
یادداشت 2

یادداشتی شفاهی 
از خداداد عزیزی

 وقتی ورزش می میرد!

عروج بانو »یامامورا« 
تنها مادر شهید ژاپنی 
دفاع مقدس

تیر۱۱

ترور و شهادت 
آیت اهلل 
محمد صدوقی
در سال ۱۳۶۱

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان
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 شــنبه 11تیر 1401     2 ذی الحجه 1443       2 جوالی 2022       ســال سی و پنجم  
ـه ویژه  خراســان ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹84۵      8 صفـح

جانبازان شیمیایی؛ تابلوهای رسوایی حقوق بشر غربیرواق۱
تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد

ارزیابی مذاکرات احیای برجام در دوحه در گفت وگوی قدس با کارشناسان

آمریکا در وضعیت اضطرار
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بررسی رفتار چهره های مشهور 
و تأثیری که بر جامعه می گذارند

سلبریتیها
وپروژه
ناامیدی
»دی بی سی« دروغ پردازی های 
رسانه ملکه انگلیس را 
پیش روی مخاطب قرار می دهد

»بی بی سی«  شناسی 
به زبان ساده

»گردهمایی بزرگ علمای افغانستان«  
توسط دولت کابل برگزار شد

طالبان
یک گام به جلو؟ 

با انحالل پارلمان، پنجمین 
انتخابات در کمتر از چهار سال 
در اراضی اشغالی برگزار می شود

»بنت« هم نتوانست
خراسان

تبدیل 4هزار سند 
قولنامه ای حاشیه 
شهر با همکاری 
آستان قدس رضوی

حکمرانی آب و مقابله با 
چالش کم آبی

عماد ابراهیمی
۳

 قدس افزایش قیمت سیمان از دیدگاه موافقان و مخالفان را  بررسی می کند

 قیمت سیمان در صنعت ساختمان که گفته می شود لوکوموتیو اشتغال و تولید است اهمیت زیادی دارد
باالرفتنگرانیازدیوارکوتاهسیمان
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شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

ح
/4
01
04
48
2

شرح در صفحه 6

آگهی مناقصه
 شهرداری نیشابور
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1401/04/12الی سه شنبه مورخ1401/04/14 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع درمشهد نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
) ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و الباقی70180.000.000تجارت محلهبلوار موسوی قوچانی125/2
18 ماهه

سیدی پشت کالنتری 2514
 60درصد نقد و الباقی120150.000.000تجارت محلهسیدی

18 ماهه

 نقد57.77140.000.000تجارتیشهرک رضوی328107

 طبقه44
منفی  یک

میدان طبرسی- 
بصورت اجاره ماهیانه5.5540.000.000تجاریپاساژه شجره

نقد260340,000,000مسکونیفرامرز عباسی52288/2

نقد309.18320,000,000مسکونیبلوار آموزگار61042

544130,000,000مسکونیبلوار امامیه772
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

341.51130,000,000مسکونیبلوار اندیشه8562
 بصورت 70 درصد نقد
 و 30 درصد باقیمانده

یکساله

نقد289.126,000,000مسکونیشهرک رضوی92

نقد253.7724,000,000مسکونیشهرک رضوی10879

نقد14023,000,000مسکونیشهرک رضوی11653

نقد20023,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار12954

نقد22023,000,000مسکونیبلوار حر- کوی انصار13955
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مزای��ده عموم��ی
 ضایع��ات ح��رم مطه��ر رض��وی

آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات حرم مطهر رضوي از طریق 
مزایده عمومي اقدام نماید. جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشاني 
http://dev.razavi.irبخش مزایدات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز دو شنبه 
مورخه 20 / 04 / 1401 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط 
اعالم شده به آدرس مشهد مقدس حرم مطهرامام رضا )ع( خیابان نواب صفوی )نبش نواب 2( 

ساختمان مجموعه اداري حرم مطهر دبیرخانه معاونت اداري وپشتیباني اقدام نمایند.
 ضمناً هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

شماره تماس  :   32009920 - 051    و    32009906 - 051

40
10
43
46

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان 
قوچان طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
عمومی،  مناقصه  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از 
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در    www.setadiran.ir
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 

مناقصه محقق سازند. را جهت شرکت در  الکترونیکی  امضای  گواهی 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/04/08 می باشد.اطالعات واسناد 
و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد.

زمان و مهلت اسناد مناقصه:    الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/15
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:        1401/04/26

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

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

مصرف بی رویه از آب باعث خسارت به آیند گان است

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

وم
ت د

نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تأسیسات آب شرب و 

خدمات مشترکین شهر ستان قوچان 
2001001446000117

102.777.574.717ريال
یکصد و دو  میلیارد و هفتصد و 
هفتاد و هفت میلیون و پانصد 
و هفتاد و چهار هزار و هفتصد 

و هفده ريال

3.228.000.000ريال
سه میلیارد و دویست و بیست 

و هشت میلیون ريال
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 3 هدیه دولت 
در روز ازدواج
علی بهادری 
جهرمی سخنگوی 
دولت در توییتر از 
هدیه ازدواجی دولت 
خبر داد و نوشت: 
هدیه دولت در روز 
ازدواج به جوانان: 
۱- فرصت ۱۵ روزه 
بانک مرکزی برای 
ابالغ آیین نامه 
به منظور تسریع و 
تسهیل پرداخت وام 
 ازدواج.

 ۲- برگزاری مراسم 
ازدواج در مراکز 
فرهنگی و تفریحی 
 دولتی با تدوین 
 آیین نامه مربوط.

 3- حمایت از 
تعاونی ها و 
پروژه های ساخت 
مسکن برای 
زوج های جوان.

یادداشت  اصل  محمدی  حسین 
دور جدید مــذاکــرات دو روزه  
احیای برجام در حالی به اتمام 
رسید کــه ارزیــابــی طرفین از 
این دور کامالً متناقض است. 
ــراســاس اعـــالم طــرف غربی  ب
گفت وگوها به دلیل تکرار برخی خواسته های 
 حل شده از سوی طرف ایرانی به نتیجه نرسیده ،
حال آنکه امیرعبداللهیان این دور از مذاکرات 
را مثبت ارزیــابــی کــرده اســـت.از طرفی محمد 
اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز بازگشایی 
پرونده موسوم به pmd از سوی غرب را شاهدی 
بر به نتیجه نرسیدن گفت وگوهای دوحه عنوان 

کرده است. 
امــا واقــعــاً ایــن دور از مــذاکــرات چــه نتیجه ای 
داشته و برای ادامه چه اقداماتی باید صورت 
ــط بین الملل در  پــذیــرد. پنج کــارشــنــاس روابـ
گــفــت وگــو بــا قـــدس از زوایـــــای مختلف ایــن 

مذاکرات را ارزیابی کرده اند:

پیام مذاکرات دوحه ◾
دکتر روح هللا مدبر، تحلیلگر ارشد    
مــســائــل اوراســـیـــا معتقد اســت: 
اقدامات رسانه ای غربی ها پیش و 
پس از مذاکره قطر، علیه  ایران و برای القای ترس 
و امتیازگیری یک جانبه بود. سیاست خارجی 
متوازن دوستی ایران با همسایگان و دعوت از 
دکتر رئیسی بــرای حضور در اجــالس بریکس 
)اجـــالس اقتصادهای نــوظــهــور( ضمن تأکید 
ــران در  همه جانبه بــر مــزیــت هــای ترانزیتی ایـ
اقتصاد سیاسی منطقه اهمیت باالیی دارد. 
روس هـــا اعــتــراف کــرده انــد روابطشان با تهران 
راهــبــردی شــده و ایــن بــه منزله پیچیده شدن 
معادالت ایران و روسیه است. رشد مزیت های 
ترانزیتی ایران با همسایگان به مرور موجب کم اثر 
شدن تحریم ها خواهد شد. تالش ایــران برای 
ــــداوم مــشــارکــت در ائــتــالف هــای بین المللی  ت
اهمیت باالیی دارد. مذاکرات قطر اثبات کرد 
طرف غربی، دچــار اضطرار در گفت  وگو است. 
تداوم مقاومت موجب احقاق حقوق ما خواهد 
شد. »القای دروغ بزرگ« خطر رفتن ایران به ذیل 
اصل هفتم منشور ملل متحد از اکاذیبی است 
کــه جــریــان هــای رســانــه ای غــرب گــرای داخــلــی و 
ــه نــفــع  ــ ــای آن بـ ــ ــقـ ــ ــی بــــه دنــــبــــال الـ ــ ــارجـ ــ خـ

یک جانبه گرایی آمریکا هستند. 

انتخاب قطر به عنوان میزبان مذاکرات چه  ◾
معنایی دارد؟

دکتر علی سروش استاد دانشگاه و 
کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ 
به این پرسش می گوید: تغییر مکان 
مذاکرات از وین به قطر به پیشنهاد ایران حاکی از 
نیاز طرف مقابل به گفت وگو در هر زمان و مکانی 
است. برگزاری این نشست به درخواست مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاکی از اثرگذاری 
دیپلماسی  فعال ایران است. مذاکره موفق، مستلزم 
تغییر راهــبــرد طــرف غربی اســت. ایــران به  دنبال 
تضمین  جدی و راستی آزمایی ادعاهای طرف مقابل 
است. طرف آمریکایی تصور می کند می تواند با 
تــداوم سیاست مذاکره بــرای مذاکره امتیازگیری 
یک سویه را رقم بزند، اما راهبرد ما مذاکره برای 
تحقق منافع ملی است. ایران باید رویکرد فعال تری 
در اعمال محدودیت بر سر راه آژانس داشته باشد 

تا طرف غربی کوتاه بیاید. 

مذاکرات مثبت بود، زیرا... ◾
ــوان، کارشناس روابط  دکتر ثمانه اک
بین الملل در گفت وگو با قدس ضمن 
اشاره به مثبت بودن مذاکرات دوحه 
می گوید: نقش آفرینی قطر به عنوان میانجی در 
مذاکرات احیای برجام اقدام حمایتی قابل توجهی 

است. برگزاری مذاکره در منطقه غرب آسیا یعنی 
ــا به واسطه سیاسی و بازیکن درجــه2  تنزل اروپ
میدان دیپلماسی آمریکایی ها. در گفت وگوهای 
قطر، آمریکایی ها با تکرار پیش نویس برای مذاکرات 
وین آمده بودند تا بار دیگر اهــداف خود را به تیم 
ایرانی بقبوالنند، اما با هوشمندی ایران، این اتفاق 
نیفتاد چرا که هدف آمریکا بازگشت به برجام بدون 
اجرای تعهداتش بود. این اقدام آمریکایی ها ناشی 
از فــشــار مــحــور عــبــری-عــربــی منطقه اســت که 
نمی خواهند ایران از برجام انتفاع داشته باشد. 
ــکــا و رژیـــم  ــد آمــری ــی دانـ جــمــهــوری اســـالمـــی مـ
صهیونیستی و اعراب منطقه در نهایت به برجام 
نیاز دارند، پس همچنان به مذاکرات امیدوار است. 

اقناع افکار عمومی را دست کم نگیریم! ◾
دکــتــر مــهــدی خــورســنــد پژوهشگر 
مسائل اوراســیــا نیز ضمن تأکید بر 
ــکــار عــمــومــی مــی گــویــد:  اهــمــیــت اف
برگزاری یک باره گفت و گو ها در دوحه این پیام را به 
ذهن ها متبادر کرد که انگار قرار است ایران و آمریکا 
مستقیم مذاکره کنند. وزارت امورخارجه نسبت به 
آماده سازی افکار عمومی برای چنین خبری کم کاری 
کرد. ما در این دور می توانستیم از ابزارهای چین و 
روسیه برای تقویت گفت وگو ها بهره بگیریم، اما 
حضور تنهایی ایران و آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا 

در این جلسات  کفه ترازو را کمی به سمت طرف 
غربی یا به طرف آمریکایی سنگین تر می کرد. رفتار 
آمریکایی ها حاکی از آن است که در حال نزدیک 
شــدن به انتهای مسیر مــذاکــرات احیای برجام 
هستیم. دروغ پردازی آمریکا مبنی بر طرح مجدد 
مسائل حل شده قبلی از سوی ایران، وارونه نمایی 
رسانه ای است. صحبت بر سر تضمین برای حقوق 
ملت ایران است. دستاورد ما از برجام به واسطه 
سهل انگاری و مثبت اندیشی دولت قبل تقریباً 
هیچ بوده است. اما این بار چنین نیست. ارزیابی 
ــران از مــذاکــرات، به ایــن دلیل اســت که  مثبت ای
جمهوری اسالمی توانسته است حرف خودش را 
به طرف مقابل تفهیم بکند و به آن ها بقبوالند که 

قرار نیست از حقوق ملی مان کوتاه بیاییم.

