
یادداشت ۶

وزیر امور خارجه در اجالس 
کشورهای حاشیه خزر:

موضوعات مهمی در 
حوزه خزر باقی مانده است

 سعید جلیلی با اشاره به 
موج تردیدافکنی در دهه ۶۰ :

 شهید دیالمه 
از سرداران جنگ نرم بود

تیر8

 تولد 
محمد سرشار 
نویسنده 
در سال1360

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان

۱۲

 چهار شــنبه ۸تیر 1401     2۹ذی القعده 1443       2۹ژوئن 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه  خراســان ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹۸43      ۸ صفـح

امام رضاj قلب ایران استرواق۲
»از هر کجای ایران به اشتیاق مشهد/ پرواز می کند دل به آسمان گنبد« 

این بیت شعر در کنار طرحی که صدیقه احمدی با عنوان »به اشتیاق 
مشهد« و در واکنش به اهانت فیلم عنکبوت مقدس به...

ساعتی پای صحبت صدیقه احمدی، طراح و گرافیست و عرض ارادتش به ساحت امام هشتم)ع( با هنر کاغذی

وزن کشی ناعادالنه
جواد صبوحی

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مسئولیت قوه قضائیه برای جلوگیری از شایعات و اظهارات دروغ و هراس افکن در رسانه ها و فضای مجازی:

توصیه های هشت گانه حضرت آیت هللا خامنه ای به قوه قضائیه
 عمل به سند تحول   مقابله با ساختارهای فسادزا   تقویت دانش قضایی   جلوگیری از تضییع حقوق عامه   پیشگیری از جرم

  تنظیم ارتباطات با ضابطان قضایی    حفظ امنیت روانی مردم     نهایی کردن پرونده ها 

تحلیلی بر رویکرد 
جنگ طلبانه غرب به بهانه 

برگزاری اجالس مادرید

»دشمنان خیالی« 
ناتو

درباره سریال»تازه وارد« 
که از شبکه 3 پخش می شود

فرزندآوری؛ 
سوژه فیلمسازان 

تازه نفس

گفت وگو با معاون فنی و نظارت 
سازمان نظام پزشکی

نسخه نویسی 
 الکترونیک

یار شاطر یا بار خاطر؟

نگاهی به روزگار مجاوران 
حرم مطهر رضوی 

در دوران استبداد صغیر

مشهد پس از 
»یوم التوپ«!

قدس بررسی می کند

تقویت تولید 
در بلندمدت با 

حذف ارز ترجیحی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی 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 
انجام خواهد شد و الزم    www.setadiran.ir به آدرس الکترونیک دولت )ستاد( 
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 1401/04/04 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: 1401/04/07
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/04/21 

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

جلوگیری از کم آبی آینده فرزندانمان 
به صرفه جویی امروز ما بستگی دارد

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی  ول
ت ا

نوب

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
عملیات جمع آوری فاضالب منطقه 

200.000.000.000 ريال2001001446000103بهاران و پراکنده شهر سبزوار
دویست میلیارد ريال 

10.000.000.000 ريال 
ده میلیارد ريال
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرح 
کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل 
ارسال  تا  مناقصه  اسناد  وتحویل  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل 
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 1401/04/08 می باشد.  

زمان و مهلت اسناد مناقصه:   الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/14
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:       1401/04/25

هزینه چاپ  دو نوبت آگهی به تناسب بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

تابستان گرم وآب کم است ، صرفه جویی کنیم
   فراخوان مناقصه عمومی 

یک مرحله ای با ارزیابی ساده  ول
ت ا

نوب

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
طرح آبرسانی روستاهای 
گاچ و بسک شهرستان 

ششتمد 
2001001446000112

20.164.897.223ريال
بیست میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد 

و نود و هفت هزار و دویست و بیست و سه ريال

1.009.000.000ريال
یک میلیارد و نه میلیون ريال

2
طرح آبرسانی مجتمع 

والیت – فدافن 
شهرستان کاشمر 

2001001446000113
15.375.988.381ريال

پانزده  میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و 
هشتاد و هشت هزار و سیصد و هشتاد و یک ريال

769.000.000ريال
هفتصد و شصت و نه میلیون ريال
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      فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 143/ج ر/1401
مربوط به خرید 2 عدد شیر برقی MOV  16 اینچ - درخواست شماره 9500181 )نوبت دوم(

 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  )خرید 2 عدد شیر برقی MOV  16 اینچ 
کالس 1500 ( به شماره )2001092660000115( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل 

www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه تاریخ 1401/04/14 الی 1401/04/15 می باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 55 امتیاز می باشد.
کاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت  )AVL(در اولویت می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/04/29
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/05/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : آدرس : گچساران - فلکه  ا     هلل - شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران -  تلفن : 32224412 – 31921593 - 074
مرکز تماس سامانه ستاد : 021-41934 

دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768
                                                                                                        شناسه آگهی 1340329

       روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
)سهامی خاص(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
فراخوان تجدید مناقصه عمومی – یک مرحله ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، 
  www.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/07  می باشد. 

اطالعات و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 
مناقصه گران اطالع رسانی خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:     الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/13
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:   1401/04/25  

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)به قطرات آب ، همچون طال اهمیت دهیم(

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
وم یک مرحله ای 

ت د
نوب

مبلغ برآورد کار )ریال(شماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

200100144600010917067460294آبرسانی به روستای بزق شهرستان نیشابور1
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ، 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 1401/04/07 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس 
از برگزاری و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/14 
مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/04/25   

   هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

هوا گرم است و کمبود آب جدی است، لطفا در مصرف دقت کنیم

فراخوان جهت برگزاری 
مناقصه عمومی   وم

ت د
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح آبرسانی 1
2001001446000111مجتمع فیض آباد شهرستان فریمان

)  33.053.485.872ریال( 
)سی و سه میلیارد و پنجاه و سه میلیون و چهارصدو 

هشتادو پنج هزارو هشتصدو هفتادو دوریال(

مزایده فروش
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امالک تملیکی و مازاد
 بر نیاز بانک سپه

 واقع در
 استان خراسان رضوی 

به شماره 543/1401/1 
)نوبت دوم(

شرح در صفحه 3
شناسه آگهی 1342511 م الف 3111
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی فشرده

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095007000002
موضوع : انجام خدمات نظافتی ، پاکبانی و پذیرایی شرکت بهره 

برداری قطار شهری مشهد  به صورت حجمی
مبلغ برآورد : 235,443,999,205ریال

در  شرکت  و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه، 
در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

خراسانخراسان

مانع سلب آرامش روانی مردم شوید



نقش ایران در 
ارتقای »بریکس« 
عالءالدین بروجردی، 
رئیس انجمن دوستی 
ایران و چین در 
نشستی خبری، با 
تأکید بر ظرفیت های 
ایران برای ارتقای 
گروه بریکس گفت: 
ایران در شاهراه حیاتی 
و کلیدی این طرح های 
اقتصادی چین، روسیه 
وهند قرار دارد و در 
ایجاد حلقه وصل 
گروه بریکس و سازمان 
همکاری شانگهای و 
طرح یک کمربند-یک 
راه نیز می تواند به 
عنوان بازیگر کلیدی 
نقش آفرینی کند.

رهــبــر انــقــاب روز گذشته در 
ــدار رئــیــس قـــوه قضائیه و  ــ دی
جمعی از مسئوالن و کارکنان 
دســتــگــاه قــضــایــی بـــه تبیین 
»ســنــت هــایِ غیرقابل تغییر 
الهی در جوامع« پرداختند و 
گفتند: علت سربلندی و پیروزی حیرت آور ملت 
ایران و نظام جمهوری اسامی در برابر حوادث بزرگ 
و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تاش و نهراسیدن از 
دشمنان بود و این سنت الهی در همه دوران ها قابل 
تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان 

خداوند سال ۱۳۶۰ است.

قوه قضائیه رکن مهم و اثرگذار ◾
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت هللا 
خامنه ای، ایشان همچنین قوه قضائیه را رُکنی مهم 
و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه هایی 
ــرای جــدی سند تحول  هشت گانه همچون اجـ
در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری 
از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی 
مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و 
به سرانجام رساندن پرونده های باز شده در افکار 

عمومی، خطاب به مسئوالن این قوه بیان کردند. 

منافقین عامل جنگ داخلی  ◾
رهبر انقاب اسامی در این دیدار، با گرامیداشت 
ــت هللا بهشتی و دیگر  یـــاد و خــاطــره شهید آیـ
شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی را شخصیتی 
ــاره بــه شرایط  واقــعــاً برجسته خــوانــدنــد و بــا اشـ
پیچیده و خــاص مــاه هــای منتهی بــه هفتم تیر 
سال ۱۳۶۰ و پس از آن، گفتند: بررسی شرایط آن 
دوران برای امروز ما معرفت آموز و راهگشاست. 
ــرور شــرایــط  ــ  حــضــرت آیـــت هللا خــامــنــه ای بــا م
سال ۱۳۶۰ و ماه های پیش از هفتم تیر، به وضعیت 
سخت جنگ تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام 
تا نزدیکی چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره 
کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار نامساعد 
جنگ، در تهران نیز منافقین عماً جنگ داخلی 
به راه انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند روز 
قبل از هفتم تیر، مجلس به عدم کفایت سیاسی 
رئیس جمهور رأی داده بود و کشور رئیس جمهور 
نداشت. در چنین شرایطی، استوانه ای همچون 
شهید بهشتی از انقاب و نظام گرفته شد. ایشان 
همچنین به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر 
کشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن، 
شهادت تعدادی از فرماندهان ارشــد جنگ در 
سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل 
جدید از ایــن حــوادث مطلع نیستند و باید این 
مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آن ها فکر کنند. 
کــدام دولــت و کشور را ســراغ داریــد که در مقابل 

چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟
ایستادگی امام)ره( چون کوه دماوند ◾

رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: در مقابل 
ــوادث، در رأس همه امـــام همچون  همه ایــن حــ

کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن دلسوز و 
مردم و جوانان انقابی نیز ایستادند و توانستند 
شرایط کشور را ۱8۰ درجه تغییر دهند؛ به طوری 
که ناکامی های پی در پی به پیروزی های پی در پی 
تبدیل شــد، منافقین از سطح خیابان ها جمع 
شدند، ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال 

عادی بازگشت.

ناتوانی دشمن از درک محاسبات  ◾
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به ذوق زدگی 
دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف ها  و 
کمبودهای داخلی، افزودند: هم در سال ۱۳۶۰ و هم 
بعد از آن در چهار دهه گذشته، دشمن در مواردی 
ذوق زده و امیدوار شده و تصور کرده بساط انقاب 
و نظام در حال جمع شدن است، اما این امیدواری 
تبدیل به ناامیدی شده و مشکل آن ها این است که 
راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند.ایشان تأکید 
کردند: دشمن نمی تواند بفهمد در این عالم به غیر 
از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود 

دارد که همان سنت های الهی هستند.

پرهیز از عافیت طلبی و سستی ◾
رهبر انقاب به نمونه هایی از سنت ها و قوانین الهی 
ــاره نتیجه یــاری دین خدا و یا نتیجه  در قــرآن درب
کفران نعمت های خداوند اشاره کردند و افزودند: 
قرآن کریم مملو از مضامینِ مربوط به سنت های 
الهی است و جمع بندی آن هــا این است که اگر 
جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر 
خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن 
پیروزی و پیشرفت است، اما اگر دچار اختاف، 
عافیت طلبی و سستی شوند، نتیجه آن شکست 
خواهد بود. حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید 
بر ضرورت بررسی علمی سنت های الهی با نگاه 
جامعه شناسی، سخنان خــود در ایــن بخش را 
ــران در  ــ ــه جــمــع بــنــدی کـــردنـــد: مــلــت ایـ ــون ــن گ  ای
سال ۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت های 
الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن 
ــروز نیز همان قــاعــده و قانون  را ناامید کند. امـ

 جاری است و خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند 
سال ۱۳۶۰ است و باید تاش کنیم خود را مصداق 
سنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و 

پیروزی باشد.

رئیس قوه قضائیه، مردمی و پرکار  ◾
رهبر انقاب در ادامــه قوه قضائیه را رُکنی مهم 
و تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند: بر 
اساس آیات قرآن کریم، وظیفه حکومت اسامی، 
اقامه نماز یعنی گسترش روح تعبد در جمهوری 
اســامــی، ایتای زکــات یعنی عدالت توزیعی در 
جامعه اسامی و امر به معروف و نهی از منکر یعنی 
امر به ارزش هایی همچون عدالت،  انصاف، برادری 
و نهی از ظلم، فساد و تبعیض است که به این اصل 
در قانون اساسی نیز تأکید شــده و جــزو وظایف 
قوه قضائیه هم قرار دارد. ایشان افزودند: اگر به این 
وظایف با استفاده از امکانات گوناگون همچون 
امکانات قضا و دادگستری عمل نشود، مصداق 
تضییع نعمت های الهی است و از این ناحیه ضربه 
خواهیم خورد. حضرت آیت هللا خامنه ای، رئیس 
قوه قضائیه را فردی مؤمن، انقابی، پُر کار، مردمی، 
به دور از تشریفات، آشنا با زوایــای گوناگون قوه و 
برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و 
توصیه هایی هشت گانه به مسئوالن و کارکنان این 

قوه بیان کردند.

8 توصیه برای تحول عدلیه ◾
ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه شده در 
دوره مدیریت قبل را از مترقی ترین اسناد تحول 
دانستند و افــزودنــد: به ایــن سند باید عمل و بر 
اساس آن شخصیت سازی و کادرسازی شود.رهبر 
انقاب، عمل به سند تحول را موجب جلوگیری از 
انفعال در مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند: 
رئیس قــوه، مقیّد به عمل به سند اســت، اما در 
سطوح دیگر یعنی همه قضات،  کارکنان و مدیران 
نیز باید این کار با قوت دنبال شود، البته بر اساس 
برخی گــزارش هــا، در ایــن زمینه آن گونه که باید، 
عمل نشده است.»مبارزه جدی با فساد« توصیه 

بعدی حضرت آیــت هللا خامنه ای به مسئوالن 
قضایی بود.

ایشان با تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی 
بر »در اولویت بــودن مبارزه با فسادِ درون قوه«، 
خاطرنشان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، 
پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند، اما با 
معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب 
می زنند، باید برخورد شود، البته در مقوله مبارزه با 
فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و 
در هم شکستن آن هاست.رهبر انقاب با تأکید بر 
تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام 
ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی به تشویق 
قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش 
کردند. »معطل نماندن هیچ یک از اختیارات و 
مأموریت های قانونی قوه« توصیه دیگر حضرت 
آیت هللا خامنه ای به مسئوالن قضایی بود که در 
ً  دادستان کل در حوزه حقوق  این زمینه گفتند: مثا
عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته 
به دور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق 
عامه جلوگیری کند.ایشان پیشگیری از جرم را 
از دیگر مصادیق مأموریت های مهم قوه قضائیه 
برشمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با عمل به 
تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در 
شهرها و روستاها، از جرایمی مانند زمین خواری 
و کــوه خــواری پیشگیری شــود. رهبر انــقــاب در 
توصیه ششم، »تنظیم ارتــبــاطــات قوه قضائیه 
و ضابطان قضایی« را مــورد تأکید قــرار دادنـــد و 
گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت 
شود که در حق متهم زیاده روی یا تندروی نشود. 
دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد، 
بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی 
کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده 
گرفته نشود.ایشان در این زمینه افزودند: یکی از 
گایه های ضابطان از دستگاه قضایی رها کردن 
برخی پرونده ها به علت کمبودهای قانونی است، 
در حالی که باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف 
کرد. حضرت آیت هللا خامنه ای در توصیه بعدی 
به مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت روانی 
مردم اشاره کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله 
حقوق عمومی اســت و دستگاه قضایی باید از 
نگران کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات 
و اظــهــارات دروغ و هــراس افــکــنِ افـــراد مشخص 
ــه هــا و فــضــای مــجــازی   یــا نــامــشــخــص در رســان

جلوگیری کند.
رهبر انقاب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره 
به باز شدن پرونده های مهم و گوناگون در افکار 
عمومی همچون مسائل کارخانه ها یا تصرفات 
غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده هایی که 
در افکار عمومی باز می شود، نباید باز بماند. هر 
پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. ایشان 
در پایان سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای 
بسیار دشوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار 
را برای خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن 

نیز سنگین خواهد بود.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مسئولیت قوه قضائیه برای جلوگیری از شایعات و اظهارات دروغ و هراس افکن در رسانه ها و فضای مجازی:

مانع سلب آرامش روانی مردم شوید

خبرخبر
روزروز

فرصت دوماهه به وزیر صمت ◾
در جلسه علنی روز گــذشــتــه مــجــلــس، رئــیــس قــوه 
مقننه، استیضاح وزیر صمت را اعام وصول نکرد و از 
متقاضیان استیضاح کننده خواست فرصت دوماهه 
به فاطمی امین بدهند که مورد موافقت قرار گرفت. به 
گزارش فارس، در ادامه این جلسه، گروهی از نمایندگان 
طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی 

دیگر از وزرا را ارائه کردند.

ورود علی باقری به دوحه قطر ◾
ــور خــارجــه و رئــیــس هیئت  ــر امـ  مــعــاون سیاسی وزیـ
مذاکره کننده کشورمان برای ادامه مذاکرات برجام صبح 
روز گذشته، وارد دوحه شد. به گزارش قدس، پیش از 
ایــن، رابــرت مالی نماینده ویــژه آمریکا در امــور ایــران با 
ــاره برچیدن  سفر به قطر با وزیرخارجه این کشور درب
تحریم های ضدایرانی گفت وگو کرده است. مذاکرات 

تهران_واشنگتن با واسطه برگزار خواهد شد.

اسکورت بیخ گوش صهیونیست ها  ◾
فرمانده نیروی دریایی ارتش از اسکورت شناورهای ایرانی 
در کانال سوئز و بیخ گوش رژیم منحوس صهیونیستی 
خبرداد. به گزارش ایسنا، دریادار ایرانی افزود: ما به هر 
کشتی که تقاضای کمک داشته باشد کمک می کنیم، 
این کمک در حالی است که نیروی پشتیبانی آن کشور 
صاحب شناور در منطقه بوده اما این ایرانی ها هستند 

که غیرت دارند و آن ها را نجات می دهند.

۷ سال تا نجات تاالب انزلی  ◾
معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست ساماندهی 
ــاالب انــزلــی از پیش بینی بــرنــامــه هفت ساله بــرای  تـ
عاج بخشی و نجات این تاالب خبر داد و گفت: به طور 
مــداوم پیگیری می کنیم تا خطر رفــع شــود. به گــزارش 
ایرنا، مرتضوی افزود: برای اجرای طرح های فاضاب های 
مضر نظیر پسماندهای بیمارستانی و زندان الکان تأمین 

اعتبار شده و دو طرح دیگر نیز در حال اتمام است.

