؤاالت می باشد. 
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اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی  در نظر دارد عملیات تخریب و فروش ضایعات ومصالح استحصال از تخریب وتسطیح زمین ساختمانهای متعلق به خود به 
تعداد 6 بلوک واقع در مشهد مقدس ، بلوار توس ، توس 10 ، جنب مرکزتعویض پالک ، ستاد اسکان فرهنگیان را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت به شماره   1001005865000001 واگذار نماید. 
کلیه مراحل فرایند انجام کار از دریافت اسناد، ارایه پیشنهاد و گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد . الزم است در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد. به 

پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
1- تاریخ انتشار اسناد در سامانه :  از روز پنج شنبه مورخ  1401/02/29  خواهد بود .

2- آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه :  تا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 1401/03/04 خواهد بود .
3- آخرین مهلت بازدید ،  بارگذاری اسناد  و اعالم قیمت در سامانه  : تا ساعت  14 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 خواهد بود .

4- آخرین مهلت تحویل پاکت تضمین : تا ساعت  14 روز دوشنبه مورخ  1401/03/16  خواهد بود .
5- تاریخ گشایش پیشنهادها  : ساعت   10 صبح روز  سه شنبه  1401/03/17 خواهد بود .

6- نشانی جهت ارسال پاکت تضمین  : مشهد ، خیابان امام خمینی)ره( ، ایستگاه سراب ، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، ساختمان شهید باهنر، اداره 
پشتیبانی ، امور قراردادها و تعهدات .

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  به مبلغ 250/000/000 ریال  ضمانت نامه معتبر بانکی دارای اعتبارسه ماهه یا واریز مبلغ به شماره حساب 4060031207656012  
به شماره شناسه IR  951127560100014001004105217040  که عالوه بر بارگذاری در سامانه به صورت حضوری تسلیم گردد.

8-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی41934-021و تلفن دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-
21. می باشد.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی     اداره امور رفاهی و پشتیبانی

آگهی  مزایده فروش ضایعات ومصالح استحصالی از تخریب وتسطیح زمین

شهرداری چناران شهر  در نظر دارد سه قطعه زمین  با مشخصات 
ذیل با کاربری مسکونی و قابلیت تجاری را از طریق مزایده به 
فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل 

اسناد از تاریخ 1401/02/31 تا 1401/03/17)مهلت دریافت اسناد 1401/03/04( به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.
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آگهی تجدید مزایده فروش سه قطعه زمین 
 شهرداری چناران شهر 

شهرداری چناران شهر

ف
متراژ ردی

)متر مربع(
مبلغ پایهمحل ملککاربری

) ریال (
سپرده شرکت در 

مزایده)ریال(
شماره شبا حساب سپرده

1
کاربری مسکونی 150

و قابلیت تجاری
در گذر 12 متری شرقی و 8 
متری جنوبی خیابان سالمت 

2/775/000/000138/750/000IR860610000000100801594846

کاربری مسکونی 2160/65
و قابلیت تجاری

در گذر 12 متری شرقی و 12 
متری شمالی خیابان سالمت

3/213/000/000160/650/000IR860610000000100801594846

کاربری مسکونی 3150
و قابلیت تجاری

در گذر 12 متری شمالی 
خیابان سالمت

2/625/000/000131/250/000IR860610000000100801594846
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
دوفقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده طرح آبرسانی به مشهد ریزه 
وسرخسرا شهرستان تایباد-طرح آبرسانی روستاهای طویل وپوشان شهرستان 
نماید.  برگزار  الکترونیک دولت  تدارکات  از طریق سامانه  گلبهاربه شرح ذیل 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/02/29می باشد.
طریق  الذکراز  فوق  موضوع  عمومی  مناقصه  دعوتنامه  و  واسناد  اطالعات 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اوراق مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسنادمناقصه: 1401/03/04    ب– مهلت تحویل اسناد  مناقصه:  1401/03/16

هزینه چاپ  دونوبت آگهی به نسبت  بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

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

)) مراقب آلوده نکردن آب های زیر زمینی باشیم((

»آگهی ارزیابی کیفی«

وم
ت د

نوب

تضمینمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی

 ساده طرح آبرسانی به مشهد ریزه
وسرخسرا شهرستان تایباد

20010014460000043
19.196.007.829)نوزده میلیارد ویکصد 

ونود وشش میلیون وهفت هزار وهشتصد 
وبیست ونه ریال(

959.900.000)نهصد 
وپنجاه ونه میلیون 
ونهصد هزار ریال(

2
 مناقصه عمومی یک مرحله ای با

 ارزیابی ساده طرح آبرسانی روستاهای
طویل وپوشان شهرستان گلبهار

20010014460000042
13.066.732.126)سیزده میلیارد وشصت 
وشش میلیون وهفتصد وسی ودو هزار 

ویکصد وبیست و شش ریال(
654.000.000)ششصد 
وپنجاه وچهارمیلیون ریال(



   بازی مصطفی 
زمانی در 
»عطرآلود«     
مصطفی 
زمانی به عنوان 
نخستین بازیگر 
فیلم سینمایی 
»عطرآلود« به 
کارگردانی هادی 
مقدم دوست معرفی 
شد.

عطرآلود تازه ترین 
اثر سینمایی 
هادی مقدم دوست 
یک ملودرام 
عاشقانه است که 
با نگاهی انسانی 
به دغدغه های 
اخالقی بشِر امروز 
می پردازد.

مصطفی زمانی 
ایفای نقش 
شخصیت اصلی مرد 
این فیلم را برعهده 
دارد. 

ادبیات جهان

خبر

ــای  ◾ ــاه هـ ــبـ ــتـ اشـ رواج 
گفتاری و نوشتاری

این برنامه ساز تلویزیونی که 
تهیه کنندگی چندین برنامه 
مرتبط با حفظ جایگاه زبان 
ــتــن بـــرده  فـــارســـی را روی آن
است درباره اهمیت صیانت از زبان فارسی در 
برنامه های صدا و سیما به خبرنگار ما می گوید: 
زبــان فارسی یکی از زبان های اصلی کالسیک 
جهان است و اهمیت این زبان برای جهانیان 
مبرهن است. از آنجا که زبان و فرهنگ، یکدیگر 
را تقویت و پشتیبانی می کنند اگر قــرار است 
فرهنگ کشور ارتقا یابد بایستی ریشه های 

فرهنگ که زبان است را تقویت کنیم.
رحیمی می افزاید: آسیب دیدن زبان فارسی به 
عنوان پایه فرهنگ کشورمان، پیامدهای جدی 
در پی خواهد داشت و نمود آن در گفتار و نوشتار 
عمومی هویدا می شود. مشکل اصلی در حوزه 
زبــان فارسی از مــدارس آغــاز می شود، خطاهای 
گفتاری، نگارشی و ویرایشی در مـــدارس زیاد 
شده و به زبان فارسی در قواره چند واحد درسی 
توجه می شود که تأثیر بسزایی روی دانش آموزان 
ندارد چون خطاهای نگارشی، ویرایشی و گفتاری 
در گفت وگوهای روزمــره و فضای مجازی بسیار 
زیاد است و هر روز هم دامنه خطاهای مصطلح 
گسترده تر می شود. این تهیه کننده تلویزیونی 
معتقد اســت: اگــر ایــن رونــد ادامـــه پیدا کند، 
بچه های ما به جایی می رسند که زبان شاعران 
شهیرمان مانند حافظ، سعدی، موالنا و دیگر 
قله های ادبیات را نمی فهمند. ممکن است در 
آینده، فرزندانمان نتوانند با کلمات ساده زبان 
فارسی هم ارتباط برقرار کنند و معنی آن هــا را 
بفهمند وقتی بچه های ما کم کم از زبان فارسی 
فاصله بگیرند برای جبران جای خالی این واژگان 
ــی روی  ــ بــه اســتــفــاده از کلمات بیگانه و واردات
مــی آورنــد. اگــر قــرار اســت فرهنگ کشورمان را 
حفظ و تقویت کنیم باید جایگاه زبان فارسی را 

پاس بداریم. 

 عمق آسیب به زبان ملی ◾
رحیمی دربـــاره تأثیر برنامه های تلویزیون در 

ــگــاه زبــــان فــارســی  پـــاســـداشـــت و حــفــظ جــای
خاطرنشان می کند: به نظرم گاهی برنامه های 
تلویزیونی بــه زبـــان فــارســی آسیب زده است 
ــی کــه مــجــریــان در برخی  ــانـ ــرای مــثــال واژگـ ــ ب
برنامه های تلویزیونی استفاده می کنند یا متنی 
کــه بــرای سریال ها نــگــارش مــی شــود، خالی از 
اصــول نگارشی و زیبایی شناسی زبــان فارسی 
هستند. البته برنامه هایی هم در راستای حفظ 
و پاسداشت زبــان فارسی در تلویزیون تولید و 
پخش می شود اما به نسبت عمق آسیبی که 

زبان فارسی دیده، بسیار کم است. 
او می گوید: اگر قرار است کار مؤثری انجام شود 
در قدم نخست باید این دغدغه مندی در بین 
فیلم نامه نویس ها و کارگردان های سریال های 
تلویزیونی ایجاد شود تا زمانی که این اهمیت 
ــود نــدارد  ــرای تولیدکنندگان ســریــال هــا وجـ بـ

خطاهای گفتاری به قوت خود باقی می ماند.
ــه هــمــزبــان«  ــخــان تــهــیــه کــنــنــده ســـریـــال »چــای
خاطرنشان می کند: دو سال پیش این مجموعه 
نمایشی را در 26 قسمت 15دقیقه ای ساختیم 
که بگوییم می شود مجموعه طنز با موضوع زبان 
فارسی ساخت که هم دیدنی باشد و هم آموزنده.

رحــیــمــی اضــافــه مــی کــنــد: زمــانــی کــه مــوضــوع 
بــرنــامــه ســازی در حـــوزه زبـــان فــارســی بــه میان 
می آید نخستین ایده ای که به ذهن برنامه سازان 

مــی رســد ایــن اســت کــه یــک کارشناس دعــوت 
کنند و دربــاره اهمیت زبان فارسی، یک برنامه 
گفت وگومحور را ضبط و پخش کنند در حالی که 
ما با ساخت یک سریال طنز، کار جدیدی کردیم 
ولی اهمیت موضوع برای مدیران صدا و سیما 
چنان بود که مجموعه »چایخانه همزبان« دیگر 

ادامه پیدا نکرد.
ــاره همکاری نهادهای متولی حمایت از  او درب
زبان فارسی با این برنامه می گوید: فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی در حوزه محتوایی به ما کمک 
کــرد امــا بــودجــه تولید ایــن مجموعه نمایشی 
از سوی شبکه یک سیما تأمین شد که اتفاقاً 
بودجه بسیار کمی هم داشــت. با وجود اینکه 
بازخوردهای خوبی هم از این برنامه گرفتیم اما 
ادامه نیافت چون دغدغه چنین موضوعی در 

بین مدیران سازمان وجود ندارد.
بــه گفته وی، مجموعه نمایشی »چایخانه 
همزبان« بنا داشــت تلنگری به مخاطب بزند 
که استفاده از اشتباه های مصطلح و رواج واژگان 
بیگانه در گفتار روزمـــره بــه پایه های فرهنگ 
عمومی آسیب می زند چون فرزندان ما با زبان، 
ادبیات و هویت ملی خودشان بیگانه می شوند. 

تلویزیون از فضای مجازی تأثیر می گیرد ◾
رحیمی نگاه مناسبتی و عملکردی مدیران صدا و 

سیما نسبت به زبان فارسی را از دیگر آسیب های 
جــدی ایــن حــوزه در تلویزیون دانسته و اضافه 
می کند: رهبری بارها نسبت به وضعیت زبان 
فارسی تذکرات جدی داده انــد و از عملکرد صدا 
و سیما هم در این باره اظهار گالیه مندی کردند. 
وقتی برنامه های تلویزیون صرفاً به سمت سرگرمی 
سوق پیدا می کند و آنتن شبکه ها با برنامه های 
ارزان قیمت پر می شود، آسیب های این حوزه هم 
زیاد می شود. وقتی خوراک فکری بدی به مخاطب 
داده شود چه انتظاری از عموم جامعه می رود. 
این خوراک فکری مضر در شبکه های اجتماعی 
بیداد می کند. جای تأسف دارد که مزه پرانی های 
فضای مجازی به برنامه های تلویزیونی و استندآپ 
کمدی ها راه پیدا می کند یعنی به جــای اینکه 
تــلــویــزیــون در جــایــگــاه یــک رســانــه رســمــی روی 
شبکه های اجتماعی تأثیر بــگــذارد در عمل از 

فضای مجازی تأثیر می پذیرد. 
او اضافه می کند: تلویزیون به جای اینکه خوراک 
فکری سالم و خوب تولید کند، مصرف کننده 
خـــوراک ناسالم و مضر شبکه های اجتماعی 
است و در برخی برنامه هایش به این محتوای 

غلط، ضریب می دهد. 
این برنامه ساز تلویزیونی با بیان اینکه نیازمند 
برنامه های خالقانه و دیدنی در حوزه زبان فارسی 
هستیم، خاطرنشان می کند: امــیــدوارم این 
دغدغه در بین مدیران جدید شبکه ها وجود 
داشته باشد. مخاطب امروز در معرض حجم 
باالی اطالعات درست و غلط از فضای مجازی 
قرار دارد که میزان محتوای ناسالم و غلط در این 
فضا بسیار زیاد است و چون گردش مالی باالیی 
در شبکه های اجتماعی وجود دارد برای جذاب 
کــردن محتوای تولیدیشان، وقت می گذارند و 
هزینه می کنند اما کمتر اهمیتی به سالمت و 

صحت این محتواها داده می شود. 
به باور وی، حرف های تکراری و قالب های کلیشه ای 
برنامه سازی در حوزه زبان فارسی، دیگر جواب 
نمی دهد و نــیــاز بــه خالقیت و بــودجــه در این 
حوزه است تا به جای تولید برنامه هایی که یک 
کارشناس با مجری دربــاره اهمیت زبان فارسی 
حرف می زند، سریال های خوب و دیدنی و دارای 
سالمت زبانی با دغدغه زبان فارسی ساخته شود.