علل ماندگاری آمریکا در برجام  ◾
دکتر ابوالفضل بــازرگــان کارشناس 
مسائل حوزه آمریکا هم درباره اصرار 
ــه مــذاکــرات  ــ ــاالت متحده بــر ادام ــ ای
می گوید: در دورانی که جهان به واسطه بحران هایی 
نظیر تالش آمریکا برای مهار چین، بحران انرژی، 
ــا، بحران مهاجران  و... دگرگون  بحران غذا در اروپ
ــران در نظام روابــط  شــده، قطعاً کــارت هــای بــازی ای
بین الملل بیشتر است. جمهوری اسالمی بسیار 
راحت تر از توافق سال 2015 می تواند روی شروط 
خودش ایستادگی کند. اینکه طرف مقابل حاضر 
نیست شــروط ما را بپذیرد برمی گردد به اینکه 
ــران دارد و  بــرنــامــه ای طــوالنــی مــدت بـــرای مهار ایـ
می خواهد برنامه های موشکی و منطقه ای ایران را نیز 
مورد مذاکره قرار دهد. در این مسئله پای البی رژیم 
صهیونیستی وسط است. اینکه ایاالت متحده فعالً 
شکست برجام را اعــالم نمی کند، به دو موضوع 
برمی گردد. نخست اینکه ایده جایگزین مناسبی 
برای ادامه بازی با ایران در دست ندارد؛ یعنی مانند 
قبل نمی تواند بگوید یا جنگ یا توافق؛ تهدید به 
جنگ و یا افزایش تحریم ها نیز  به واسطه مقاومت 
ایران بی  اثر شده اند و فشار حداکثری آن ها موجب 
افزایش توانایی هسته ای، موشکی و منطقه ای و 
پهپادی ما شده است. دوم ، آمریکا انتخابات کنگره 
را در نوامبر امسال پیش رو دارد. دولت بایدن دولت 
ضعیفی است و همراهی زیادی در کنگره با او وجود 
ندارد، به همین خاطر نمی تواند توافقی را به کنگره 
بدهد که به نفعشان نباشد. همین مسئله، سبب 
شده آمریکا در حالتی بماند که نه مذاکرات شکست 

بخورد و نه امتیاز خاصی به ما بدهد.

ارزیابی مذاکرات احیای برجام در دوحه در گفت وگو با کارشناسان

آمریکا در وضعیت اضطرار

خبرخبر
روزروز

حاشيه

پیشنهاد 
گفت وگوی 
علنی

فؤاد حسین وزیر 
خارجه عراق که چندروز 
پیش صحبت های 
ضدایرانی اش رسانه ای 
شد روز گذشته از آغاز 
گفت وگوها در بغداد 
میان ایران-اردن و ایران- 
مصر خبر داد و گفت 
کشورش پیشنهاد 
تبدیل مذاکرات میان 
ریاض و تهران به 
گفت وگوی علنی و 
عمومی را داده است. به 
گزارش ایرنا، وی درباره 
سفر شنبه گذشته 
»مصطفی الکاظمی«، 
نخست وزیر عراق به 
عربستان، تأکید کرد 
سفر الکاظمی به روابط 
تجاری و گفت وگوی 
ریاض - تهران مربوط 
بود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

915۰۰۰۰857      سالم. چرا نظارتی بر تبلیغات تجاری 
صداوسیما نیست. با هیاهوی تبلیغی مخاطبان 

را فریب می دهند. به عنوان مثال یکی از شرکت ها 
اعالم می کند امروز بخر و 3۶۵ روز بعد پرداخت کن 
و یا حمل رایگان که وقتی پای کار می رسد همه اش 

دروغ از کار درمی آید و متأسفانه صداوسیما فقط 
پول تبلیغات خودش را می گیرد و نظارتی بر کارها 

نیست.
936۰۰۰۰158     شبکه ایران اینترنشنال و

اصالح طلبان در اتحادی ناگسستنی سال هاست 

مشهد را مورد هجمه خود قرار داده اند و به 
شایعات ودروغ سازی هایشان علیه زائران عرب 
هرچند وقت یک بار دامن می زنند. از فرماندهی 
انتظامی کشور تقاضای رسیدگی عاجل داریم.

916۰۰۰۰616     باسالم. به دلیل تبدیل روابط دوستی 

عمودی )سلسله مراتب بزرگ تر کوچک تری( 
به روابط افقی )هم سال دوستی( وقطع انتقال 

تجربه ها، جوانان به طرف مواد وتفریحات ناسالم 
می روند و آسیب پذیری در آن ها افزایش یافته 

است.

 حکمرانی آب 
و مقابله با چالش کم آبی

عماد ابراهیمی  این روزها چالش کم آبی در 
حال سوق دادن کشور ما به سمت مشکالتی 
 از قبیل کاهش سطح زیــر کشت کــشــاورزی ،
 افــزایــش بــیــکــاری در ســکــونــتــگــاه هــای مــولــد، 
خاموشی چـــراغ صنعت مبتنی بـــرآب، رشد 
پهنه های بیابانی، رشد جرم و جنایت و کاهش 

سطح امنیت است. 
تغییرات اقلیمی در سرتاسر کره زمین، تروریسم و 
استفاده ابزاری دولت ها از منابع طبیعی به عنوان 
سالح و ابزار بازدارندگی از جمله عوامل اثرگذار بر 

تشدید روند  بحران های زیستی است. 
ــاف، بــا تــوجــه بــه اینکه در اسناد  بــا ایــن اوصــ
بــاالدســتــی از جمله ســنــد آمــایــش سرزمین 
کــشــور، بــرنــامــه ششم توسعه و گــزارش هــای 
مجلس و مرکز بررسی های ریاست جمهوری و 
همچنین آمار های مرکز آمار که به ساماندهی 
ــرورت  ــده اســــت، ضـ  آب مــنــطــقــه ای تــوجــه شـ
عملیاتی سازی هرچه سریع تر راهبرد حکمرانی 

بر منابع آبی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
در سطح کشور، مهم ترین پهنه های سرزمینی  
که با چالش کم آبی بحران زا مواجه اند، مناطق 
شرق و شمال شرق کشور هستند. اگر چه این 
مناطق از گذشته با شرایط گرم و خشک دست 
ــرم کـــرده و سبک زنــدگــی ساکنانش   و پنجه ن
بــا وفــق پــذیــری آن تنظیم شــده اســت، امــا این 
مباحث در چرایی اولویت پرداختن به مسئله 
کم آبی در استان تنها نقش تشریح کننده را ایفا 
می کند. شرایط فعلی هیچ نسبتی با گذشته 
ندارد و این پهنه مولد کشوری در حال حرکت به 

سمت وضعیت بحرانی است.
  اگـــر زنـــگ خــطــر کــم آبـــی دشـــت خـــراســـان در 
50 سال قبل با کاهش سطح آب های زیرزمینی 
در شهرهایی مثل مشهد، کاشمر و تایباد جدی 
گرفته می شد اکنون با حجم یک هزارو28 میلیون 
مترمکعب کسری در مخازن آبی استان -که 
در گزارش آب منطقه ای خراسان رضوی آمده 
است – به عنوان استان اول کشور با اختالف 

قرار نمی داشت. 
مسئله ای که سبب شده در ماده 6 سند استانی 
آمایش سرزمین آب قابل برنامه ریزی را محدود به 
چارچوب پانزدهمین مصوبه شورای عالی آب کند 
و ماده 3و2 را به راهکارهای مدیریت آب اختصاص 
دهد. همچنین در سند ملی توسعه استان منابع 
آبــی را به عنوان تنگناهای توسعه و از مسائل 
اساسی استان نامبرده است. در مسئله شناسی 
راهبردی توسعه استان خراسان رضوی تدوینی 
مرکز بــررســی استراتژیک ریــاســت جمهوری، 
منابع آبی یکی از چالش های استان عنوان شده 
است و حدود 25درصد از گزارش اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی 
به وضعیت بحرانی منابع آبی استان اشاره شده 
و در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی که به تازگی منتشر شده کم آبی 

مسئله اصلی استان بیان شده است. 
بــه عــنــوان مــثــال، گــزارش هــای جــهــاد کــشــاورزی 
و مرکز آمـــار نشان مــی دهــد درحــالــی کــه استان 
خراسان رضوی  دومین سطح قابل کشت کشور 
را دارد، امــا تنها 18 درصــد از شاغالن استان در 
ایــن بخش کــار می کنند و همچنین سطح زیر 
کشت اســتــان نسبت بــه گذشته رو بــه کاهش 
است که مهم ترین عامل آن کاهش منابع آبی 
است. از سوی دیگر کاهش مراتع به دلیل نزوالت 
جوی، چرای گوسفندان را با مشکل همراه کرده 
است. کشاورزی و دامداری که کسب و کار نیاکانی 
روستاییان خراسان بــوده، اکنون به دلیل کاهش 
40درصدی جمعیت مولد روستاها که برخاسته 
از این تنگناهاست، دیگر مورد استقبال نیست و 
برخالف 40 سال گذشته مهاجرت ها سبب شده  
تنها 27 درصد جمعیت کل در روستا های استان 
ساکن باشند.این مهاجرت ها از عوامل اصلی 
زندگی در نقاط حاشیه شهرهای بزرگ و مشکالت 
امنیتی است و مجالی برای سوءاستفاده حقابه 
توسط کشور افغانستان و بسیاری پیامدهای 
دیگر خواهد شد. بنابراین به دلیل درهم تنیدگی 
اقتصاد استان به حوزه کشاورزی، بیش از پیش 
ــروری بــه نظر  ــی شـــدن حکمرانی آب ضــ  اجــرای
می رســد تا از هرگونه بحران های احتمالی آتی 
جلوگیری شود.آب به عنوان مهم ترین رکن اطالق 
جریان زیست به مکان محسوب می شود که 
زمین را تبدیل به سکونتگاه می کند و تقریباً تمامی 
بخش های فعالیتی را دربرمی گیرد؛ درنتیجه توجه 
به عوامل تهدیدکننده آن یک امر ضــروری برای 

سیاست گذاران و مسئوالن اجرایی کشور است.

خبـر
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دورجدید مذاکرات تهران-ریاض 
در سطح دیپلماتیک

دور ششم مذاکرات ایران و عربستان در سطح دیپلماتیک 
در بغداد برگزار خواهد شد. به گــزارش ایسنا یک منبع 
عراقی مدعی شد پنج دور مذاکرات پیشین میان تهران 
و ریــاض همه در سطح امنیتی و اطالعاتی بــوده است.به 
گــزارش تسنیم، مصطفی الکاظمی ، نخست وزیــر عراق 
تقریباً یک هفته پیش سفری به عربستان و ایران داشته 
است و گفته می شود این سفر در راستای گفت وگوها میان 

دو کشور بود.

 ثبت ۷۱3 زمین لرزه 
در خردادماه 

شبکه  لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم 
کرد در خرداد ماه امسال 713  زمین لرزه در کل ایران ثبت 
شده است که بیشترین زلزله با بزرگی بیش از 2/5 ریشتر 

را در سه استان جنوبی داشته ایم. 
بــه گـــزارش مهر ، اســتــان هــای هــرمــزگــان بــا ۹6، کرمان 
ــرزه بیشترین تــعــداد زمین  ــارس بــا 26 زمین ل بــا 33 و ف
 لــرزه با بزرگی بیش از 2/5 ریشتر را در بین استان های 

کشور داشتند.