ــر امـــورخـــارجـــه کــشــورمــان  ــ وزی
در سخنرانی خــود در اجاس 
ــه کــشــورهــای  ــارجـ وزیـــــــران خـ
حاشیه خزر گفت: تأکید داریم 
بــرای بهره مندی از مزایای کنوانسیون در به 
سرانجام رساندن توافق در مورد خطوط مبدأ 
تسریع به عمل آید.  بدیهی است مشخص 
شــدن خطوط مبدأ منجر به اجــرایــی شدن 
کنوانسیون خــواهــد شــد. بــه گـــزارش ایــرنــا، 
حسین امیر عبداللهیان، تأکید کرد: از زمان 
امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای 
خزر چهار سال می گذرد، در این رابطه اگرچه 
یک گام مهمی برداشته ایم، ولی موضوعات 
بسیار مهم »تعیین مناطق آبی« و »تحدید 
حدود بستر و زیر بستر« دریای خزر همچنان 
باقی مانده است. سازوکار همکاری جمعی 
در زمینه های حفظ ثبات و امنیت و گسترش 
همکاری های اقتصادی پنج جانبه در دریای 

خــزر همواره مــورد تأکید جمهوری اسامی 
ایران بوده است. این موضوع از لحاظ امنیت 
و منافع ملی همه کشورهای ساحلی دریای 
خزر بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه از 
سازوکارهای پنج جانبه از جمله پیشنهاد اخیر 
روسیه به منظور تکامل و تشکیل ساختار 
همکاری در دریــای خــزر حمایت می کنیم و 
معتقدیم این ابتکار باعث نظام مند کردن و 
تقویت همکاری ها در دریای خزر خواهد شد.

امیرعبداللهیان افــزود: از پیشنهاد برگزاری 
دومین »همایش اقتصادی خزر« در روسیه 
حمایت می کنیم و بر ایــن نظریم که توجه 
ویــژه کشورهای ساحلی به دو حــوزه تجارت 
و حمل و نقل در دریـــای خــزر، به عنوان دو 
بازوی محرک رشد، توسعه و رفاه و پیشرفت 
کشورهای ساحلی این دریا باید همواره مورد 
عنایت ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر قرار 

داشته باشد.

وزیر امور خارجه در اجالس کشورهای حاشیه خزر:

 هنوز موضوعات مهم 
در حوزه خزر باقی مانده است

قابخبر

 عصبانیت شدید نماینده خمینی شهر در تذکر شفاهی 
که منجربه افتادن عمامه او شد...

در  حاشيه

عقب نشینی 
»سیسی«

یک رسانه مصری، 
روزگذشته، اعام کرد 
فرماندهان نظامی این 
کشور مخالف پیوستن 
مصر به ائتاف نظامی 
ضدایرانی هستند و 
سفر سیسی به عمان 
در راستای رساندن 
پیام اطمینان بخشی 
به تهران است. به 
گزارش ایسنا، این خبر 
متناقض در حالی است 
که وال استریت ژورنال 
به تازگی در گزارشی 
به نقل از مقامات 
آمریکایی و کشورهای 
منطقه خاورمیانه 
مدعی شد آمریکا در 
ماه مارس نشستی 
محرمانه با مقامات 
نظامی ارشد رژیم 
صهیونیستی، 
عربستان، اردن، 
بحرین، قطر و امارات در 
شرم الشیخ مصر برگزار 
کرده است تا بررسی 
کنند چگونه می توانند 
با توانمندی های 
موشکی و پهپادهای 
ایران مقابله کنند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

936۰۰۰۰158      اگر مثل قبل رادیوی اتوبوس ها 
روشن باشد مناسبت های مذهبی را به جوانان 

گوشزد می کند تا در آن  روزها آهنگ های مبتذل 
توسط گوشی های همراهشان پخش نکنند.
913۰۰۰۰146      باسالم. با توجه به نزدیک شدن 

فرهنگ ایران به فرهنگ جهانی و اتمام قراردادهای 
گلستان و ترکمنچای گویا ایران می تواند برای جذب 

شهرهای شمالی خود از مراجع قانونی اقدام کند.
936۰۰۰۰53۰     مسئوالن محترم دولت در کنار 

افزایش تجارت با همسایگان کشور نقاط دیگر 

مانند سوریه، لبنان، هند، کشورهای آفریقایی، 
آمریکای جنوبی و... را هم دریابید! آقایان عزیز 

داره دیر میشه! همین امروز اقدام کنید بازهم 
دیره!

922۰۰۰۰239     باعرض سالم وادب. تثبیت قیمت 

نان جزو ضروریات زندگی است؛ چراکه مصرف آن 
روزانه در سفره های مردم است، اما اگر بنا باشد در 
پی این طرح وزن واندازه آن کم شود آثار این تثبیت 

 خنثی می شود همچنان که شاهد این 
سوء استفاده ها توسط گروهی فرصت طلب هستیم.

خبـر
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یادداشت
 آیا می توان با آنکارا 

قرارداد بلند مدت بست؟
مهدی زارع ، خبرنگار یکی از 
ــر امــور  ــک روزه وزیـ ــ مــحــورهــای سفر ی
خارجه به ترکیه، پیگیری امضای قرارداد 
همکاری های بلند مدت بین آنکارا و تهران اعام 
شده است. قراردادی که کشورمان تاکنون با چندین 
کشور امضا کرده و کشورهای دیگری هم در فهرست 
اعامی بــرای امضای آن قــرار گرفته اند. امــا سؤال 
اساسی درباره ترکیه این است که آیا اساساً اردوغان 
و حزب عدالت و توسعه حاکم در آنکارا به اندازه کافی 

قابل اعتماد هستند؟
1- سیاست خارجی ترکیه: مرور رفتار ترکیه در ۱۰سال 
اخیر نشان می دهد حداقل در حال حاضر نمی شود 
چندان سیاست خارجی این کشور را پیش بینی کرد. 
تصمیم گیری های عجیب و گاهی متناقض را باید 
پرتکرارترین عامل در سیاست خارجی ترکیه دانست. 
این کشور به واسطه نزدیکی به اخوان المسلمین تا 
همین چندسال پیش حمایت همه جانبه از گروه های 
فلسطینی داشت و حتی کشتی »مــاوی مرمره« را 
بــرای کمک به اهالی غزه به سمت اراضــی اشغالی 
روانه کرد اما این روزها می بینیم اردوغان با مقامات 
رژیم صهیونیستی سر یک سفره می نشیند و از آن ها 
در آنکارا پذیرایی می کند. یکی دیگر از تناقضات در 
سیاست خارجی ترکیه رابطه این کشور با عربستان 
است. ترکیه به شکل مبنایی جزو محورهای ناهمسو 
بــا عربستان اســـت. در حقیقت ترکیه بــه اخــوان 
المسلمین نزدیک اســت، اما عربستان اینچنین 
نیست و حتی می شود گفت دشمن اخوان المسلمین 
اســت. حتی در ماجرای خاشقچی دیدیم ترک ها 
چگونه بن سلمان را در عرصه جهانی بی اعتبار کردند، 
اما همین ترکیه هفته گذشته میزبان بن سلمان بود و 
آنکارا قرار است در اجاس ریاض نماینده هم داشته 
باشد. تناقض دیگر در سیاست خارجه ترکیه، تعامل 
این کشور با روسیه است. سفیر روسیه در ترکیه ترور 
شد و همچنین ترک ها یک جنگنده روسی را در سوریه 
ساقط کردند، ولی خیلی زود دیدیم اردوغان در سفری 
ــرارداد خرید اس۴۰۰ را امضا کرد و قال  به مسکو ق
قضیه را کند. حال آنکه این خرید سبب اخراج آنکارا از 
خط تولید جنگنده اف۳۵ شد. مجموع این تناقضات 
در خوش بینانه ترین حالت نشان می دهد سیاست 
خارجی آنکارا کاماً پراگماتیک با تکیه بر منافع کوتاه 
مدت اداره می شود که از مقامات آن شخصیت هایی 

نامطمئن می سازد.
2- سیاست داخلی ترکیه: از نظر سیاست داخلی 
ــت و تــوســعــه در وضــعــیــت مناسبی  حـــزب عــدال
به سر نمی برد. طبق نظرسنجی ها رأی ایــن حزب 
در شهرهای اصلی کمتر از پیش اســت و همین 
ماجرا حتی اردوغــان را هم نسبت به اوضاع آینده 
نگران کرده است. در چنین وضعی امضای تفاهم 
بلند مدت با دولتی در حــال افــول چندان معقول 

به نظر نمی رسد.
3-رقابت اقتصادی: سومین مانع برسر راه قرارداد 
بلندمدت با آنکارا نسبت اقتصادی ترکیه با ایران 
است. از یک طرف بازار ترکیه در اختیار ایران نیست و 
از طرفی این کشور رقیب اصلی ما در بازارهای منطقه 
هم محسوب می شود. نظرسنجی های جدید نشان 
می دهد، بازار مصرفی عراق که زمانی در اختیار تجار 
ایرانی بود در بسیاری موارد حاال در اختیار ترکیه است. 
ترکیه حتی به زیرساخت های صنعتی و عمرانی عراق 
هم دسترسی پیدا کرده است. همچنین این کشور 
در حال برنامه ریزی برای دستیابی به بازار کشورهایی 
مثل افغانستان اســت. ترکیه حتی از قاچاق انواع 
محصوالت به ایران هم چشم پوشی نکرده و می بینیم 
ــوارد مانند پــوشــاک ایــن اجــنــاس ترک  در برخی مـ

هستند که گوی سبقت را از بازار داخلی ربوده اند.
ــران و ترکیه در فضای  ــ 4- امنیت مــنــطــقــه ای: ای
منطقه ای هم خیلی با یکدیگر همسو نیستند. در 
سوریه ما از نظام قانونی حمایت می کنیم و ترکیه از 
اپوزیسیون مسلح و گاهی تکفیری. در یمن ما از نظام 
مردمی و قانونی حاکم در پایتخت حمایت می کنیم 
و ترکیه از شورشی های اخوانی االصاح. در عراق ما 
قائل به استقال عراق هستیم و ترک ها در شمال این 
کشور پایگاه دایر و نیرو پیاده کرده اند. ترکیه عضو 
پیمان ناتو است که عضو اصلی آن آمریکاست، 
اما ما جزو دشمنان قسم خورده آمریکا محسوب 
می شویم. در آذربایجان و حوزه قفقاز ترکیه سمت 
نظام دیکتاتور باکو را گرفته، اما ما دلمان با شیعیان 
آذربایجان است که اکثریت مطلق را در اختیار دارند 
و از همه مهم تر ترکیه در حال نزدیک شدن به تل آویو 
و اشغالگران قدس است، اما ما به وضوح از قدرت 

گرفتن گروه های مقاومت حمایت می کنیم.
با این تفاسیر آیا هنوز هم می توانیم بگوییم آنکارا 
گزینه مناسبی برای بستن قرارداد بلندمدت هست؟ 

به نظر نگارنده اینچنین نیست!



خطر امنیت 
انرژی جهان 

با ادامه 
تحریم های 

ظالمانه ایران
جواد اوجی، وزیر 

نفت در صفحه 
توییتر خود نوشت: 
 آشفتگی موجود در 
بازار انرژی جهان، 

سبب به مخاطره 
افتادن  امنیت انرژی و 
زمینه ساز  پیامدهای 

نگران کننده برای 
واردکنندگان 

به خصوص در 
 زمستان پیش رو 

است. وی ادامه داد: 
بی تردید یکی از 

دالیل اصلی ایجاد 
چنین شرایطی، 

تحریم های ظالمانه 
ایران به  عنوان دارنده 
بیشترین ذخایر نفت 

و گاز جهان است.

خبرخبر
خوبخوب

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به رشد 32 درصدی 
خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته تأکید کرد: 
مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت شود در غیر این 
صورت با توجه به نیاز نقدینگی کشاورزان کشت سال 

آینده با مشکل مواجه می شود.
علیقلی ایمانی در گفت وگو با فــارس گفت: امسال 

خرید تضمینی تاکنون نسبت به ســال گذشته 32 
درصد رشد کرده و 3/7 میلیون تن گندم از کشاورزان 
ــیــس بــنــیــاد ملی  ــت. رئ ــده اســ ــداری شـ ــریـ کــشــور خـ
گندمکاران بــه تأخیر دولــت در پــرداخــت مطالبات 
گندمکاران در اســتــان هــا اشـــاره کــرد و گفت: میزان 
پرداخت ها در برخی از استان ها حدود ۱۰یا ۱۵ درصد 

خرید است که بسیار رقم پایینی است. ایمانی این را 
هم گفت که در بسیاری از استان ها حدود 2۰ تا 2۵ روز 
از زمان خرید گندم گذشته اما هنوز مطالبات تسویه 
نــشــده اســـت. کــشــاورزان بـــرای تسویه حــســاب پول 
کمباین داران، هزینه های کارگری، نهاده و غیره نیاز به 

پول دارند و تحت فشار هستند.

مهدی پناهی ارز ترجیحی 
یا دالر ۴2۰۰ تومانی در ابتدای 
ــت دوازدهـــم  ســال ۱3۹7 در دول
پایه گذاری شد؛ افزایش نرخ ارز 
در نیمه دوم ســال ۹۶ و روزهــای 
نخست سال ۹7 موجب ایجاد 
سیاست ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار ضعیف 
جامعه شد تا با استفاده از آن، بــازار داخلی کاالها 
کنترل و قــدرت خرید مــردم جبران شــود. ارز ۴2۰۰ 
تومانی اثرات منفی بسیاری از جمله ایجاد رانت و 
فساد در اقتصاد کشور داشت که یکی از مهم ترین 
آن ها در بخش کشاورزی، تخریب تولیدات داخلی 
است. ارز ۴2۰۰ تومانی برای واردات دارو و کاالهای 
اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، 
روغــن نباتی و تخم مرغ که مــورد نیاز مــردم است، 
اختصاص پیدا کرد تا این کاالها با هزینه کمتری به 

کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
ــرای واردات 2۵ کاال  ارز ترجیحی از مــــرداد ۹7 بـ
ــرار گرفت. به عقیده  ــت وقــت ق در دستور کــار دول
کارشناسان، توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، 
ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن 
بهره وری، افزایش تقاضای کاالهای یارانه ای و خلق 

پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
حال دولت با حذف ارز ترجیحی سعی دارد عدالت 
را در توزیع عادالنه یارانه ها بین تمامی مردم تقسیم 
کــنــد. در همین رابــطــه بــا دو تــن از فــعــاالن بخش 
ــاره حذف ارز ترجیحی به گفت وگو  خصوصی درب

پرداختیم.

پرداخت یارانه به کاال، زمینه فساد بود ◾
محمدرضا زهــره ونــدی، عضو هیئت نمایندگان 
اتــاق تهران در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد 
ضرورت حذف ارز ۴2۰۰ تومانی اظهار کرد: قرار بود 

ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی مانند دارو، گندم، 
روغن، برنج و نهاده های دامی استفاده شود، اما در 
بسیاری از مواقع کاالهایی که به دست مردم رسید با 
قیمت ارز مطابقت نداشت. به  طور مثال در دولت 
سیزدهم بارها اعالم شد در دولت گذشته دارو را با 
ارز ۴2۰۰ تومانی به کشور وارد می کردند، اما آن را به 

قیمت بسیار گران تری به مردم می فروختند.
وی بــا بیان اینکه مـــردم نباید در مـــورد حــذف ارز 
ترجیحی نگرانی داشته باشند، افــزود: اگــر بحث 
حــذف ارز ۴2۰۰ تومانی به  خوبی مدیریت شود، 

نگرانی نسبت بــه ایــن مــوضــوع ایــجــاد نمی شود. 
معتقدم در سال های گذشته اقتصاد کشور بدون ارز 
ترجیحی اداره می شد و این ارز نقشی در زندگی مردم 

و سفره  آن ها نداشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه 
کرد: ارز ۴2۰۰ تومانی تأثیرات مثبتی در زندگی مردم 
نداشت و فقط کسانی از آن استفاده می کردند 
که رانت های مناسب و ارتباطات بهتری داشتند 
به همین منظور حذف آن می تواند به نفع اقتصاد 
کشور باشد. با حذف این ارز دیگر شاهد چندنرخی 

بودن قیمت کاالها و فساد نخواهیم بود. همچنین 
معتقدم اگر ارز تک نرخی و شناور باشد، بسیار بهتر 
است و راحت تر می توان برای اداره کشور اقداماتی 

انجام داد.
زهــره ونــدی توضیح داد: اگرچه با حــذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی شاهد افزایش قیمت برخی کاالها خواهیم 
بـــود، امــا اگــر قـــدرت خرید کــاالهــای اســاســی بــرای 
دهــک هــای پایین جامعه افــزایــش یــابــد، شرایط 
می تواند تغییر کند و حتی نسبت به گذشته هم 

بهتر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما اعطای 
یارانه کاالهای اساسی موجب قاچاق گسترده، از 
بین رفتن خودکفایی، فساد و رانت در زنجیره توزیع 
کاالهای اساسی شده است، گفت: پرداخت یارانه به 
کاال زمینه فساد را در کشور ایجاد کرد به همین دلیل 
دولت نباید کوپن یا کاالبرگ را جایگزین یارانه نقدی 
کند؛ چراکه زمان کوپن در سیستم کشور تمام  شده 
و اگر این سیستم مجدد در کشور راه انــدازی شود، 

شاهد فسادهای جدیدی در این حوزه خواهیم بود.
زهره وندی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی می تواند آغاز اقتصادی شدن 
بخش کشاورزی و بهره وری تولید کاالهای اساسی 
باشد، افــزود: اگر دولــت در راستای افزایش قدرت 
خرید مردم و کاهش تورم تالش کند می توانیم شاهد 

موفقیت در حوزه های مختلف باشیم.

حذف ارز ترجیحی در درازمــدت سبب تقویت  ◾
تولید می شود

نــاصــر نــبــی پــور، رئــیــس هیئت  مــدیــره اتحادیه 
مــرغ تــخــم گــذار تــهــران در گفت وگو بــا خبرنگار 
قدس با اشــاره به تأثیر مردمی سازی یارانه ها بر 
بهره وری تولید اظهار کرد: مردمی سازی یارانه و 
آزادسازی نرخ نهاده های دامی تا یک سال آینده 

به سبب کاهش نقدینگی تولیدکننده در دوره 
اول و کوتاه مدت منجر به افت حداقلی تولید و 
مصرف مردم می شود، اما با ایجاد زیرساخت ها و 
حمایت های الزم حذف ارز شرایط را برای بهره وری 
تولید ایجاد می کند و شرایط از زمانی که تولید با 

سرکوب قیمتی روبه رو بود، بهتر خواهد شد. 
ــزود: طــی دو تــا ســه ســال اخــیــر تخم مرغ  ــ وی اف
ارزان تــریــن پروتئین در دسترس خانوارها بــوده و 
بدیهی است که افزایش یک باره قیمت، سبب 

کاهش مصرف می شود.
ــاره بــه اینکه عــوامــل متعددی در  نبی پور بــا اشـ
بــهــره وری تولید اثــرگــذار اســت، بیان کــرد: مجهز 
شــدن واحــدهــای مــرغــداری بــه سیستم جدید 
مرغداری های دنیا و بهبود تغذیه دام از عوامل 
مؤثر در بهره وری تولید محسوب می شود که با 
آزادسازی قیمت ها و افزایش چند برابری نقدینگی 
برای خرید نهاده، مرغداران تنها قادر به تأمین دان 
مورد نیاز خواهند بود و باید حمایت و تأمین مالی 
نیز در کنار حذف ارز ترجیحی از تولید در دوره اول 

صورت بگیرد. 
رئیس هیئت  مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار ادامه 
داد: دولت در فرایندی به  یک باره اقدام به حذف 
ارز ترجیحی و افزایش قیمت ها کرد که در شرایط 
کنونی با پرداخت تسهیالت کافی، تسهیل در 
شرایط پرداخت و یارانه به خانوارها باید شرایط را 

برای پایداری و بهره وری تولید ایجاد کند.
این مقام مسئول با تأکید بر حمایت همه جانبه 
دولت از بحث تولید تصریح کرد: دولت قرار بود 
به ازای هر قطعه ۴2 تا ۴3 هزار تومان پرداخت و 
موانع دریافت وام را حذف کند که متأسفانه برای 
واحدهای باالی ۱۰۰ هزار قطعه که اصل تولید را بر 
عهده  دارند، شرایط به  گونه ای سختگیرانه است 

که امکان تسهیالت وجود ندارد.