گفت وگو با یک برنامه ساز تلویزیونی درباره اهمیت زبان فارسی در تولیدات رسانه ملی

زخمِ کاری به زبان فارسی

خبرخبر
روزروز

یک عاشقانه تاریخی  از کارگردان »اشک سرما« االن »متهم گریخت« را به صداوسیما بدهم رد می شود!
مهران مهام، تهیه کننده درباره دلیل افت سریال های 
تلویزیون گفت: اول به این نکته اشاره کنم سریال هایی 
که خودم ساخته ام و روی آنتن های تلویزیون می بینم 
همین االن در پخش مجدد باز هم ممیزی می شوند! 
نــمــی دانــم چـــرا؟ مــن اگــر االن طــرح سریال هایی مثل 
»بزنگاه«، »خانه به دوش« و »متهم گریخت« را وارد 

سازمان صداوسیما کنم حتماً رد می شوند. 
این اتفاقات را باید حل کنند که چه شده، برنامه هایی 
که پیشتر ساخته شده را االن نمی شود ساخت؟! من 
سریال متهم گریخت را به تازگی روی آنتن شبکه 
تماشا دیــدم و بــرایــم عجیب بــود کــه بــاز هــم ممیزی 

شده بود.

عزیزهللا حمیدنژاد 1۴ سال پس از آخرین فیلم سینمایی  
خود قصد دارد یک داستان عاشقانه و تاریخی را براساس 
یک رمان جلو دوربین ببرد. او به تازگی برای فیلمی به نام 
»مــاه رخــســار« به تهیه کنندگی مصطفی کیایی پروانه 
ساخت گرفته که کیایی در ایــن بــاره به ایسنا می گوید، 
مشغول پیش تولید هستند تا پس از نهایی شدن مذاکره با 

بازیگران و انتخاب آن ها فیلم برداری را کلید بزنند.
به گفته وی »ماه رخسار« فعالً فقط پروانه ساخت سینمایی 
دارد ولی برای تولید سریال آن در شبکه نمایش خانگی 
پیگیری هایی در ساترا برای دریافت مجوز انجام خواهد 
شد. داستان این فیلم به سال 1۳۳۰ و دوره پهلوی اول 

برمی گردد که عاشقانه و تاریخی است.

ــه زمـــانـــیـــان    ــج ــدی خ
ــه گــذشــت  ــ پـــنـــجـــشـــنـــبـــه ای کـ
انتشارات ســوره مهر با برگزاری 
جشن امــضــای جدیدترین اثر 
فاضل نظری با عنوان »وجود« موجب ایجاد 
صف طویلی از دوستداران این شاعر در سی 
و سومین نمایشگاه کتاب شد تا صف امضا 
گرفتن از یک شاعر هم به صف نان و روغن 

اضافه شود.   
حضور این شاعر غزلسرا مانند همه دوره های 
گذشته صف بزرگی در انتهای راهرو منتهی به 
غرفه انتشارات سوره مهر پدید آورد و مدتی 
مسیر رفــت و آمــد بازدیدکنندگان دیــگــر را 
مسدود کرد، که برای حل این مسئله، صف 
را به راهرو منتهی به نیم طبقه اول شبستان 

راهنمایی کردند. 
حضور فاضل نظری در جمع طرفداران غزل 
او و امضای کتاب های خریداری شده توسط 
آن ها، بیش از چهار ساعت به  طول انجامید 
که به  نوعی رکورد زمان جشن امضای این دوره 

از نمایشگاه را شکست. 
این نخستین بار نیست که طرفداران فاضل 
نظری بــرای داشتن امضای او بر کتابش در 
صــف می ایستند؛ همیشه جشن امضای 
کتاب های او طویل ترین صف ها را تشکیل 
داده و شلوغ ترین جشن امضاها بوده است اما 
با توجه به حال و احوال این روزهای همه ما که 
بیشتر از هر زمان دیگری برای تأمین مایحتاج 
روزمره مان در صف می ایستیم انتظار نمی رفت 
دل و دماغی بــرای گرفتن امضا از یک شاعر 
باقی مانده باشد. حاال پرسش اینجاست آیا 
باید بــرای تشکیل صف امضا از یک شاعر 
خوشحال بود یا بی تفاوت از کنار آن گذشت؟!  

هر چند که »در صف ایستادن« برای ایرانی ها 
تبدیل بــه عــادت شــده حــاال چــه نــان و روغــن 
چه امضا گرفتن از یک شاعر آن هم در این 
فضای غبارآلود نشر اما اگر این صف طویل 
به یک وقت گذرانی با سلبریتی ختم نشود 
و امضاگیرندگان  بعد از اتمام جو نمایشگاه 
شروع به خواندن غزل های آقای شاعر کنند 
باید از این اتفاق ادبی خوشحال بود چون با 
خواندن کتاب می توان جهان زیباتری ساخت. 

  
ششمین اثر آقای شاعر ◾

»وجـــود« کــه پــس از »گــریــه هــای امــپــراتــور«، 
ــاب«،  ــت ــد« و »ک ــا«، »ضــ ــ ــ ــیــت«، »آن ه ــل »اق
ششمین اثر نظری به شمار می آید دربردارنده 
غزلیات نظری است که همانند آثار گذشته او، 
از پیچیدگی ها به دور، ساده و همه فهم است.

اگر بخواهیم از ویژگی شعری فاضل نظری و 
علل اقبال مخاطب به آثــارش صحبت کنیم 

بــایــد بگوییم چند ویــژگــی مــضــمــون پــردازی، 
تخیل، زبان و پیوند با ادبیات کالسیک در عین 
تازگی و نوآوری همگی سبب جذابیت اشعار 

نظری شده است. 

شرمنده محبت مردم شدم ◾
فاضل نظری با حضور در میان عالقه مندانش 
و در حاشیه این رویــداد گفت: من سالی یک 
بار توفیق پیدا می کنم که به نمایشگاه کتاب 
بیایم و بیشتر از بازدید نمایشگاه شرمنده 
محبت مردم می شوم. در این فرصت شتابزده 
که گاهی واقعاً فرصت یک گفت وگوی کوتاه و 
یک سالم علیک مختصر هم با دوستانی که 
محبت دارند و منتظر می مانند، پیش نمی آید، 
من بیشتر شرمنده و خجالت زده می شوم و 
بعد هم خــدا را شکر می کنم که در روزگــاری 
زندگی می کنم که این همه جوان عالقه مند به 
شعر وجود دارد؛ حاال نه شعر این بنده کمترین 

که شایستگی و لیاقت خواندن هم ندارد. اما 
خیلی از جوانان ما شعر های دیگر شاعران 
را می خوانند از ایــن منظر کــه نگاه می کنم، 
می بینم چه نعمت بزرگی است و باید خدا را 

برای آن شکر گفت.
وی در بخش دیگر صحبت های خود در واکنش 
به این فرضیه که برخی اهالی فن، شعر جدید 
فارسی را خالی از حکمت می دانند و معتقدند 
در نبود حکمت، جنبه زیبایی و لذت بخشی 
شعر بـــرای آن کــافــی اســـت، عــنــوان کـــرد: آن 
چیزی که شما به آن »حکمت« می گویید، 
شاید همان چیزی است که من به آن »معنا« 
می گویم و شعر هیچ  گاه از معنا خالی نبوده و 

نخواهد بود.
نظری در ادامه گفت: حال هر کسی یک رأی و 
نظری در این زمینه دارد و همه آرا هم محترم اند. 
من احساس می کنم اصالً نمی توان کنار ایستاد 
و یک تعبیر دقیق از یک وضعیت ارائه داد. آن 
قدر تنوع و تکثر هست که زبان ارزیابی امروز 
نیست. هر کسی هم امروز ارزیابی می کند، یک 

ارزیابی شتابزده کرده است.  

نمونه ای از غزل »وجود«  ◾
دلواپسم که بر لبت امروز نام کیست

گوشت به نغمه که و چشمت به جام کیست
تصویر شاه بیت درخشان چشم تو
ای عشق! مطلع غزل ناتمام کیست

گودال آب و عکس تو ای ماه! ای دریغ
زیبایی حالل تو امشب حرام کیست
من بوی گل شنیده ام از باد هرزه گرد

جز من شمیم پیرهنت در مشام کیست
من آه، من مالل، من افسوس، من دریغ

از دیگران بپرس که دنیا به کام کیست

عالقه مندان فاضل نظری برای خرید کتاب جدید او صف طویلی در نمایشگاه ایجاد کردند

در صف فرهنگ

  زهره کهندل       رهبری بارها در سخنانشان نسبت به زبان 
فارسی ابراز نگرانی کردند و در یکی از دیدارهایشان گفته بودند؛ 

من راجع به زبان فارسی حقیقتاً نگرانم زیرا در جریان عمومی، زبان 
فارسی در حال فرسایش است. ایشان با ابراز گالیه از صدا و سیما، 

دلیل این گالیه مندی را چنین تشریح کردند که »صدا و سیما به جای 

ترویج زبان صحیح و معیار و زبان صیقل  خورده و درست، گاهی زبان 
بی هویت و تعابیر غلط و بدتر از همه تعابیر خارجی را ترویج می کند. 

انتشار فالن لغت فرنگی یک مترجم یا نویسنده از تلویزیون، موجب 
عمومی شدن آن لغت و آلوده شدن زبان به زواید مضر می شود«. 

ولنگاری زبانی در برخی برنامه های صدا و سیما از جمله ترانه ها 

و سریال ها از دغدغه های رهبری و دلسوزان فرهنگی کشور بوده 
و هست. محمد رحیمی، یکی از برنامه سازان تلویزیونی است که 
با ساخت برنامه هایی همچون »چایخانه همزبان«، »چهار کلمه 

فارسی«، »فارسی را پاس بداریم« و چند برنامه دیگر در حوزه کتاب و 
ادبیات، سعی کرده دغدغه مندی خودش را به زبان فارسی ادا کند. 

 پرفروش شدن کتاب 
پیش از چاپ!

آخـــریـــن کــتــابــی کـــه تــوســط »دبــــــورا جیمز«  
ســتــون نــویــس انگلیسی نوشته شــده اســت، 
پیش از آنکه روانــه بــازار شود به اثری پرفروش 

تبدیل شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، با استقبال 
زیــاد از نسخه های پیش فروش  شده دومین و 
آخرین کتاب »دبورا جیمز« مجری پادکست و 
ستون نویس انگلیسی، این کتاب طی چند روز 
به صدر فهرست کتاب های پرفروش فروشگاه 

»آمازون« تبدیل شده است.
کتاب خاطرات »جیمز« که گوینده پادکست نیز 
هست، با پیشی گرفتن از کتاب محبوب »مردی 
که دو بار جانش را از دست داد« نوشته »ریچارد 
عثمان«، در صدر فهرست کتاب های پرفروش 

بریتانیا در آمازون قرار گرفته است.
زمــان انتشار کتاب »چطور در آستانه مرگ 
زندگی کنیم« پس از انتشار خبر زیاد نبودن 
شانس زندگی نویسنده آن، به زمانی زودتــر 
از موعد تعیین  شــده تغییر یافت. بر اساس 
تصمیم جدید، این کتاب در ماه اوت روانه بازار 
می شود؛ این در حالی است که این اثر پیشتر 
قرار بود در ماه ژانویه سال آینده منتشر شود.

جیمز که اکنون ۴۰ ساله است در سال 2۰16 
متوجه شد به سرطان روده مرحله ۴ مبتالست 
و پزشکان به او گفته بودند کمتر از ۸درصد 
احتمال دارد بتواند پنج ســال آینده را زنده 

بماند. 
»جیمز« می گوید انتشار این کتاب روشی بود 
تا بتواند آنچه را با دیگران به اشتراک بگذارد که 
باید برای داشتن نگرش مثبت در زمان مواجهه 

با بزرگ ترین مسائل زندگی انجام داد.
به گفته جیمز، این کتاب همچنان مدت طوالنی 
پس از به پایان رسیدن زندگی او منتشر خواهد 
شد، اما او امیدوار است تغییر تاریخ انتشار، 

مخاطبان را کمتر منتظر نگه دارد.