 وزارت و باقری 
در کمال هماهنگی 

در رابطه با انتشار برخی اخبار مغرضانه مبنی بر بروز 
اختالف در تیم مذاکره کننده، وزیر امورخارجه کشورمان با 
انتشار پیامی در توییتر شایعات را تکذیب کرد. به گزارش 
ایسنا، امیرعبداللهیان نوشت: دكتر »باقری« با جدیت و در 
هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکرات منطقی، مستدل و 
فعال برای لغو  تحریم ها ادامه می دهد. واقع بینی آمریکا و 
گرفتن تضمین پایدار در نفع کامل اقتصادی ایران از توافق، 

می تواند نتیجه مذاکرات را ثمربخش کند.

عروج بانو »یامامورا« تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس
»کونیکو یامامورا« مادر شهید محمد بابایی از شهدای 
دفاع مقدس روز گذشته به فرزند شهیدش پیوست. به 
گزارش فارس، او تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت 
ژاپنی اســت. شهید »محمد بابایی« در 22فــروردیــن 
ســال62 بر اثــر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی 
شهید شد. کونیکو یامامورا در خانواده ای بودایی در ژاپن 

متولد شد و در 20 سالگی با جوانی مسلمان و ایرانی آشنا 
شد و تحت تأثیر اخالق اسالمی این جوان مسلمان به 
دین اسالم مشرف شد. او با الهام از قرآن نام »سبا« را 

برای خود برگزید. 
یــامــامــورا پــس از ازدواج بــه ایـــران مهاجرت کــرد. او در 
ــو ژاپنی، فعاالنه در  سال های ابتدایی راه انـــدازی رادی

پایه گذاری این رسانه نقش آفرینی کرد. کتاب »مهاجر 
ــن بــانــوی فــداکــار،  ــاره زنــدگــی ای ــ سرزمین آفــتــاب« درب
توسط حمید حسام از نویسندگان آثار دفاع مقدس 
و با همکاری مسعود امیرخانی گــردآوری و تنظیم شد 
و از سوی انتشارات »سوره مهر« هم اکنون در دسترس 

عالقه مندان قرار دارد.

مــعــاون دیپلماسی اقــتــصــادی 
وزیــر امــور خارجه با بیان اینکه 
بــهــره بــرداری از کریدور شمال- 
جــنــوب بــه سمت روســیــه آغــاز 
شده است، گفت: در سفر گروه های روسیه 
و قزاقستان به ایران دوباره سوآپ نفتی فعال 

شد.
بـــــه گــــــــــزارش تـــســـنـــیـــم مــــهــــدی صـــفـــری 
پنجشنبه شب در نشست شورای هماهنگی 
و مدیریت روابـــط خــارجــی اســتــان خراسان 
جنوبی با بیان اینکه وزارت امــور خارجه در 
۹ مؤلفه و شیوه برای ارزآوری به داخل کشور 
فعالیت دارد، تصریح کرد: این مؤلفه ها شامل 
صادرات، واردات، ترانزیت، دیپلماسی انرژی، 
برق و آب، صدور خدمات مهندسی و ترانزیت 
در شاخه های مختلف و انتقال فناوری است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه  

با تأکید بر اینکه  مسیر ترانزیتی چابهار - 
زاهدان - بیرجند - مشهد هرچه زودتر فعال 
می گردد، افــزود: توافقی با کشورهای آسیای 
مرکزی و روسیه  صــورت گرفته که حجم آن 
30میلیون تــن در ســال اســت، در حالی که 

ظرفیت فعلی کشور 15 میلیون تن است. 
وی با بیان اینکه بهره برداری از کریدور شمال و 
جنوب به سمت روسیه آغاز شده است، گفت: 
در سفر گروه های روسیه و قزاقستان به ایران 

دوباره سوآپ نفتی فعال شد.
او همچنین ادامه داد: چینی ها ساالنه 65 تا 
70 هــزار قطار به کشورهای مختلف اروپایی 
صادرات و واردات دارند، اما هیچ قطار چینی 

تاکنون به ایــران وارد نشده است که این امر 
در دولــت سیزدهم در دست پیگیری است، 
تا ما هم در این فعالیت اقتصادی مشارکت 

داشته باشیم.
مــعــاون وزیـــر امـــور خــارجــه بــا اشـــاره بــه اینکه 
ــم کــه بتواند  ــ ــرار داده ایـ ــی را هـــدف قـ ــازارهــای ب
محصوالت ما را جذب کند، اضافه کرد: اگر بازار 
کشور چین را در زمینه محصوالت کشاورزی 
تصاحب کنیم، با توجه به ظرفیت کشور نیازی 

نیست به دنبال بازارهای دیگر بگردیم.
وی گفت: بــرای مــرکــبــات، عسل، پــای مــرغ، 
سیب، لبنیات و زعــفــران مجوز صـــادرات به 
چین را گرفته ایم. برخی دیگر از کاالها مثل 

زرشــک هم در دســت اقــدام اســت؛ زیــرا بــازار 
چین و روسیه به این دو محصول عالقه زیادی 

دارند.
صــفــری بــیــان کـــرد: ســفــارتــخــانــه هــای مــا در 
کشورهای مختلف دیــده بــان هــای اصلی ما 
هستند که نقش مؤثری در تسهیل روابــط 

تجاری دارنــد و باید 
برای کشور بازار 
تــجــاری ایــجــاد 

کنند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در خراسان جنوبی مطرح کرد

9شیوه ارزآوری به داخل کشور

خبر



بازار نفت 
نیازمند افزایش 
عرضه از سوی 

ایران است
جواد اوجی، 

وزیر نفت پس از 
پایان سی امین 

نشست وزارتی 
سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت و 
متحدانش )ائتالف 

اوپک پالس(  بر 
هم خوردن امنیت 

انرژی و شدت گرفتن 
نوسان های بازار را 
بازی باخت - باخت 
برای همه بازیگران 
این عرصه دانست 

و گفت: بازار جهانی 
نفت نیازمند افزایش 
عرضه از سوی ایران 

است .

خبرخبر
خوبخوب

ــران در حوزه  زهرا طوسی ای
تــولــیــد ســیــمــان خــودکــفــاســت 
و عرضه ایــن محصول همواره 
ــوده  پــاســخــگــوی تــقــاضــای آن ب
اســـت، اعــمــال مــحــدودیــت برق 
برای صنایع سبب شده تا برخی 
تولیدکنندگان سیمان خواب تولید را علت افزایش 
قیمت سیمان از ۴۵ به ۸۵ هزار تومان بدانند در حالی  
که وزارت نیرو می گوید با تمهیداتی که اندیشیده 
شده برق کارخانه های سیمان به  طور کامل از 12 شب 
تا ۸ وصل است تا این کارخانه ها به شکل مدیریت 

 شده در این ساعات به تداوم تولید بپردازند.
وزارت صمت می گوید در حال حاضر ۴ میلیون تن 
سیمان در بازار و انبارها موجود است، بنابراین نباید 
قیمت سیمان گران شود، ضمن اینکه هر هفته به 
 طور متوسط حدود یک میلیون و 200 هزار تن سیمان 
در بورس کاال عرضه می شود.حاال این مسئله مطرح 
است که چطور با وجود اینکه میزان عرضه سیمان از 
تقاضا بیشتر است اما پاکت های این محصول این 
روزها گران تر فروخته می شود؟ آیا اعمال محدودیت 
برق برای 72 کارخانه سیمان فعال در کشور عامل 

گرانی سیمان است یا اتفاق دیگری افتاده است؟

سیمانگرفتارسفتهبازیوبورسبازی؟ ◾
تولیدکنندگان سیمان می گویند امسال ۵0درصد 
میزان برق مصرفی سال گذشته به آن ها اختصاص 
 یافته و این موضوع سبب شده با خواب تولید، شاهد 

افزایش قیمت  در بازار آزاد باشیم.
در این میان سازندگان مسکن هم مدعی هستند که 
نهاده های ساختمانی وارد سفته بازی و بورس بازی 
شده و شرکت های سازنده قطعی برق را دستاویزی 
ــزایــش قیمت کـــرده انـــد و پیش از اعمال  ــرای اف بـ
محدودیت ها نیز ظرفیت خود را تا ۶0 درصد کاهش 

داده بودند.
در حالی  که ورود سیمان به بورس کاال به این دلیل 

اتفاق افتاد که اگر به هر علتی محدودیتی در تولید 
به وجود آید، سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده 
قیمت ها باشد و اگر حتی قیمت ها با افزایش مواجه 
شود به جیب تولید برود نه دالالن و واسطه ها. برخی 
علت گرانی سیمان را به عرضه آن در بــورس کاال 
نسبت می دهند و معتقد هستند چون هر فردی 
با دریافت کد بورسی، امکان خرید سیمان را دارد 
تقاضا باال و قیمت ها به  طور غیرواقعی افزایش  یافته 
است. علی محمد بد، کارشناس صنعت سیمان در 
گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه قطعی برقی که 
در هفته های اخیر پیش  آمد منجر به کاهش تولید 
و تحویل کارخانه ها شــده اســت اظهار امــیــدواری 

می کند در روزهـــای آینده شاهد متعادل تر شدن 
قیمت ها باشیم.

وی معتقد است با مدیریت دیماند )حداکثر توان 
تجهیزات الکتریکی( اخــتــصــاص داده  شــده به 
واحدهای تولیدکننده سیمان، خللی در تولید سیمان 
به وجود نخواهد آمد و التهاب های مقطعی فعلی به 

 زودی فروکش خواهد کرد.
ما از نظر تولید سیمان و نیازی که در کشور وجود دارد 
در تعادل هستیم به  طــوری  که اگر قیمت از حدی 

باالتر برود صادرات از توجیه می افتد.
این کارشناس صنعت سیمان با اشاره به اینکه در 
برخی مناطق کشور با مــازاد تولید سیمان مواجه 

هستیم می افزاید: با توجه به رکود ساخت وساز در 
شرایط فعلی، سیمان موجود در کشور، کفایت میزان 
مصرف داخل را می دهد و اگر کسری در بازار دیده 
می شود مربوط به این است که در این ایام عده ای 
دالل دســت به خریدهای دو برابری محصوالت، 
احتکار و ایجاد بازار سیاه می زنند تا با بازارسازی و 
ایجاد تقاضای کاذب سود خودشان را از این میان 
برده باشند ولی با این  حال این وضعیت دوام ندارد 
و قیمت ها در حــدود شهریور مــاه بــه حالت قبل 

برمی گردد.
دولت باید برنامه ای برای کمک به تکمیل ساخت 
واحدهای تولید سیمان روی ۸0 درصد داشته باشد، 
با به بهره برداری رسیدن این واحدها در سال های 
آینده تنش های بازار نمی تواند تعادل این بازار را به 
هم بزند. از ســوی دیگر باید یک سقف متعادلی 
حــدود 900 هــزار تومان در بــورس در حوالی قیمت 
صادراتی روی آن گذاشته و اجازه داده شود تا قیمت 
در عرضه و تقاضا به تعادل برسد. همچنین وزارت 
نیرو باید سعی کند با توزیع برق بیشتر در مناطق 
مواجه با کمبود نسبت به مناطقی که با مازاد تولید 
مواجه هستند به مدیریت بازار این محصول کمک 
کند.احمد جانجان، کارشناس اقتصادی نیز در این  
باره به خبرنگار قدس با اشاره به اینکه قرار بود دولت 
دخالتی در بازار بورس نداشته باشد می گوید: آقایان 
طی چند هفته گذشته آمــده انــد در بــورس کــاال در 
حجم تقاضا از بیلت گرفته تا سیمان تا محصوالت 
پتروشیمی محدودیت ایجاد کردند. حداکثر ثبت 
سفارش که 900 تن بوده را تا 270 تن پایین کشیدند، 
مگر نمی گویند که برق را مدیریت کردیم و تولیدشان 
زیاد هست پس چرا حداکثر ثبت سفارش را پایین 

آورده اند؟
وقتی حجم سفارش کم شده است آیا باید منتظر 
ارزانی قیمت سیمان باشیم؟ آقایان مسئول بیایند 
جواب بدهند بر اساس چه منطقی این کار را انجام 

می دهند.