قدسدرگفتوگوبادوفعالاقتصادیبخشخصوصیبررسیمیکند

تقویت تولید در بلندمدت 
با حذف ارز ترجیحی

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9843 چهارشنبه 8 تیر 1401  29 ذی القعده 1443  29 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره

قیمت فر توکار
  زرتوس 

ZF11S مدل
10.080.000  تومان

  آژینه 
FG701 مدل

8.490.000 تومان

  وین سان  
701G مدل

13.000.000 تومان

  سینجر 
8617A مدل

7.988.000  تومان

  سینجر 
7616A مدل

7.900.000 تومان

  اسنوا 
3618-SBE مدل

10.552.000 تومان

رنا
-ای

ف
عار

ی م
عل

 

79.800.000نیم سکه49.800.000ربع سکه1.514.435بورس 272.954دالر )سنا(59.290.000 مثقال طال 18.703دینار عراق )سنا(136.010.000سکه13.679.000 طال  18 عیار1.822اونس طال 74.324درهم امارات )سنا(

  رشد 32 درصدی 
 خرید تضمینی 
گندم

40
10
43
24

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار 
نماید. 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 سامانه1401/04/07می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق 
الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان ومهلت  : مهلت دریافت اسناد:1401/04/13
مهلت ارسال:1401/04/28

هزینه دو نوبت آگهی به نسبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

صرفه جویی بهترین راه برای مقابله با کم آبی است

»آگهی مناقصه عمومی«

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
 تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فشرده

 100دستگاه الکتروموتور شناور و100دستگاه پمپ
شناور در شهرهای استان

2001001446000114
128.762.732.500

)صد وبیست وهشت میلیارد وهفتصد وشصت ودو 
میلیون وهفتصد وسی ودو هزار وپانصد ریال(

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع 
در استان خراسان رضوی به شماره 543/1401/1 )نوبت دوم(

بان�ک س�په در نظ�ر دارد ام�الک و مس�تغالت تح�ت اختی�ار خ�ود واق�ع در اس�تان خراس�ان رض�وی را به ش�رح ج�دول ذی�ل و از 
طری�ق مزای�ده عموم�ی، ب�ا جزئی�ات من�درج در اس�ناد مزای�ده و بهره گی�ری از س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت »س�تاد« 

)به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001001036000019 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 

* تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد: ساعت 8/00 روز یک شنبه به تاریخ 1401/04/05.
* آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 19/00 روز یک شنبه به تاریخ 1401/04/12.

* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 9/00 روز شنبه به تاریخ 1401/04/25.
* تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 08/00 روز یک شنبه به تاریخ 1401/04/26.

* تاریخ بازدید: از س�اعت 9/00 صبح روز یک ش�نبه به تاریخ 1401/04/05 لغایت ساعت 
13/00 روز شنبه به تاریخ 1401/04/25 )بازدید همه روزه به جز ایام تعطیل مقدور می باشد(.

نحوه فروش: نقد            
  توضیحات و شرایط:1. متقاضیان جهت کسب اطالع از جزئیات امالک و با توجه به توضیحات 

مندرج در شرایط مزایده می توانند هماهنگی های الزم را به عمل آورند.
2. ش�رکت در مزایده صرفًا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت »س�تاد« می باش�د و 
کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 

این طریق امکان پذیر می باشد.
3. عالقه من�دان به ش�رکت در مزایده می بایس�ت جهت ثبت ن�ام و دریاف�ت گواهی امضای 
الکترونیک�ی )توکن( با دفتر ثبت نام س�امانه س�تاد به ش�ماره تلفن 1456 تم�اس و یا به آدرس 
اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، 
ش�رایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی س�امانه مزایده قابل مش�اهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.

40
10
41
74

آدرسردیف
هماهنگی 
قیمت پایه کارشناسی اعیانعرصهنوع کاربرینوع ملکشماره پالک ثبتیجهت بازدید

نحوه سهم بانک)ریال(
فروش

وضعیت 
توضیحاتملک

مشهد، خیابان بهار  خیابان رزم بین 6 و 8 1
قطعه 35 بلوک 2 طبقه 3 شمالشرقی 

مدیریت شعب منطقه 
مسکونیساختمان51678/232/34474خراسان رضوی

سهم 
العرصه 
29/38

تخلیهنقدی6دانگ151،331/600/000/000
فروش با وضع موجود- حق انتقال شهرداری آستان قدس/ اوقاف و 

دارایی به عهده برنده مزایده می باشد.

قوچان- فرهنگیان 3 حکمت شرقی نبش 2
عارف 2 پ 43 طبقه 2

مدیریت شعب منطقه 
خراسان رضوی

پ 1919 فرعی از 168 
اصلی مفروز و مجزی از 

820 بخش 2 قوچان
تخلیهنقدی6دانگ67،58156،212/664/000/000مسکونیساختمان

فروش با وضع موجود- حق انتقال شهرداری آستان قدس/ اوقاف و 
دارایی به عهده برنده مزایده می باشد.

مشهد- بولوار مصلی نبش چهارراه 3
مصلی پ 62 و 92

مدیریت شعب منطقه 
خراسان رضوی

9 الی 13 فرعی از 24- 
زمینمکرر اصلی

تجاری/
تخلیهنقدی6دانگ568،170543/200/000/000مسکونی

فروش با وضع موجود- حق انتقال شهرداری آستان قدس/ دارایی/ تأمین 
اجتماعی و اوقاف به عهده برنده مزایده می باشد. ضمناً ملک دارای پروانه 

ساختمانی در سال 1392 در 8 طبقه به متراژ 536،41 مترمربع تجارتی و 2741 
مترمربع مسکونی می باشد. 

مشهد، شاندیز، جاده ساغشک، اراضی 4
کارکنان بانک مهر اقتصاد قطعه 124

مدیریت شعب منطقه 
خراسان رضوی

26 فرعی از 165 اصلی 
415،5203/300/000/000کشاورزیزمینبخش ده مشهد

518،99 سهم مشاع از 
262250 سهم مشاع 
مربوط به بانک است

تخلیهنقدی
فروش با وضع موجود- حق انتقال شهرداری آستان قدس/ اوقاف و 

دارایی به عهده برنده مزایده می باشد.

مشهد، خیابان بهار خیابان رزم بین 6 و 8 5
قطعه 58 بلوک 2 طبقه 2 شمالشرقی

مدیریت شعب منطقه 
مسکونیساختمان34474/232/51701خراسان رضوی

سهم 
العرصه 
تخلیهنقدی6دانگ32/84129،7926/300/000/000

فروش با وضع موجود- حق انتقال شهرداری آستان قدس/اوقاف و 
دارایی به عهده برنده مزایده می باشد.

مشهد، خیابان بهار خیابان رزم بین 6 و 6
8 قطعه 59 بلوک 2 طبقه 2 جنوبی

مدیریت شعب منطقه 
مسکونیساختمان34474/232/51702خراسان رضوی

سهم 
العرصه 

تخلیهنقدی6دانگ42/2166،7833/000/000/000
فروش با وضع موجود- حق انتقال شهرداری آستان قدس/اوقاف و 

دارایی به عهده برنده مزایده می باشد.

شناسه آگهی 1342511 م الف 3111
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده با موضوع خرید کابل مسی 
50*3تخت الستیکی با روکش epdm به طول 880 متر را طبق مشخصات فنی مربوط به 
شهرستان سنگان خواف به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  عمومی،  مناقصه  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید. 
انجام خواهد شد والزم است    www.setadiran.ir به آدرس الکترونیک دولت )ستاد( 
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 سامانه1401/04/06 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی یک مرحله ای با 

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

زمان و مهلت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/12
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:        1401/04/22       هزینه چاپ دونوبت  آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

سایه بان کولر های آبی ،کمک به مصرف آب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
وم با ارزیابی فشرده

ت د
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خرید کابل مسی 50*3تخت الستیکی با روکش 
epdm به طول 880 متر طبق مشخصات فنی 

2007001446000110مربوط به شهرستان سنگان خواف

9.240.000.000
 ریال )نه میلیارد و دویست 

و چهل میلیون ریال (

462.000.000ریال
)چهارصد و شصت و دو 

میلیون ریال(

موضوع مزایده :  فروش امالک مازاد بر نیاز بانک سپه به شماره 543/1401/1



    »هناس«
 فیلمی باورپذیر از 
شهدای هسته ای  
پیمان جبلی، رئیس 
سازمان صداوسیما 
پس از تماشای فیلم 
سینمایی »ِهناس« 
که نخستین روایت 
سینمایی از ترور 
دانشمندان هسته ای 
ایران است، عنوان 
کرد: »ِهناس« یک اثر 
موفق، تأثیرگذار، 
جذاب و هنرمندانه 
در روایت داستان یکی 
از قهرمانان ملی و در 
حقیقت دانشمندان 
هسته ای است.

این فیلم سینمایی 
تالش موفقی برای به 
تصویر کشیدن زندگی 
عادی، باورپذیر و 
واقعی ای است که تمام 
شهدای بزرگوار ما 
در آن رشد کردند و به 
تعالی رسیدند.

چهره 

ــون افشار    دام
سریال »تــازه وارد« 
سریالی اپیزودیک 
است و هر قسمت، 
داستان جداگانه ای 
دارد اما محور اصلی 
این مجموعه موضوع فرزندآوری است. 
این سریال اپیزودیک در باشگاه فیلم 
ــوره تولید شــده و محصول خانه  سـ
تولیدات جــوان صداوسیماست. به 
گفته محمدجواد موحد، تهیه کننده 
سریال 11 اپیزودی »تازه وارد« درباره 
این مجموعه تلویزیونی، فرایند تولید 
ــازه وارد« که مضمونی خانوادگی  »ت
دارد و به مسئله فرزندآوری می پردازد 
۶ مـــاه زمـــان بـــرده و شــیــوه تــولــیــد آن 
کمی متمایز از دیگر سریال هاست 
ــردان قسمت های  ــارگ چــون هشت ک
ــد.  مختلف آن را کــارگــردانــی کــرده ان
ــا محبی،  ــب زاده، رضــ ــیـ ــبـ حــســن حـ
میالد محمدی، سجاد معارفی، رضا 
کــشــاورز، احــمــد حــیــدریــان، محسن 
امانی و محمدجواد صالحی هشت 
فیلمساز تازه نفس این اثر هستند که 
ساخت اپیزودهای مختلف را بر عهده 
داشتند تا بتوانند خــود را در عرصه 

سریال سازی محک بزنند.

 دست گذاشتن روی موضوعات روز ◾
این سریال از 27 خــرداد ماه هر شب 
ساعت 20:45 روی آنتن شبکه3 سیما 
مــی رود و پخش آن تا پایان این هفته 
ادامــه دارد. سریال 11 اپیزودی »تازه 
وارد« در ژانــر خانوادگی- اجتماعی 
ســاخــتــه شـــده و دســـت روی یــکــی از 
معضالت روز کــشــور یعنی افــزایــش 

ســن جمعیت گذاشته و بــه مسئله 
فرزندآوری و معضالت خانواده هایی 
که در سودای بچه دار شدن هستند، 
مــی پــردازد. ایــن مجموعه حــدود 150 
لوکیشن دارد و بیش از 45 هنرپیشه 
شناخته شــده و کمتر شناخته شده 
در آن بــه ایــفــای نقش پــرداخــتــه انــد. 
استفاده از نیروهای تازه نفس و کار 
اولی در کنار افــراد باتجربه به الگویی 
مــوفــق در تولید فیلم و ســریــال هــای 
تلویزیونی منجر خواهد شد. تا پیش 
از ایــن ســریــال ســازی در تلویزیون در 
انحصار گروه های تولیدی معدودی بود 
که فقط با تیم خودشان کار می کردند 
ــا ورود نـــیـــروهـــای جـــدیـــد سبب  ــ ام
شکستن انحصارگرایی شده، نگاه های 
نو و جدیدی را به تلویزیون تزریق کرده 
و منتج به تربیت نیرو می شود اما آنچه 
اهمیت دارد بهره گیری از تجربیات 
کارگردان های باسابقه و پیشکسوت 
اســت کــه بهتر بــود در ساخت »تــازه 
وارد« ایــن موضوع لحاظ می شد اما 
ایــن سریال اپیزودیک نشان داد که 
می توان قدم های خوبی در تولیدات 
گروهی برداشت و ساخت سریال های 
اپیزودیک با موضوعات روز را در کنار 
تولید سریال های الف و فاخر تلویزیون 

جدی گرفت.

 ساخت آدم هـــا مهم تر از ساخت  ◾
فیلم ها

مدیرعامل باشگاه فیلم ســوره حوزه 
هنری که تهیه کننده این سریال است، 
ســاخــت ایــن مجموعه تلویزیونی را 
از دســتــاوردهــای باشگاه فیلم ســوره 
دانست و گفت: هشت سال پیش که 

ایــن مجموعه تأسیس شد شعارش 
این بود ساخت آدم ها از فیلم ها مهم تر 

است. 
موحد با اشــاره به همکاری مدیریت 
شبکه3 در ساخت سریال تازه وارد 
خــاطــرنــشــان کـــرد: هــر مــجــمــوعــه ای 
جرئت ندارد سرمایه گذاری واقعی در 
این حوزه داشته باشد ولی مدیریت 
شبکه3 پای کار آمد. ما پیش از این 
سه سینمایی کار کردیم که معموالً 
جــذب سرمایه گذار در سینما بــرای 
کــارگــردان اولی ها راحت تر اســت اما 
ایــن تجربه را در حــوزه سریا ل سازی 
نداشتیم. در ایــن سال ها هر چقدر 
تالش کردیم تا در صداوسیما چنین 
کاری کنیم نشد اما علی فروغی پای 
ــال ساخته   کـــار ایــســتــاد و ایـــن ســری

شد.
ــان ایــنــکــه فــیــلــمــســازان ایــن  ــی او بـــا ب
مجموعه، کارگردان اولی بودند اما در 
فرایند تولید سریال توانمند شدند، 
افــزود: ما مسیری را شــروع کردیم که 
بسیار مهم اســت. کــار ما در باشگاه 
ــوره، تــربــیــت نــیــرو در  فــیــلــم ســازی ســ
فــیــلــم ســازی اســت و مــی دانــم کــه کار 

سختی است.
بــه گفته تهیه کننده تـــازه وارد متن 
سریال در مجموعه اوج نگارش شده 
و یک مجموعه 10 فیلم نامه ای بود اما 
برای ساخت سریال به اندازه یک پروژه 
30قسمتی زحمت کشیده شد و هر 
قسمت جدای از دیگری است گویی 
11 تله فیلم ساخته شده و هر اپیزود 
حدود 12 تا 15 لوکیشن مختلف دارد 
که حجم کار را بسیار سنگین و وسیع 

کرده بود.

درباره»تازهوارد«سریالیخانوادگیکهازشبکه3پخشمیشود

فرزندآوری؛سوژهفیلمسازانتازهنفس

خبرخبر
روزروز

نمایشگاه تصویرسازی  به یاد مهدی آذریزدی ◾
نمایشگاه تصویرسازی »قصه های خوب 
ــه هــمــت انجمن  بـــرای بــچــه هــای خـــوب« ب
تصویرگران ایـــران و بــه یــاد زنــده یــاد مهدی 
آذریــزدی از 10 الی 20 تیرماه در گالری های استاد ممیز، 
زمستان و سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شود. افتتاحیه این نمایشگاه روز جمعه 10 تیر ساعت 

17 الی 20 در سالن استاد شهناز برگزار خواهد شد. 

 آثار نویسنده »سالتو« نقد می شود  ◾
جلسه بررسی آثار مهدی افروزمنش امروز 
8 تیرماه برگزار می  شود. منتقدان نیز محمد 
ــب؛ اســتــاد دانــشــگــاه شهید بهشتی،  راغـ
ساناز رحیم بیکی؛ استاد دانشگاه هنر تهران و علی 
مسعودی نیا؛ نویسنده و منتقد ادبی هستند. ایشان به 
بررسی کتاب های »باران در مترو«، »تــاول«، »سالتو« و 

»پشت خط« از مهدی افروزمنش می پردازند. 

روستایی: فیلم من درباره تحریم هاست ◾
سعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ 
ــدگــی مــردم  ــر زن ــاره تــأثــیــر تــحــریــم هــا ب ــ دربـ
ــاد و مهمی از فیلم  ایـــران گفت: بخش زی
من دربــاره تحریم هاست، اما می شود دربــاره تحریم ها 
ــران رخ دا ده اســـت یــک ســریــال  ــ و اتــفــاقــاتــی کــه در ای
ــران   ســاخــت چــون تـــاوان تحریم های غــرب را مـــردم  ای

دادند. 

فصل جدید »اقیانوس آرام« روی آنتن شبکه 2 ◾
فصل چهارم مجموعه تلویزیونی »اقیانوس 
آرام« بـــه تــهــیــه کــنــنــدگــی مــحــمــدهــادی 
نعمت اللهی از شنبه هفته آینده هر روز 
ساعت18 روی آنتن شبکه2 می رود. این برنامه با بازگو 
کردن تجربیات نوجوانی افراد موفق، به انتقال تجربه 
ــرار دادن نــوجــوان هــا تالش  کمک می کند و بــا محور ق

می کند به دغدغه های هویتی آن ها پاسخ دهد. 

  نامزدهای نهایی یازدهمین دوره جایزه 
»هفت اقلیم« معرفی شدند       

نامزدهای نهایی یازدهمین دوره جایزه 
»هفت اقلیم« به شرح زیر معرفی شدند: 

بخش رمان: »شانه بر شن« اثر مهدی بهرامی از 
نشر نیماژ  »اندوه من« اثر محمدهاشم اکبریانی از 
نشر نیماژ، »جنون خدایان« اثر امیر خداوردی از 
نشر ثالث، »بداهه در المینور« اثر مرجان صادقی 

از نشر ثالث، »زل آفتاب« اثر سروش چیت ساز از 

نشر چشمه و »سونات الل« اثر میترا معینی از نشر 
نیماژ. 