تولید نماهنگ »سواران 
آسمان« با هدف 

بزرگداشت مدافعان حرم

گــروه فرهنگی و هنری فــردوس در ســال 1۳9۸ 
ــاع مقدس و  بــا هــدف بــزرگــداشــت شــهــدای دف
مدافعین حرم مشهد، ســرود و نماهنگی را با 

عنوان »سواران آسمان« تولید کرد.
»ســواران آسمان« مضامینی همچون »ایثار و 
شهادت، مقاومت و پــایــداری، تاریخ حماسی 

ایران« را در خود جای داده است.
نماهنگ سواران آسمان که تاکنون چندین بار 
از شبکه  خراسان به روی آنتن رفته و در محافل 
گوناگون بازتاب خوبی داشته، اسفند سال 1۴۰۰ 
به رؤیت سردار قاآنی، فرمانده کل سپاه قدس 
رسیده و مــورد تفقد دفتر فرماندهی این نیرو 

قرار گرفت.
علی عالمیان، سرپرست گــروه فــردوس و از 
اعضای تیم فرهنگی ناحیه  مقاومت سپاه 
یاسر در این  باره می گوید: بسیار مشتاق بودیم 
تــا در جبهه  فرهنگی و زمـــان حــیــات ســردار 
دل ها، اثری در ستایش ایشان و مسیر مقدس 
تولید کنیم. هنگامی که ما ایده ساخت این اثر 
را در سر می پروراندیم، حاج قاسم به شهادت 
رسید. بنابراین، بر آن شدیم تا محتوای خود 
را به روزتر کنیم و بدین ترتیب دو سال پس از 
نخستین ایــده، »ســواران آسمان« به نتیجه  

نهایی رسید.
از آنجایی که حاج قاسم نیز به جمع ســواران 
آسمان پیوسته بود، خیلی دوست داشتیم تا 

این اثر به رؤیت جانشین ایشان برسد.
دفتر فرماندهی سپاه قدس، نماهنگ سواران 
آســمــان را ســرود فاخر خــوانــد و لــوح تقدیر به 
همراه انگشتری متبرک بیت رهبری را به گروه 

فردوس اهدا کرد.
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و هنر فرهنگ 

محمد رحیمی
برنامه ساز

در  حاشیه

»یاغی« آمد 

اولین قسمت 
سریال »یاغی« به 
کارگردانی محمد 
کارت و تهیه کنندگی 
سیدمازیار هاشمی 
روز پنجشنبه 29 
اردیبهشت از فیلیمو 
پخش شد. 
در این سریال بازیگرانی 
چون: پارسا پیروزفر، 
علی شادمان، طناز 
طباطبایی، امیر 
جعفری، نیکی 
کریمی، فرهاد اصالنی، 
آبان عسکری، 
مهدی حسینی نیا، 
مه لقا باقری، عباس 
جمشیدی فر، جواد 
خواجوی، ناهید 
مسلمی، امیررضا 
دالوری، بهرام ابراهیمی، 
نادر شهسواری، هادی 
دیباجی، )با معرفی( 
الیکا ناصری، محمد 
صابری و... به ایفای 
نقش پرداخته اند.
»یاغی« پنجشنبه ها 
ساعت ۸ صبح پخش 
می شود.
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ر  حضو با  ، ما ما ز  رو شت  ا می د گرا سم  مرا
ه  نشگا ا د رئیس  ی  ر بختیا حسن  دکتر 
ن  ال مسئو یر  سا و  ن  زنجا پزشکی  م  علو
بعه  تا ی  ها حد ا و ر  د غل  شا ی  ها ما ما و 
و  یبهشت  رد ۱ا ۹ شنبه  و د صبح  ه  نشگا ا د
مرکز  ر  د  ، مت سال هفته  ز  ا ز  رو مین  سو ر  د
ه  نشگا ا د به  ز رو لمللی  بین ا ی  یش ها هما

. شد ر  برگزا
باید  جامعه  آینده ی  در  ماماها  حیاتی  نقش 
در  ماماها  وظیفه  احساس  شود/  تبیین 
این  کنترل  در  موثری  نقش  کرونا  بحران 

بیماری داشت
دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره  رئیس 
و  موفق  زایمان  در  ماماها  نقش  اهمیت  به 
نوزاد  تولد  در  ماماها  گفت:  سالم،  نوزاد  تولد 
انسانی  نیروی  به  تبدیل  آینده  در  که  سالم 
دارند  حیاتی  نقش  شود،  جامعه  در  ارزشمند 

و این نقش مهم باید تبیین شود.  
ویژه ی  جایگاه  به  بختیاری  حسن  دکتر 
کرد:  اظهار  و  اشاره  درمان  کادر  کنار  در  ماماها 
مختلف،  رشته های  متخصص  پزشکان  گر  ا
و  مادر  ماماها  می کنند،  درمان  را  بیمار  یک 
و  می کنند  مدیریت  همزمان  طور  به  را  فرزند 

این ویژگی خاص این حرفه است.
خاطرنشان  ماماها،  کار  پروسه  به  اشاره  با  وی 
و  آغاز  بارداری  به  تصمیم  از  قبل  ماما  کار  کرد: 
ادامه  سالم  فرزند  تولد  و  بارداری  مدیریت  با 

پیدا می کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره ی 
مهم  از  را  فرزند  تولد  برای  انتظار  ۹ماهه ی 
توصیف  زندگی  دوران  شیرین ترین  و  ترین 
دوران  که  هستند  ماماها  این  افزود:  و  کرد 
لحظه ی  در  و  می کنند  مدیریت  را  بارداری 
نوزاد  و  مادر  کنار  در  تولد،  حساس  و  طالیی 

حضور دارند .
در  تحقیقاتی  نتایج  به  بختیاری  حسن  دکتر 
این  طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  هاروارد  دانشگاه 
دالر  یک  کودک،  تکامل  برای  گر  ا تحقیقات 
خواهد  سوددهی  دالر   ۹ الی   ۷ شود،  هزینه 
استخراج  در  حتی  سوددهی  چنین  و  داشت 
این  و  نیست  امکان پذیر  هم  نفت  و  طال 
می دهد  نشان  را  مامایی  کار  اهمیت  موضوع 
کودکی  می کند  تعیین  که  است  ماما  این  زیرا 
و  عیب  دارای  ویا  سالم  می شود  متولد  که 

نقص باشد .
ارزش  اساس  بر  باید  ماماها  کار   : افزود  وی 
ارزیابی  دارد  جامعه  آینده ی  در  که  نقشی  و  آن 
تولد  یک  برای  که  زمانی  اساس  بر  نه  شود 

صرف می شود.
در  ماماها  خدمات  به  بختیاری  حسن  دکتر 
در  ماماها  گفت:  و  کرد  اشاره  کرونا  بحران 
فوریت  و  ضرورت  خاطر  به  و  کرونا  بحران 
که  گرفتند  عهده  به  را  وظایفی  کرونا،  موضوع 
آنان  سازمانی  وظایف  و  تشکیالتی  چارت  جزو 
داشتند  که  وظیفه ای  احساس  با  ولی  نبود 

ایفای  هم  بهداشتی  و  پرستاری  خدمات  در 
موثر  بیماری  این  کنترل  در  و  کردند  نقش 

واقع شدند.
جوانی  و  فرزندآوری  موضوع  به  اشاره  با  وی 
رهبری  معظم  مقام  کید  تا مورد  که  جمعیت 
و  جمعیت  جوانی  کرد:  اظهار  می باشد، 
برنامه های  از  یکی  خانواده  از  حمایت 
در  قرارگاهی  راستا  این  در  و  است  باالدستی 
عضویت  با  زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تشویق  و  جمعیت  افزایش  در  که  عواملی 
هستند،  دخیل  فرزندآوری  به  جدید  نسل 
محوری ترین  از  یکی  بی شک  و  شده  تشکیل 
ماماها  عهده ی  بر  موضوع  این  در  نقش ها 

می باشد.
هزاران  برای  زندگی  و  مرگ  بین  فاصله  ماما  هر 

مادر است
زنجان  استان  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
اصلی  عامل  عنوان  به  ماماها  اینکه  بیان  با 
بارداری  دوران  تمام  در  طبیعی  زایمان های 
دنیای  در   : کرد  تصریح  می کنند  نقش آفرینی 
امروز برای هر یک بانو یک ماما نیاز است و به 
زندگی  و  مرگ  بین  فاصله  ماما  هر  بهتر،  بیانی 

برای هزاران مادر است.
چند  جزء  مامایی  افزود:  محرمی  محمد  دکتر 
و  است  جوابگو  و  مسئولیت پذیر  حرفه ی 
از  پس  و  تولد  بارداری،  حین  و  قبل  دوران  از 
تا  بلوغ  از  دختران،  نوجوانی  تا  کودکی  از  تولد، 
در  یائسگی؛  تا  میانسالی  زمان  از  و  میانسالی 
و  شیرخوار  یک  نوزاد،  یک  بانو،  یک  خدمت 

یک دختر نوجوان است.
زنجان  استان  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
عرصه های  در  مامایی  کرد:  خاطرنشان 
مراقبت های  بر  عالوه  و  می یابد  نمود  مختلف 
تا  گرفته  غربالگری  و  اسکرین  از  بارداری 
تنظیم  حوزه  در  ارزشمند  مشاوره های 
و  جمعیت  جوانی  جمعیت،  رشد  خانواده، 
جمعیت  موازنه  خوردن  بهم  از  جلوگیری 
بشری  فاجعه  یک  با  ما  کشور  و  دنیا  اخیراً  که 
بیانگر  که  می شود  شامل  را  است،  مواجه 
در  ایثارگران  و  تالشگران  عزیزان،  شما  ارزش 

حرفه و حوزه مهم مامایی ست.
زنجان  استان  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
که  است  کشوری  دومین  ایران  اینکه  بیان  با 
را  جهان  در  سالمندی  رشد  نرخ  سریعترین 
جمعیت  درصد   ۲۶ حدود   ،۱۴۳۰ سال  و  دارد 
افزایش،  این  افزود:  بود  خواهد  سالمند  ما 
این  و  می زند.  رقم  را  سالمند  مجردهای  پدیده 
تقاضای  جنس  و  نوع  که  است  این  مفهومش 
ساختارهای  و  خورد  خواهد  هم  به  ما  مسکن 
قرار  تاثیر  تحت  را  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی 
مواجه  آن  با  که  بحرانی ست  این  داد.  خواهد 
ارائه  با  ماماها  نقش آفرینی  با  که  هستیم 
رشد  موازنه  موقع،  به  و  درست  مشاوره های 
را  جمعیت  شدن  پیر  از  جلوگیری  و  جمعیت 

رقم خواهد زد.

احساس وظیفه ماماها در بحران کرونا 
نقش موثری در کنترل این بیماری داشت

مراسم گرامیداشت روز ماما 
با تقدیر از برترین های ملی

 و استانی به پایان رسید

رپورتاژآگهی5
۴۰۱۰۲۳5۲



استادان به آفت 
جزوه محوری 
پایان دهند

به گزارش وب دا، 
بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش 
پزشکی گفت: یکی 
از آفت های مهم 
آموزش کشور، 
جزوه محوری آن هم 
جزوه های مربوط به 
۱۵ یا ۲۰ سال پیش 
است؛ معاونت های 
آموزشی دانشگاه ها 
و دانشکده های 
علوم پزشکی باید 
به استادانی امتیاز 
دهند که روش های 
تدریس خود را تغییر 
داده و از روش های 
نوآورانه استفاده 
می کنند.

اعظم طیرانی    ایثار و از خود 
گذشتگی فصلی جدایی ناپذیر 
از کتاب تاریخ و هویت مردمان 
ســرزمــیــن مـــاســـت؛ ایـــن فصل 
غرورآمیز هر از گاه در بزنگاه های 
مختلف ورق خورده و جلوه ای از 
فرهنگ نوع دوستی ایرانیان را به جهانیان به اثبات 

رسانده است.
تصمیمی سخت همچون پیوند اعضا از فرد مرگ 
مغزی به بیماران نیز برگ دیگری است که باید آن را 

به این فصل افزود.
نام گذاری31 اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی اهدای 
عضو که می توان آن را جشن »بــاز تولد همگانی« 
نامید، فرصتی اســت بـــرای پــاســداشــت و تکریم 

تصمیمی چنین سخت و بیان اهمیت آن. 

نور امیدی در دل بیماران  ◾
ــراهــم آوری اعضای وزارت  مسئول گــروه پیوند و ف
بهداشت در گفت وگو با ما ضمن بیان تاریخچه پیوند 
اعضا در ایران می گوید: پیوند کلیه تا پیش از انقالب 
به صورت بسیار محدود در کشور انجام می شد؛ اما 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و در سال 68 با صدور 
فتوای امام راحل در خصوص پیوند ارگان از فرد مرگ 
مغزی به بیماران، نور امیدی بر زندگی گروه بسیاری 
از بیماران تابیده شــد و سرانجام پــس از 14ســال 
به تصویب مجلس رسید. با این گــام، در سال82 

نخستین شبکه اهدای عضو در کشور دایر شد. 
ساناز دهقانی در ادامــه با بیان اینکه پیوند عضو 
آخرین راه درمان برای تعداد قابل توجهی از بیماران 
است و تاکنون علم پزشکی درمان جایگزینی برای آن 
پیدا نکرده، اضافه می کند: در حال حاضر بیش از 
20هزار بیمار نیازمند پیوند عضو در فهرست انتظار 
دریافت عضو پیوندی قرار دارند و روزانه بین 7 تا 10 

نفر یعنی هر سه ساعت یک نفر از این افراد به دلیل 
نرسیدن عضو پیوندی فوت می کنند. 

وی تصریح می کند: هر مورد مرگ مغزی می تواند 
تا هشت عضو و نسوج مختلف را اهدا کند. پیوند 
قلب و ریه معموالً باید تا چهار ساعت و کبد تا هفت 
ساعت پس از خارج شدن از بدن اهداکننده انجام 
شــود. همچنین ســن، قد و وزن دهنده و گیرنده 
عضو باید مشابه باشد و حداکثر 20 درصد اختالف 

داشته باشند.