ــاری در  وی بــا اشـــاره بــه اینکه بــا ابــطــال و دســت ک
معامالت سیمان اخالل ایجاد می شود می افزاید: 
یک عده رانتخوار که خودشان شرکت های بازرگانی 
دارند و دنبال نان خودشان هستند، می دانند به چه 
شکلی مداخله کنند تا به نفع شرکت های بازرگانی 
تمام شود و سپس چنین کاری می کنند و آخرش هم 
می گویند بورس کاال سبب گران تر شدن سیمان شد.
جانجان می گوید: بــا وجــود اینکه برخی مدیران 
کارخانه های سیمان می گویند در حال اورهال هستیم 
ولی باید روشن کنیم که این گزاره دقیقی نیست و 
قطعی برق وجود دارد و موجب کاهش تولید شده 
است، از سوی دیگر وقتی معامالت ابطال می شود 
و فروشنده سیمان و عمده فروش نمی تواند با خرید 
از بورس، سیمان فروخته  شده خود را با محصوالت 
جدید جایگزین کند، دست از فروش می کشد و اگر 
کسی سیمان بخواهد به او نمی فروشد و چون این 
موضوع عمومیت پیدا می کند طرف عرضه مختل 

می شود و موج افزایش قیمت شروع می شود.

تخریباقتصادباقیمتگذاریدستوری ◾
این کارشناس بــورس با تأکید بر اینکه دولــت باید 
تخریب اقتصاد را با قیمت گذاری دستوری کنار 
بگذارد یــادآور می شود: وقتی قیمت جهانی یک 
محصول باال مــی رود، هزینه های تمام  شده تولید 
محصول نیز صعودی است و شاخص تورم هم رو به 
باالست چرا انتظار داریم قیمت سیمان پایین بیاید.

وی با اشاره به ضرورت اصالح الگوی مصرف برق در 
کنار ساخت نیروگاه برای حل مشکالت کمبود برق 
در کشور می گوید: رسمش نیست که بگوییم برق 
صنعت قطع نشده و بعد خودمان سقف سفارشات 
را 200 تا 300 درصد کاهش بدهیم و ادعا کنیم که 
عده ای در بورس قیمت ها را باال برده اند. اگر سقف 
سفارشات به حد منطقی خود برگردد جو روانی بازار 
از بین رفته و خریداران با احساس امنیت به  جای 
سفارش های چند برابری به  اندازه خرید خواهند کرد.

قدسافزایشقیمتسیمانازدیدگاهموافقانومخالفانرابررسیمیکند

 باال رفتن گرانی 
از دیوار کوتاه سیمان

اقتصاد3
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304.000.000تومان
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3۵۵.000.000تومان
  رنوتندرپالساتوماتیک

۶10.000.000تومان
  راناپالس)1401(

 301.000.000تومان
  دناپالسدندهایتوربو)1400( 

477.000.000تومان
  سایپا131

183.000.000تومان
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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 سامانه1401/04/08می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق 
الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان ومهلت:     مهلت دریافت اسناد:1401/04/15
مهلت ارسال:1401/04/26         

  هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

همه با هم  به صرفه جویی در مصرف آب کمک کنیم

آگهی مناقصه عمومی

وم
ت د

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی ساده خرید 4دستگاه دیزل ژنراتور 1
100.000.000.000 2001001446000115و8دستگاه دیزل ژنراتور کاناپه دار در شهرهای استان

)صد میلیارد ریال(

40
10
43
15

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع خریدیک 
پک کیت سرویسیون کروماتوگراف و  ولتامتر پالروگراف 797 مربوط به سلطان آباد 
شهرستان خوشاب به شرح ذیل 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 سامانه1401/04/08 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

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

زمان و مهلت اسناد مناقصه:     الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/14
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/04/26

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

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

تنظیم شناورهای کولربرابر است با جلوگیری از اتالف آب

آگهی تجدید مناقصه عمومی
وم یک مرحله ای با ارزیابی ساده

ت د
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خریدیک پک کیت سرویسیون کروماتوگراف و  
ولتامتر پالروگراف 797 مربوط به سلطان آباد 

شهرستان خوشاب

25.000.000.000 ریال2001001446000116
 )بیست و پنج میلیارد ریال (

1.250.000.000ريال 
)یک میلیارد و دویست 
و پنجاه میلیون ریال(

کاالی ته لنجی از رده کاال های قاچاق خارج می شود
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ضمن حضور در 
بندر خرمشهر در جمع خبرنگاران اظهار کــرد: امروز 
از ظرفیت های اقتصادی آبـــادان، اروندکنار، چوئبده 
و خرمشهر بــازدیــد و بــا فــعــاالن اقتصادی بــا موضوع 
گمرکات و بنادر گفت وگو کردیم. وی افــزود: مبادالت 
مرزنشینان از مدت ها پیش به عنوان یکی از موضوعات 

 مهم برای رونق اقتصادی و منطقه ای در هیئت دولت 
مطرح شده بود. 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال در کنار وزارت صمت و وزارت 
کشور مکلف شده بودند که آیین نامه ای برای ساماندهی 
مــبــادالت مرزنشینان به طــور خــاص مسئله ته لنجی 
تدبیر کنند که خوشبختانه این آیین نامه آماده شد و در 

هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش مهر، خاندوزی بیان کرد: دو بند از این آیین نامه 
نیازمند مجوز فراقانونی از ســوی شـــورای هماهنگی 
ــران ســه قــوه بــود کــه ارســــال شــد و امــیــدواریــم طی  سـ
هفته های پیش رو در جلسه شــورای عالی هماهنگی 
 اقــتــصــادی، بندهایی کــه مــجــوز قــانــون خــاص دارد را 

تصویب کند. 
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: بر اساس مصوبه مطرح 
شده در هیئت دولت اتفاق مهمی نیز رخ خواهد داد که 
مسئله ورود کاال به صورت ته لنجی به صورت منضبط، 
ثبت شــده و شفاف در زمــره ثبت گمرکی قــرار خواهد 

گرفت و از رده کاالی قاچاق خارج خواهد شد.



   پیگیری مسائل 
و خواسته های 
هنرمندان 
پیشکسوت   
محمدمهدی اسماعیلی، 
وزیر ارشاد عصر 
پنجشنبه در حاشیه 
بازدید از مجموعه 
فرهنگی برج آزادی با 
جمعی از پیشکسوتان 
هنر دیدار کرد و به رفع 
برخی مشکالت مطرح 
شده هنرمندان با 
پیگیری رئیس جمهور 
اشاره کرد و گفت: 
»با پیگیری شخص 
رئیس جمهور بخشی 
از مشکالت اهالی هنر 
که در دیدار هنرمندان 
با ایشان در ماه مبارک 
رمضان مطرح شده بود، 
مرتفع شده است و وزارت 
فرهنگ در دولت مردمی 
برای حل سایر مسائل و 
مشکالت اهالی فرهنگ 
و هنر تمام تالش خود را 
خواهد کرد«.

دیدگاه

 ارتقای ســواد رسانه ای  ◾
مخاطب  

ــاکــنــون تــولــیــدات بــســیــاری  ت
سعی کرده اند ادای شبکه های 
ماهواره ای را دربیاورند اما فرق 
ــی ســی در ایـــن اســـت که  دی ب
جدای از فرم، در محتوا نیز به این شبکه ها نزدیک 
شده است و مخاطب در نگاه نخست به راحتی 
نمی تواند طنز نهفته در ایــن آیتم را تشخیص 
دهد. به بیان دیگر »دی بی سی  فارسی« یک دوره 
بی بی سی شناسی به زبان ساده است و جدای از 
فضای طنز موجب ارتقای سواد رسانه ای مخاطب 
می شود. تا امروز کمتر شاهد این دست از اتفاق ها 
بودیم در حالی که همیشه به آن نیاز داشتیم. 
برنامه طنز دی بی سی آموزش های سواد رسانه ای 
را در قالبی جــذاب به مخاطب منتقل می کند. 
دی بی سی کار سخت دیگری نیز انجام داده و آن 
انتخاب سخت ترین رسانه برای هجو کردن است. 
در میان رسانه های موجود خارج نشین معاند 
جمهوری اسالمی، بی بی سی هم ادبیات متفاوتی 
دارد و هم دشمنی زیرکانه. بی بی سی همچون دیگر 
شبکه های زرد نیست که صرفاً بخشنامه های 
سیاسی اسپانسرش را روخــوانــی کند بلکه با 
هزینه های نجومی و تشکیل اتاق های  فکر قوی، 
برنامه های خود را با بهترین امکانات تولید می کند. 
آنچه موجب دیده شدن برنامه دی بی سی شده؛ 
انتخاب درســت اسم برنامه، وجــود لحن و زبان 

شبیه به بخش بی بی سی  فارسی و نبود اغراق در 
بیان ضعف ها و نقص های برنامه است. بازی با 
اسامی مجریان و گزارشگران اصلی و استفاده به 
انــدازه از طنز موجب شده، مخاطب با برنامه ای 

جدی در حوزه طنز روبه رو باشد.

هجو یک رسانه فارسی زبان معاند ◾
مهدی پور درباره ایده ساخت و شکل گیری برنامه 
دی بــی ســی به خبرنگار ما می گوید: اوایــل آغاز 
همه گیری کرونا، گروه ما تولیداتی دربــاره فضای 
غــرب زدگــی در رســانــه هــای داخــلــی و شیوه های 
خبررسانی رسانه های معاند داشت که ایده های 
ــرا و چند قسمت را بــه صــورت  مختلفی را اجـ

آزمایشی تولید کردیم اما هیچ کدام آن ها دلخواه 
ما نبود، در نهایت به طنز خبری رسیدیم و سراغ 
هجو رسانه بی بی سی فارسی رفتیم چون یکی از 
رسانه های فارسی زبان ماهواره ای بود که سال ها 
ــدادهــای ایـــران کــار می کرد به  ــاره اخبار و روی دربـ
طــوری که گاهی بی بی سی فارسی مرجع خبری 
رسانه های روشنفکر و غرب زده داخلی شده بود. 
احساس کردیم درباره دروغ پردازی های بی بی سی 
فارسی کم کاری شده است. تهیه کننده این برنامه 
دربــاره چرایی استفاده از زبــان طنز و هجو برای 
مواجهه با این ایده توضیح می دهد: وقتی به چیزی 
می خندیم کمتر آن را جدی می گیریم، حتی وقتی 
به مسائل سیاسی و اجتماعی می خندیم، کمتر 

برایمان اهمیت و جدیت پیدا می کند کــاری که 
ــاره تولیداتشان در  رسانه های غربی سال ها درب
حوزه سبک زندگی انجام داده و از زبان طنز بهره 
برده اند بنابراین وقتی به روش و مشی رسانه های 
معاند جمهوری اسالمی می خندیم و با زبان طنز 
با آن مواجه می شویم، این رسانه برای مخاطب هم 

جدی نمی شود.