بخش داستان کوتاه:  »هاملت در نم نم  باران« اثر 
اصغر عبداللهی از نشر چشمه، »هفت ناخدا« اثر 

شهریار مندنی پور از نشر مرکز، »شب دره از ما 

بهترانیه« اثر حمیدرضا نجفی از نشر چشمه، 
»اتللوی تابستانی« اثر نسیبه فضل اللهی از نشر 
ثالث، »حق با شاخه نبات است« اثر تورج رهنما 

از نشر هیال و »چند نسخه از این کاغذها« اثر 
امیررضا بیگدلی از نشر ترنگ.  

 مدیر گروه ادبیات 
دایره المعارف بزرگ اسالمی:

ای کاش بشر چادرنشین 
بود، اما بی فرهنگ نبود

علی اصغر دادبـــه روز گذشته در 
آیین رونمایی از کتاب هفت بند 
»کــمــال الــدیــن حسن بــن محمود 
کاشانی« اظهار کرد: ایران است که امام علی)ع( را 
در خود جای می دهد و ظرفیت رستم پروری دارد، 
اما مخالفان این تمدن، اکنون فرهنگ ما را نشانه 
گرفته اند و انسان متمدن امروز دنبال سرنخ های 

تمدن ما هستند.
ــزود: مــخــالــفــان فــرهــنــگ و ادب پــارســی  ــ وی افـ
درصــدد از بین بــردن ایــن حــوزه فرهنگ غنی و 
تلقین ناکارآمد جلوه دادن آن هستند، آن گونه 
که به ما تلقین کردند معماری خانه های ما پس 
از 400 سال کلنگی است، اما خانه های 30 ساله 

خودشان در انگلیس کلنگی نیست.
مدیر گروه ادبیات دایره المعارف بزرگ اسالمی و 
حافظ  پژوه برجسته، تصریح کرد: چه مکرها و 
بیدادگری ها که برای فرهنگ و ادب ایران زمین 
نشده و همچنان با برانگیختن تمدن هایی که در 
فرهیختگی آن ها تردید است و این ناجوانمردی 

همچنان ادامه دارد.
دادبه گفت: در حالی که دنیا در روزگار ما به اوج 
تمدن رسیده است، اما از فرهنگ، خبری نیست، 
انسانی که به راحتی در جهان آدم می کشد، آیا 
می توان به عنوان انسان متمدن، نام فرهیخته 
را بر او گذاشت؟ کاش بشر چادرنشین بود و این 

همه بی فرهنگ نبود.
به گزارش ایسنا، این حافظ  شناس تصریح کرد: 
زبــان و ادب فارسی اگر چه با شمشیر غزنویان 
به هند رفــت، اما اگر قــرار بود به صرف آن زور و 
شمشیر بماند آن همه احساسات بروز نمی کرد 
و کسی نمی توانست به زبان فارسی شعر بگوید و 
همه احساسات و عواطف خود را به زور بیان کند.
وی گفت: زبان پارسی به پشتوانه ارزش فرهنگی 
آن آرام آرام در شبه قاره ماندگار شد. برادران ما در 
شبه قاره هند آن قدر اثر پدید آوردند که تا امروز 
حتی نتوانسته ایم از آن آثار که خود حکایت ها 
دارد یک فهرست کامل پدید بیاوریم و آثــاری 
که چــاپ و شناخته شــده، فقط قــطــره ای از آن 

دریاست.
استاد فلسفه اسالمی و ادبیات عرفانی افزود: 
امروز مجموعه های نفیس زیادی در کتابخانه ها 
وجــود دارد که به علت بی فرهنگی گردنکشان 
جهان که در کشتار آدم و از بین بردن فرهنگ و 
تمدن دست دارند، بررسی و آشکار نشده است.

وی تصریح کرد: حتی قصد ایجاد دهکده جهانی 
برابر با نابودی فرهنگ ها و تمدن های دیگر است، 
به طوری که اگر تا قرن بیستم وجود یک تمدن 
عظیم دیگر را نیز قبول داشتند، اما از قرن بیستم 
به این طرف سررشته ها را گم کردند که بگویند 

فرهنگ و تمدنی وجود ندارد.
دادبــه گفت: بــرادران ما در شبه قاره کار عظیم و 
ارزشمندی در چاپ نسخه های خطی و قدیمی 
می کنند. فقط مسلمانان به زبان فارسی شعر 
نگفتند، بلکه هندوها نیز به فرهنگ و ادب و 
شعر فارسی پرداختند و زبان فارسی را از سعدی، 
ــان و ادبیات  مولوی و حافظ به  عنوان بــزرگ زب

فارسی آموختند.
دادبه با انتقاد از ناآشنایی فرزندان ما با سعدی 
و حافظ، تصریح کرد: شناسایی و حتی آموزش 
روزانه یک بیت از اشعار این شاعران بزرگ زبان 
و ادبیات فارسی به فرزندان ما عامل تربیت آن ها 
مــی شــود. فرهنگ حمایت می خواهد و جای 
گالیه مندی است که حمایت نمی کنیم تا استاد 

حلی ها و سایر بزرگان در کاشان تکثیر شوند.
آیین رونمایی از کتاب هفت بند »کمال الدین 
حسن بــن محمود کاشانی« شاعر قرن های 
هفتم و هشتم هجری در مدح حضرت علی)ع( 
بــا مقدمه ســیــدعــارف نوشاهی و حــضــور این 
ایــران پــژوه پاکستانی و تجلیل از وی در خانه 
ــاســی و خــانــه  ــاریــخــی تـــاج )مـــــوزه مــردم شــن ت
هنرمندان( برگزار شد. در این آیین علی اصغر 
دادبه؛ حافظ  پژوه و مدیر گروه ادبیات دایره المعارف 
بزرگ اسالمی، علی میرانصاری؛ عضو هیئت علمی 
بنیاد معارف اسالمی و محمدرضا غیاثیان؛ استاد 
دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان در مورد 
وضعیت شعر در ایــران و شبه قاره هند، معرفی 
عارف نوشاهی و بررسی خط نستعلیق میرزاآقا 
دهلوی در کتابت نسخه خطی اشعار هفت بند 
حسن کاشی در مــدح امیرالمؤمنین حضرت 

علی)ع( سخنرانی کردند.
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و هنر فرهنگ 

جوایز ادبی

پـــــروژه مــوســیــقــایــی- نمایشی 
»سی صد« فــارغ از اما و اگرها و 
ــاره  انتقادهایی که می تواند درب
آن مطرح شــود، بی گمان یکی از 
پرهزینه ترین و عظیم ترین پروژه های نمایشی- 
موسیقایی کشورمان طی یکی دو دهه اخیر 
اســت که دســت انــدرکــاران آن کوشیده اند، در 
پاسخ به فیلم ضدایرانی »سی صد« و در ادامه 
پروژه »سی« که سال ها پیش با حضور جمعی 
از شناخته  شده ترین هنرمندان عرصه تئاتر، 
سینما و موسیقی در کاخ سعدآباد پیش روی 
مخاطبان قرار گرفت، آن را اجرا کنند تا در کنار 
وجوه سرگرمی ساز، به موضوع مهمی در تاریخ 
کشورمان هم پرداخته باشند.  به گزارش مهر، 
این پروژه به موضوع کتاب سوزی و نسل کشی 
مغول ها در نیشابور می پردازد و ایجاد کنش در 
ذهن مخاطب در راستای حفظ زبان ملی ایرانیان 
به عنوان مرکز یکپارچگی سرزمین و پیونددهنده 
جــوانــان با موسیقی و شعر اصیل فارسی از 

مهم ترین اهداف این پروژه است.

طراحی جایگاه تماشاگران   ◾
آنچه در این موسیقی نمایش، بیش از هر نکته 
دیگری برای مخاطب قابل توجه است، حجم 

وسیعی از پروداکشن صحنه و طراحی جایگاه 
تماشاگران است که تا به امروز کمتر رویدادی را 
می توان یافت که مانند این پروژه توانسته باشد 
چنین حجمی از نــور، موسیقی و تصویر را در 
خود جای دهد. کما اینکه شاید یکی از نقاط قوت 
پروژه را بتوان در همین شرایط جست وجو کرد که 
توانسته حجم وسیعی از نگاه دیداری مخاطبان 
را فارغ از عالقه مندی هایی که به سوپراستارهای 
روی صحنه داشتند، به سمت خود »صحنه« 

جلب کند. 

اجرایی کم و بیش قابل قبول   ◾
آنچه در روایت نمایشی اثر پیش روی مخاطبان 

در قالب پرده های مختلف با بازی جواد عزتی، 
طناز طباطبایی، مهران غفوریان، دلنیا آرام، 
عرفان ناصری، منوچهر علیپور، نیما سکوت، 
امیر جدیدی و رضا کیانیان قرار می گیرد اگرچه 
در حوزه کارگردانی با توجه به تجربه های نداشته 
امیر جدیدی، دارای نوسان ها و معایب فراوانی 
است و می تواند در وقت الزم مورد نقد و بررسی 
کارشناسان حوزه تئاتر قرار گیرد، اما به واسطه 
متن دارای چــارچــوب محمد رحــمــانــیــان که 
متخصص نگارش چنین نمایش نامه هایی 
است، اجرایی کم و بیش قابل قبول را تقدیم 
مخاطبانی کرده که قطعاً خیلی از آن ها تماشاگر 
حرفه ای تئاتر نیستند اما با انگیزه حضور در 

یک برنامه موسیقایی، بیننده بخش نمایش 
نیز هستند.   

تو خواننده خوبی نیستی! ◾
در کنار اجرای منظم گروه نمایشی، موسیقی 
بسیار مناسب و روح انگیز اثر به همراهی تیم 
قدرتمند نوازندگی که جملگی از بهترین های 
موسیقی این سرزمین هستند، گروه خوانندگی 
اثر در مقاطعی حس و حال درگیر شده مخاطب 

با محتوای اثر را خراب می کنند.
نه رضا بهرام در جایی که می بایست حضور 
داشــت و نه سهراب پورناظری به عنوان یک 
آهنگساز و نوازنده درجه یک توانست از خود 
یک خواننده تمام عیار را به مخاطبانش معرفی 
کــنــد. آنــچــنــان کــه در بــســیــاری از بخش های 
مختلف اجــرا چنین فرایندی بسیار خــود را 
نشان داد و چنین نگاهی را تأیید کرد که ای کاش 
سهراب پورناظری بداند، یک ملودی پرداز درجه 
یک، یک آهنگساز درجه یک و یک رهبر ارکستر 
درجه یک اصالً نمی تواند خواننده خوبی باشد! 
واقعیتی که گویی در این کنسرت نمایش اصالً 
مــورد توجه ســهــراب قــرار نداشته و او اصــرار 
داشته که خــود را به عنوان یک خواننده در 

احساسی ترین لحظات اجرا معرفی کند. 

به انگیزه اجرای یکی از پرهزینه ترین پروژه های موسیقایی- نمایشی کشور

»سی صد« از ایده تا اجرا 

زهره کهندل  »آتلیه« یکی از اپیزودهای خوش ساخت 
و دیدنی سریال »تازه وارد« به کارگردانی رضا محبی بود 
که چند شب پیش پخش شد و با زبانی لطیف و طنز، قصه 
زوجی را روایت می کرد که عالقه ای به بچه دار شدن نداشتند 
اما اتفاقی موجب شد تا آن ها بچه یکی از دوستانشان را به جای فرزند 
قالبی خود جا بزنند و کم کم خأل وجود فرزند را در زندگیشان احساس 
کنند. زهرا داوودنژاد که نقش اصلی زن را در این اپیزود بازی می کرد درباره 
تجربه ایفای نقش »سارا« به خبرنگار ما  می گوید: قصه هایی که مربوط 
به خانواده، فرزند، رابطه و حس مادری می شود را دوست دارم و قصه این 

فیلم نامه هم درباره خانواده و فرزند بود. 
او اضافه می کند: زمانی که با آقای محبی، کارگردان اثر مالقات داشتم و 
حرف هایشان را درباره سبک کاریشان شنیدم، بیشتر ترغیب شدم. وقتی 
هم پروژه شروع شد با گروهی حرفه ای و کاربلد همکار شدم که اشتیاقم را 

برای ایفای نقش بیشتر کرد.
وی که پیش از این در فیلم »شماره 17؛ سهیال« ایفای نقش کرده بود و در 
آنجا نقش دختری 40ساله را داشت که برای بچه دار شدن در تالش برای 
ازدواج است، درباره تفاوت دو نقش »سهیال« و »سارا« توضیح می دهد: 
شاید نگاه من در »سهیال« به زمانی که مجرد بودم و اعتقادی به فرزندآوری 
نداشتم نزدیک تر باشد ولی وقتی بچه دار شدم فهمیدم که چقدر اشتباه 
می کردم و االن از طرفداران فرزندآوری هستم به طوری که اگر در اطرافیانم، 
کسی نسبت به ازدواج و فرزندآوری مقاومت می کند بنا بر تجربه شخصی ام 
به او می گویم که اشتباه نکند چون معنا و مزه زندگی با داشتن فرزند )با 
وجود همه سختی ها و مشکالتش( خیلی زیباست. به نظرم مادر شدن 
یکی از مراحل رشد و تکامل انسان هاست و موهبت و نعمتی الهی است. 
داوودنژاد درباره تجربه کار کردن با فیلم اولی ها توضیح می دهد: من از تجربه 
با کارگردان اولی ها لذت می برم و خوش اقبال بودم که با فیلم اولی هایی خالق 
و مؤلف کار کردم. وقتی کارگردانی فیلم اولی باشد، شاخصه مؤلف بودن و 
پرداخت قصه از نگاه او، بسیار متفاوت می شود و خوشبختانه نقش های 
خاص و منحصر به فردی هم به من پیشنهاد شده که همیشه از بازی در 
نقش های منحصر به فرد و جدید استقبال کردم. او می گوید: برای پذیرش 
یک نقش، قصه و فیلم نامه برایم اهمیت دارد، پس از آن کارگردان اثر و 
چالشی که قرار است با آن نقش داشته باشم، هر چه چالش سخت تر 
باشد، نقش برایم جذاب تر اســت.  این بازیگر در پایان یــادآور می شود: 
مجموعه هایی که در تلویزیون ساخته می شوند حامل پیام  هستند و 
قسمت »آتلیه« در سریال »تازه وارد« سبب شد بتوانم این آگاهی و پیام را 
با زبانی لطیف و روان به مخاطب منتقل کنم تا اثری دلنشین ساخته شود.

زهرا داوودنژاد، بازیگر سریال »تازه وارد«:

مادر شدن، موهبت خداست 

زاویه دید

حاشیه

 پرفروش   های 
 به  نشر
 در  فصل بهار 

حسین سعیدی، 
مدیرعامل به نشر 
)انتشارات آستان قدس 
رضوی( پرفروش ترین 
و پراستقبال ترین آثار 
و کتاب های موجود 
در کتاب فروشی های 
سراسر کشور این 
انتشارات در فصل بهار 
را اعالم کرد.
وی گفت: در گروه سنی 
بزرگسال، سه اثر: رمان 
»مرا با خودت ببر« 
مظفر ساالری، رمان 
»آبی ها« به نویسندگی 
مرحوم سعید تشکری 
و کتاب »امام رضا)ع( 
و کرامت انسانی« 
محمد حکیمی، در گروه 
سنی نوجوان مجموعه  
»قصه ما مثل شد« 
به نویسندگی محمد 
میرکیانی و رمان »من 
و آقای همسایه« به 
قلم علیرضا متولی و 
در  گروه سنی کودک 
»داستان های شکر 
خدا« کِلر ژوبرت، 
»قصه های حنانه« 
علی باباجانی، 
»خوشبختی های 
خانواده خوشبخت« 
سپیده خلیلی و 
»ترانه های نیایش«جزو 
آثار پرفروش به نشر 
بوده اند.
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برگ س����بز سند کمپانی گواهینامه کارت سوخت و کارت 
شناس����ایی  خودرو س����واری پراید سایپا تیپ 131SE رنگ 
س����فید سال 1398 به شماره ش����هربانی 52 ه 627 ایران 
74 و شماره بدنه NAS411100K1138096 و شماره موتور 
M13/6221485 به مالکیت کیارش امی عبد شاهرودی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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س���ند کمپان���ی س���واری دن���ا س���فیدروغنی تی���پ
MT-DENA+EF7 مدل1400 ش پالک ایران 32-

678م 63 ش موتور ۱۴۷H0567777 ش شاسی 
NAAW21HU7ME347166 ب���ه ن���ام حس���ین 

خرمی فرزند علی مفقود و فاقداعتباراست.
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مدرک دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب جمال 
رخصت  فرزند قاسم با شماره شناسنامه 1597 و 
کد ملی 0942467019 صادره از مش���هد در مقطع 
کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته مهندس���ی مکانیک 
حرارت و سیاالت به شماره 148411102626 صادره 
از دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د مش���هد  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی ،شهرس���تان مش���هد، امامیه 42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نماید.  
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برگ س���بز و اس���ناد مالکیت و ب���رگ کمپانی پراید 
جی ال ایکس آی مدل 84 به ش���ماره پالک 371 
ط 82 ایران 42 به شماره موتور 01012894 شماره 
شاس���ی S1412283399768 ب���ه ن���ام رضا رجبی 

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
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کلی���ه اس���ناد خ���ودرو س���واری پ���ژو آردی م���دل 
1379 رن���گ س���بز متالی���ک ب���ه ش���ماره موت���ور 
22327900505 و ش���ماره شاسی 79702954 و 
ش���ماره انتظامی 499 ط 37 ایران 12 به مالکیت 

مهدی لطفی مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجانب آتنا ش���مس آریان 
فرزند برات اله به  ش���ماره شناس���نامه 9518 و کد ملی 
0070226628 صادره از تهران در مقطع کاردانی پیوسته 
رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی مشهد- مرکز 
درگ���ز ب���ا ش���ماره 6/1546 م���ورخ 1388/01/22 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اس���المی واحد مش���هد مرکز درگز به نشانی:  خراسان 
رض���وی ،شهرس���تان درگ���ز، کیلومت���ر 5 ج���اده درگ���ز 
قوچان،جنب پلیس راه- دانش���گاه آزاد اس���المی مرکز 

درگز ارسال نماید.  
دی

قو
مف

هی 
آگ

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,03,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمد کدخدایی به ش��ماره ملی 4072118151 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2- آقای یاس��ر کدخدایی به ش��ماره ملی 4072370622 بعنوان 
نائب رئیس 3- خانم پردیس کدخدایی به شماره ملی 0922342199 بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره 
4- خانم حسنا کدخدایی به شماره ملی 0945211627 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر 
می باش��د 3 - جواد عباس نیا به ش��ماره ملی 5729646720 به س��مت بازرس علی البدل و زهره قلی پور 
به ش��ماره ملی 5729959397 به س��مت بازرس اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 4 -روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1344068(

آگهی تغییرات شرکت مشهد آزمون پویا شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 63628 و شناسه ملی 14007362111
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آگهی مناقصه عمومی 
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094943000007

موضوع: عملیات تهیه، ساخت و اجرای نمای کامپوزیت و 
نمای فلزی اسکلت راه پله بلوک A و B و اگزاست فن ها و 

نورپردازی پروژه پارکینگ هشت آباد
مبلغ برآورد:  127،765،208،034 ریال

جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به 
آدرس setadiran.ir www. مراجعه نمایید . این آگهی در 
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد. 