باالترین آمار مرگ و میر کشور  ◾
وی همچنین می گوید: در کشور ما آمار تصادفات 
بسیار باالست به طوری که از آن به عنوان نخستین 
عامل مرگ و میر یاد می شود. ساالنه حدود 16هزار 
تصادف در کشور رخ می دهد که 8هزار نفر از آن ها با 
تابلو مرگ مغزی شناسایی می شوند و از این تعداد 
به طــور میانگین 4هــزار نفر مناسب اهــدای عضو 
هستند؛ با این حال تنها 25درصد خانواده های این 
عده، به اهدای عضو عزیزانشان رضایت می دهند. 

ــه بــه جایگاه کشورمان در میان  دهقانی در ادامـ
کشورهای اهداکننده عضو اشاره می کند و می گوید: 
سال گذشته در کشور 926 اهدای عضو انجام شده 
که بر اساس شاخص PMP )میزان اهدای عضو از 
مرگ مغزی به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت( این 
شاخص در ایران 11/1 بوده، البته سال 1398 یعنی 
پیش از شیوع کرونا 14/3 بــوده؛ ایــن شاخص در 
کشورهای اروپایی 20 و در کشوری مثل اسپانیا 35 
بوده است. با این حال کشور ما در خاورمیانه رتبه 
نخست اهدای عضو و در سطح بین الملل رتبه سی و 

ششم را به خود اختصاص داده است.

تفاوت مرگ مغزی و کُما ◾
ــراهــم آوری اعضای وزارت  مسئول گــروه پیوند و ف
بهداشت ادامه می دهد: بی اطالعی از مرگ مغزی 
و تفاوت آن با کُما، بی اعتمادی به تیم درمان، نگرانی 
از فروش اعضا و باورهایی همچون مُثله شدن جنازه 
متوفی مهم ترین دالیلی است که خانواده بعضی از 
بیماران مرگ مغزی ضمن اشــاره به آن ها با اهدای 

عضو عزیزانشان مخالفت می کنند.
دهقانی در ادامه به تفاوت مرگ مغزی و کُما اشاره 
می کند و می گوید: در کُما یا اغما کاهش اعمال مغز 
اتفاق می افتد و احتمال برگشت هوشیاری وجود 
دارد، اما در مرگ مغزی برگشت ناپذیر بودن همه 
فعالیت های مغز مطرح است وهیچ شانسی برای 

بهبودی فرد پس از مرگ مغزی وجود ندارد.
وی اضافه می کند: مرگ مغزی پس از صدمه شدید 
به سر، خونریزی مغزی، سکته مغزی و یا نرسیدن 
طوالنی مدت اکسیژن به مغز اتفاق می افتد که توقف 
پایدار و برگشت ناپذیر همه اعمال مغز را رقم می زند و 
با وجود تمام پیشرفت های علم پزشکی هنوز تاکنون 
هیچ امیدی برای بازگشت فعالیت مغز آسیب دیده 
وجود ندارد و چنین افرادی هرگز به زندگی بازنخواهند 

گشت و اگر جایی شنیده شود فردی با شرایط مشابه 
بهبود یافته به هیچ وجه صحت ندارد و لغت »مرگ 
مغزی« به اشتباه از سوی افــراد غیر متخصص به 
جای »کما« برای او به کار برده شده است. بنابراین 
هرچه مردم اطالعات درست تری درباره مرگ مغزی و 
اهمیت اهدای عضو داشته باشند، بیماران نیازمند 
دریافت عضو کمتری جان خود را از دست می دهند. 
 پیش از اعالم مرگ مغزی معاینات متعدد پزشکی 
و اقـــدامـــات تشخیصی دقیقی تــوســط پزشکان 
متخصص و معموالً توسط پنج پزشک طی دو مرحله 
انجام و در نهایت با معاینه و تشخیص نماینده 

پزشکی قانونی، مرگ بیمار تأیید می شود.
ــاره اهـــدای نسوج متوفیان  دهقانی همچنین دربـ
می گوید: فرایند برداشت نسج با برداشت عضو 
تفاوت دارد؛ به این صورت که نسوج برداشت شده 
پس از گذشت 6 ماه هنگامی که فــرآوری هــای الزم 
روی آن هــا صــورت گیرد، قابل استفاده هستند و 
مانند عضو، امکان استفاده از آن ها بالفاصله پس 
از برداشت وجود ندارد. البته در این زمینه نیز باید 
فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد، چرا که خانواده 
متوفیان بــا تصور اینکه بــدن عزیزشان متالشی 
می شود یا دیگر هیچ چیزی برای خاک سپاری باقی 
نمی ماند، دربرابر برداشت نسوج مقاومت نشان 
می دهند؛ در حالی که این گونه نیست و شکل بدنی 

متوفی تغییری نخواهد کرد.

صدرنشین اهدای عضو کشور  ◾
دهقانی با اشاره به اینکه اهدای عضو در شهرهایی که 
فرهنگ آن نهادینه شده و کارهای رسانه ای بیشتری 
انــجــام شــده بیشتر اســت، می گوید: در ســه سال 
گذشته باالترین PMP اهــدای عضو مربوط به یزد 
بوده و استان های سیستان و بلوچستان و ایالم با یک 
مورد اهدای عضو کمترین اهدای عضو را داشته اند. 

روزیبرایتکریمآنهاییکهتصمیمیسختمیگیرند

دگر »عضو«ها را نماند قرار

ددستچينستچين

ساناز دهقانی
مسئول گروه پیوند و فراهم آوری 

اعضای وزارت بهداشت 

بهتر است همه ما در زمان حیات، رضایتمان را 
درزمینه اهدای عضو خود، با تکمیل فرم اهدا اعالم 

کنیم تا اگر تقدیرمان ما را در چنین مسیری قرار داد، 
تصمیم گیری برای بازماندگان آسان باشد چرا که 

هستند کسانی که به اهدای عضو عزیزشان رضایت 
نداده و پس از مدتی پشیمان شده اند. این عده می دانند 
»زمان طالیی اهدای عضو« از دست رفته و ابراز ندامت 

آن ها هم سودی ندارد. عزیزی که از دنیا می رود 

نیازی به قلب، ریه، کبد، کلیه و به طور کلی هیچ عضو 
حیاتی دیگر خود ندارد و می توان با رضایت به اهدای 
اعضای بدن او به بیماران نیازمند پیوند به جای دفن 

آن ها جان بیماری را نجات داد.

پس از پیروزی انقالب اســالمی و در ســال 68 با صدور فتــوای امام راحل 
درخصوص پیوند ارگان بدن از فرد مرگ مغزی به بیماران، نور امیدی بر زندگی 

گروه بسیاری از بیماران تابیده شد.
گزيدهگزيده
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فقط 80 مرکز درمان ناباروری داریم! ◾
بـــه گــــــزارش فــــــارس، مــســعــود عــالــمــی؛ 
سرپرست مؤسسه تحقیقات جمعیت 
گفت: بین 3 تا 3.5 میلیون خانواده نابارور 
در کشور تخمین زده  شده که انباشت گذشته است. به 
این دلیل که فقط 80 مرکز درمان ناباروری وجود دارد و 
براساس بررسی ها 6 سال طول می کشد نوبت درمان به 

همه این تعداد برسد. 

رئیس جمهور هم مخالف است ◾
مــهــرداد ویـــس کــرمــی، عضو کمیسیون 
آمـــــوزش و تــحــقــیــقــات مــجــلــس شـــورای 
اسالمی به خانه ملت گفت: زمینه برای 
ــورای عــالــی انــقــالب فرهنگی بــرای  ــرای مصوبه شـ اجـ
کنکور 1402 فــراهــم نیست و بــا تــوجــه بــه شنیده ها 
رئیس جمهور نیز با اجرای مصوبه شورای عالی انقالب 

فرهنگی برای کنکور 1402 مخالف است.

بهزیستی نیاز به پوست اندازی دارد ◾
ــادری، رئیس  به گــزارش آنــا، علی محمد ق
سازمان بهزیستی کشور گفت: بهزیستی 
نیاز به پوست اندازی دارد و ظرفیت ها باید 
متناسب با برنامه های کاربردی باشد. در دنیای جدید 
باید یک اداره دانش بنیان در بهزیستی داشته باشیم 
که ارتباط با مجامع علمی را میسر سازد و راهکارهای 

دانش بنیان را برای توانمندسازی ارائه دهد. 

زمان بی ثمر نگهداری معتادان در کمپ ها ◾
به گـــزارش مــیــزان، ســـردار قاسم رضایی، 
جانشین فــراجــا گــفــت: مــدت نگهداری 
معتادان در مراکز بازپروری 6 ماه است و 
پزشک و متخصص باید به صورت قطعی اعالم کنند 
فرد به موادمخدر آلوده نیست، از طرفی بنا بر برآورد 
متخصصان، مدت نگهداری برای برخی افراد کمتر از 

یک سال بی معنی است.

جامعه

40
10
09
64

مدرک دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب سید 
احسان کاشی الحس���ینی  فرزندسید محمد با 
ک���د مل���ی 0943509726 صادره از مش���هد در 
مقطع کاردانی پیوس���ته رشته معماری صادره 
از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد مشهد  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو
مف
هی
آگ

كارت ماشين س���واری پرايد ١٣١LE بشماره پالك 
٦٧ه٤٤٤-٣٢ اي���ران  و  ش موت���ور٤٩٦٥٩٢٦ و 
ش شاس���ی NAS٤١١١٠٠D٣٦١٦٥٣٣ بن���ام غالم 
محمد ش���يخ احمدی ش���هرنوی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ح
,4
01
02
31
5

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز س���واری هاچ بک سیس���تم ام . وی ام 
تیپ TIGG07-AT به رنگ سفید روغنی مدل 1399 
 MVME4T15BADL013373 به ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی NATGBACR9L1011433 ب���ه 
ش���ماره پالک 319 م 28 ایران 54 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ح
,4
01
02
32
5

دی
قو
مف
ی
گه
آ

کارت سبز خودرو وانت پیکان 1600 به رنگ سفید 
روغن���ی به ش���ماره انتظامی  ای���ران42_596ق99 
و ش���ماره موتور11488064298 و ش���ماره شاسی 
NAAA46AA2AG086700 ب���ه نام س���ید مهدی 

پاریاب مفقود و اعتبار ندارد.

ح
,4
01
02
29
9

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبزوس���ند مالکیت س���واری سیستم سمند 
تیپ   LX-EF7-1700 به رنگ س���فید روغنی مدل 
1388 به ش���ماره موتور  14788004781 و شماره 
ش���ماره  ب���ه   NAACJIJC6AF256050 شاس���ی 
پ���الک 314 س 38 ای���ران 54 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبارساقط می گردد. ح
,4
01
02
32
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز س���واری پ���ژو پ���ارس – رن���گ س���فید 
م���دل  1400 ش���ماره پالک ای���ران 64- 457 ق 63 
ش���ماره موت���ور 124K 1641655 ش���ماره شاس���ی 
خان���م  ب���ه  متعل���ق   NAAN01CE3MK162453
طاه���ره حس���نی به ش���ماره مل���ی 0839088930 

مفقود گردیده است . ح
,4
01
02
32
1

دی
قو
مف
ی
گه
آ

سند س���فید کمپانی موتورسیکلت تندیس 
م���دل 1398 رنگ مش���کی به ش���ماره موتور 
ش���ماره  و  تن���ه 00313  ش���ماره  و   003701
انتظام���ی 21725 ای���ران 777 مفق���ود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
10
23
44

دی
قو
مف
ی
گه
آ

س���ند کمپانی ، برگ س���بز و س���ند قطع���ی موتور 
س���یکلت سیس���تم آریو تی���پ CC 125  مدل 81 
رنگ مش���کی شماره موتور : 20268637 و شماره 
تنه:8120100051 به شماره پالک انتظامی 66851-
479 به مالکیت حسین احمدی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  

ح
,4
01
02
34
5

دی
قو
مف
ی
گه
آ

کلی���ه م���دارک خ���ودرو و س���ند کمپان���ی و برگ س���بز 
خودروسواری تیبا 2 هاچ بک سفید شیری مدل 1399 
به ش���ماره موتور  M15/8978941 و ش���ماره شاسی  
NAS821100L1268310به شماره انتظامی ایران 31 – 
526س66  ب���ه مالکیت محمدرضا چقلوندی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

ح
,4
01
02
30
2

دی
قو
مف
ی
گه
آ

س���ندکمپانی و برگ س���بز موتورسیکلت سیستم 
احس���ان تیپCC125 مدل 1389 رنگ نقره ای به 
ش���ماره موتور156FMI0156087 و به ش���ماره تنه 
N2N***125E8968373 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
28924 ایران 764 به نام محمد سبحانی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است. 