آشنایی مخاطب با اهداف خبری رسانه ها  ◾
وی با بیان اینکه گروه سازنده و اتاق فکر این برنامه، 
جمعی از بچه های خوش فکر مشهدی هستند و 
از دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
و حسینیه هنر هم بــرای تولید دی بی سی ایــده و 
مشورت گرفته اند، در خصوص اهمیت ارتقای 
سواد رسانه ای در شرایط امروز و اینکه مردم بایستی 
قــدرت تشخیص سوگیری رســانــه هــای معاند و 
دروغ های پنهان شده در خبرهای واقعی را داشته 
باشند، توضیح می دهد: در جهان رسانه ای امروز، 
فهم و سواد رسانه ای اهمیت زیادی دارد. مخاطب 
بایستی با اهداف خبری رسانه ها آشنا شود و قدرت 
تشخیص و تمیز بخش های راســت و دروغ یک 
خبر را داشته باشد، رسانه ای همچون بی بی سی 
دروغ هــایــش را در میان اخــبــار درســـت بــه خــورد 
مخاطب می دهد. او اضافه می کند: سعی ما بر این 
بود با ساخت برنامه دی بی سی که زبان طنز و هجو 
دارد، روش های رسانه ای بی بی سی را که به شکلی 

حرفه ای دروغ پردازی می کند به مردم نشان دهیم.

»دیبیسی«دروغپردازیهایرسانهملکهانگلیسراپیشرویمخاطبقرارمیدهد

»بی بی سی«  شناسی به زبان ساده

خبرخبر
روزروز

  زهره کهندل      جمعه های هر هفته ساعت 20 برنامه طنز 
»دی بی سی« روی آنتن شبکه2 می رود، برنامه ای که پیشتر 

در فضای  مجازی مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته بود. این 
برنامه یکی از جدیدترین آیتم های طنز شبکه2 است که توسط 

گروهی از جوانان خوش ذوق مشهدی ساخته شده و بدل 

بی بی سی  فارسی است. »دی بی سی« دو سال پیش فعالیتش را 
در اینستاگرام آغاز کرد و  با زبانی طنز، محتوا و ساختار معیوب 

این شبکه فارسی زبان را نقد می کرد. دی بی سی که در کنایه به 
بی بی سی فارسی تولید می شود با شبیه سازی استودیو، ظاهر، 

لحن و اسامی گزارشگران و مجریان شبکه بی بی سی فارسی 

به یک مرام رسانه ای که سال هاست از سوی بی بی سی فارسی 
پیگیری می شود، طعنه می زند و جدیدترین اتفاق های روز دنیا 

را به شکلی وارونه منعکس می کند. 
درباره جزئیات بیشتر این برنامه با حمید مهدی پور، 

تهیه کننده »دی بی سی« گفت وگو کردیم که می خوانید. 

درباره حاشیه های اخیر برنامه »جوکر«
 چرا »فیلیمو« کند کاری
که باز آرد پشیمانی؟!

دامون افشار   در جدیدترین قسمت برنامه 
»جوکر« دو نفر از شرکت کنندگان برای خنداندن 
رقیبان، در ظاهر افراد معلول اقدام به حرکاتی کردند 
کــه بــا واکنش ها و نقدهای بسیاری مــواجــه شد. 
»کمپین معلوالن« که از سوی جمعی از فعاالن دفاع 
از حقوق افراد دارای معلولیت اداره می شود، در توییتر 
خود با انتقاد از این ماجرا نوشت: »در برنامه جوکر دو 
نفر از هنرمندان برای خنداندن سایرین، معلولیت 
جسمی را مسخره و سوژه می کنند و به همین راحتی 
باعث ترویج تمسخر معلولیت افراد می شوند. لطفاً 
معلولیت را ســوژه خندیدن و خنداندن نکنید!«. 
پس از انتقادهای مردمی به این ماجرا »فیلیمو« در 
بیانیه ای ضمن عذرخواهی اعالم کرد نسخه نهایی 
اصالح و با حذف آن نما، دوباره در فیلیمو بارگذاری 
شده است. در بیانیه فیلیمو آمده است: »  در یکی 
از موقعیت های قسمت چهارم فینال، دو نفر از 
بازیگران جوکر به صورت بداهه و در لحظه تصمیم 
گرفتند تیپی متضاد با عنوان و نقشی که به آن ها 
محول شده بود اجرا کنند تا از این تضاد و تناقض، 
موقعیتی برای خنداندن شرکت کننده ها و مخاطب 
ایجاد شــود که همگی می دانیم تناقض، تضاد و 
اغراق از ابزار کمدی است. نه ایشان و نه هیچ  کدام از 
همراهان و سازندگان با تصور توهین به معلوالن عزیز 
با این شکل از دست، فکر هم نکردند، همان  طور که 
تعداد انبوهی از مخاطبین هم این تصور را نداشتند 
اما به احترام تذکر و توصیه تعدادی از کارشناسان 
حــوزه معلولین، بالفاصله نسخه خــروجــی مــورد 

بررسی و بازبینی قرار گرفت«.
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و هنر فرهنگ 

حمیدمهدیپور
تهیهکننده

      صفحه 4
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قیمت پایه به ازای 
یک ماه )ریال(

قیمت پایه به ازای 
آدرسکاربرییک سال )ریال (

مجتمع فرهنگی و 1
44/350/000532/200/000ملکی450216مترهنری بیهقی سبزوار 

فرهنگی 
و هنری

شهرستان سبزوار واقع خیابان 
کاشفی جنوبی ، ضلع شمال 

غربی میدان نقابشک  
متقاضیان واجد ش���رایط جهت ش���رکت در مزایده می بایست در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی http://setadiran.ir  ثبت نام و پس از اخذ 
گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام 
نمایند. شایان ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از فراخوان تا انتخاب برنده از 
طریق سایت فوق انجام می گردد و متقاضی می بایست کلیه مدارک را از سامانه 
ستاد ایران دریافت و  پس  از تکمیل فرم ها  به همراه کلیه مدارک و مستندات 

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

2-شرح مختصر موضوع مزایده : مجتمع فرهنگی و هنری بیهقی سبزوار به صورت 
اجاره به اشخاص واجد شرایط با محوریت فرهنگی و هنری واگذار می گردد .

3- مهلت واریز وجه تضمین شرکت در مزایده تا ساعت 14:00و مورخ 1401/04/25 
می باشد  و مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ 1401/05/08 ساعت 14:00 می باشد .

4-وجه تضمین شرکت در مزایده و نحوه واریز وجه :  26/610/000ریال ) دو میلیو.ن 
و شصدوشصت و یک هزارتومان ( به شماره شبا   490100004060026107655775 
با شناسه واریز 957114060100000000000000114060   بنام تمرکز وجوه سپرده اداره 
کل فرهنگ و ارش���اد اس���المی استان خراس���ان رضوی –بنام خزانه معین استان 

خراسان رضوی از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد .
5-ش���رکت کنندگان در مزایده باید دارای س���ابقه فعالیت های فرهنگی و هنری 
باشند و کلیه سوابق را در سامانه ستاد اسکن و سپس پیوست نمایند تا بتوانند 
امتیازات شرکت در مزایده را بدست آورند و حداقل امتیاز قابل قبول 50 می باشد 

در صورت عدم بارگزاری مستندات حداقل امتیاز را کسب ننموده و از فرآیند مزایده 
حذف خواهند گردید و هیچ گونه ادعایی از ش���رکت کننده در این خصوص قابل 

استماع نخواهد بود 
تذکر مهم : مجوز های صادره و مستندات درخصوص بند فوق می بایست صرفا 

بنام شرکت کننده در مزایده باشد .
6-مهلت ارائه پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه 
ش���ده در پاکت )ب( و )ج( را بهراه پاکت )الف( تا س���اعت 12:00روز ش���نبه مورخ  
1401/05/08 در سامانه تدرکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir بارگذاری 

نمایند .
7- کلیه شرکت کنندگان در مزایده موظف و متعهد به ارائه فیزیکی پاکات )الف( 
، )ب( و )ج( ت���ا س���اعت13:00 م���ورخ  1401/05/08 به ص���ورت فیزیکی به آدرس : 
مش���هد خیابان ملک الشعرای بهار – بهار 27 دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تحویل نمایند .
8-زمان بازگشایی پاکت مزایده : مورخ 1401/05/09 می باشد .

تذکر : به درخواست مزایده گذار ضمانت نامه شرکت در فرآیند باید به مدت سه 
ماه تمدید گردد .

9-مبلغ ماهیانه و سالیانه طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده .
10- هزینه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  45/130/000 برعهده برنده می باشد 

11-هزینه دو نوبت آگهی روزنامه برعهده برنده می باشد .
                                                       شناسه آگهی 1344917 م الف 3001

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
در نظر دارد مجتمع فرهنگی و هنری بیهقی سبزوار را از طریق مزایده عمومی طبق جدول ذیل و سایر مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اجاره دهد. متقاضیان 

می توانند جهت دریافت و بارگذاری اس���ناد مزایده  از تاریخ 1401/04/11لغایت 1401/05/08 با کد فراخوان5001000055000006 به س���ایت س���امانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس http://setadiran.ir  مراجعه نمایند . متقاضیان می توانند جهت پاسخگویی به سواالت مزایده 09305408319 خانم شیخ و بازدید ملک با 

موضوع: ش�هرداری قاین در نظر دارد به منظور اجرای پروژه های عمرانی مصوب در بودجه س�ال ۱۴۰۱ و براس�اس شماره همراه   اقای شجاع 09151730399در ساعت اداری هماهنگی نمایند.
م�اده ۵ و۶ و ۷ و ۸ آیین نامه مالی ش�هرداری و به اس�تناد الیحه ش�ماره ۱۵,۱۰۲۵۸, ش,ق  م�ورخ   ۱۴۰۰,۰۸,۱۷ و 
مصوبه ش�ماره ۱۱۶۷ مورخ   ۱۴۰۰,۰۹,۱۴  والیحه ش�ماره ۱۵,۱۵۷۱, ش,ق  مورخه ۱۴۰۱,۰۲,۱۲ و مصوبه ش�ماره ۴۳۲ 
مورخه۱۴۰۱,۰۳,۲۱تعداد ۱۱ قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک شهرداری به پالک ثبتی های ۲۵ و ۲۶ فرعی از ۱۹۱۲ 
اصلی واقع در خیابان شفاء نبش شفاء۲ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ فرعی از ۱۹۱۲ اصلی واقع در بلوار شهرداری - خیابان 
امام علی )ع( به پالک ثبتی ۴۷۷۲فرعی از ۱۹۳۵ اصلی و خیابان جنب باغ ملی به پالک ثبتی های ۲۲۷۷ و ۲۲۷۸ و 
۲۲۷۹ و ۲۲۸۰ و ۲۲۷۴ فرعی از ۱۲۶۸ اصلی را با جزییات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت )setadiran.ir ( و با ش�ماره مزایده ) ۲۰۰۱۰۹۲۳۴۹۰۰۰۰۰۳( از طریق مزایده به فروش رس�اند:

شرایط مزایده:
۱- برگ�زاری مزایده صرفا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت) setadiran.ir ( می باش�د و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده ش�امل 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 .
۲- ارائه اسناد مزایده فقط از طریق سامانه ستاد و فقط از تاریخ ۱۴۰۱,۰۴,۰۴  تا تاریخ ۱۴۰۱,۰۴,۱۱ می باشد  

 ۳-آخرین مهلت بارگذاری اس�ناد مزایده در س�امانه س�تاد تا پایان وقت اداری روز سه ش�نبه مورخه ۱۴۰۱,۰۴,۲۱ 
می باش�د که بایستی شرکت کنندگان در مزایده اطالعات مورد نیاز را از سامانه ستاد دریافت و پس از درج قیمت 
پیشنهادی در آن و مهر و امضاء دوباره در سامانه بارگذاری نمایند الزم به ذکر است کلیه مدارک ارسالی به صورت 

دستی مورد قبول نمی باشد و فقط باید اطالعات خود را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. .
۴-شرکت کنندگان در مزایده می بایست : ۱- شرایط قبولی مزایده و مدارک احراز ۲-تعهد نامه شرکت کننده در 
مزایده فروش امالک شهرداری)قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی( ۳- برگه مبلغ پیشنهادی را مهر و 

امضاء و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت پیشنهاد آنها رد خواهد شد. 
۵-زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت ۸ صبح روزچهارشنبه مورخ   ۱۴۰۱,۰۴,۲۲  واقع در محل شهرداری می باشد  