سازمان عمران 
شهرداری مشهد
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    اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- ))آگهی مزایده عمومی– نوبت دوم((
   اداره کل راه��داری و حمل و نقل جاده ای اس��تان مازندران در نظ��ر دارد مزایده  عمومی با موضوع اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ 
پایانه بار نکا  را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد و بازگشایی از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار )ریال(مبلغ پایه اجاره )ریال( -برای مدت یک سالگروه هاشماره مزایده

اجاره نگهداری و بهره برداری از 5001003489000004
پارکینگ پایانه بار نکا  

72/000/0003/600/000
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ارائ��ه گواه��ی مبنی بر تائید صالحیت کاری از س��وی اداره کار و امور اجتماعی ارائه 
گواه��ی الزم مبن��ی بر تعیی��ن صالحیت ایمنی از س��وی اداره کار و ام��ور اجتماعی و 
گواهی مبنی بر  صالحیت انجام حفاظت فیزیکی و نگهبانی و مناس��ب بودن امکانات و 

تجهیزات مرتبط شرکت از نیروی انتظامی الزامی است.
مهلت ارسال  اسناد و درج پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز  شنبه   مورخ 

 1401/04/21
مهلت ارسال پاکات الف به دبیرخانه حراست اداره کل  : تا ساعت 14:30 روز  شنبه      

مورخ 1401/04/21
زم��ان و محل قرائت پیش��نهادات: روز  یکش��نبه مورخ 1401/04/22  س��اعت 8.30 

صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر متقاضیان م��ی توانندب��ه س��ایت مزای��ده واگذاری 
 011-33326002-7 ش��ماره  ب��ا  ی��ا  مراجع��ه   http://iets.mporg.ir الکترونیک��ی  

)داخلی 338 و 339( اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند.
                                                                  شناسه آگهی:1341743

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران

ح
/4
01
04
09
2

موضوع مناقصه : ترمیم و اصالح کارهای محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی 
و کارهای ساختمانی ایستگاه تقلیل فشار روستای وسج شهرستان نهاوند طبق 

فهرست بهای ابنیه سال 1401
شرح مختصر کار:

1-مبلغ برآورد اولیه پروژه   13/567/033/000 )سیزده میلیارد و پانصد و شصت و هفت 
میلیون و سی و سه هزار( ریال می باشد.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 678/352/000  )ششصد و هفتاد و هشت میلیون و 
سیصد و پنجاه و دو هزار ( ریال می باشد.
3-مدت اجرای پروژه 180 روز می باشد .

 www.setadiran.ir 4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الكترونیكی دولت به آدرس
باشند.          

 5- متقاضیان حداقل باید دارای رتبه 5 ساختمان باشند.
6- حداقل امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه گران 65 می باشد.

ارزیابی  دستورالعمل  اساس  بر  دهندگان  پیشنهاد  متناسب  7-قیمت 
مالی و قیمت متناسب صنعت نفت ) فرایند دامنه قیمت(، تعیین می گردد.

8-در صورت عدم ارائه گواهی ایمنی توسط پیمانكاران، امكان تایید صالحیت آن شرکت 
در مناقصه فوق، میسر نمی باشد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز از مورخ 1401/04/01 
ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت سامانه تدارکاتی 

الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
مورخ  شنبه  روزسه   09/00 ساعت  تا  حداکثر  کیفی  ارزیابی  اسناد  بارگذاری  مهلت 

1401/04/21 از طریق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3               دورنویس :  38256207   = 081

WWW. nigc-hm . ir : آدرس اینترنت
                                                                         شناسه آگهی:1340785             م.الف:542

آگهی  ارزیابی  کیفی   ) مناقصه شماره  19-1401  یک مرحله ای ( نوبت دوم
شركت ملی گاز ایران

شركت گاز استان همدان سهامی خاص

روابط  عمومی شركت گاز استان همدان

شماره مجوز:1401/2080
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه
) بصورت فشرده ( فراخوان عمومی

 مناقصه شماره  25-37-1400- نوبت دوم

اداره کل راه آهن 
خراسان در نظر  دارد

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان

برگزاری  قانون  ماده 12  بند ج  اجرایی  نامه  آیین  بنابر 
مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط 
تدارکات  سامانه  ازطریق    ، مناقصه  در  شرکت  جهت 
  www.setadiran.ir الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی

به شرح زیر اقدام نماید .
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .

2- شرح مختصر موضوع مناقصه :  خرید 14800  قالب 
کفشک ترمز چدنی بزرگ و کوچک  .

3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14:30  
روز دوشنبه  مورخ  1401/04/13 از طریق سامانه تدارکات 

         www.setadiran.irالکترونیکی دولت به آدرس
4-  مهلت  بارگذاری  اسناد ارزیابی و مناقصه : شرکت 
ارزیابی  اسناد  بایست  می  فوق  فراخوان  در   کنندگان 
مورخ   روز سه شنبه   تا ساعت 14:30   را   مناقصه   و 
1401/04/28- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند.
تذکر : محل  ارائه  پاکت ))الف(( بصورت  فیزیکی :  چهارراه 
ـ دبیرخانه  ـ حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  راه آهن 

اداره کل راه آهن خراسان . 

واریز  نحوه  و  مناقصه  اسناد  5-قیمت 
وجه: مبلغ 1.000.000)یک میلیون( ریال 

به شماره حساب IR 710100004001064004005747    با  
شناسه واریز   215064060280500885132310008000   

بنام تمرکز درآمد راه آهن .
6- مبلغ کل برآورد : 56.800.000.000 ریال  .

7- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  
چهل   و  هشتصد  و  میلیارد  دو    (  2.840.000.000
میلیون(  ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین 
شماره  مصوبه  موضوع  دولتی  معامالت  تضمین  نامه 
123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیئت محترم 
 57592 5211/ت  شماره   با  آن  اصالحیه  و  وزیران 
هـ مورخ 1400/01/22 ، در صورت واریز  نقد  شماره  
حساب  IR290100004001064006372624  با شناسه 
واریز 984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی  

اعالم می گردد . 
8- زمان بازگشائی پاکات پیشنهاد : ساعت  9:30 روز 

شنبه   مورخ  1401/05/01     

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه که در ساعت8 صبح مورخ 22 /1401/04 در محل شرکت واقع در  مشهد-  کیلومتر18جاده مشهد قوچان  
نبش خیابان کوی صنعت – شرکت ماشین سازی وقالب سازی پیله وران  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1400/12/29

2 - استماع گزارش بازرس و حسابرس شرکت برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1400/12/29
3-بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1400/12/29

4 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یك دوره یك ساله 
5– انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره دوساله

6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
7 - سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 

ف  هیئت مدیره شرکت 
/4
01
04
33
5

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی س�الیانه شرکت ماشین سازی وقالب سازی پیله وران )س�هامی خاص(

به شماره ثبت 5123 و شناسه ملی 10380210548 
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094939000001

سازی  ذخیره  ظرفیت  افزایش  تجهیزات  خرید   : موضوع 
سال 1401 شهرداری مشهد

مبلغ برآورد: 120.502.000.000 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.irنیز درج می گردد.

سازمان فناوری 
اطالعات و 
ارتباطات 

شهرداری مشهد
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی فشرده

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095007000003
موضوع: انجام خدمات مسافری )گذربانی، سکوبانی( ایستگاه های

 خط 1 و 2 قطار شهری مشهد به صورت حجمی
مبلغ برآورد : 239.578.687.315  ریال

در  شرکت  و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه، 
در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه که در س��اعت 9  صبح مورخ 1401/04/20  در محل ش��رکت واقع در مشهد- شهرك صنعتی 

توس - فاز یك -شرکت تولیدی وصنعتی بایاتوس تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1 - استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی برای عملکرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
2 - استماع گزارش بازرس و حسابرس شرکت برای عملکرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29

3 - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملکرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره دوساله 

5 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای یك دوره یك ساله 
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

7 - سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 
هیئت مدیره شرکت  ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی و صنعتی بایاتوس) سهامی خاص (
به شماره ثبت 8342 و شناسه ملی 10380241110 

بدینوس��یله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه که در ساعت 14 مورخ  1401/04/20 در محل شرکت واقع در مشهد - شهرك صنعتی توس – 

فاز 2 -شرکت تولیدی وصنعتی یوبان توس  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی برای عملکرد سال منتهی به تاریخ  1400/12/29
2-استماع گزارش بازرس و حسابرس شرکت برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1400/12/29

3 -بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان برای عملکرد سال منتهی به تاریخ 1400/12/29
4 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای یك دوره یك ساله 

5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای یك دوره دوساله
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

7 – سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی 
ف   هیئت مدیره شرکت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی س�الیانه ش�رکت تولیدی وصنعتی یوبان توس  ) س�هامی خاص (

به ش�ماره ثبت 13481 و شناس�ه ملی 10380291321

شـرکت راه آهـن ج.ا.ا در نظـر دارد بنابر آئین نامـه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسـبت بـه ارزیابی کیفی 
مناقصه گران واجد شـرایط جهت دعوت به مناقصه به شـرح زیر اقدام نماید . 

1-شرح مختصر موضوع مناقصه : خرید مصالح تعمیر و نگهداری خط در قراردادهای جدید بدون مصالح 
2-مبلغ برآورد : 19/598/050/000 ریال 

3-مدت و محل اجرا : مدت اجرا 4 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد . 
4-شـرکت کنندگان در فراخوان  میبایسـت دارای مجوز تامین کاال از مراجع قانونی باشند . همچنین موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه 
می بایست مرتبط با موضوع فراخوان باشد . باعنایت به موارد فوق شرکت کنندگان الزم است دارای ظرفیت آزاد با توجه به مبلغ  برآورد مناقصه 

باشند . 
5-مهلت و نحوه دریافت اسـناد ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند حداکثر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه مورخ 1401/4/15 با مراجعه به سـامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکات الف مربوط به تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند . 
6-مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده : حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 از طریق سامانه فوق . 

7-قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
8-مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه  دیگر قابل تمدید می باشد .

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق 
دعوت بعمل خواهد آمد . 

                                                                      اداره کل راه آهن جنوب شرق                      شناسه آگهی 1342874  م الف : 323 
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره 1400/132/6نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت راه آهن حمهوری اسالمی 

ایران )سهامی خاص(
اداره کل راه آهن جنوب شرق 
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آگهی دعوت به  تجدید ارزیابی کیفی فراخوان  
عمومی مناقصه شماره  7-37-1401 - نوبت دوم

اداره کل راه آهن 
خراسان در نظر  دارد

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان
بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه ،  ازطریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir   با شماره فراخوان ...... اقدام نماید.
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2- شرح مختصر موضوع مناقصه : سرویس دهی مامورین موظف قطارها در  اداره کل راه آهن 
خراسان .

3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 14:30  روز سه شنبه مورخ  1401/04/14  -  ازطریق 
              www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد(   به آدرس

4-  مهلت و محل ارائه اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  فراخوان فوق می بایست اسناد ارزیابی 
را  تا  ساعت 14:30  روز سه شنبه    مورخ  1401/04/28- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند.
ـ حوزه معاونت توسعه    تذکر :  محل  ارائه  پاکت ))الف(( بصورت  فیزیکی :  چهارراه راه آهن 

ـ دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان  مدیریت و منابع 
 5- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 
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آگهی مزایده عمومی 
موسسه فرهنگی قدس در نظر دارد  بهره برداری از  3 عدد بیلبورد تبلیغاتی خود را از طریق مزایده عمومی به 

کانونهای تبلیغاتی و شرکتها و موسسات واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید .
شرح مزایده : بهره برداری به مدت یک سال

بیلبورد های مورد  مزایده: 
1-میدان فلسطین        2-چهار راه خیام تقاطع توس         3-جانباز تقاطع فرامرز 

از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس مشهد ، بلوار سجاد، بین سجاد یک و سه، موسسه 
فرهنگی قدس واحد دبیر خانه  مراجعه و یا با شماره تلفن 37685011-051 داخلی )1038(تماس حاصل فرمایند .

-  مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز می باشد 
-  موسسه فرهنگی قدس در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد 

-  هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

40
10
43
53

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���الت آقای علی 
علیپور س���خاوی فرزند احمد  با شماره شناسنامه 
341 صادره از مش���هد در مقطع کارشناسی رشته 
مهندس���ی کش���اورزی زراع���ت و اص���الح نبات���ات 
ب���ه ش���ماره 771185126 ص���ادره از دانش���گاه آزاد 
اس���المی  واحد تربت جام  مفقود گردیده اس���ت 

و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی ترب���ت ج���ام ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رض���وی ،تربت ج���ام، کیلومت���ر 5 جاده 
فریمان-پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت 

جام اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ
40
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43
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گواهینامه موقت پایان تحصیالت خانم رحیمه 
طاه���ری فرزند مرتضی به ش���ماره شناس���نامه 
188  ص���ادره از اس���فراین  در مقط���ع کاردانی  
رش���ته معماری به ش���ماره 182005315 صادره 
از دانش���گاه آزاد اسالمی واحد  بجنورد  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی بجن���ورد ب���ه نش���انی:  
اس���تان خراس���ان ش���مالی ، بجن���ورد ، میدان 
دفاع مقدس-خیابان دانشگاه اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب فاطمه آخرتی فرزند قنبر 
عل����ی به کد ملی 0922029296  صادره از مش����هد در مقطع 
کارشناس����ی پیوسته رشته حقوق به ش����ماره 169811100287 
صادره از دانش����گاه آزاد اسالمی واحد مشهد مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شوداصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد مشهد)امامیه 42( ارسال نمایید.
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س���ند کمپانی خودروی وانت پیکان مدل 80 رنگ 
س���فید به ش���ماره انتظام���ی 369 ی 59 ایران 12  
ش���ماره موت���ور 11518015440 و ش���ماره شاس���ی 
80916030  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 

ف
,4
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04
29
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آ



واکنش

واکنش سازمان 
غذا و دارو به 
کمبود  سمعک 
در کشور

روح هللا مزینانی؛ 
مدیرکل تجهیزات 
و ملزومات پزشکی 
سازمان غذا و دارو در 
واکنش به موضوع 
کمبود سمعک به فارس 
گفت: ما در سازمان غذا 
و دارو الصاق چسب 
قیمت را روی سمعک 
الزامی کرده ایم که این 
موضوع به مذاق برخی 
از اعضای انجمن 
شنوایی سنجی خوش 
نیامده است؛ چرا که 
تا پیش از این، هزینه 
سمعک را با ارقام 
بسیار باالیی و با عنوان 
خدمات از مددجویان 
دریافت می کردند. به 
عنوان نمونه در یک 
مورد قیمت سمعک که 
روی سایت یک میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان است، 
4میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان به فروش رفته 
است.

بیشترین و 
کمترین هزینه 
سفر به عتبات
حجت االسالم 
صحبت اهلل رحمانی؛ 
مدیرکل عتبات 
سازمان حج و زیارت 
درباره کمترین و 
بیشترین هزینه 
سفر به عتبات به 
ایلنا گفت: کمترین 
هزینه سفر زمینی 
حدود ۴میلیون 
تومان تا ۵میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان 
است. هزینه سفر با 
هواپیما نیز حدود 
۹میلیون تومان 
محاسبه می شود.

متأسفانه در این 
زمینه کمی مشکل 
داریم و ایرالین ها 
همکاری ندارند و 
 قیمت بلیت را 
گران کرده اند. 

یادداشت

فــرایــنــد  اعظم طیرانی  
ــدور نــســخــه الکترونیک  صــ
ــای  ــضـ ــان بـــــــدون امـ ــکــ ــــزشــ پ
الکترونیک اصــالــت نـــدارد. 
ــیـــک از  ــرونـ ــتـ ــکـ امــــضــــای الـ
سوءاستفاده های احتمالی از 
دستخط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می کند. 
عالوه بر این برای آنکه یک سند الکترونیک بتواند 
از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار گیرد و 
در امور مالی مؤسسات و سازمان های بیمه گر یا 
مراجع قضایی استفاده شود، باید استنادپذیر 

شود.
ششم خرداد سال۹8 محمد جهانگیری، معاون 
وقت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی 
کشور از امکان ایجاد امضای الکترونیک برای 
تمامی پزشکان ظرف یک سال آینده خبر داده بود؛ 
وعده ای که پس از گذشت بیش از سه سال هنوز 

تحقق نیافته است.
اهمیت ایــن مــوضــوع در فرایند صـــدور نسخه 
الکترونیک و چرایی تأخیر در اجرای آن موضوع 
گفت وگوی ماست با علی ساالریان؛ معاون فنی و 

نظارت سازمان نظام پزشکی.

ضرورت اصالت سنجی پزشکان ◾
وی در خصوص ضرورت اصالت سنجی امضای 
الکترونیک پزشکان در نسخه نویسی الکترونیک 
می گوید: در نسخه الکترونیک برای ما مهم است 

فردی که این خدمت را ارائه می کند، آیا پزشک و 
ارائه کننده مجاز خدمات سالمت است یا خیر و 
اگر ارائه کننده خدمات سالمت است آن ادعایی که 
در مورد درمان دارد و اینکه مدعی فوق تخصص، 
متخصص، پزشک عمومی و یــا دندانپزشک 
است، صحیح است یا خیر. یعنی مطمئن شویم 
هم شماره نظام پزشکی دارد و هم تخصص عنوان 

شده از سوی او صحت دارد. 
به گفته علی ساالریان؛ در گذشته اصالت سنجی 
پزشکان از طریق پروانه تأسیس مطب و مُهری 
که پای سرنسخه مربوط می نشاندند ممکن بود 
و از این طریق برای بیمار و داروخانه و همچنین 
به منظور پیگیری های حقوقی احتمالی بعدی، 
مشخص می شد کدام پزشک این دارو را تجویز 
کرده است. در فضای الکترونیک نیز باید چنین 
فرایندی پیش بینی شود تا در وهله نخست حقوق 

بیمار و سپس حقوق پزشک حفظ شود. 