ح
,4
01
02
25
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 
از پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت برای دریافت اسناد مناقصه با مشخصات ذیل دعوت بعمل می آورد. 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی- نوبت دوم

ف
/1
40
56
43

مناقصه گران میتوانند از تاریخ 1401/02/30 الی 1401/03/03 اس����ناد مناقصه را از س����امانه ستاد الکترونیک دولت 
دریافت و تا ساعت 14 مورخ 1401/03/12 تکمیل و عالوه بر تحویل فیزیکی ) تنها پاکت الف( به دبیرخانه اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای،  در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
در صورت مشاوره و ارتباط با کارشناس حوزه فنی با شماره تلفن 09153408731 و 09155434322 تماس حاصل 

نمایید.         م الف:171 شناسه آگهی:1320222

مدت موضوع مناقصه ردیف
اجرا 

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال

رشته گروه دستگاه نظارت
پیمانکار

محل دریافت 
اسناد 

اجرای کامل ۱
)فوندانسیون و 

ستونهای طبقه همکف 
تا تراز زیر سقف 

مرکز فنی و حرفه ای 
شهرستان چابهار 

اداره کل ۲۱۴،۳۸۴،۴۸۵،۷۸۸ماه
آموزش  فنی و 

حرفه ای استان  
س و ب

ابنیه و 
تاسیسات

سامانه تدارکات  
الکترونیک  
دولت قسمت 

مناقصات

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان سیستان و بلوچستان

40
10
22
98

آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094942000001

و  مراقبت  و  فیزیکی  حفاظت  اقدامات  انجام   : موضوع 
نگهبانی سازمان پارکها و فضای سبز

مبلغ برآورد : 6۸.9۵9.9۱۸.0۱۳ ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز 

درج می گردد.

سازمان پارکها 
و فضای سبز 

شهرداری مشهد

51250
آگهی سراسری

51250
آگهی سراسری

51250
آگهی سراسری

51250
آگهی سراسری

51250
آگهی سراسری

برگ س���بز خ���ودروی س���واری س���اینا  رن���گ نوک 
ش���ماره  ب���ه    1395 م���دل  متالی���ک   – م���دادی 
شاس���ی  ش���ماره  و   M15/8377528 موت���ور 
NAS831100G5713668 به ش���ماره پالک 74 – 
415 ص 22 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می گردد. ح
,4
01
02
16
9

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز سواری ام،وی،ام مدل 1392 رنگ سفید 
  MVM472FGD032363 : روغن���ی ش : موت���ور
ش شاسی: NATEBAFB6D1011767 پالک : 52 
858 ط 28 به مالکیت مهدی طوافی ف : حسین 
کد ملی: 0859865223 س���اکن بش���رویه مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط است . 

ح
,4
01
02
30
8

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی س���واری پ���ژو 206 م���دل 1389 
رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موت���ور 14189012760 
و شماره شاس���ی NAAP03ED2AJ118410 و شماره 
انتظامی762 م 91 ایران 63 به مالکیت آذر عباس���ی 

فرد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
10
23
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز اتومبی���ل س���ایپا SE131 م���دل 1395 به 
ش���ماره انتظامی12ای���ران 181ب59به ش���ماره موتور  
  NAS411100G1219114  و شماره شاسی M135576602
ب���ه مالکی���ت  آقای محمدرضا ش���هرکی ثانوی مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

 131SX برگ س���بز  و س���ند کمپانی خودرو س���ایپا
مدل 1390 بش���ماره انتظامی ای���ران 32_428د12 
شاس���ی  ش���ماره  و   4101519 موت���ور  ش���ماره  و 
S1412290764727 ب���ه نام محمدحس���ن حاجی 
پ���ور مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط می 

باشد.  ح
,4
01
02
34
2

دی
قو
مف
ی
گه
آ

شناس���نامه )ب���رگ س���بز (خ���ودرو س���واری پ���ژو
ش���ماره  ب���ه  س���فید  رن���گ  ب���ه   PARSTU5
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه   167B0109797 موت���ور 
NAAN11FE7MK126970  مدل1400ب���ه ش���ماره 
پ���الک 891ط24-ای���ران85  بن���ام امیر ن���ادری نیا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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33
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ سبز وانت پیکان  رنگ سفید- شیری- روغنی 
م���دل 1392 ش���ماره موت���ور 114F0053060 ش 
شاسی NAAA36AA0DG295800 ش انتظامی 
131ن 31 ای���ران 36 بنام ابراهی���م علی پور فرزند 
محمدعل���ی ک���د مل���ی 0690248148 مفق���ود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���زدا  وان���ت  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ  و  س���ند 
2000 م���دل 1387 بش���ماره انتظام���ی ایران 
52_836ص72 و شماره موتور FE111966 و 
شماره شاس���ی NAGBPX2PC18D632 به 

نام یاسمن علی پور مفقود و اعتبار ندارد. 
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برگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د 111se به 
74-783ص93  ای���ران  انتظام���ی  ش���ماره 
و   M15/5922219موت���ور ش���ماره  ب���ه 
NAS431100H5724527 به نام معصومه 

خدایوندی مفقود و اعتبار ندارد. 
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برگ س���بز، س���ند کمپان���ی و کارت خودروی  نیس���ان 
م���دل 87 رن���گ آبی به ش���ماره انتظام���ی 387ع27 
ایران 32  ش���ماره موتور 475669 و ش���ماره شاس���ی 
NAZPL140TBL186500 ب���ه مالکی���ت س���عید فالح  
قلعه حس���ن مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
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فغانی و سومین 
حضور متوالی 
در جام جهانی

فیفا از داوران حاضر 
در جام جهانی 

2022 قطر رونمایی 
کرد که نام سه داور  

از کشورمان در 
آن دیده می شود.

علیرضا فغانی به 
همراه دو کمک خود 

یعنی محمدرضا 
ابوالفضلی 

و محمدرضا 
منصوری در این 
رقابت ها حضور 

خواهند داشت.
فغانی با تجربه زیاد 

و برای سومین بار 
متوالی در مسابقات 
جام جهانی قضاوت 

خواهد کرد. 

در  حاشيه

شناسایی 
عوامل حمله به 

گل محمدی

محمد محمدی، مدیر 
تیم فوتبال پرسپولیس 

می گوید دو فردی که 
به یحیی گل محمدی 

حمله کردند، شناسایی 
شده اند. »از دو نفری 
که در تبریز و بازی با 

تراکتور به گل محمدی 
حمله کردند شکایت 

کردیم و از طرف دیگر از 
مسئوالن باشگاه تراکتور 

هم که نتوانستند 
بازی را مدیریت کنند 
شکایت خواهیم کرد. 
آن دو نفری که به آقای 

گل محمدی حمله 
کردند شناسایی 

شده اند و تا آخر این 
موضوع را پیگیری 

می کنیم«.

خبرخبر
روزروز

  مارکو روزه  
دورتموند اعالم کرد پس از جلسه 
هیئت مدیره به این نتیجه رسیده 

که با مارکو روزه قطع همکاری 
شود. او پس از تنها یک فصل 

حضور در دورتموند برکنار شد.

  آلوارو موراتا  
یوونتوس به آلوارو موراتا اعالم کرده 

است بند خریدش فعال نمی شود 
و باید به اتلتیکو برگردد. قرارداد 

قرضی دوساله موراتا با یوونتوس تا 
پایان فصل جاری اعتبار دارد.

  فرانکی دی یونگ 
در ضیافت شام بارسا، یکی از 

بازیکنانی که با وی خداحافظی 
شد، فرانکی دی یونگ بود. ستاره 

هلندی بارسا برای کمک به شرایط 
مالی بد بارسا از این تیم می رود.

 سینا حسینی  
ــران ورزش  ــ ــ ــدی ــ ــ م
ایـــران بــه ویــژه حــوزه 
فوتبال در سال های 
اخــــــــیــــــــر بـــخـــش 
عــمــده ای از بودجه 
مــوجــود در سیستم ورزش را صرف 
امور فرهنگی کردند و مدعی بودند با 
سیاست گذاری های تأثیرگذار، فرهنگ 
حاکم بر فضاهای ورزشی را در جهت 

درست هدایت کردند.
همزمان با این اتفاق آن هــا سناریوی 
آمادگی میزبانی از رویدادهای بزرگ 
نظیر جــام جهانی را مطرح کردند تا 
بــه ایــن واســطــه شــوی تبلیغاتی خود 
ــد، اما  را به شکل کامل به اجرا درآورن
در واقــعــیــت نــه خــبــری از پیشرفت 
زیرساخت های سخت افزاری بوده، نه 

فرهنگ سازی ایده آل. 
اتفاقات غیر قابل توصیف ورزشگاه 
تبریز در جریان بــازی تراکتورسازی و 
پرسپولیس نشان داد مدیریت حاکم 
بر فدراسیون فوتبال قدرت الزم برای 

اداره یک بازی معمولی را ندارد.
اگر در جریان این بازی همانند دیدار 
فینال جــام حذفی میان استقالل  و 
خونه به خونه بابل در خرمشهر یک 
نفر بینایی خود را به دلیل پرتاب سنگ 

و اشیا دیگر از دست می داد چه کسی 
پاسخگو بود؟ یا اگر ماجرای ورزشگاه 
ــاز احــمــدی تــکــرار  فــوالدشــهــر و ســرب
مــی شــد، کـــدام مقام مسئولیت این 

اتفاق را برعهده می گرفت؟
21 دوره از رقابت های لیگ حرفه ای 
ــا هــنــوز خــبــری از  ایــــران مـــی گـــذرد امـ
فــرهــنــگ ســازی روی ســکــوهــا وجــود 
ــن، عــده ای مدعی  ــدارد! بــا وجــود ای نـ
حضور خانم ها در ورزشگاه هستند، 
ــه هــنــوز از پــیــچ نخست  در حــالــی ک
فرهنگ ســازی نیز عبور نکردیم! آن 
دسته از مدیرانی که هر روز شعار ورود 
بانوان به ورزشگاه ها را سر می دهند و 
مدعی می شوند فرهنگ هــواداری ما 
تغییر کرده، باید به این پرسش جواب 
دهند که از کدام فرهنگ سازی سخن 
می گویند؟ آیا با فضای حاکم بر بازی 
تراکتورسازی و پرسپولیس در ورزشگاه 
تبریز همچنان ادعــا داریــد فضا برای 
ــای جــهــانــی و  ــدادهــ ــ مــیــزبــانــی از روی
برگزاری جام جهانی از سوی فوتبال 
ایران وجود دارد؟ آیا عرصه برای ورود 

بانوان به ورزشگاه ها مهیاست؟
مسئوالن برگزاری مسابقات فوتبال در 
مرام نامه و آیین نامه برگزاری مسابقات 
در بند اول به این نکته اشاره کردند که 
مهم ترین عامل برای برگزاری یک دیدار 

برقراری امنیت و نظم است تا سالمت 
روحی و روانی بازیکنان، عوامل برگزاری 
ــواداران تأمین شــود، اما  مسابقه و هـ
تصاویر تلویزیونی مخابره شده از این 
بــازی مایه سرشکستگی و آبروریزی 
بین المللی برای فوتبال و ورزش ایران 

بود! 
و تــأمــل بــرانــگــیــزتــر ایــنــجــاســت که 
مسئوالن برگزارکننده ایــن دیــدار به 
ــود و  ــبــاهــات خــ ــذیـــرش اشــت ــای پـ جــ
عذرخواهی از مــردم حــاال در جایگاه 
ــادر می کنند تــا به  مــدعــی بیانیه صـ
ایــن ترتیب تقصیر را از گـــردن خود 
بــه گــردن دیــگــری بیندازند. البته که 
به همان انــدازه که برخی بازیکنان و 
مربیان میزبان و میهمان در جریان 
این بازی سعی در برقراری آرامش در 
استادیوم داشتند و تالش می کردند 
سکوها را آرام کنند، افرادی نظیر امید 
عالیشاه بازیکن پرسپولیس به واسطه 
اخــتــالفــات قــدیــمــی، بنزین بــر آتش 
فتنه ریخت و با پرتاب متقابل سنگ 
بــه سمت سکوها فضا را بــه شدت 

ملتهب کرد.
ــرای  آیـــا وقـــت آن نــرســیــده یــک بـــار ب
ــانـــی و  ــابـــســـامـ هــمــیــشــه بــــه ایـــــن نـ
ناهنجاری های موجود در حوزه فوتبال 

پایان دهیم.

سؤال مهم پس از جنجال بازی تراکتور - پرسپولیس 

ورود بانوان به استادیوم ها با کدام امنیت؟
زیر ذره بين

نيم نگاه

احتمال جایگزینی سنگال 

شاید بازی با اکوادور لغو شود
تیم ملی فوتبال ایران پس از برپایی اردوی خود 
در تهران راهــی کانادا می شود تا یک مسابقه 
دوستانه را با این کشور در روز 16 خرداد برگزار 
کند. بر اساس هماهنگی های انجام شده قرار 
ــوادور در روز  است یک مسابقه دوستانه با اک
 21 خــرداد نیز در دستور کــار ملی پوشان قرار 
بگیرد اما حاال ممکن است برخی مسائل باعث 

شود تا دیدار با اکوادور برگزار نشود.
مهم ترین موضوع ظاهراً محل بــرگــزاری بازی 
با اکــوادور است که تاکنون هیچ شهری نهایی 
نشده اســت. حمید استیلی مدیر تیم ملی 
فوتبال ایران در این خصوص گفت: »زمین باید 
به هر دو تیم نزدیک باشد. اگر قرار است خارج 
از کانادا بازی برگزار شود باید جایی برویم که هر 
دو تیم بتوانند به آنجا بیایند. بحث ویزاست. 
بحث این بود برای برگزاری مسابقه به اسپانیا 
برویم اما برای ما و اکوادور مقدور نیست در این 
زمــان کم ویــزای این کشور را بگیریم. حتی اگر 
بازی بدون تماشاگر باشد، باید جایی برویم که 

دو تیم بتوانند در آن بازی کنند«.
او افزود: »اکــوادور به ما گفت به آمریکا بیایید 
و گفتیم شرایط گرفتن ویزای این کشور برای ما 
خیلی سخت و زمانبر است. از این تیم دعوت 
کردیم هرجایی که می توانند با ما بــازی کنند. 
در حال حاضر استادیوم نهایی نشده است. 
صحبت های کامل درمـــورد بــازی کــردن انجام 
شده و هر دو طرف مایل به برگزاری این مسابقه 
هستند اما هنوز زمین مشخص نشده است«.