 ۶-در صورت امتناع از انعقاد قرارداد زمین سپرده برنده و یا برندگان مزایده ضبط خواهد شد 
 ۷-ش�هرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است برنده مزایده می بایست وجه کل زمین را طی یک 
هفته به حساب درآمد شهرداری قاین نزد بانک ملی بلوار بسیج واریز نماید در غیر اینصورت سپرده پیشنهاد اول 

به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی مزایده قرارداد منعقد خواهد شد  
 ۸-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده زمین در مزایده خواهد بود

۹-متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۵۹۶۵۶۰۰۳ )حاجی نژاد( واحد امالک 
شهرداری تماس حاصل یا به آدرس اینترنتی سامانه ستاد   Www.setadiran.ir  جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.     
 ۱۰- در صورتیکه به هنگام تحویل زمین مورد مزایده ، مس�احت زمین کمتر یا بیش�تر از مساحت مندرج در سند 

مالکیت باشد طرفین نسبت به مساحت کمتر یا بیشتر از مبلغ زمین کم یا زیاد خواهند نمود.
  ۱۱-  این آگهی دارای شرایط اختصاصی در سامانه ستاد می باشد که بایستی به تایید شرکت کننده برسد و دوباره 

در سامانه ستاد بارگذاری گردد. 
غالم پور – شهردار قاین

آگهی مزایده  فروش 11 قطعه زمین مسکونی
 واقع در شهرک شهرداری ، امام علی)ع( و خیابان جنب باغ ملی  )نوبت دوم(

تاریخ دریافت اسناد مزایده  از مورخ 1401/04/04 تا 1401/04/11

ح
,4
01
04
04
9

امید به بهبود وضعیت سینما ندارم ◾
جمشید هاشم پور در اکــران مردمی فیلم 
ــروز  سینمایی »روز شــشــم« گــفــت: امـ
سینمای ایران و جهان دچار یک رکود شده 
است. امیدوارم سینمای ایران دوباره زنده شود و کارهای 
بهتری ساخته شود، هر چند من خیلی امیدوار نیستم. 
تماشاگران در روزهای سرد و گرم حامی سینما بودند و 

من همیشه از شما مردم متشکرم.

»کاغذ پاره ها« به اکران برخط رسید  ◾
مستند انــیــمــیــشــن »کـــاغـــذپـــاره هـــا« به 
نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی بهزاد 
نعلبندی اکران برخط خود را در پلتفرم تیوال 
آغــاز کــرد.ایــن انیمیشن کــه موفق بــه کسب جــوایــز از 
جشنواره های معتبر شده با حضور فیلمساز در یک مرکز 
نگهداری زنان کارتن خواب و ضبط صدای تعدادی از آن ها 
که قصه زندگیشان را روایت کرده اند، شکل گرفته است. 

پخش قسمت های جدید »برف بی صدا می بارد«  ◾
قسمت های جدید سریال »برف بی صدا 
می بارد« روی آنتن می رود. پخش خالصه 
۶۸ قسمت گذشته این سریال از دیشب 
در شبکه3 سیما آغاز شد و تا دوشنبه ادامه دارد. از روز 
سه شنبه هم قسمت های جدید در ادامه قسمت های 
فصل اول پخش مــی شــود. الیکا عــبــدالــرزاقــی، پوریا 
پورسرخ، فرهاد آئیش و... از بازیگران این سریال هستند.

»ایوب خان« دژاکام منتشر شد  ◾
ــان« گفت:  ــوب خــ ــ دژاکــــــام، نــویــســنــده »ای
مجموعه نمایش نامه »ایــوب خــان« شامل 
هفت نمایش نامه است که به تازگی توسط 
نشر نیستان منتشر شده اســت. نمایش نامه های این 
ــان«، »شــیــشــه«، »کشتی  ــوب خـ مجموعه شــامــل »ایـ
یونانی«، »رومئو و ژولیت«، »مکبث«، »هیاهوی بسیار 

برای هیچ« و »ساکن کمپ پناهندگان« است.  



خواجه 
نصیرالدین 

 طوسی 
)653 - 579ش(
فیلسوف، ریاضیدان، 
ستاره شناس، فقیه و 
متکلم نامدار شیعه و 

ملقب به »استادالبشر« 
است. خواجه در 

طوس به دنیا آمد. وی 
مدت ها در قلعه های 
اسماعیلیه، به حالت 
نیمه زندانی روزگار 

گذراند. او پس از حمله 
مغول، نقش مهمی 

در حفظ منابع علمی 
مسلمانان داشت. 

رصدخانه و کتابخانه 
مراغه که توسط 

خواجه بنیان گذاری 
شد، از مهم ترین 

دانشگاه های آن عصر 
پرتشویش بود. او 

در 11 تیر سال 653 
درگذشت و پیکرش 

را در حرم کاظمین به 
خاک سپردند.

 نقبی  نقبی 
به تاریخبه تاریخ

محمدحسین نیکبخت   
بعضی ها عادت دارند همیشه 
مــرغ همسایه بــرایــشــان غاز 
ــد آنچه  ــ ــادت دارنـ ــ بــاشــد! ع
خـــودی اســت را طــرد کنند و 
ناکامل و قبیح بشمارند و در 
عوض به آنچه وارداتـــی اســت، به چشم گوهر 
»نیست در جهان« بنگرند. این عادت مذموم، 
در بسیاری از وجوه زندگی ما، قابل رؤیت است. 
برخی آن قــدر هر چه را که از خــارج وارد ایــران 
می شود، به ویژه انواع غربی را، خالی از عیب و 
نقص می بینند که وارد کردن هرگونه ایرادی بر 
آن، نزد ایشان به مثابه توهینی بزرگ و غیرقابل 
بخشش ارزیــابــی مــی شــود. شــایــد فکر کنید 
منظورم اجناس و کاالهای غربی است؛ اما آنچه 
عــرض می کنم فقط این ها را در بر نمی گیرد؛ 
تقریباً از عصر مشروطه به ایــن ســو، همیشه 
منورالفکرها یا بهتر بگویم شبه منورالفکرهایی 
بوده اند که در برابر هر ایده و فکر فرنگی هم، سپر 
بیندازند و آن را الگویی غیرقابل خدشه بدانند 
و در آثــار و نوشتارهای خــودشــان، در تکریم و 
تعظیم ایــن فکر وارداتـــی، فصل ها بپردازند و 
ثناهای بسیار به رشته تحریر درآورند؛ انگار نه 
انگار که در این سوی عالم، در سرزمین خودشان، 
سرزمینی که هزاران سال تاریخ و تمدن پشت سر 
خود دارد و در آموزه های دین خودشان، دینی که 
یکی از عالی ترین تمدن های تاریخ بشر، حاصل 
گرویدن انسان ها به آن است، نسخه هایی ناب 
یافت می شود که راهگشای نجات بشریت در 

هر عصر و زمانی است.

روسو و الگوی تاریخی تعلیم و تربیت ◾
این مقدمه مطوّل را نوشتم تا برسم به موضوع 
ــزان که  اصــلــی. چند روز قبل بــا یکی از عــزی
سخت غرب دوست و شیفته تفکرات وارداتی 
است، درباره تاریخچه تعلیم و تربیت صحبت 
می کردم و او، بی محابا و بدون تردید، افرادی 
را که در حوزه تعلیم و تربیت، در غرب، فعال 
بوده اند به رخ من می کشید و به ویــژه، از ژان 
ژاک روســو، به عنوان یک متفکر آزاداندیش 
و بنیان گذار تعلیم و تربیت نوین، سخن به 
میان می آورد. در پاسخ به آن عزیزِ گرامی، چند 
نکته تاریخی عرض کردم که دیدم بد نیست 
آن را با شما هم در میان بگذارم. امــروز، دوم 

ژوئیه، روز درگذشت این فیلسوف فرانسوی 
سوئیسی االصل است و البته در اروپا و حتی 
محافل روشنفکری خودمان، در تکریمش به 
ایراد سخن می پردازند و چنان که عرض شد، 
وی را بنیان گذار تعلیم و تربیت نوین می دانند و 
کتاب »امیل« او را از تأثیرگذارترین آثار در این 
حوزه می شمرند. در این اثر که ماجرای کودکی 
خیالی است و روســو، خــودش وظیفه تربیت 
آن کــودک را برعهده دارد، دستورالعمل های 
متعددی درباره تربیت فرزندان ارائه شده است 
و او در قــامــت یــک کــارشــنــاس خــبــره تعلیم و 
تربیت، زوایایی ظاهراً حیرت انگیز را پیش روی 
مخاطب قرار می دهد. اما اگر قرار است به این 
توصیه ها گوش و عمل کنیم، قبالً باید مطمئن 
شویم کــه مصدر صــدور آن هـــا، یعنی جناب 
آقــای روســو که وی را از منادیان دموکراسی و 
آزادی خــواهــی و حقوق بشر )البته در معنای 
نوین و غربی که در آن غیر اروپایی ها اصوالً بشر 
حساب نمی شوند!( می خوانند، در راستای 
عمل بــه ایــن دســتــورهــا، بــه نتایج درخــشــان و 
ــه ای رســیــده اســت. بـــرای همین، به  ــ قــابــل ارائ

اختصار زنــدگــی روســو را بــررســی می کنیم تا 
بتوانیم دربــاره عقالنی بــودن تقلید از چنین 
دستورالعمل هایی، حُکم مقتضی را صــادر 

کنیم.

روان پریشی های یک عالم تعلیم و تربیت! ◾
ژان ژاک روسو در سال 1712م در شهر ژنو به دنیا 
آمد؛ کودکی پرفراز و نشیبی داشت. پدرش یک 
ساعت ساز پروتستان اهلِ فرانسه بود که به 
دلیل ترس از آزار کاتولیک ها، به ژنو گریخت. 
روسو از کودکی مشغول به کار شد؛ نزد عمویش 
حکاکی آموخت. خودش در کتاب »اعترافات«، 
اقرار می کند که از نوجوانی، گرفتار انحرافات 
جنسی مازوخیستی )خــودآزاری( بوده است. 
او بعدها، توانست از سوئیس و آزارهایی که 
در آن می دید بگریزد و به »آنـِـســی«، شهری 
در فرانسه برود. در آن جا بود که سرپرستی او 
را خانمی به نام »لوئیس دووارانــس« برعهده 
گرفت؛ خانمی که روسو وی را »مامان« خطاب 
مــی کــرد. امــا مشکل این جاست که روســو در 
تــداوم همان انحرافاتی که داشــت، این جا هم 

درگــیــر عشق بــه خــانــم دووارانــــس شــد؛ او در 
کتاب »اعترافات« می نویسد که بارها عاشق 
شــده اســت، ولــی هیچ کدام از ایــن عشق ها به 
زیبایی عالقه او به »مامان« نبوده! این عالقه، 
البته حــواشــی بــی شــرمــانــه ای دارد کــه قلم از 
نگارش آن شرم می کند، اما روسو، بی محابا و 
ظاهراً با لــذت، از آن هــا در کتابش دادِ سخن 
می دهد. روسو در سال 1745م به پاریس رفت 
و به دلیل توانایی های کالمی و قلمی، خیلی 
زود در محافل روشنفکری این شهر، دوستانی 
پیدا کرد؛ افرادی مانند »دنیس دیدِرو« که او را 
از فیلسوفان بزرگ عصر روشنفکری فرانسه 
می دانند. روســو با همسرش در پاریس آشنا 
شد. آن هــا با هم ازدواج کردند و صاحب پنج 
فرزند شدند؛ اما روسو ترجیح می داد بار تربیت 
فرزندانش را به دوش نکشد؛ او هر پنج فرزند 
خــودش را به یتیم خانه دولتی سپرد! رفتاری 
عجیب و غریب که ریشه در روان پریشی های 
شخص روســو داشــت. با این حــال، این اتفاق 
عــجــیــب مــانــع از آن نــشــد کــه روســــو، کتاب 
»امیل« را ننویسد و از مهارتش درباره ایجاد 
ساختارهای هوشمندانه برای تربیت فرزندان، 
دادِ سخن ندهد! این رفتار متضاد حتی صدای 
برخی منورالفکرهای مشهورِ هم عصرِ روسو را 
هم درآورد؛ وُلتِر یکی از این افراد بود؛ فیلسوفی 
که در تاریخ انقالب کبیر فرانسه، جایگاهی 
ویژه دارد. او به روسو طعنه زده بــود که چگونه 
پــدری که پنج فرزند خــود را بالفاصله بعد از 
تولد، راهی یتیم خانه کرده است، برای دیگران از 
روش های تربیتی حرف می زند؟! اقدام روسو در 
واقع نوعی بدویت بود؛ چیزی شبیه به زنده به 
گور کردن دختران در میان اعراب جاهلی. با این 
حال، این انتقادات در میان جامعه ای که در آن 
اخالق، رو به افول گذاشته و طعم نسبی شدن 
را چشیده و در جامعه ای که خانواده، به عنوان 
مقدس ترین نهاد اجتماعی، به بازیچه ای برای 
امــیــال و هــوس هــا تبدیل شــده بــود، محلی از 
اعــراب نداشت. جریان روشنفکری فرانسه، 
در میان هیاهو و درگیری های اواخــر قرن 18، 
به راحتی ایــن دستورالعمل های صــادر شده 
از روحــی پریشان و بیمار را پذیرفت و برخی 
از روشنفکران غـــرب زده مــا، حتی بــا گذشت 
244 سال از مرگ روسو، حاضر نیستند درباره 

شخصیت و تفکر او، هیچ نقدی را بپذیرند.