به حداقل رساندن امکان هک کردن پزشکان  ◾
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره 
بــه حقوق بیمار در نسخه نویسی الکترونیک 
می گوید: باید مشخص باشد فــردی که در حال 
ارائه خدمات درمانی است آیا پزشک مربوط است 
و تخصص او با ادعایی که کرده مطابقت دارد یا 
خیر؛ این مهم فقط از طریق اصالت سنجی امضای 
الکترونیک امکان پذیر اســت. همچنین حقوق 
جامعه پزشکی در نسخه نویسی الکترونیک با 

اصالت سنجی امضای الکترونیک حفظ می شود 
تا مشخص شود فردی که در حال ارائــه خدمت 
درمانی اســت خــود پزشک اســت یا فــرد دیگری 
با داشتن نامِ کاربری و کلمه عبور پزشک، پشت 
سیستم او نشسته و از طریق نسخه نویسی 
الکترونیک برای بیماران دارو تجویز می کند. برای 
تشخیص هویت و اصالت سنجی ارائه دهنده 
خدمات سالمت راهکارهای متعددی پیشنهاد 
شده است. به طوری که پس از درخواست هر یک 
از همکاران پزشک، کارت امضای الکترونیک برای 
آن ها صادر می شود. عالوه بر این، یک اپلیکیشن 
موبایلی هم وجود دارد تا پزشکان بتوانند از طریق 
ُــد اصالت سنجی  آن به سامانه وصــل شوند و ک
برای ایشان صادر شود. روش دیگر این است که 
بــرای هر درمانگر یک امضای الکترونیک ویژه 
تعریف کنیم تا از طریق رایــانــه هــای مستقر در 
مطب و یا از طریق گوشی تلفن همراه، بتواند وارد 
اپلیکیشن شود و سپس به ارائه خدمات سالمت 
بپردازد. بر این اســاس همکاران می توانند با هر 
سه روش از امضای الکترونیک  خود در سامانه 
نسخه الکترونیک استفاده کنند و سازمان نظام 
پزشکی با توجه به اهمیت هویت و اصالت سنجی 
ارائه دهندگان خدمات سالمت تالش می کند تا 
حد امکان بتواند حفره های امنیتی سیستم های 
ــردن و  الکترونیکی را بپوشاند تــا امــکــان هــک ک
انکارپذیری ارائه کنندگان خدمات سالمت به 

حداقل ممکن برسد.

امضای الکترونیک در حال آماده سازی  ◾
به گفته ساالریان از چند سال پیش تاکنون این 
سازمان به کمک نهادهای مرتبط و وزارت بهداشت 
در مــورد اصالت سنجی و امــضــای الکترونیک 
پزشکان مطالعات و جلسات مقدماتی متعدد 
داشته است؛ زیرا یکی از پیش نیازها برای استقرار 
امــضــای الکترونیک صـــدور کـــارت الکترونیک 
برای اعضای سازمان بود. در حال حاضر بیش از 
1۰۰هزار کارت هوشمند الکترونیک برای اعضای 
سازمان نظام پزشکی صادر شده و این روند ادامه 
دارد و تــالش می شود تا پایان ســال جــاری همه 
ارائه دهندگان فعال خدمات سالمت دارای کارت 
هوشمند الکترونیک شوند. همچنین پس از آن، 
امضای الکترونیک هم در حال آماده سازی است 
و پیش بینی می شود تا یک ماه آینده بتوانیم آن را 
عملیاتی کنیم. البته امضای الکترونیک برخالف 
کــارت هوشمند الکترونیک که به تدریج صادر 
شد، به طور یکپارچه برای همه اعضای سازمان که 
شامل بیش از 3۰۰هزار پزشک می شود، عملیاتی 

خواهد شد. 

قانون خوبی که بد اجرا شد ◾
معاون فنی و نظارت ســازمــان نظام پزشکی در 
ــاوجــود همه مشکالتی که  ــد: ب ــه مــی افــزای ادامــ
نسخه نویسی الکترونیک برای جامعه پزشکی 
به همراه داشته، سازمان نظام پزشکی وظیفه 
خــود را که آمـــاده ساختن جامعه پزشکی برای 
ارائه این خدمات است با صدور کارت هوشمند 
الکترونیک و بــه کــارگــیــری شــیــوه هــای مختلف 
اصالت سنجی امضای الکترونیک انجام می دهد 
اما امید می رود این فرایند با عملیاتی شدن پرونده 
الکترونیک سالمت ایرانیان کامل شــود تا سه 
فرایند امضای الکترونیک، نسخه الکترونیک و 
پرونده الکترونیک سالمت موجب افزایش دقت 

و سرعت در ارائه خدمات سالمت شود. 
ساالریان در پاسخ به این پرسش که چرا بیشتر 
پــزشــکــان از نسخه نویسی الــکــتــرونــیــک ابـــراز 
نارضایتی می کنند، می گوید: هر قانون یا پروژه 
خوبی که بد اجرا شود دردسرآفرین خواهد شد. 
نسخه نویسی الکترونیک نیز اگر در بستر و زمان 
مناسب اجــرا می شد، در مقایسه با روش هــای 
سنتی موجب افزایش دقت و سرعت پزشکان 
می شد، اما همه ما به عنوان شهروندان این کشور 
می دانیم سرعت اینترنت چندان بــاال نیست، 
بــنــابــرایــن عملیاتی شـــدن نسخه الکترونیک 
آن گونه که باید اجرا نشد. یعنی در برخی مواقع 
کُد داروها و خدمات در بستر بیمه های مختلف 
ناهمگون اســـت. ضمن آنــکــه بـــرای بعضی از 
زیرگروه ها نسخه نویسی الکترونیک اجرا نشده، 
اتصال بیمه های مکمل درمان به نسخه نویسی 
الکترونیک کامل نیست و برخی از امکاناتی 
ــد در  که پزشکان در نسخه نویسی کاغذی دارن
نسخه نویسی الکترونیک حذف شده که موجب 

نارضایتی پزشکان و بیماران می شود. 

ضرورت ایجاد امضای الکترونیک برای پزشکان در گفت وگو با معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی

 نسخه نویسی الکترونیک
یار شاطر یا بار خاطر؟

ددستچينستچين

علی ساالریان
معاون فنی و نظارت
 
 سازمان نظام پزشکی

خدمات الکترونیک سالمت فقط نسخه نویسی 
الکترونیک نیست. متأسفانه نسخه نویسی 

الکترونیک را خیلی زودتر از وقت آن به صورت 
شتا بزده و فراگیر اجرا کردند که مشکالتی به 

همراه داشته است. چرا که قانون، نسخه نویسی 

الکترونیک را همراه با ایجاد پرونده الکترونیک 
سالمت ایرانیان پیش بینی کرده بود تا پزشکان 
هنگام ثبت نسخه الکترونیک، پرونده بیمار را 

مشاهده کنند تا عالوه بر کسب اطالع از وضعیت 
سالمت بیمار، از داروهایی که استفاده می کند نیز 

مطلع شوند، اما متأسفانه هنوز پرونده الکترونیک 
عملیاتی نشده و در واقع نسخه نویسی الکترونیک 

برای پزشکان به فرایندی تبدیل شده که با توجه به 
قطعی اینترنت و مشکالتی که در این حوزه داریم به 

جای اینکه یار شاطر باشد، بار خاطر شده است.

وزن کشی ناعادالنه
جواد صبوحی  پنجاه و دومین ماراتن ورود به 
آموزش عالی کشور از امروز آغاز می شود و تا روز 

شنبه یازدهم تیر ادامه خواهد داشت. 
یک میلیون و 48۹هزار و ۲۲۰ داوطلب در آزمونی 
که به گفته بسیاری، حاشیه های جدی را برای 
جامعه علمی کشور ایجاد کرده با یکدیگر بر سر 
تنها 1۵درصــد صندلی های دانشگاه ها رقابت 
می کنند. رقابتی نابرابر و دوپینگی که در یک 
سوی آن داوطلبان متمول و دانش آموزان مدارس 
خاص و در سوی دیگر، داوطلبان مناطق محروم 
قــرار دارنـــد. ضمن آنکه نتیجه ایــن وزن کشی 
ناعادالنه نیز تــالش بــرای تصاحب رشته های 

پزشکی است. 
اضطراب و نگرانی های داوطلبان، شائبه تقلب 
در آزمون ها، سود سرشار مافیای کنکور و... تنها 
بخشی از پیامدهای نیم قرن برگزاری کنکور در 
کشور است. ضمن آنکه در این میان نمی توان 
از حاشیه های ســازمــانــی کــه در متن پذیرش 
دانشجو قـــرار دارد؛ یعنی ســازمــان سنجش 

آموزش کشور گذشت.
حاشیه های پر رنگ تر از متن این مجموعه که 
برخی به آن »امپراتوری آزمــون« لقب داده اند 
کــار را به آنجا رســانــده که نمایندگان مجلس 
اواخــر تیرماه ســال گذشته موضوع تحقیق و 
تفحص از سازمان سنجش را که به باور آن ها در 
سالیان اخیر تبدیل به بازوی بازاریابی مؤسسات 
ــا  ــواری هـ ــرای رانـــت خـ ــ خــصــوصــی و مــحــلــی بـ
و ویــژه خــواری هــای برخی افـــراد شــده، با هدف 
صیانت از منابع بیت  المال و حقوق مــردم به 

تصویب برسانند. 
بــرگــزاری هــر ســالــه کنکور ســراســری بــه گفته 
متولیان برگزاری آن عالوه بر هزینه هایی که بر 
اقتصاد کشور وارد می کند، نه تنها داوطلبان 
ــاران و متولیان بــرگــزاری آن را  ــدرک کــه دســت ان
نیز سخت بــه خــود مشغول ساخته اســت. 
چنان که عبدالرسول پورعباس کــه حــاال پنج 
مــاه از ریاستش بر ســازمــان سنجش آمــوزش 
ــه سختی کـــار در  ــاره ب ــا اشــ کــشــور مــی گــذرد ب
قرنطینه کنکور به خبرگزاری فارس گفته است: 
»همکاران ما در سازمان سنجش آموزش کشور 
۵ تا ۶ ماه بدون هیچ دسترسی و وسیله ارتباطی 
ــودن خیلی سخت  هستند. از خــانــواده دور ب
است. تنها گیرنده قرنطینه، تلویزیونی است 
که آن هم شرایط ویــژه ای دارد، گیرنده دیگری 
در قرنطینه وجود ندارد، سقف قرنطینه دوالیه 

است و تمام سیگنال ها را رصد می کند.
در برگزاری کنکور سیستم های امنیتی فعال 
می شوند، تمام کشور اعم از نیروی انتظامی و 
اورژانس برای برگزاری آزمونی با امنیت کامل 
بسیج می شوند و هر کــدام برنامه ریزی خود 

را دارند«.
تحمیل ایــن هزینه ها بــر نــظــام اقــتــصــادی و 
اجتماعی و آسیب های پیش روی آن در حالی 
است که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در 
طرح ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی، این آزمون پر حاشیه قرار 

است از سال 14۰۲ دو بار در سال برگزار شود.
مسئوالن و متولیان آموزش عالی کشور عالوه 
بر اتخاذ ایــن تصمیم، پس از گذشت بیش 
از نیم قــرن تجربه بــرگــزاری کنکور و آزمــون و 
خطا برای آزمــودن بهترین راه برگزاری آن، به 
این نتیجه رسیده اند که شیوه فعلی جذب و 
پذیرش دانشجو ضمن تحمیل آسیب های 
روان شــنــاســی و جامعه شناسی بــر جامعه و 
داوطلبان و خانواده های آن ها، شیوه منسوخی 
در نظام های آموزشی دنیاست و باید عالوه بر 
حفظ رقابت بر سر رشته های پرطرفدار یعنی 
همان رشته های زیر گروه پزشکی و چند رشته 
نان و آب دار معدود دیگر ، بار سوابق تحصیلی 
را در پذیرش دانشجو افزایش داد. تصمیمی 
ــر شــدن تنور  کــه بسیاری معتقدند بــه داغ تـ
مافیای کنکور یا به قول برخی از وکالی مردم 
در مجلس »صنعت کنکور«، گــردش مالی 
8۲ هزار میلیارد تومانی آن و ادامه بی عدالتی 

آموزشی منجر خواهد شد.
اینکه آیا پس از شعار بی سرانجام حذف کنکور 
که نخستین بار 1۵ سال پیش با تصویب طرح 
نحوه پذیرش دانشجو در مجلس آغــاز شد، 
طرح ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان 
ورود به آموزش عالی می تواند به حاشیه های 
بــرگــزاری آن پــایــان دهـــد؛ پرسشی اســت که 
ــرای پاسخ قطعی بــه آن به  تاکنون متولیان ب

تفاهم نرسیده اند.

هر قانون یا برنامه خوبی که بد اجرا شود دردسرآفرین خواهد شد. نسخه نویسی الکترونیک نیز باید در بستر و زمان 
مناسب اجرا می شد اما شتاب زده و بدون توجه به زیرساخت ها پیاده شد. گزیدهگزیده
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۳۵۰ هزار چاه غیرقانونی ◾
محسن مــوســوی خــوانــســاری؛ کارشناس 
حوزه آب به ایسنا گفت: در کشور حدود 
۹۰۰هزار چاه داریم که حدود 3۵۰هزار چاه، 
غیرقانونی اســت. بنابر آمــار تــازه نیز احتماالً بیش از 
یک سوم چاه های موجود، غیرمجاز هستند. بیشتر 
افراد برای منافع خود در ویالسازی یا باغ های شخصی 

اقدام به حفر این چاه ها می کنند.

عضویت در نظام پرستاری با مدرک تقلبی ◾
محمد میرزابیگی؛ رئیس سازمان نظام 
پرستاری به مهر گفت: اوایل که به سازمان 
ــم، مــتــوجــه شدیم  نــظــام پــرســتــاری آمــدی
تعدادی از مــدارک در فرایند عضوگیری، غیرواقعی 
است. در بررسی مدارک متوجه شدیم رئیس دانشکده 
پرستاری را رئیس دانشگاه و مدیر گروه پرستاری را به 

جای رئیس دانشکده معرفی کرده اند.

رشته های بی فایده در دانشگاه ها ◾
به گزارش ایسنا، حمزه علی نورمحمدی؛ 
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: 
برخی از رشته ها در دانشگاه ها اساساً 
فایده ای ندارند. بهترین رشته برای بچه های ریاضی، 
برق است و در آخرین انتخاب در کنکور سراغ صنایع 
پتروشیمی می روند، در حالی که ما کشور نفتی هستیم 

و باید بیشتر به سراغ این رشته ها برویم.

نمی توان مواد مخدر را ریشه کن کرد ◾
ناصر اصــالنــی؛ مــعــاون مقابله بــا عرضه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر به فارس گفت: 
نــمــی تــوان مــوادمــخــدر را ریشه کن کــرد و 
هیچ جــای دنیا چنین اقدامی صــورت نگرفته است. 
اگر اطالعات عمومی افراد منحرف شده از موادمخدر 
افزایش یابد مواد را در خیابان هم ببینند هیچ گاه مصرف 

نمی کنند. 

جامعه

آموزش عالیآموزش عالیارتباطات و فناوری اطالعاتارتباطات و فناوری اطالعات محيط زیستمحيط زیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

 نیازی به چندین
پیام رسان داخلی نداریم

ــر ارتباطات و فــنــاوری اطــالعــات با حضور در برنامه  وزی
جهان آرا در شبکه افق به پرسش هایی در خصوص حوزه 

ارتباطات و فناوری اطالعات پاسخ داد.
عیسی زارع پور درباره برنامه این وزارتخانه برای حمایت 
از پــیــام رســان هــای داخــلــی گــفــت: وضــع پــیــام رســان هــای 
داخلی در سال  های اخیر بهتر شده است؛ اما به طور کلی 
برنامه ای برای حمایت از این پیام رسان ها داریم که تکلیف 

آن ها مشخص شود. 
زیرا به ۵ تا ۶ پیام رسان داخلی نیاز نداریم و حداکثر یک یا 

دو پیام رسان برای کشور مورد نیاز خواهد بود. 
ــه  از جــمــل ــی  ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــکـ ــ امـ زودی  بــــــه  گـــــفـــــت:  وی 
ــری، تــــمــــاس صــــوتــــی و مــکــالــمــه  ــ ــویـ ــ ــصـ ــ تــــمــــاس تـ
ــکـــه اپــــــراتــــــور هــــــا بـــــه ایـــــــن پــــیــــام رســــان هــــا  ــبـ  بـــــا شـ

اضافه می شود.

رئیس سازمان سنجش:

 آزمون های الکترونیکی 
جزو امن ترین آزمون هاست

عبدالرسول پورعباس؛ رئیس سازمان سنجش در خصوص 
برگزاری آزمــون هــای الکترونیکی به فــارس گفت: در دوره 
قبلی مدیریت بنده در سازمان سنجش به سوی خدمات 
مدرن رفتیم، گام پایانی مانده و آن هم برگزاری آزمون های 
هوشمند تمام الکترونیک است، آزمون هایی که نیازمند 
کاغذ و دفترچه نباشند. می توانم قسم بخورم این آزمون ها 
جزو امن ترین و از بعد روحی روانی هم شاداب ترین آزمون ها 

برای داوطلبان است.
وی افزود: برگزاری آزمون های الکترونیکی اجرایی شده است 
و االن آزمون هایی مثل تولیمو و تافل در سازمان سنجش به 

صورت تمام الکترونیکی برگزار می شوند.
زیرساخت های برگزاری این آزمون ها فراهم شده و در حال 
توسعه این زیرساخت ها هستیم تا بتوانیم آزمون های بزرگ 

را با جمعیت های میلیونی در این بستر برگزار کنیم. 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

 دیپلم محیط زیست 
در دستور کار آموزش و پرورش

نــورهللا مـــرادی؛ معاون آمــوزش ســازمــان حفاظت محیط 
زیست به باشگاه خبرنگاران جــوان گفت: سند تحول 
معاونت آموزش سازمان محیط زیست برای یک دوره یک و 

پنج ساله نوشته شده است.
توسعه سواد محیط زیستی، شناخت مخاطبان تازه، ارتقای 
نقش ســازمــان هــای مردم نهاد و فعال کــردن سازمان های 
مردم نهاد غیرفعال، ورزش و محیط زیست، آموزش مدیران 

و تمام افراد فعال در این حوزه، از برنامه های این سند است.
وی همچنین افزود: بر اساس تعامالتی با آموزش و پرورش، 
در هنرستان های استان های فارس و خوزستان به صورت 

آزمایشی دو دوره دیپلم محیط بانی برگزار خواهد شد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دو واحد 
درس شناخت محیط زیست از مهر امسال در دانشگاه ها 

برای گسترش سواد محیط زیست تدریس خواهد شد.



استقالل پهلوان را 
به جای رضاوند 

می خواهد
در هفته های گذشته 

این گونه عنوان شده بود 
که استقالل و فوالد بر سر 
معاوضه آرش رضاوند و 

علیرضا کوشکی به توافق 
نهایی دست پیدا می کنند 

اما دیروز اخبار جالب و 
غیرمنتظره ای از باشگاه 

استقالل به گوش رسید.
ظاهراً استقاللی ها در 
جدیدترین درخواست 

خود برای انتقال قطعی 
رضاوند به فوالد، از 

همتایان خوزستانی خود 
درخواست کرده اند که 

به جای کوشکی، احسان 
پهلوان آبی پوش شود. 
حال باید منتظر بود و 

دید استقالل و فوالد در 
نهایت چگونه با یکدیگر 
به توافق خواهند رسید.

در  حاشيه

واکنش سپاهان 
 به قرارداد

  70 میلیاردی 
با دانشگر

علی ناظری مدیر روابط 
عمومی باشگاه سپاهان 

در واکنش به اخباری 
 پیرامون عقد قرارداد
 70 میلیارد تومانی 
با محمد دانشگر 

تأکید کرد: با قاطعیت 
اعالم می کنیم چنین 

پول هایی در نقل و 
انتقاالت خرج نمی کنیم 
و رقم انتقال دانشگر به 
اصفهان در قرارداد سه 
ساله به مراتب کمتر از 
70 میلیارد تومان بود.