مدیر تیم ملی از تالش فدراسیون برای پیدا کردن 
یک جایگزین در صورت لغو بازی با اکوادور خبر 
داد و گفت: »دنبال این هستیم که اگر بازی با 
اکوادور نشد، با سنگال در روزهای 12 یا 1۴ ژوئن 
)22 یا 2۴ خرداد( در ورزشگاه آزادی بازی کنیم. 
وزارت خارجه در این مورد به ما کمک کرده است 

و ارتباط خوبی وجود دارد«.
به گفته استیلی، در صورت لغو بازی با اکوادور، 
ایــران بعد از انجام بــازی با کانادا ایــن کشور را 
ترک می کند و بــرای دیــدار با سنگال به تهران 

بر می گردد.

آبی ها در دوقدمی تاریخ سازی

 استقالل و ۱۸۰ دقیقه 
تا رکورد رویایی

استقالل تهران در لیگ بیست و یکم در حالی 
سه هفته مانده به پایان رقابت های لیگ برتر 
توانست قهرمانی خــودش را در لیگ مسجل 
کند و به حسرت ۹ ساله آبی ها در رسیدن به 
این عنوان پایان دهد که حاال پس از بازی مقابل 
آلومینیوم و تساوی بــدون گل در این بــازی، دو 

قدم تا یک رکورد تاریخی فاصله دارد. 
1۸ برد و 1۰ تساوی حاصل کار آبی پوشان در 
2۸ هفته گذشته از لیگ برتر اســت و در این 
میان شاگردان مجیدی رقبای قدری را از پیش 
رو برداشته و بــه قــول سرمربی خــود بــه آن هــا 
نباخته اند. رفت و برگشت دربی، رفت و برگشت 
سپاهان و دیــدارهــای سخت و حساسی مثل 
بــازی بــا گــل گهر و فــوالد خــوزســتــان بــازی هــای 
مهمی بودند که مجیدی و شاگردانش یا مقابل 
این حریفان پیروز شدند و یا حداقل یک امتیاز 
از بــازی مقابل این تیم ها بیرون کشیدند و به 

رکوردی دست نیافتنی رسیدند. 
مجیدی در این مسیر رکورد 1۹ بازی برانکو، 21 
بــازی مرحوم پورحیدری، 22 بــازی قلعه نویی 
و 2۴ بــازی علی پروین را از پیش رو برداشته 
ــورددار شکست ناپذیری  و تا همین جا هم رک
در فوتبال ایـــران اســت، ولــی قهرمانی بــدون 
شکست یا همان قهرمانی پــاک که در لیگ 
انگلیس این اسم را رویش گذاشتند یک رکورد 
رویــایــی اســت کــه البته استقاللی ها فاصله 

چندانی با آن ندارند. 
دیدار هفته بیست و نهم مقابل مس رفسنجان 
و دیدار هفته پایانی مقابل نفت مسجد سلیمان 
تنها بازی های باقیمانده مجیدی در این مسیر 
هستند و اگر شاگردان ربیعی و مهاجری نتوانند 
کاری که 2۸ تیم دیگر در آن ناتوان بودند را انجام 
دهند، استقالل مدل لیگ بیست و یکم تبدیل 
به تیمی می شود که نامش در تاریخ فوتبال ایران 

جاودانه خواهد شد. 
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تیم والیبال پیکان ایران قهرمان آسیا شد ◾
دیدار فینال رقابت های والیبال قهرمانی مردان آسیا 
عصر دیروز بین تیم های پیکان ایران و سانتوری ژاپن در 
سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد 
که در پایان نماینده ایران موفق شد ۳ بر 2 حریف خود 
را شکست دهد و جام را در تهران نگه دارد. شهداب 
یزد دیگر نماینده کشورمان به مقام سوم این رقابت ها 

دست یافت. 

ستاره سپاهان فصل را از دست داد ◾
محمدرضا حسینی هافبک سپاهان در جریان دیدار 
مقابل شهرخودرو که با برتری ۳- صفر شاگردان محرم 
نویدکیا خاتمه یافت، با مصدومیت مواجه شد که 
در ادامه به خروج وی از استادیوم با آمبوالنس همراه 
شد.احتماالً حسینی در دو بازی آخر همراه سپاهان 
نخواهد بود.تیم سپاهان برای جایگاه دومی جدول، در 

دو بازی آتی تالش می کند.

سوپرجام در ابتدای لیگ ۲۲ ◾
سهیل مهدی،رئیس کمیته برگزاری مسابقات سازمان 
لیگ تاریخ برگزاری سوپرجام را اعــالم کرد:»با توجه 
به اینکه ایام سوگواری محرم دقیقاً در نیمه مردادماه 
به پایان می رسد، تالش بر شــروع لیگ پس از همین  
مناسبت است. او در ادامه در خصوص تاریخ سوپرجام 
عنوان کرد برنامه ریزی سازمان لیگ بر این است که این 

مسابقه در شروع فصل آینده برگزار شود.

محمد نادری در یکقدمی فسخ قرارداد با آلتای اسپور ◾
باشگاه آلتای اسپور هنوز مطالبات محمد نادری مدافع 
ایــرانــی اش را پــرداخــت نکرده و ایــن بازیکن می تواند 
قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ کند و به استقالل 
برگردد.محمد نادری مبلغ 1۸۸ هزار یورو از باشگاه آلتای 
اسپور طلبکار اســت. نــادری تابستان گذشته پس از 
جدایی از استقالل راهی آلتای اسپور و شاگرد مصطفی 

دنیزلی در سوپر لیگ ترکیه شد.

فوربس رده بندی جدید2۰ باشگاه فوتبال با ارزش جهان را 
منتشر کرد.

به نقل از استار، مجله فوربس رده بندی جدید 2۰ باشگاه 
فوتبال با ارزش جهان را منتشر کرد. گزارشی که نشان می دهد 
پس از شروع دوباره فعالیت فوتبال بعد از همه گیری کرونا، تیم ها در کسب 
درآمد روند صعودی داشتند. تحلیل ها حاکی از آن است فعالیت های تیم های 
باشگاهی در جهان بهبود یافته است و باشگاه ها نسبت به دو سال گذشته 
که همه گیری اعالم شد ۳۰ درصد رشد مالی داشته اند. در واقع شیوع ویروس 
کرونا در جهان باعث شد بسیاری از باشگاه های ورزشی و به خصوص فوتبال 
با کاهش درآمدهای خود مواجه شوند و حاال رفته رفته باشگاه ها در پی جبران 

این ضررها هستند. 
فوربس، بارسلونا را در رتبه اول رده بندی خود منتشر کرد که ارزش آن ۴ میلیارد 
و ۷6۰ میلیون دالر است. آبی و اناری های کاتاالن همچنان از رقیب خود، رئال 
مادرید که با ارزش ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالر در رده دوم قرار دارد پیشی 
گرفتند و در صدر قرار دارند. این در حالی است که  سران باشگاه بارسلونا 
طی جلسه ای اعالم کردند میزان درآمدهای این باشگاه در فصل 21-2۰2۰ با 

کاهش 26 درصدی، به ارزش 22۴ میلیون یورو روبه رو شده است.
ویروس کرونا بیشترین ضربه مالی را به باشگاه های بزرگ و پرتماشاگر اروپا از 
جمله بارسلونا و رئال مادرید وارد کرده است. گفته می شود باشگاه مادریدی 
نیز تا پایان فصل قبل مبلغ 16۰ میلیون یورو ضرر مالی دید. این درحالی است 
که دیگر باشگاه های بزرگ اسپانیا نظیر اتلتیکومادرید و والنسیا نیز به ترتیب 

با ضررهای مالی 11۰ و ۸۰ میلیون یورویی مواجه شده اند.
نکته جالب جایگاه پــاری سن ژرمــن در این رده بندی اســت. تیمی که در 
تابستان 2۰21 اروپا در بازار نقل و انتقاالت حسابی ولخرجی کرد و بهترین 
بازیکن جهان یعنی لئو مسی را به خدمت گرفت، با 2 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

دالر در رده نهم قرار دارد.
1- اف سی بارسلونا )اسپانیا(: ۴.۷6۰ میلیارد دالر

2- رئال مادرید )اسپانیا(: ۴.۷۵۰ میلیارد دالر
۳- بایرن مونیخ )آلمان(: ۴.21۵ میلیارد دالر

۴- منچستریونایتد )انگلیس(: ۴.2 میلیارد دالر
۵- لیورپول )انگلیس(: ۴.1 میلیارد دالر

6- منچستر سیتی )انگلیس(: ۴ میلیارد دالر
۷- چلسی )انگلیس(: ۳.2 میلیارد دالر
۸- آرسنال )انگلیس(: 2.۸ میلیارد دالر

۹- پاری سن ژرمن )فرانسه(: 2.۵ میلیارد دالر
1۰- تاتنهام هاتسپور )انگلیس(: 2.۳ میلیارد دالر

رده بندی باشگاه های فوتبال جهان 

بارسا باارزش تر از رئال و بایرن 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل 
پس از تساوی تیمش مقابل آلومینیوم اراک 
در نشست خبری اظهار کــرد: بــازی بسیار 
خوبی بود. به خصوص در دقایق پایانی. در 
۳۰ دقیقه پایانی، تیم من فــوق الــعــاده بازی 
کــرد. از بازیکنانم ممنونم و ایــن قهرمانی را 
بــه هـــــــواداران اســتــقــالل تــقــدیــم مــی کــنــم و 
 امیدوارم این قهرمانی ها ادامه داشته باشد. 
اگر خوش شانس بودیم، می توانستیم برنده 

بازی هم باشیم، اما تیم آلومینیوم خیلی 
خــوب و دونــده بــود و بازیکنانش 
زحمت کشیدند. به بازیکنان هر 

دو تیم خسته نباشید می گویم.
مجیدی در واکنش به خبرنگاری 
که خود را به عنوان نماینده شبکه 

سه و برنامه فوتبال برتر معرفی 
کرد، اظهار کرد: من پاسخ فوتبال 

برتر را نمی دهم. من فرزند 
حــــجــــازی هــســتــم و 

کسی نمی تواند به 
من بگوید، باید به 

این برنامه بروی 
ــم  ــتـ ــواسـ و خـ
ایــن را بدانید.

ســرمــربــی تیم 
فوتبال استقالل 

دربــــاره اینکه سهم 

خــودش در ایــن موفقیت و قهرمانی چقدر 
بـــوده اســـت، گفت: مــن هنوز مربی جوانی 
هستم و اول کارم است. خیلی کار دارم و باید 
خیلی تالش کنم تا مربی بهتری شوم. عامل 
موفقیت ما این بود که به خیلی  چیزها توجه 
نکردیم و اصالً به ناخودی ها کار ندارم و به ویژه 
خودی ها را می گویم که توجهی به آن ها نکردیم 
و تمرکزمان را روی کارمان گذاشتیم. از کادرو 
دستیارانم، آقایان مصطفوی، پین، نوشادی، 
مرتضایی، غالمپور و فرزاد تشکر می کنم که 
خیلی زحمت کشیدند و بــه مــن کمک 
کردند. سهم عمده را در این موفقیت 

بازیکنان و مدیریت باشگاه دارند.
مجیدی دربـــاره اینکه ســه بازیکن 
تیمش به تیم امید دعــوت شده اند 
ــــن تــیــم فــــردا اعـــــزام خــواهــد  و ای
داشـــت، آیــا بازیکنانش 
را در اختیار تیم ملی 
امید قرار خواهد داد 
یا نــه، اظهار کــرد: با 
ــا  ــا آق هــمــاهــنــگــی بـ
مهدی )مهدوی کیا(، 
چـــون تــیــم امــیــد به 
بــازیــکــنــانــم احتیاج 
دارد، آن هـــــا را در 
اختیار این تیم قرار 

می دهم.