مدعیان غربی چگونه بزرگ ترین تراژدی تاریخ تعلیم و تربیت را رقم زدند؟

وقتی»روسو« کودکانش 
را به یتیم خانه سپرد

تاریخ اجتماعی
روزگاری که اجاره نشینی 

»خوش نشینی« بود
ایــن روزهـــا، افزایش اجاره بها کمر مستأجران را 
شکسته است؛ اصـــالً اجاره نشینی مصیبتی 
است برای خودش. کسانی که مستأجر هستند، 
می دانند که چه می گویم؛ خانه های نه چندان 
مرغوب و قیمت هایی که ظاهراً باید برای زندگی در 
یک »پنت هاوس« پرداخت کرد و نه، دور از جان، 
بــرای یک »النــه مــرغ«! امــا حــدود یک قــرن قبل، 
اوضاع مستأجرها این قدر هم وخیم نبود؛ اصالً به 
مستأجری، »خوش نشینی« می گفتند؛ چرا؟ چون 
اصــوالً اجاره نشینی کار سخت و طاقت فرسایی 
محسوب نمی شد! جعفر شهری در کتاب خواندنی 
»تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم«، در این 
باره می نویسد: »صاحبخانه ها را این عقیده بود 
که سرپناه به کسی دادن، عالوه بر عملی انسانی، 
ثواب اُخــروی را هم دارد و این اعتقاد دیگر که ]بر 
اساس آن اگر[ خانه پُر از دشمن باشد ]بهتر از آن 
است که[ خالی باشد، ]باعث می شد که اگر[ اتاقی 
از خانه شان خالی شده بود، به اول کسی که از آن ها 
طلب می کرد، رضایت می دادند؛ بدون آنکه سؤال 
و جوابی در میان آورند یا مطالبه پیش اجاره یا پول 
پیش و ... داشته باشند«. به همین دلیل پیدا کردن 
خانه و اجاره کردن آن برای همه ساده بود و البته، هر 
کس با هر توان مالی، می توانست خیلی راحت، 

خانه دلخواه خود را پیدا کند. 
در شهرهای بزرگ، مانند مشهد یا تهران، خانه های 
بــزرگــی وجــود داشــت کــه اصــالً بــرای اجـــاره دادن 
ساخته می شد؛ خانه هایی با اتــاق هــای متعدد 
کــه بــا ســاده تــریــن شــرایــط آن را بــه افـــراد مختلف 
اجــاره می دادند. معموالً اتاق ها را دور تا دور یک 
حیاط بزرگ می ساختند و ارتباطات همسایه های 
اجاره نشین با یکدیگر هــم، فرهنگ همیاری و 
همکاری خــاص خــودش را داشــت. طبق گــزارش 
جعفر شهری، تهران در اواخر دوره قاجار، 10 هزار 
خانه مسکونی داشت . یک سوم جمعیت این شهر 
بزرگ، مستأجر بودند و اصالً کمبودی را هم در این 
زمینه احساس نمی کردند. دردسر اجاره نشینی از 
زمانی آغاز شد که تجمالت، راهش را به خانه عموم 
مــردم باز کــرد؛ با این شیوه جدید، نه آن فرهنگ 
اجاره نشینی به کار می آمد و نه دیگر صاحبخانه ها 

به دنبال چیزی غیر از اجاره بها بودند.
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1426 حاجی، قربانی فعالیت تبلیغاتی سعودی ها
سوءمدیریت سعودی ها در بــرگــزاری مراسم حــج، در 
سال های اخیر آن قدر زیاد بوده که حسابش از دست 

در رفته است. 
امروز، سالروز یکی از آن فاجعه هاست که شاید خیلی ها 
فراموشش کرده باشند. در سال 1369، رژیم سعودی 
در اقدامی تبلیغاتی، تونلی را به طول 540 متر و عرض 

10 متر برای حرکت زائران از مکه به منا ایجاد کرده بود. 
هرچند تونل هنوز باید مراحلی را طی می کرد تا آماده 
بهره برداری می شد، اما سعودی ها ترجیح دادند پروژه ای 
را که ادعا می شد بخشی از یک پروژه 15 میلیارد دالری 
اســت، پیش از موعد مــورد استفاده قــرار دهند تا بار 

تبلیغاتی مناسبی داشته باشد. 

اما این اقدام تبلیغاتی، یک هزارو426قربانی روی دست 
رژیم سعودی گذاشت؛ هنگامی که در 11 تیرماه 1369، 
حاجیان در حال حرکت برای رمی جمرات بودند، نرده 
پل عابر پیاده خم شد و هفت نفر به پایین پل و روی 
مردمی که در حال خروج از تونل بودند، سقوط کردند 
و به دنبال آن، با سقوط بخشی از سقف تونل، مسیر 

مسدود شد؛ در تونلی با ظرفیت هزار نفر، حدود 5 هزار 
نفر گرفتار شدند. 

در دمــای 42 درجـــه، سیستم تهویه تونل نیز، از کار 
افتاد و تلفات را افزایش داد. اما این اتفاق، تغییری در 
سیاست های سعودی ها نداد و نتیجه اش، حوادث تلخ 

بعدی بود.

دانستنی تاریخی
  مردمی مؤدب تر از ایرانی ها ندیدم

ایرانیان از دیرباز، به آداب دانی و مهمان نوازی 
شهره اند. این را می شود در سفرنامه های 

جهانگردانی که طی قرن های مختلف، گذرشان 
به ایران افتاده است، مشاهده کرد. ژان شاردن، 

جهانگرد فرانسوی که در سال 1050ش به ایران 
آمده است، در این باره می نویسد: »ایرانی ها و البته 

سکنه شهرنشین آن ها، همان گونه که از حیث 
زیبایی و خوش اندامی در خور تحسین هستند، 
از حیث اخالق و معاشرت هم در دنیا بی نظیرند. 

من هیچ ملتی را مؤدب تر و مالیم تر از ملت ایران 
ندیده ام. ادب و نزاکت در ایرانی ها فطری است و 
اگر سال ها با یک ایرانی، دوستی یا معامله کنید، 

محال است از زبان او چیزی بشنوید که شما را 
برنجاند«.

تاریخ
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برگه س���بز و برگ کمپان���ی وانت مزدا دوکابین بی 
2000 ای مدل 1390 به شماره انتظامی ایران 74-

496و48  شماره موتور FE146005 و شماره شاسی 
NAGPXPE12B2076684 مفق���ود و اعتبار ندارد
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برگ س���بزکامیون کشنده سیس���تم دانگ فنگ تیپ 
)EQ4251 )6*4 ب���ه رن���گ س���فید - ش���یری معمولی 
م���دل 2009 به ش���ماره موت���ور 69558167 وش���ماره 
شماره شاس���یLGAGLMYM191829667 به شماره 
پالک 792 ع 73 ایران 54 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.
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اص���ل تعرفه  مرب���وط به  واگذاری زمی���ن  متعلق به 
قطع���ه 87 با کاربری تجاری مس���کونی به مس���احت 
تقریب���ی 43 مت���ر مربع ص���ادره از ش���رکت ابادانی و 
مسکن الهیه که بنام اقای موسی الرضامحسنی فرد 

گمشده است واز درجه اعتبار ساقط می باشد
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برگ س���بز و س���ند مالکیت و کارت س���واری سیستم 
پژو تیپ GLXI 405  مدل 1389 به رنگ خاکستری-

متالیک به ش���ماره موتور 12489094239 و ش���ماره 
شاس���ی NAAM11CAXAK621680  به شماره پالک 
312 د 79 ای���ران 54 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبارساقط می گردد.
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 20010502240000011

موضوع: چاپ بنرهای تبلیغات محیطی
مبلغ برآورد: 20.000.000.000 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.ir نیز 

درج می گردد.

شهرداری مشهد 
)ستاد(
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اداره آموزش و پرورش منطقه یک 
تهران در نظر دارد

نیاوران-منظریه-جنب اردوگاه باهنر  را برای مدت یک سال به صورت 
اجاره با قیمت پایه ماهانه  125/000/000ریال واگذار نماید 
شماره مزایده  در ستاد ایران : 5001030049000011

متقاضیان از تاریخ انتشاراین آگهي به مدت 4 روز جهت دریافت اسناد و 
مدارك  مزایده و10 روز جهت  ارسال پیشنهاد قیمت درسامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت ) www.setadiran.ir ( مهلت دارند .
                                                                                         شناسه آگهی 1342237 م الف 1316

آگهـی مـزایده اجاره

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

چاله  ریزي  بتن  و  خاکبرداري   ، کندن  دارد  نظر  در  خراسان  خودرو  ایران  شرکت 
کانوایر اسکلت 1.5 متري مونتاژ دو خود را  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

سپرده شرکت در مناقصه 600.000.000 ریال مي باشد .
متقاضیان مي توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/11   

لغایت  1401/04/16  به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوري از واحد بازرگاني ایران خودرو خراسان 
در روزهاي کاري از ساعت8 الي15 و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا 
تماس با شماره هاي تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلي )4021((  

2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 
جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهاي کاري از ساعت8 الي15 

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایي پاکات الف و ب 
در روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 ساعت 14 می باشد .

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج یک نوبت آگهي روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(
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ارتباطات و امور بین الملل

با ارزیابي کیفي پیمانکاران 
 شماره: 1401/3163- م/170
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شرکت سهامي صنایع غذایي رضوي در نظر دارد 
تأمین نیروی انسانی خط تولید کنسرو خود را از طریق مناقصه به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران محترم دعوت می شود جهت 
دریافت فرم شرکت در مناقصه از تاریخ 1401/04/09 لغایت 1401/04/14 در 
ساعات اداری به آدرس شرکت : مشهد- ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب 

میدان بزرگ قائم- پیامبر اعظم 2 امور تدارکات مراجعه نمایند. 
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه می توانید به 

سایتWWW.NANERAZAVI.COM مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه تأمین نیروی انسانی 
خط تولید کنسرو
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اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی - آگهی فراخوان عمومی

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان استعالم، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل 
www.setadiran. مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس

ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

طریق سامانه  از  را  ذیل  نیاز  مورد  فراخوان  دارد  نظر  در  خراسان رضوی  و شهرسازی  راه  كل  اداره 
برگزار  مذكور  سامانه  در  مندرج  زمانی  برنامه  و   مدارك  شرایط،  طبق  دولت  الكترونیكی  تداركات 

نماید:

مبلغ برآورد به موضوع فراخوان
ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

ارائه خدمات مالی سازمان ملی زمین و 
مسكن در سطح استان خراسان رضوی

10،755،691،5742001003374000020

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



حضور 28 هزار 
 دانش آموز
  کمیته امداد
 در کنکور امسال

حجت االسالم علی 
جعفری، معاون 
فرهنگی کمیته امداد 
با اعالم اینکه 28 هزار 
نفر از دانش آموزان 
کنکوری۱۴۰۱ از 
جامعه هدف این 
نهاد هستند، گفت: 
برنامه های ویژه ای 
برای موفقیت آنان 
اجرا شده است و 
دانش آموزان کنکوری 
مورد حمایت کمیته 
امداد در تمام مراحل 
از مهر۱۴۰۰ تا 
مرداد۱۴۰۱ از 
خدمات گروه پشتیبان 
برخوردارند.