خبرخبر
روزروز

  استرلینگ 
باشگاه چلسی با منچسترسیتی تماس 

گرفته و از تمایل خود برای به خدمت گرفتن 
رحیم استرلینگ خبر داد. شبهه درباره 

ماندگار شدن زیاش و پولیسیچ، اشتیاق 
توخل به جذب استرلینگ را افزایش داده.

  خامس رودریگز 
باشگاه الریان برای جدایی ستاره 

سابق رئال از این تیم به توافق 
رسیده و این بازیکن کلمبیایی در 
آستانه جدایی از این تیم قطری 

قرار دارد.او همبازی خلیل زاده بود.

  میرزایی 
بازیکن جدید استقالل در پیامی خطاب 

به هواداران سپاهان نوشت:» قصد و 
غرضی هم نبوده، آهنگی که پخش شد 
)آهنگی در مورد قهرمانی استقالل( را 

دوست من گذاشت. حاللم کنید«.

پیشکسوت فوتبال 
و ســرمــربــی اسبق 
ــلـــی اعــــالم  ــیـــم مـ تـ
کرد به هیچ عنوان 
نــتــخــابــات  ا وارد 
فدراسیون نخواهد 
شد.علی دایی در جریان یک نشست 
خبری در خصوص شرایط نابسامان 
ــه مــوجــب  ــ ــال ک ــبـ ــوتـ ــون فـ ــ ــی ــدراســ ــ ف
تأثیرگذاری در روند برنامه ریزی تیم 
ملی ایران هم شده است، عنوان کرد: 
ــن بـــاره نمی توانم  نظر خــاصــی در ای
بدهم، اما االن فدراسیون فوتبال ما 
درســت اداره می شود؟ جــواب من را 
بدهید. کسی هست بــه مشکالت 

تیم ملی رسیدگی کند؟
او ادامـــه داد: موقعی کــه تیم ملی 
فــوتــبــال قــطــر در ایـــن گــرمــا تصمیم 
می گیرد در اسپانیا اردو بــزنــد، اما 
تیم ملی کشور ما بــرای اردو به قطر 
مــــی رود، شــمــا خـــود بــه خـــود جــواب 
سؤالتان را می گیرید. من کاری به این 

مسائل ندارم.
ــران  ســرمــربــی پــیــشــیــن تــیــم مــلــی ایـ
در خــصــوص ایــنــکــه گفته مــی شــود 
سیاسیون در ورزش و فوتبال دخالت 
می کنند، اظهار کــرد: ما فقط شعار 
ــم کـــه ســیــاســت بـــه ورزش  مــی دهــی
دخالتی ندارد، اما وقتی نگاه کنید، در 

تمام دوره ها چنین چیزی بوده است. 
من تا به حال نشنیدم که نمایندگان 
مجلس بخواهند سرمربی تیم ملی را 
انتخاب کنند ولی باید باور کنیم در 

بُرهه حساسی قرار داریم.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
آیا تیم ملی می تواند در جام جهانی 
ــراز کـــرد: باید  قطر نتیجه بگیرد، ابـ
ببینید امکاناتی که تیم ملی دارد، 
ــن مسائل به  چــطــور اســـت؟ همه ای
مدیریت)فدراسیون( برمی گردد که 
باید امکانات را فراهم کند. متأسفانه 
ما فقط شعار می دهیم و به آن عادت 

کردیم ولی عمل نمی کنیم.
شما در نظر بگیرید ما از چه گروهی 
از مرحله مقدماتی جام جهانی باال 
آمــدیــم و بــا چــه تــیــم هــایــی مسابقه 
دادیم. خودمان را که نمی توانیم گول 
بزنیم. جام ملت های عرب نشان داد 

ما در چه گروهی بودیم.
ــا دربــــاره  ــ او در پــاســخ بـــه ایــنــکــه آی
حـــضـــورش در تــیــم مــلــی بــه عــنــوان 
ــا او  جانشین دراگــــان اســکــوچــیــچ ب
صحبت شــده اســت یا خیر، عنوان 
کــرد: نــه، چنین چیزی نیست و این 

پیشنهاد نشده است.
پیشکسوت فــوتــبــال ایـــران در مــورد 
اینکه برخی اعتقاد دارند او می تواند 
فرشته نجات فدراسیون در وضعیت 

نابسامان مدیریتی فعلی آن شود، 
گفت: من اگــر بتوانم، فرشته نجات 
خــــانــــواده ام خـــواهـــم بــــود! ریــاســت 
فدراسیون فوتبال، جایگاه من نیست. 
من اگر می خواستم رئیس فدراسیون 
شوم، خیلی وقت پیش به عنوان وزیر 
ورزش انتخاب شده بودم. چندین بار 
به من پیشنهاد شد، اما قبول نکردم و 
نمی کنم. جایگاه اجتماعی خودم بین 
مردم را با هزار تا از این پست و مقام ها 

عوض نمی کنم.
او با بیان اینکه اسم قراردادهای االن 
ــراز کـــرد: حــدود  میلیاردی اســـت، ابـ
ــال قــبــل قــیــمــت دالر  ســـه، چــهــار سـ
۴-۳ هـــزار تــومــان بـــود. االن هــم اگر 
ــرارداد فوتبالی ها ۳ میلیارد باشد،  ق
چه می شود؟ به نظرم اصــالً قــرارداد 
میلیاردی معنا ندارد. میلیاردِ االن را 
باید با میلیون سال های قبل مقایسه 
کــنــیــم. بــه نــظــر مــن کــســانــی کــه االن 
موجب خوشحالی مردم می شوند و با 
تمام وجودشان کار و تمرین می کنند، 
از خیلی مسائل می گذرند و همچنین 
فاصله زمانی کوتاهی در دوران بازی 
ــــد، حقشان  ــی دارن و فعالیت ورزشـ
است چنین قراردادهای میلیاردی را 
بگیرند. ما نسبت به فوتبال سراسر 
دنیا کمتر پول می دهیم و ورزشکاران 

ما دریافتی کمتری دارند.

علی دایی در نشست خبری:

چندبار پیشنهاد وزیر شدن را رد کردم
زیر ذره بين

منهای فوتبال

 حمیسی : 
قول تیم  ملی به بازیکن دادن تخلف است
 ورود حراست فدراسیون 

به قراردادهای عجیب بازیکنان
رئیس حراست فدراسیون فوتبال گفت: هر 
موضوعی که در بند قراردادها به صرفه و صالح 

فوتبال نباشد، محکوم است.
محمدحسین حمیسی درباره اینکه با توجه به 
مسائل مطرح شده نسبت به افزایش بی رویه 
مبلغ قرارداد بازیکنان در فصل جدید لیگ برتر، 
آیا حراست فدراسیون فوتبال راهکارهایی برای 
کنترل این موضوع و برخورد با متخلفان در نظر 
گرفته است، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی، 
حراست فدراسیون طبق تعامل با سازمان لیگ 
به ایــن مسائل ورود خواهد کــرد. تمام مــوارد 
مطرح شده را بررسی کرده و براساس منافع و 

مصالح فوتبال کشور اقدام خواهیم کرد.
وی درمــــورد مــطــرح شـــدن بــنــدهــای عجیب و 
غریب در مفاد برخی از قراردادها  مثل بند فسخ 
قرارداد بدون پرداخت غرامت در صورت داشتن 
پیشنهاد خارجی پس از پایان جــام جهانی، 
توضیح داد: درمورد بند قراردادها به این دلیل که 
هنوز به سازمان لیگ ارسال نشده نمی توان نظر 
دقیقی داد. البته باید دید چرا چنین اتفاقاتی 
می افتد و علت  این موارد باید توسط کارشناسان 
و در ادامه کارگروهی که در سازمان لیگ است، 
بررسی شود. باید دید این بندها براساس منافع 
باشگاه هاست؟ در قــراردادهــا منافع باشگاه و 
بازیکن باید لحاظ شود و در نهایت باید منافع 

فوتبال ملی در نظر گرفته شود.
رئــیــس حــراســت فــدراســیــون فــوتــبــال تصریح 
کــرد: برخی باشگاه ها شکوائیه خــود را دربــاره 
مسائل نامتعارف مالی به ما رسانده اند. باید این 
نظرات را در قالب یک کار کارشناسی با حضور  
متخصصان امر و حتی خود مدیران برنامه ها 
بررسی کنیم تا مشخص شود علت و عوامل 
چنین قول و قرارهایی چیست. هنوز باشگاه ها 
در مرحله نقل و انتقاالت هستند و قراردادهای 
خود را برای سازمان لیگ ارســال نکرده اند اما 
پس از دریافت قراردادها، تالش می کنیم قبل از 
صدور کارت بازی برای بازیکنان همه ارزیابی های 
الزم را صورت داده و به جمع بندی نهایی برسیم. 
هر موضوعی که به صرف و صالح فوتبال ملی 
و باشگاهی نباشد محکوم است و با یک نظر 

کارشناسی با آن برخورد خواهد شد.
وی درباره اینکه مدیران باشگاه استقالل مدعی 
هستند باشگاه رقیب به سعید صادقی قول 
داده در صــورت عقد قـــرارداد با این تیم، راهی 
جام جهانی خواهد شد، گفت: اصل را بر این 
می گذاریم چنین ادعایی واقعیت نــدارد؛ زیرا 
اینکه باشگاهی به بازیکن وعده بدهد در صورت 
عقد قرارداد با تیم ما با تیم ملی به جام جهانی 
می روی، یک تخلف است. حراست فدراسیون 
فوتبال و کمیته اخالق هم به ماجرا ورود کردند.

 ماجرای دالرهای گمشده 
در فدراسیون ژیمناستیک!

در حالی که بیش از پنج مــاه اســت که وزارت 
ورزش برای فدراسیون ژیمناستیک سرپرست 
انتخاب کـــرده امــا هنوز مشکالت و مباحث 
مــدیــریــتــی و مــالــی مــربــوط بــه دوره ریــاســت 
ــت. در  فـــدراســـیـــون قــبــل کــمــاکــان مــطــرح اســ
جدیدترین موضوع پس ندادن لپ تاپ و هارد 
فدراسیون اســت که بــاوجــود اینکه از بودجه 
فدراسیون خریداری شده اما هنوز به فدراسیون 

تحویل داده نشده است. 
موضوع دیگر نیز شکایت دو مربی است. آن ها 
مدعی هستند در دو دوره مربیگری شرکت 
کرده اند که فدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی 
ــا مبلغ ۵00 دالر بــه نماینده  بــابــت آن دوره هــ
فدراسیون ایران پرداخت کرده اما آن ها مدعی 
هستند این مبلغ هنوز پس از گذشت دو سال 

به دست آن ها نرسیده است.
سرپرست فدراسیون  در این باره و با اشــاره به 
مشکل عدم بازگرداندن لپ تاپ و هاردگفت: 
بله ایــن دستگاه ها در اختیار آقــای سلیمانی 
دبیر سابق فدراسیون بوده و از آن ها استفاده 
می کرده است. ما چند بار حضوری و پیامی به 
او اعالم کردیم، گفته می آورد، اما هنوز نیاورده 
است. کپی خرید وسیله و رسید آن را که خود 
سلیمانی امضا کرده به او داده ایم و اعالم کردیم 

که مالکیت آن ها برای فدراسیون است.

WWW.QUDSONLINE.IR9843 چهارشنبه 8 تیر 1401  29 ذی القعده 1443  29 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره

رمضانی در استقالل ماندنی شد  ◾
مهاجم تیم فوتبال استقالل پس از مذاکره با مسئوالن 
باشگاه استقالل قراردادش را تمدید کرد. آرمان رمضانی 
که قـــراردادش با این تیم به اتمام رسیده بــود، پس از 
جلسه با مدیرعامل باشگاه استقالل، قرارداد خود را به 
مدت دو فصل دیگر تمدید کرد. رمضانی سابقه بازی 
در تیم های ملوان، فجر ، پاس ، مس ، اکسین ، سایپا و 

پرسپولیس را دارد.

دوبازیکن جدید آبی ها  ◾
امید حامدی فر، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال 
صنعت نفت آبادان که مورد توجه استقالل قرار گرفته 
بود، با اعالم رسمی این باشگاه به استقالل پیوست. 
همچنین رضا میرزایی، هافبک فصل گذشته سپاهان با 
مدیران باشگاه استقالل به مذاکره نشست و برای عقد 
قرارداد دو ساله به توافق رسید که قرار است به زودی این 

انتقال به صورت رسمی اعالم شود.

عنایتی پیشنهاد حضور در کادرفنی استقالل را رد کرد ◾
رضــا عنایتی کــه پیش از انتخاب ریــکــاردو ساپینتو 
پیشنهاد سرمربیگری استقالل را دریافت کرده ، پس از 
انتخاب این سرمربی پیشنهاد حضور در کادرفنی آبی ها 
را رد کرد.آقای گل سابق استقالل که عملکرد موفقی 
در سرمربیگری داشته است، قصد دارد همچنان در 
همین جایگاه به فعالیتش ادامه بدهد و به همین دلیل 

این پیشنهاد را رد کرد.

مدافع پرسپولیس فسخ کرد ◾
احسان حسینی قـــراردادش با باشگاه پرسپولیس را 
به صورت رسمی فسخ کرد تا تیم جدیدی بــرای خود 
انتخاب کند.او در نیم فصل نخست حضورش در پدیده 
۱۱ بازی انجام داد و یک گل به ثمر رساند و در فصل اخیر 
نیز یکی از نفرات ثابت تیم مشهدی بــود. حاال باید 
منتظر بود و دید درنهایت مقصد بعدی این بازیکن چه 

تیمی خواهد بود. 

از اوایل هفته اول لیگ ملت ها بو   د که امین اسماعیل نژاد 
جایگزین صابر کاظمی در ترکیب 6 نفره تیم ملی والیبال 
ایران شد؛ قابل پیش بینی بود با توجه به فرم فوق العاده 
اسماعیل نژاد در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا، او 
کامال آماده باشد اما شاید هیچ کس فکرش را نمی کرد که این پشت 

خط زن جوان تا این حد درخشان ظاهر شود.
ــود عملکرد نــه چــنــدان خـــوب تیم ملی در هفته اول، امین  بــا وجـ
اسماعیل نژاد نمایش های جذابی ارائــه داد و نوید ظهور یک ستاره 
فوق العاده را در والیبال ایران داد؛ پرش های عجیب و غریب امین و 
قدرت دست حیرت انگیز او نگاه ها را به خود جلب کرد و حتی چند 
باری صفحات فدراسیون جهانی والیبال، اسپک های زیبای این بازیکن 

را به اشتراک گذاشت که  با تمجید کاربران نیز مواجه شد.
اسماعیل نژاد در هفته دوم و با هماهنگی بیشتر با محمدطاهر وادی 
فرم  به مراتب بهتری را از خود به نمایش گذاشت و در همه بازی های 
ایران لقب امتیازآورترین بازیکن تیم را یدک کشید. نه اینکه او دفاع 
نشد، اما می توان به جرئت گفت مقابله او با مدافعان بزرگ دنیا به 

یک چالش سخت و پیچیده برای آن ها تبدیل شد.
امین ۲۵ ساله به قدری خوب بوده که حاال باالتر از رقبای گردن کلفت 
خود مثل صابر کاظمی و بردیا سعادت پشت خط زن اول تیم ملی 
محسوب می شود. او خوب می داند با توجه به این رقبا نه تنها باید 
کیفیت خود را حفظ کند که همین طوری به پیشرفت خود ادامه دهد؛ 
اتفاقی که در صورت رخ دادن می تواند او را به یکی از بهترین های دنیا 

در پست خودش تبدیل کند.
ــای اخیر آمـــاری از ســوی FIVB در رابــطــه بــا امتیازآورترین  در روزهـ
بازیکن های لیگ ملت ها تا هفته دوم منتشر شد که بر این اساس 
امین اسماعیل نژاد در رتبه هشتم قرار داشت. در صدر این جدول 
نیز ستاره شناخته شده والیبال دنیا یعنی نیمیر عبدالعزیز هلندی 

مشاهده می شد.
در ادامــه این آمــار و ارقــام جالب این بار در بخش بهترین اسپکرها 
امین اسماعیل نژاد نگاه ها را به خود جلب می کند. ستاره ۲۵ ساله 
و  سورپرایز ایــران در VNL۲0۲۲ با ۱۱۳ اسپک  موفق پس از نیمیر 
عبدالعزیز و برونو لیمای آرژانتینی در رتبه سوم قرار دارد که در نوع خود 

اتفاق خیره کننده ای محسوب می شود.
امین اسماعیل نژاد با موفقیت ۵۸.۵۵ درصدی در اسپک های خود 
از هر فوق ستاره دیگری در لیگ ملت ها آمار بهتری را از خود به ثبت 

رسانده است.

ظهور یک بازیکن در سطح جهانی

 اسماعیل نژاد باالتر از 
همه فوق ستاره های دنیا  

گزارش

ستارگان ورزش

ــاره دروازه بـــــان اســتــقــالل خــبــری بــا این  ــ درب
ــه ای بــا باشگاه  ــرارداد دوســال ــ مضمون کــه ق
استقالل منعقد کرده، منتشر شده که اصل 
ایــن خبر مشخص نیست از چــه منبعی 
ــان  ــ از باشگاه استقالل آمــده چــون دروازه ب
استقالل درگفت و گوی کوتاهی که با روزنامه 
قدس داشت، اعالم کرد هنوز قرارداد جدیدی 
ــکــرده اســـت. البته  ــا اســتــقــالل منعقد ن ب
استقالل قصد دارد دو فصل دیگر به قرارداد 

حسینی بیفزاید و عــالوه بر فصل 
آتی سه سال دیگر این دروازه بان را 
دراختیار داشته باشد، اما حسینی 
تاکنون زیربار تمدید قراردادش نرفته 
است. دلیل این ماجرا پیشنهادی 

است که از لیگ پرتغال 
بــــــــرای دروازه بـــــــــــــان 
استقالل آمده است. 
امــا شاید ایــن سؤال 
پیش بیاید چه طور 
ــی کــه با  ــ ــان ــ دروازه ب
ــرارداد  استقالل قـ
دارد، می تواند از 
این باشگاه جدا 
شـــــــود؟! پــاســخ 
روشن است. در 
قرارداد حسینی 
با استقالل قید 

شده در ازای پرداخت ۱00 هزار دالر می تواند 
استقالل را به مقصد یک تیم خارجی ترک 
کند. رقم ناچیزی که شاید آن روز که مدیران 
استقالل درحال تمدید قرارداد با این بازیکن 
بودند، هرگز تصور نمی کردند روزی فرا برسد 
که فعال بشود. حسینی اما در فصل بیست 
ویکم آن قدر درخشید که حاال تیمی از پرتغال 
او را می خواهد و پرداخت چنین مبلغی نه 
برای حسینی دشوار است و نه باشگاهی 

که او را می خواهد. 
به ایــن ترتیب استقالل بــرای تمدید 
ــان کــاری دشــوار  ــ ــرارداد ایــن دروازه بـ ــ ق
پیش رو دارد و اگر می خواهد مهم ترین 
بــازیــکــن خــــود را که 
درلیگ بیست و یکم 
اســـبـــاب قهرمانی 
آبی ها را فراهم کرد 
وبـــه واقــــع بهترین 
بازیکن فصل هم بود، 
فراهم کند باید دست 
بــجــنــبــانــد و ایــن 
بازیکن را در ترکیب 
اســتــقــالل حفظ 
کــنــد. پرتغالی ها 
ــان جــذب  ــواهــ کـــه خــ
حسینی  هستند پیشنهاد 

خوبی به  وی داده اند.