مجیدی: هنوزخیلی باید تالش کنم

فرزند حجازی هستم 
ــاخــت ســـه گــلــه شـــهـــرخـــودرو در  پـــس از ب
اصفهان مقابل سپاهان، داوود سیدعباسی 
سرمربی تیم مشهدی گفت: امروز حریفان 
ــرای مــانــدن در لــیــگ برتر  ــ مستقیم مــا ب
شکست خـــوردنـــد، امـــا فــعــالً بــزرگ تــریــن 
مشکل از خود تیم ماست؛ از روزی که من 
به این تیم آمدم، امروز بدترین بازی مان را 

انجام دادیم. 
سیدعباسی بــا تمجید از سپاهان گفت: 
وقتی جلو تیمی مثل سپاهان بازی می کنید، 
باید تمام ۹۰ دقیقه حواستان باشد؛ چرا 

که تاپ ترین و بهترین بازیکنان ایران در 
سپاهان بــازی می کنند؛ به نظر من تیم 
سپاهان در این فصل شایسته بود که تا 

هفته پایانی در کورس قهرمانی بجنگد. 
زورمان به تیم سپاهان نرسید و باید 

ایــن واقعیت را بپذیریم، چون 
اگــر بخواهیم ایــن شکست را 

توجیه کنیم کــار خودمان را 
سخت می کنیم؛ زیرا اصالً 
هیچ چیز مــا بــا سپاهان 

قابل مقایسه نبود.
ســـیـــدعـــبـــاســـی دربـــــــاره 
تضعیف شـــدن تیمش 
نسبت به فصول گذشته 
گفت: من از اول فصل در 
این تیم نبودم و در جریان 

اتفاقاتی که در نیم فصل اول افتاده بود قرار 
نداشتم؛ اگــر به گذشته برگردیم می بینیم 
که چه اتفاقاتی برای این تیم افتاده و روشن 
اســت بــرای همه و کارشناسان باید بررسی 

کنند.
وی در پاسخ بــه فــشــاری کــه تیمش مقابل 
سپاهان و استقالل متحمل شد، گفت: من 
فکر می کنم کــه مــا مقابل سپاهان بیشتر 
اذیــت شدیم؛ تیم ما اصــالً باالنس نیست، 
اگر نگاهی به ترکیب تیم ما بیندازید برخی 
بازیکنان مــا اگــر روز خوبشان 
ــه مشکل  نـــبـــاشـــد، خــیــلــی بـ
می خوریم و این طور نیست 
کــه سریع بتوانیم جایگزین 
کنیم. ایــن مــوضــوع کــار مــا را 
سخت می کند، چون بازی ها 

هم پرفشار است.
سیدعباسی در بخش پایانی 
صحبت هایش گفت: شرایط 
مــا بــا هیچ تیم لیگ برتری 
قابل مقایسه نیست؛ واقعاً 
شــهــرخــودرو میلیون ها 
ســـــال نـــــــوری بــــا یــک 
شرایط نرمال با همه 
تیم ها فاصله دارد. با 
سپاهان بیشتر و بقیه تیم ها 

این فاصله کمتر بوده است.

ورزش7

اعتراف سرمربی شهرخودرو

میلیون ها سال نوری از رقبا دوریم



   گاف بوش: 
حمله به عراق 
وحشیانه بود!  
»جرج دابلیو بوش« 
رئیس جمهور 
پیشین ایاالت 
متحده آمریکا 
که با دالیل واهی 
در سال ۲۰۰۳ به 
عراق حمله کرد، 
روز پنجشنبه در 
جریان یک سخنرانی 
در »داالس« به 
اشتباه به جای 
آنکه از لفظ اوکراین 
استفاده کند، گفت: 
حمله به عراق 
»غیرقابل توجیه« 
و »وحشیانه« بوده 
است. بوش سپس 
متوجه اشتباه خود 
شد و ادامه داد: 
»منظورم اوکراین 
بود«.

چهره

خبر

سید حسن نصرهللا مطرح کرد

 اشغال فلسطین
شکستی برای کشورهای عربی

دبیرکل جنبش حـــزب هللا لبنان در سخنرانی 
ــه مناسبت ششمین ســالــروز شــهــادت  خـــود ب
مصطفی بدرالدین، فرمانده حزب هللا در سوریه 
به بررسی مسائل منطقه و لبنان پــرداخــت. به 
گـــزارش خبرگزاری فـــارس، سید حسن نصرهللا 
در سخنرانی خود ضمن قدردانی از مردم لبنان 
به خاطر مشارکت در انتخابات پارلمانی، به ویژه 
اتباع لبنانی مقیم خــارج که در صفوف طوالنی 
رأی حــضــور داشــتــنــد، تصریح کـــرد: شــایــد بــرای 
برخی از این اتباع، به خاطر رأی دادن به حزب هللا 
و همپیمانانش مشکالتی نیز ایجاد می شد ولی 
ــد و باید از همه ایــن افــراد  با وجــود ایــن، رأی دادن

قدردانی کرد.
دبیر کل حزب هللا در بخش دیگری از سخنانش 
با بیان اینکه شهید بدرالدین شجاعت، شهامت 
و اراده باالیی داشــت، تأکید کــرد: این شهید کل 
زنــدگــی خــود را در مقابله بــا صهیونیست ها و 
تکفیری ها صرف کرد. این شهید یکی از نمادهای 
نسل خود است؛ نسلی که مؤمن و مجاهد بودند. 
وی بــا نــام ذوالــفــقــار در تمامی میادین جنگ از 
فلسطین گرفته تا لبنان و سوریه حضور داشت. 
شبکه خبری المیادین به نقل از نصرهللا گزارش 
داد: اشغال فلسطین موسوم به »نکبة« در سال 
۱۹۴۸، شکستی بـــرای همه کــشــورهــای عربی و 
ملت های منطقه بــود. ملت های ما همچنان با 
نتایج ایــن شکست مواجه هستند. منطقه ما 
 نیز ]از طریق جنگ[ در حال فرسایش بــوده و از

 ۷۴ سال پیش تا کنون با جنگ مواجه است. 

 احتمال آزمایش اتمی کره شمالی 
حین سفر بایدن به آسیا

استقبال موشکی »کیم« از »جو«
تازه ترین ارزیابی اطالعاتی آمریکا حکایت از آن دارد 
که کره شمالی احتماالً همزمان با سفر رئیس جمهور 
آمریکا به آسیا آزمایش موشک بالستیک یا اتمی 
زیرزمینی انجام می دهد. رئیس جمهور آمریکا عصر 
روز گذشته در چارچوب نخستین سفر آسیایی خود 
که قرار است پنج روز ادامه داشته و طی آن به چهار 
کشور کره جنوبی، ژاپــن، استرالیا و هند بــرود، وارد 
سئول پایتخت کره جنوبی شد. این در حالی است که 
هنوز پای بایدن به خاک کره جنوبی نرسیده، یکی از 
اعضای تیم تأمین امنیت او بابت مصرف مشروبات 
الکلی و توهین به شهروندان کره ای دستگیر شده 
است. این سفر در حالی انجام می شود که سئول و 
واشنگتن بر این باورند که کره شمالی در حال آماده 
شــدن بــرای آزمایش احتمالی موشک بالستیک 

قاره پیما در ۴۸ تا ۹۶ ساعت آینده است. 

رکوردشکنی نرخ تورم در اروپا
جهش اقتصادی کشورهای اروپایی پس از همه گیری 
ویروس کرونا در هفته های گذشته تحت تأثیر چند 
عامل مختلف و از جمله جنگ اوکراین قرار گرفته 
است. تخمین زده می شود نرخ تورم در کل اتحادیه 
اروپا طی سال جاری به ۶.۸درصد برسد. نرخ تورم در 
بریتانیا که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست به ۹درصد 
رسیده است. این رقم باالترین میزان تورم در بریتانیا 

از سال ۱۹۸۲ تاکنون است.
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جهان

 هدایت جاویدان
بــا کــنــاره گــیــری یکی 
ــر از اعـــضـــای  ــگـ دیـ
ائـــتـــالف حـــاکـــم در 
اراضــــی اشــغــالــی از 
کــنــســت )پــارلــمــان 
رژیــم صهیونیستی(، کابینه »نفتالی 
بنت« با بحران جــدی بــرای بقا مواجه 
و دولـــت ائــتــالفــی نیم بند در آستانه 
فــروپــاشــی قـــرار گــرفــتــه اســـت. »غــیــدا 
ــامــه ای  ریـــنـــاوی-زعـــبـــی« بــا انــتــشــار ن
دلیل این اقدام خود را اعتراض به قتل 
»شیرین ابوعاقله« خبرنگار فلسطینی و 
دیگر رفتارهای وحشیانه، غیرقابل تحمل 
و تحقیرآمیز رژیــم اشغالگر با جامعه 
عربی ساکن فلسطین اشغالی -که خود 
جزوی از آن است- عنوان کرده است. 
به گزارش یواس نیوز، حال با استعفای 
این نماینده چپ گرا در پارلمان، کابینه 
ائتالفی نخست وزیر و »یائیر الپید« 
نخست وزیر گــردشــی در اقلیت قــرار 
می گیرد، زیـــرا در حــال حاضر کابینه 
بنت از مجموع ۱۲۰ کــرســی کنست 
تنها ۵۹ کرسی را در اختیار دارد. به این 
ترتیب کنست روز چهارشنبه آینده 
انحالل خود را به رأی خواهد گذاشت. 
پیش بینی مــی شــود کنست منحل و 
انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی 
برگزار شود. کابینه نفتالی بنت و یائیر 
ــزاب راســت گــرا،  الپــیــد متشکل از احــ

چپ گرا و میانه رو پیشتر با استعفای 
»عیدیت سیلمان« عضو راست گرای 
کنست از ائــتــالف کابینه، در آستانه 
فروپاشی قــرار گرفت و اکثریت خود را 
در کنست از دست داد. گفتنی است 
بحران جدید در اراضی اشغالی در حالی 
است که خــرداد سال گذشته و پس از 
چهار بار انتخابات سراسری آن هم طی 
دو سال، سرانجام نفتالی بنت در ائتالف 
با یائیر الپید موفق به تشکیل کابینه 
شد و به دولت ۱3 ساله بنیامین نتانیاهو 
پایان داد. بر این اساس تزلزل کنونی در 
کابینه از بــاب جنگ قــدرت در اراضــی 
اشغالی هم مهم است چراکه نتانیاهو 
پیش از این برای کنار زدن بنت از قدرت از 
هیچ کاری دریغ نکرده بود؛ جنگ قدرت 
داخلی که می تواند رژیم صهیونیستی را 

بیش از پیش در ورطه نابودی قرار دهد.
رخدادهای اخیر در حالی است که قرار 
اســت رئــیــس جمهور ایـــاالت متحده 
ــه زودی راهــی تل آویو شــود، سفری که  ب
تحت تأثیر تحوالت یاد شده قرار گرفته 
است. روزنامه عبری »اسرائیل الیوم« 
در گزارشی به این موضوع پرداخته و از 
احتمال لغو سفر جو بایدن به تل آویو 
به خاطر احتمال فروپاشی کابینه خبر 
داد. این رسانه پیش از این اعالم کرده 
بود بایدن 3۰ خرداد ماه به دعوت نفتالی 
بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

به تل آویو سفر خواهد کرد. 

تهدید از جنین تا اصفهان  ◾
ــا ایـــن تــحــول امـــا اقــدامــات  هــمــزمــان ب
تحریک آمیز تل آویو علیه فلسطینیان 
هــمــچــنــان ادامـــــه دارد. در آخــریــن 
مــورد، رژیــم صهیونیستی در اقدامی 
ــان  ــن ــشــی بــــا درخـــــواســـــت شــهــرک ن
افــراطــی مبنی بر بــرگــزاری راهپیمایی 
تحریک  آمیز پرچم در اواخر ماه جاری 
میالدی )۸ خرداد( موافقت کرده است، 
موضوعی که قطعاً به افزایش تنش ها 
در قــدس خواهد انجامید. مقاومت 
فلسطین در پیامی خــطــاب بــه رژیــم 
صهیونیستی اعالم کرده اجازه برپایی 
راهپیمایی پرچم را به شهرک نشینان 

نخواهد داد. 
ــش رژیـــم  ــ ــیــس ســتــاد مــشــتــرک ارت رئ
ــه ایـــن  ــ ــه ب ــوجـ ــی تـ صــهــیــونــیــســتــی بـ
تنش آفرینی های رژیم اشغالگر در ژستی 
مظلوم نمایانه طی سخنانی مدعی شد 
این رژیم با تهدیدات همه جانبه مواجه 
است. »آویو کوخاوی« رئیس ستاد کل 
ارتش رژیم صهیونیستی در پایان دیدار 
با ژنــرال مایکل کوریال، فرمانده جدید 
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( 
که به فلسطین اشغالی رفته، مدعی شد: 
ارتش رژیم صهیونیستی با جبهه های 
گسترده و تهدیدات مختلف از »چاقو« 
)عملیات های استشهادی با سالح سرد( 
گرفته تا برنامه هسته ای )ایران( از جنین 

تا اصفهان روبه رو است.

قـدس   در حالـی کـه جنـگ نیابتـی ایـاالت متحـده و 
دیگـر متحدانش با روسـیه در صحنـه اوکرایـن با قدرت 
هرچـه تمام تـر ادامـه دارد، ظاهـراً ایـن تقابـل از حـوزه 
نظامـی عبـور کـرده، به گونـه ای کـه مقامـات طرفیـن 
اتهامـات تنـدی علیـه یکدیگـر دربـاره بحـران غذایـی جهانـی مطـرح 
کرده انـد. بـر این اسـاس نشسـت اخیـر شـورای امنیـت سـازمان ملل 
به صحنه اتهام زنی مقام های دو کشـور علیه یکدیگر بدل شـد. وزیر 
خارجـه آمریـکا ابتـدا در اظهاراتـی روسـیه را بـه اسـتفاده از غـذا بـه 
عنوان سـالح و به گروگان گرفتن غـالت میلیون ها نفـر از مردم جهان 
بـه منظـور بـه زانـو درآوردن اوکرایـن متهـم کـرد. آنتونـی بلینکـن کـه 
کشـورش تحریم هـای شـدیدی را علیـه نـاوگان حمـل و نقـل روسـیه 
اعمـال کـرده مدعـی شـد: »در نتیجـه اقدامـات مسـکو، حـدود 
۲۰میلیـون تـن غـالت در سـیلوهای اوکراین بـدون اسـتفاده مانـده که 
موجـب کاهـش عرضـه جهانـی مـواد غذایـی و سـر بـه فلـک کشـیدن 
قیمت ها می شود و افراد بیشتری در سراسـر جهان با ناامنی غذایی 

مواجه خواهند شد«.
اما واسـیلی نبنزیام، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در واکنش 
بـه ادعاهـای بلینکـن در ایـن نشسـت، ادعاهـای ایـاالت متحـده 
و کشـورهای غربـی مبنـی بـر اینکـه روسـیه می خواهـد همـه را از 
گرسـنگی بکشـد و اینکه فقط غربی هـا و اوکراین به فکـر نجات مردم 
دنیا هسـتند را رد کـرد و آن را کامـالً نادرسـت خواند. معـاون نماینده 
دائـم روسـیه هـم در سـخنانی مدعـی شـد: غربی هـا در حـال انتقـال 
غـالت اوکراین به کشـورهای خود به عنـوان نوعـی بازپرداخت هزینه 
تسلیحات ارسالیشـان به کی یف هسـتند. »دیمیتری پولیانسکی« 
همچنیـن اعـالم کـرد: کشـورهای غربـی در جلسـه شـورای امنیـت 
سـازمان ملل متحد مسـئله معامله غـالت در برابر تسـلیحاتی که به 

اوکرایـن تحویـل داده انـد را رد نکردنـد.
جنـگ لفظـی شـدید میـان آمریـکا و روسـیه در حالـی اسـت کـه در 
صحنـه میدانـی نیـز تقابل جویـی محـور غربـی بـا مسـکو بـه اوج خود 
رسـیده اسـت. در آخریـن مـورد همزمـان بـا دیـدار سـران آمریـکا، 
سـوئد و فنالند، سـناتورهای آمریکایی با کمک بی سـابقه ۴۰میلیارد 
دالری بـه اوکرایـن موافقـت کردنـد. بایـدن روز پنجشـنبه بـا مقامـات 
ایـن دو کشـور دیـدار کـرد. وی در کنفرانـس مطبوعاتـی مشـترک بـا 
سـران هلسـینکی و اسـتکهلم اعالم کـرد: از پیوسـتن فنالند و سـوئد 
بـه ناتـو حمایـت می کنیـم. از سـوی دیگـر وزیـران دارایـی کشـورهای 
عضو »گروه هفـت« )آمریکا، ژاپـن، کانـادا، انگلیس، آلمان، فرانسـه 
و ایتالیـا( اعـالم کردنـد بـه حمایت هـا از اوکرایـن ادامـه خواهنـد داد و 
در همیـن زمینـه مبلـغ ۱۸.۴ میلیـارد دالر کمـک مالـی بـرای کی یـف 

در نظـر گرفته انـد. 
در میـان این بلبشـو »سـانا ماریـن« نخسـت وزیر فنالند روز گذشـته 
اعـالم کـرد کشـورش عالقـه ای بـه میزبانـی تسـلیحات هسـته ای یـا 
پایگاه های نظامـی ناتو نـدارد و عضویت این کشـور در ناتـو به معنای 

میزبانـی از تسـلیحات اتمـی ایـن ائتـالف نظامـی نیسـت.
هلسـینکی چنـد روز پیـش درخواسـت رسـمی عضویـت در ناتـو 
را ارائـه داده اسـت. پیـش از ایـن ترکیـه بـا پیوسـتن سـوئد و فنالنـد 

کـرده بـود. روز گذشـته نیـز بـه ناتـو به صراحـت مخالفـت 
عنـوان دومیـن کشـور رئیس جمهـور کرواسـی بـه 

مخالفـت  ناتـو،  پیوسـتن عضـو  بـا  خـود 
و ایـن دو کشـور بـه ناتـو  اعـالم کـرد  را 

ایـن دو کشـور مسیر برای عضویت 
بـه  ائتـالف اروپایـی  ایـن 

ناهموارتر شد.

روس ها اتهام زنی آمریکا در موضوع »بحران غذایی« را رد می کنند

نان تو دست ما نیست

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت سردار »محمد مهدي خادم الشریعه«
 محمدمهدی خادم  الشریعه، در سال ۱۳۳۷ در 

شهرستان سرخس متولد شد. اوایل مهر ماه سال ۱۳۶۰ 
عازم جبهه جنگ در خوزستان شد. در آنجا نیروهاي 

خراساني را در تیپ ۲۱ امام رضا )ع( سازماندهي کرده، 
خود به عنوان اولین فرمانده، مسئولیت رهبري این تیپ 

را به عهده گرفت. وی در عملیات بیت المقدس در ۳۱ 
اردیبهشت سال ۱۳۶۱ به شهادت رسید و پیکر مطهرش 

در حرم امام رضا )ع( به خاك سپرده شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/01

4/14

اذان مغرب

20/27

غروب خورشيد

20/07
 نیمه شب شرعی

00/11
طلوع فردا

5/55

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/28

3/39

اذان مغرب

19/56

غروب خورشيد

19/36
 نیمه شب شرعی

23/37
طلوع فردا

5/20
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در نظر دارد تاالر اندیشه تربت حیدریه را با کاربری سینما و تئاتر از طریق مزایده عمومی طبق 
جدول ذیل و سایر مشخصات مندرج در اسناد مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.

 متقاضیان می توانند جهت دریافت و بارگذاری اسناد مزایده از تاریخ 1401/02/24 لغایت 1401/03/23 با کد فراخوان5001000055000002 به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس http://setadiran.ir مراجعه نمایند .
متقاضیان می توانند جهت پاسخگویی به سواالت مزایده با شماره09305408319  و بازدید ملک با شماره 09151602723 در ساعت اداری هماهنگی نمایند .

آدرس کاربریقیمت پایه به ازای یک سال)ریال(قیمت پایه به ازای یک ماه )ریال(نوع عرصه ظرفیت صندلی عرصه و اعیاننام ملک ردیف 

شهرستان تربت حیدریه واقع در خیابان مطهری پشت باغ ملی جنب کتابخانه شهید بهشتی فرهنگی و هنری 60.000.000720.000.000ملکی 300216 متر مربع تاالر اندیشه 1

متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مزایده می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام و پس از اخذ گواهی امضای الکترونیکی 
نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند . شایان ذکر است کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از فراخوان تا انتخاب برنده از طریق سایت فوق انجام می گردد و متقاضی 
می بایست کلیه مدارک را از سامانه ستاد ایران دریافت و پس از تکمیل فرم ها به همراه کلیه 

مدارک و مستندات تکمیلی در سامانه ستاد ایران بارگذاری نمایند.
1- نام سازمان مزایده گذار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 

2- شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره تاالر اندیشه تربت حیدریه با کاربری   سینما-تئاتر 
به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط 

3- مهلت واریز وجه تضمین شرکت در مزایده تا ساعت 12 مورخ 1401/03/23می باشد.
و  میلیون  ) سه  36.000.000ریال   : وجه  واریز  نحوه  و  مزایده  در  تضمین شرکت  وجه   -4
واریز شناسه  با  شبا490100004060026107655775   شماره  به  تومان(  هزار  ششصد 

95711406010000000000000000114060 به نام تمرکزوجوه سپرده اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان خراسان رضوی - به نام خزانه معین استان خراسان از طریق سامانه ستاد         
می بایست انجام پذیرد.

 http://iets.mporg.ir 5- مزایده از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات و مزایدات
نیز اطالع رسانی میگردد.

6- شرکت کنندگان در مزایده باید دارای سابقه فعالیت های فرهنگی و هنری باشند و کلیه 
سوابق را در سامانه ستاد اسکن و سپس پیوست نمایند تا بتوانند امتیازات شرکت در مزایده 
را به دست آورند و حداقل امتیاز قابل قبول 50 میباشد در صورت عدم بارگذاری مستندات 
حداقل امتیاز را کسب ننموده و از فرایند مزایده حذف خواهند گردید و هیچ گونه ادعایی از 

شرکت کننده در این خصوص قابل استماع نخواهد بود.
- تذکر مهم:  مجوزهای صادره و مستندات در خصوص بند فوق می بایست صرفًا بنام 

شرکت کننده در مزایده باشد .
7- مهلت ارائه پیشنهاد : متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را در پاکت )ب( و) ج( همراه 
الکترونیکی  پاکت )الف( تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23در سامانه تدارکات 

دولت www.setadiran.ir   بارگذاری نمایند.
 8- کلیه شرکت کنندگان در مزایده موظف به ارائه فیزیکی پاکات )الف( ، )ب( و)ج( تا ساعت 
12 مورخ 1401/03/23 به صورت فیزیکی به آدرس : مشهد خیابان ملک الشعرای بهار-  بهار 

27 دبیرخانه این اداره کل می باشند .
 9-زمان بازگشایی پاکت مزایده : روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 ساعت 12 می باشد .

تذکر:  به درخواست مزایده گذار ضمانت نامه  شرکت در فرایند باید به مدت ۳ ماه تمدید گردد.
 10- مبلغ ماهیانه و سالیانه طبق نظریه کارشناسی در اسناد مزایده درج شده است 

11 - هزینه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 81.000.000 ریال بر عهده برنده میباشد .
12 - هزینه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده میباشد.

مزایده  اسناد  بارگذاری  مراحل  انجام  آموزشی  فایل  و  مزایده  آگهی  فراخوان   -13  
اسالمی ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سایت  در  ستاد  سامانه  در  مدت  کوتاه  اجاره  گر 

 https://khrz.farhang.gov.ir موجود می باشد.
شناسه آگهی: 1320268    م الف : 1600

آگهی مزایده عمومی اجاره تاالر اندیشه تربت حیدریه شهرستان تربت حیدریه 
)102-1401( - نوبت دوم

شهرداری گرمه از توابع استان خراسان شمالی در نظر دارد بر اساس موافقت نامه مبادله شده بین سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اجرای زیرسازی و آسفالت مورد نیاز خود را   از محل طرح شماره 
۱۱۹ع۱۵۰۲۰۰۲  با عنوان طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری گرمه از طریق فراخوان عمومی 
به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل 

نسبت به اعالم قیمت خود اقدام نمایند.
۱-دستگاه مناقصه گزار: شهرداری گرمه به نشانی استان خراسان شمالی شهرستان گرمه ، گرمه ، میدان 

امام علی)ع( شهرداری گرمه کد پستی ۹۴3۱۶۴۴3۸۵
۲-موضوع مناقصه : 

۲-۱- اجرای زیرسازی در یک الیه با مصالح تونان رودخانه ای با حداکثر ضخامت ۲۰ سانتی متر و تراکم 
۹۵ درصد و یک الیه بیس به ضخامت ۱۵ سانتی متر با تراکم ۱۰۰٪ و اجرای آسفالت با ضخامت ۷ سانتی 

متردر یک الیه از نوع ۰۱۹ بیندر به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع
۲-۲-مبلغ برآورد:  چهارده میلیارد ریال "شامل ۹.۶۴۶ میلیون ریال نقد و  ۲۴۹۸ میلیون ریال اسناد خزانه 

اسالمی با نماد اخزا ۰۰۴ و اخزا ۰۰۲"
۲-3-محل اجرای پروزه : بلوار فدک و فرعی های مربوطه و خیابان دولت۶ 

۲-۴-مدت زمان  اجرای پروژه : 3۰ روز
۲-۵-مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : یک ماه از تاریخ بازگشایی پاکات 

۲-۶- مبنای پیشنهاد قیمت : فهرست بهای راهسازی سال ۱۴۰۱
3-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ۷۰۰ میلیون ریال ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز به حساب 

سپرده شهرداری نزد بانک مرکزی
۴-چنانچه برندگان اول و دوم  مناقصه حاضر به انعقاد قــرارداد نگردند، سپرده آنان به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط  و نسبت به تجدید مناقصه اقدام خواهد شد.

۵-مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر اولین  آگهی در روزنامه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۱/۰3/۱۰ به 
مدت ده روز می باشد.

۶-هزینه انتشار آگهی در روزنامه بعهده برنده در مناقصه است.
۷-مهلت ارسال پیشنهادات : متقاضیان می توانند با در نظر گرفتن شرایط فوق پیشنهادات خود را 
حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آخرین آگهی تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مــورخ۱۴۰۱/۰3/۲۱ در سه 
پاکت الک و مهر شده } پاکات الف )تضمین (و ب)پیشنهادفنی بازرگانی (  و ج) پیشنهاد قیمت ( { به نشانی 

دبیرخانه شهرداری گرمه موضوع بند ۱ این مناقصه ارسال و رسید دریافت نمایند. 
۸-صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار 

برای دستگاه مناقصه گزار نمی  نماید.
۹-شهرداری مجاز است مقدار کار را تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد

۱۰-شهرداری در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.
۱۱-برنده در مناقصه مکلف است  حداکثر۱۰٪ مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات در قابل  

ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی که بحساب واریز نماید.
۱۲-۱۰٪ اقالم پرداختی بابت سپرده حسن انجام کار نزد شهرداری نگهداری می گردد.

۱3-پاکات پیشنهاد قیمت در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰3/۲3 ساعت ۱۲ ظهر در محل دفتر شهردار بازگشایی 
که حضور مناقصه گزاران یا نماینده آنان در جلسه بالمانع می باشد.

۱۴-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد قیمت و گشایش پاکات از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

۱۵-مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامان تدارکات دولت یا با شماره تلفن 
۰۵۸3۲۵۰33۴۲ تماس حاصل فرمایند.

شیرهللا اسدی- شهردار گرمه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای  زیرسازی و آسفالت

 با استعفای یک عضو دیگر کنست
کابینه نیم بند صهیونیستی در  معرض سقوط قرار گرفت

 دولت بنت
 در آستانه
فروپاشی
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