شماره یک توافق با استقالل را تکذیب کرد!

حسینی پرتغالی می شود؟
قــرارداد بیل در پایان فصل گذشته با رئال 
مادرید به اتمام رسید و او به عنوان بازیکن 
ــراردادی را با  ــ آزاد از ایــن تیم جــدا شــد تــا ق

لس آنجلس اف سی امضا کند. 
انتقال او به لیگ آمریکا یکی از بمب های 
نقل و انتقاالتی این لیگ بود و بسیاری از 
هواداران فوتبال در این کشور را هیجان زده 
کـــرد، چــرا کــه تــصــور تــمــاشــای بـــازی بیل از 
ــزدیــک بـــرای بــســیــاری از آن هـــا جـــذاب و  ن

هیجان انگیز است. 
این ستاره تیم ملی ولز نتوانست عملکرد 
خــوبــی را در ســال هــای اخــیــر در سانتیاگو 
برنابئو از خود به نمایش بگذارد و مشکالت 

بسیاری را در رئال مادرید تجربه 
کرد اما مدیران لس آنجلس 

و  ســـــــــــــــــی  اف 
فوتبال دوستان 

آمــریــکــایــی 
امـــیـــدوار 
هــســتــنــد 

او درخشش 
ــد ســـــــال قــبــل  ــ ــن چــ

خودش را در این تیم تکرار کند. 
انتقال بیل به این تیم باعث شده 
که غرامت 7۵ هزار دالری به دلیل 
قانون لیگ آمریکا در زمینه ثبت 
قرارداد بازیکنان خریداری شده 

ــه نـــام دیــســکــاوری  از لــیــگ هــای خــارجــی ب
لیست به باشگاه اینترمیامی که مالکیت 
 آن بــرعــهــده دیــویــد بــکــام اســـت پــرداخــت 

شود. 
این قانون به این شکل عمل می کند که اگر 
باشگاهی از لیگ آمریکا مشتاق به جذب 
ــاره او  بازیکنی باشد باید ایــن بند را دربـ
فعال کرده و شانس انتقالش به 
ام ال اس را از آن خود کند. 
بــنــابــرایــن، بـــا تــوجــه به 
ــامــی  ــی ــرم ــت ــن ــه ای ــنـــکـ ایـ
پیش از ایــن نسبت به 
ــراز  ــ ــیــل اب ــرت ب ــ ــذب گ جــ
عــالقــه کـــرده و ایــن بند 
ــود،  ــرده ب ــ را فــعــال ک
لس آنجلس اف سی 
مجبور شد که مبلغ 
7۵ هـــزار دالر بــه این 
باشگاه بپردازد تا بند 
خرید او را از آن خود 
کند. هــدف به کارگیری 
ایـــن قــانــون ایـــن اســـت که 
قیمت یک بازیکن به دلیل 
رقـــابـــت بــیــن دو بــاشــگــاه 
ــرود و  ــ ــاال نـ ــ آمــریــکــایــی ب
 سقف دستمزد نیز حفظ 

شود.

ورزش7

هنر نقل و انتقاالت

سود 75 هزار دالری بکام از انتقال بیل 



   روابط با 
دمشق را از سر 
می گیریم  
»خلیل الحیه« رئیس 
دفتر روابط عربی 
و اسالمی جنبش 
حماس در  گفت وگوی 
تفصیلی با روزنامه 
االخبار با تبیین 
نقش ایران در محور 
مقاومت، خبر داد: 
این جنبش قصد 
دارد روابطش با 
دمشق را از سر بگیرد. 
خلیل الحیه گفت: 
یک مناقشه داخلی 
و خارجی در سطح 
حماس برای حل و 
فصل بحث مربوط 
به احیای روابط با 
سوریه انجام شد. با 
پایان یافتن مباحث، 
تصمیم گرفته شد به 
دنبال احیا و بازگشت 
رابطه با دمشق 
باشیم.

یادداشت

بدون تیتر

عروس هزار داماد خاورمیانه
تحلیلگر  هانی زاده،  حسن 
مسائل بین الملل   پس از یک 
سلسله گــفــت وگــوهــای سیاسی 
میان جریان های مختلف، سرانجام 
پنجشنبه 2 تیر مــاه نجیب میقاتی از سوی 
»میشل عون« رئیس جمهور لبنان مأمور تشکیل 
کابینه شد تا شاید بتواند کشتی ناآرام سیاسی 
ایــن روزهـــای »عــروس خاورمیانه« را به ساحل 
آرامــش برساند. با وجود این، پس از یک هفته 
رایزنی های مربوط به تشکیل دولت نشان می دهد 
همان طور که پیش بینی می شد برخی طرف های 
داخلی و خارجی با سنگ اندازی قصد مداخله و 

مانع تراشی در این روند را دارند.
به نظر، معرفی میقاتی به عنوان نخست وزیر 
مکلف بــه تشکیل کابینه بــا تــوجــه بــه مشی 
مــیــانــه روی و همچنین دوری جستن وی از 
جریان المستقبل سعد حریری، گامی بجا و 
سنجیده بود که با استقبال خوبی روبه رو شد. 
اما مانع تراشی ها در مقابل این روند در سه سطح 
داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای قابل توجه 
است. در صحنه داخلی حزب قوات لبنانیه به 
ریاست سمیر جعجع، ولید جنبالط رهبر حزب 
سوسیالیست ترقی خواه و دروزی هــای لبنان و 
برخی طیف های نزدیک به سعد حریری مقابل 
ایــن فرایند قــرار دارنـــد. آن هــا با دستورکارهای 
صادر شده از خارج درصدد هستند به هر شکل 
ممکن در مقابل هر دولتی که رویکرد متعادلی 
دربرابر حزب هللا دارد ایستاده و آن را به ناکامی 
بکشانند. در سطح منطقه ای هم عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی به دلیل استقالل 
رأی و عدم حرف شنوی با میقاتی میانه خوبی 
ندارند. در سطح باالتر هم آمریکا، فرانسه و رژیم 
صهیونیستی به دلیل رویکرد نرم نخست وزیر 
مأمور تشکیل کابینه مقابل حــزب هللا، با وی 

مشکل دارند. 
نخست وزیری میقاتی در گذشته مثبت ارزیابی 
شده و به همین دلیل آمریکا ترجیح می دهد با 
سنگ اندازی مقابل اقدامات وی، بن بست در 
جامعه لبنانی را ادامه داده و ضمن افزایش فشار 
اقتصادی بر جامعه لبنان، مقاومت را به عنوان 

متهم معرفی و در تنگنا قرار دهد. 
بنابراین به نظر می رسد با وجود این موانع تشکیل 
کابینه لبنان در کوتاه مدت به سرانجامی نرسیده 
و این عدم ثبات سیاسی خطری است که بیش 
از پیش لبنان را در خطر فروپاشی اقتصادی قرار 

می دهد.

»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان 
می گوید کشورش قصد دارد روابــط با ترکیه را 

عادی سازی کند.
 دادگاه نظامی غزه روز گذشته چهار جاسوس 

ــه اعــــدام و  ــزه را ب ــــم صهیونیستی در غـ رژی
حبس های چند ساله محکوم کرد. 

علی الفتالوی از اعضای ائتالف فتح عراق با 
اشاره به تشدید حمالت ترکیه به اراضی عراق 
اعالم کرد پاسخ مقاومت به این حمالت کوبنده 

خواهد بود.
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جهان

مهدی خالدی   هر چند برخی تحلیلگران 
والدیمیر پوتین را به دلیل فشردن دکمه آغاز 
جنگ با اوکراین متهم کرده و مورد سرزنش 
قرار می دهند با وجود این در همین فضا هم 
تحلیلگرانی هستند که معتقدند آنچه »مرد 
یخی« را وادار به آغاز این حمله کرد رویکرد 
تهاجمی زیر پوستی غرب در قبال روسیه و گسترش پیمان 
نظامی ناتو تا بیخ گوش این کشور بود. این حقیقتی است که 
رئیس جمهور روسیه نیز بر آن تأکید دارد. والدیمیر پوتین بارها 
گفته عدم توقف گسترش ناتو او را مجبور کرد به اوکراین حمله 
کند. وی یک ماه پیش طی یک سخنرانی با بیان اینکه قرار 
نبود ناتو پس از فروپاشی شوروی تا این حد به روسیه نزدیک 
شود، افزود: شما در دهه ۱۹۹۰ به ما وعده دادید ناتو حتی یک 
سانتیمتر هم به شرق گسترش پیدا نخواهد کرد اما نه تنها این 
موضوع تحقق نیافت بلکه در این سال ها ۱۴ کشور اروپای شرقی 

به تدریج به ناتو ملحق شدند؛ این برای ما غیرقابل قبول است.
با وجود این، کشورهای غربی که به چشم پوشی از برخی حقایق 
در راستای منافع خود عادت دارنــد همچنان تالش می کنند 
با بزرگ جلوه دادن خطر روسیه و چین، گسترش نظامی گری 
خود در سطح جهان را توجیه کنند. همین موضوع در آخرین 
نشست سران سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( که روز 
گذشته در میان تدابیر شدید امنیتی در مادرید پایتخت 
اسپانیا آغاز شد نیز بازتاب داشت. بلومبرگ به نقل از منابع 
آگاه گزارش داد: ناتو در این نشست مفهوم راهبردی جدیدی 

را تعریف و در آن بر موضوع تقویت همکاری برای مقابله با پکن 
و مسکو تمرکز می کند. »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه 
چین در واکنش به این رویکرد خصمانه، ضمن توصیه به ناتو 
برای دست برداشتن از اظهارات تحریک آمیز برضد پکن، از 
غرب خواست ذهنیت جنگ سرد، بازی حاصل جمع صفر و 

جست وجوی »دشمنان خیالی« را کنار بگذارد.
با این حال این روزهــا ظاهراً تقابل جویی غرب در برابر بلوک 
شــرق حتی از مرزهای جغرافیای دوره جنگ ســرد هم عبور 
کــرده اســت. در همین راستاست که چند روزی می شود از 
مفهوم جدیدی با عنوان »ناتو خاورمیانه ای« پرده برداری شده 
است. یکی دو ماه پیش و در آستانه جنگ اوکراین نیز اخباری 
از احتمال شکل گیری ائتالفی میان متحدان آمریکا در شرق 
آسیا )ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند( زیر سایه ناتو به گوش 
رسید. همه این تحوالت از تالش ایاالت متحده برای گسترده 
دامنه نظامی گری در سطح جهان حکایت دارد؛ موضوعی که 
می تواند جهان ما را بیش از پیش در خطر جنگ و نابودی قرار 
دهد. این موضوع یعنی جنگ طلبی غرب واقعیتی است که 
بسیاری از تحلیلگران غربی نیز به آن اعتقاد دارند. پیرو همین 
نکته روز گذشته یک عضو کمیته فرعی امنیت و دفاع پارلمان 
اروپا )SEDE( ناتو را بزرگ ترین تهدید برای صلح جهانی خواند. 
»هروه جووین« در این باره گفت: ناتو خطری بزرگ است، زیرا 
اتحادیه اروپا را به سمت رویارویی با روسیه و چین سوق می دهد 
و به دنبال تخریب »منطقه حائل« با مجبور کردن کشورهای 

بی طرف به جهت گیری در این رویارویی است.

تحلیلی بر رویکرد جنگ طلبانه غرب به بهانه برگزاری اجالس مادرید

»دشمنان خیالی« ناتو
زینب اصغریان   جان جوزف مرشایمر، از اندیشمندان 
مطرح نئورئالیسم تهاجمی در آمریکا با انتشار گزارشی 
تحلیلی در پایگاه نشنال اینترست به بررسی علل و 
پیامدهای بحران اوکراین پرداخته است. از نظر مرشایمر 
علل بحران اوکراین را می توان در دو دسته خالصه کرد: نخست، ایاالت 
متحده مسئول اصلی ایجاد بحران اســت. این به معنای انکار این 
نیست که پوتین جنگ را آغاز کرد و او مسئول هدایت روسیه در جنگ 
است. همچنین نمی توان انکار کرد متحدان آمریکا تا حدی مسئولیت 
دارند. دوم، دولت بایدن از آغاز جنگ، فشارها بر روسیه را چند برابر 
کــرده انــد. واشنگتن و متحدان غربی اش متعهد به شکست قاطع 
روسیه در اوکراین و اعمال تحریم های جامع برای تضعیف شدید قدرت 
روسیه هستند. ظاهراً ایاالت متحده به طور جدی عالقه ای به یافتن 
راه حل دیپلماتیک برای جنگ ندارد، به این معنی که جنگ احتماالً 

ماه ها و شاید سال ها به طول خواهد انجامید.
در ادامه این مطلب با طرح این پرسش که آیا روسیه به جهان دروغ 
گفته است، آمده: به طور گسترده و قوی در غرب باور دارند پوتین تنها 
مسئول ایجاد بحران اوکراین و جنگ جاری است. گفته می شود او 
جاه طلبی های امپریالیستی دارد. او به یک هدف شوم و دیرینه عمل 
می کند: پاک کردن اوکراین از نقشه جهان. اما در حالی که این روایت 
بارها و بارها در رسانه های جریان اصلی و تقریباً توسط هر رهبر غربی 
تکرار می شود، هیچ مدرکی برای حمایت از آن وجود ندارد. در واقع، 
شواهد قابل توجهی وجود دارد که پوتین در مقاله خود در ۱2 ژوئیه 

2۰2۱ اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. 
مرسایمر در انتها آورده: ممکن است کسی استدالل کند پوتین در مورد 
انگیزه های خود دروغ می گوید و می کوشد جاه طلبی های امپراتوری 
خود را پنهان کند. من پیشتر کتابی دربــاره دروغگویی در سیاست 
بین الملل نوشته ام )چرا رهبران دروغ می گویند: حقیقت دروغ در 
سیاست بین الملل( و برای من واضح است پوتین دروغ نمی گفت. 
یکی از یافته های اصلی من این است که رهبران، زیاد به یکدیگر دروغ 
نمی گویند. آن ها بیشتر به مردم خود دروغ می گویند. در مورد پوتین، 
هر کس در مورد او فکر می کند او سابقه دروغ گفتن به رهبران دیگر را 
ندارد. شاید بهترین شاخصی که نشان می دهد پوتین برای فتح و جذب 
اوکراین تمایلی ندارد، راهبرد نظامی است که مسکو از آغاز کارزار به کار 

گرفته است. ارتش روسیه برای فتح تمام اوکراین تالش نکرد. 

 علل و پیامدهای بحران اوکراین 
از نگاه جان مرشایمر 

رصد

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تولد محمد سرشار نویسنده )1360 ه ش(
محمد سرشار؛ نویسنده، پژوهشگر و فعال 

فرهنگی متولد هشتم تیر ماه سال 1360 در شیراز 
است. محمد سرشار، فرزند محمدرضا سرشار 
مشهور به رضا رهگذر، نویسنده و پژوهشگر و 

منتقد ادبی و گوینده سابق برنامه رادیویی »قصه 
ظهر جمعه« است. او از سال ۹۴ تا همین چند ماه 

 پیش سکان مدیریت شبکه کودک تلویزیون را 
بر عهده داشت .

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/08

4/05

اذان مغرب

20/45

غروب خورشيد

20/24
 نیمه شب شرعی

00/15
طلوع فردا

5/52

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/35

3/29

اذان مغرب

20/15

غروب خورشيد

19/53
 نیمه شب شرعی

23/41
طلوع فردا

5/17

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

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

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

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

عراقعراقآمریکاآمریکا مصرمصر
 کشف ۴6 جسد 

داخل یک کامیون در تگزاس
رسانه های آمریکا اعــالم کردند یک کامیون پُر از جسد در 
شهر سن آنتونیو ایالت تگزاس کشف شده است. به گزارش 
ان بی سی نیوز،  چارلز هود، رئیس آتش نشانی شهر سن آنتونیو 
می گوید دست کم جسد ۴۶ نفر از مهاجران کشف شده و 
۱۶نفر از جمله چهار کودک نیز به بیمارستان اعــزام شدند. 
ویلیام مک مانوس، رئیس پلیس این شهر هم مدعی شده 

تاکنون سه نفر در زمینه این حادثه بازداشت شده اند. 

موضع گیری تند مقتدی صدر 
علیه رئیس جمهور عراق

رهبر جریان صدر از خودداری رئیس جمهوری عراق از امضای قانون 
»جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی« به شدت 
انتقاد کرد. مقتدی صدر در توییتر خود نوشت: مایه بسی شرم است 
کسی که رئیس جمهوری عراق نامیده می شود، مخالف امضای 
قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. این 
مایه ننگ مردم عراق است که رئیس جمهورشان شخصیتی موافق 

عادی سازی روابط و بلکه سرسپرده به غرب و شرق است.  

 دیدار رئیس جمهور مصر 
با سلطان عمان

»عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر که به عمان سفر 
کرده روز گذشته در کاخ العلم العامر با سلطان هیثم بن طارق 
دیدار و در مورد مسائل مورد عالقه به تبادل نظر پرداختند. 
سفر السیسی به عمان همزمان با تحرکات سیاسی و سفرهای 
متقابل مسئوالن ارشــد منطقه پیش از سفر »جــو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا به منطقه و برگزاری نشست با سران 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، انجام شده است. 

      صفحه 8
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آگهی مناقصه عمومی ) دو مرحله ای ( 
شماره 401/24  )نوبت اول(

شرکت تولید نیروی برق کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گذار( در نظر دارد مناقصه »انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ایستگاه گاز صد هزار 
متر مکعبی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا 

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/4/7

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/4/13
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/4/23

آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف : تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/4/23
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/4/25

کرمان ، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، پالک 36 ، شرکت تولید نیروی برق کرمان 
محل تحویل پاکات مناقصه : کرمان ، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، پالک 36 ، واحد تدارکات شرکت تولید نیروی برق کرمان 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 625.000.000 ریال ) ششصد و بیست و پنج میلیون ریال( می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه 
معتبر بانکی یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 4001130306378338  نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق کرمان 

نزد خزانه ارائه گردد . 
-به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد . 
-به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

شناسه آگهی:1342673
-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است .                                                                                                                    
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شهرداری ابرکوه در نظر دارد نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکاران و شرکتهای ذیصالح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

مدت پیمان فعالیت
)ماه(

برآورد اولیه 
) ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه)ریال(

واگذاری خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز 
1251.675.701.1402/900/000/000شهر ابرکوه

تامین نیروی انسانی مورد نیاز در قسمت های اداری، 
1237.113.624.1571/900/000/000عمرانی، نگهبانی و ... شهرداری ابرکوه

مناقصه  عمومی  )نوبت اول(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه
www.setadiran.ir مهلت و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/07 سامانه ستاد به آدرس

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: تا مورخ 1401/04/18 سامانه ستاد 
تاریخ و محل گشایش پاکت ها: مورخ 1401/04/18 سامانه ستاد

* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.                                             شناسه آگهی:1343748

شهرداری ابرکوه
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