خدمات کمیته امداد 
در زمینه کنکور تا 
مرحله انتخاب رشته 
ادامه دارد.

اعــظــم طــیــرانــی تــأثــیــر 
سلبریتی ها بر رفتار اجتماعی را 
می توان از زوایای مختلف بررسی 
کرد. آن ها می توانند تأثیر مثبتی 
بــر جامعه بگذارند و یــا بــا تأثیر 
منفی و مــخــرب مــوجــب ایجاد 
فضای ناسالم برای دنبال کنندگان خود باشند. برخی 
از آن ها که از هنر و تخصص بی بهره اند و صرفاً به 
دلیل هنجارشکنی ها و یا نمایش زندگی لوکس خود 
معروف شده اند تأثیر منفی و مخربشان مشکالت 
فراوانی برای زندگی ساده و واقعی مخاطبان به بار 
آورده است. دنبال کنندگان جوان و بی تجربه ای که 
تنها به ظاهر زندگی این سلبریتی توجه می کنند و 
بی خبر از فضای واقعی زندگی این قبیل سلبریتی ها، 
وقتی دست به مقایسه زندگی واقعی خود با زندگی 
تزئین شده و مجازی آن هــا می زنند نتیجه ای جز 

احساس یأس و ناامیدی بدست نمی آورند.
اما گروه دیگر از سلبریتی ها، تأثیراتی مثبت بر افراد 
ــد. آن هــا می توانند یک زندگی سالم و  جامعه دارن
شیوه های صحیح برخورد با مسائل مختلف را در 
صفحه مجازی خود ارائه دهند و بر دنبال کنندگان 
خود تأثیری عمیق و مثبت بگذارند. ازجمله نقش 
مثبت سلبریتی ها را می توان شرکت در فعالیت های 
خیرخواهانه و تشویق مردم به حمایت از خیریه ها، 
حضور پررنگ بــرای جمع آوری کمک های مردمی 
در شرایطی که جامعه با بحران و مشکالت خاصی 

روبه رو شده، دانست. 

چرایی قدرت گرفتن سلبریتی ها  ◾
ــان الــه قــرائــی مــقــدم، جامعه شناس و اسـتـاد  امـ
دانـشـگـاه خــوارزمــی تـهـران در تعریف مفهوم 
سلبریتی به ما می گوید: سلبریتی ها به طور کلی 
به دو گــروه تقسیم می شوند. نخست افـــرادی که 

شهرتشان در خدمت بــه جامعه و بــرای جامعه 
و هدفشان خدمت کــردن بــه مــردم و نظام است 
و سلبریتی اصــالحــگــر محسوب مــی شــونــد. اما 
متأسفانه امـــروزه با سلبریتی هایی مواجه ایم که 
رفتار بیشتر آن ها پیامدی جز بدآموزی و پیروی از 
سبک زندگی تجمل گرایی نــدارد. شهرت این عده 
کاذب است. تنها به این خاطر که از طریق رسانه ها 
یا فضای مجازی مشهور شده اند و به انحراف جوانان 

می پردازند و سلبریتی سوداگر محسوب می شوند. 
متأسفانه این طیف از سلبریتی ها در مقایسه با گروه 
نخست، نمود بیشتری در جامعه دارند. به طوری که 
حتی اگر در خبرها از آن ها بد گفته شود، این بدگویی 
موجب افزایش معروفیت آن ها بین طرفدارانشان 

خواهد شد. 
این پژوهشگر اجتماعی درخصوص چرایی قدرت 
گرفتن سلبریتی ها و پررنگ شدن تأثیر آن ها در جامعه 

می گوید: بخشی از این مشکل متوجه مسئوالن 
فرهنگی کشور است، چراکه در معرفی اسطوره هایی 
مثل آرش کمانگیر، فردوسی، ناصرخسرو و سایر 
بزرگان علم و ادب به جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان 
کوتاهی کرده اند. با این حال هنوز هم در جامعه از 
نام سلبریتی هایی مثل مرحوم تختی، مرحوم استاد 
شجریان، علی دایی و سایر افراد معروف و مشهوری که 
بر جامعه تأثیر مثبت می گذارند، به نیکی یاد می شود 

و مردم به آن ها احترام می گذارند. 
قرائی مقدم می افزاید:  معروفیت سلبریتی هایی که 
تأثیر منفی بر جامعه می گذارند بسیار کوتاه است، در 
حالی که یاد و نام سلبریتی هایی چون فردوسی، استاد 
شجریان، بتهوون و... جهانی شده و به دلیل اینکه 
آثــار و هنر آن هــا در خدمت جامعه بــوده قرن ها در 
خاطره جهانیان خواهند ماند. با این حال تأثیر منفی 
که سلبریتی های گروه دوم بر جامعه می گذارند بسیار 
بیشتر از تأثیر مثبتی است که سلبریتی های گروه 
نخست بر جامعه می گذارند، هرچند این تأثیر منفی 

نیز به اندازه عمر معروفیت این افراد کوتاه است. 

ایجاد همبستگی و یا تفرق اجتماعی ◾
امــا امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس و عضو 
هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در پاسخ 
ــن پــرســش کــه سلبریتی ها چــقــدر در ایجاد  بــه ای
همبستگی اجتماعی و یا تفرق اجتماعی مؤثر بوده و 
هستند، می گوید: در گذشته به جای واژه سلبریتی 
از ستاره استفاده می کردند که ممکن بود آن فرد؛ 
ستاره آواز، ستاره سینمایی، ستاره ورزشی و یا ستاره 
هنری باشد که وجه مشترک همه این افراد عالوه بر 
معروفیت آن ها، با مردم بودن و کنار مردم بودن بود. 
اما متأسفانه اکنون برخی از این افراد، خود بزرگ بین 
و خودخواه هستند و نه تنها مردمی نیستند بلکه با 
به تصویر کشیدن زندگی های لوکس و الکچری شان 

به ناامیدی در جامعه دامــن می زنند. البته برخی 
سلبریتی ها هــم خــود را سلبریتی نمی دانند اما 
همواره کنار مردم هستند و مردم آن ها را به خاطر 

ساده زیستی و مردمی بودنشان دوست دارند.
وی اضــافــه می کند: سلبریتی ها می توانند در 
جامعه موجب تفرقه شوند و با الگوهای مخربی 
که ارائــه می دهند، موجب افزایش خودخواهی 
و یا احساس تحقیر در نوجوانان و جوانان شوند 
که این احساس مخرب مانع ادامه تالش و امید 
جوانان و نوجوانان به آینده می شود. در حالی که 
یک سلبریتی مردمی از مشکالت جامعه مطلع 
است و چون از وضعیت جامعه آگاه است با حذر 
کــردن از مصرف گرایی و دوری از سبک زندگی 
تجمل گرایی همواره نقش مؤثری در آگاه سازی 
جامعه و تشخیص ریــشــه مشکالت دارد. به 
عــنــوان نمونه وقتی سلبریتی ها در بحران های 
جامعه همراه مردم و مسئوالن به افراد آسیب دیده 
امدادرسانی می کنند موجب می شوند دوستداران 
آن ها نیز با الگوبرداری از این رفتار به مردم کمک 
کنند و این رفتار آن ها موجب افزایش همبستگی 
اجتماعی در جامعه می شود که بسیار مفید و 
ارزشمند است و به نوعی این قبیل سلبریتی ها 
موجب افــزایــش اخالقیات بین طــرفــداران خود 
می شوند. آن هــا به خوبی از شهرت و معروفیت 
خــود استفاده و مراقبت می کنند و می کوشند 
تــصــویــرهــای متنوعی از نــوعــدوســتــی، اهمیت 
امدادرسانی، ارزش کمک به محرومان و نیازمندان، 
رسیدگی به بیماران و رفتارهایی که موجب رفع 
مشکالت )هرچند انــدک( جامعه می شود را در 
شبکه های اجتماعی به تصویر بکشند و همین 
رفتارها به عنوان الگو و ارزش بین طرفدارانشان 
ــد، ارتــقــا و افــزایــش  رواج مــی یــابــد و مــوجــب رشـ

اخالقیات و همبستگی بین مردم می شود.

بررسیرفتارچهرههایمشهوروتأثیریکهبرجامعهمیگذارند

سلبریتی هاو پروژه ناامیدی

ددستچينستچين

امان اله قرائی مقدم

جامعه شناس

فضای مجازی مرز ها را کنار زده و کافی است 
یک ویدئو از شخصی پخش  شود تا در چند 

ساعت، چند هزار نفر به دنبال کنندگان او اضافه 
 شود. فضای مجازی و رسانه ها قدرتمندند. 
قرن حاضر را قرن مخابرات و روزنامه نگاران 

دانسته اند. یعنی زمانی که شما خبری را پخش 
می کنید می تواند انفجاری ایجاد کند. فضای 

مجازی می تواند یک فرد را از فرش به عرش 
 بکشاند. سلبریتی ها با داشتن رسانه یک شبه 

ره صدساله را طی می کنند. اینکه افرادی بی مایه 

به سلبریتی تبدیل شده اند ضعف جامعه را در 
ارائه الگو در گروه مرجع نشان می دهد. جوانی که 
به لحاظ اصالت خانوادگی از درون تهی و صحیح 

تربیت نشده باشد از این افراد الگوبرداری 
می کند. 

 ســلبریتی ها به طور کلی به دو گروه تقسیم می شــوند. نخست افرادی که 
شهرتشان در خدمت به جامعه و برای جامعه و هدفشان خدمت کردن به مردم 
و نظام است و سلبریتی اصالحگر محسوب می شوند. اما متأسفانه امروزه با 
سلبریتی هایی مواجه ایم که رفتار بیشتر آن ها پیامدی جز بدآموزی و پیروی 

از سبک زندگی تجمل گرایی ندارد.

گزيدهگزيده
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 زنان سالمندِ تنها؛ چهار برابر مردان ◾
بــه گـــزارش ایــســنــا، حــســام الــدیــن عالمه؛ 
رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان 
گفت: به ازای هر ۵درصــد مــرد سالمند، 
20/۵درصــد سالمندان »زن« تنها زندگی می کنند، 
گفت: تنها زیستن یکی از چالش های اساسی زنان 
سالمند است چون شانس ازدواج دوباره را ندارند. باید 

تابوی ازدواج زنان سالمند در جامعه شکسته شود.

سازمان سنجش سیاسی نیست ◾
بــه گـــزارش مهر، عبدالرسول پورعباس؛ 
رئیس سازمان سنجش با اشاره به گزارشی 
دربــاره تقلب در آزمون گذشته گفت: این 
گـــزارش سیاسی اســت و ســازمــان سنجش سیاسی 
نیست. ما درخصوص حفظ امانت برای ورود و خروج 
دانشگاه تالش می کنیم. امنیت آزمون و آبروی سازمان 

سنجش را فدای جریان های سیاسی نمی کنیم.

آسیب به مجسمه  فردوسی پذیرفتنی نیست  ◾
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای 
شهر تــهــران در توییتر نــوشــت: آسیب 
وارد شــده به مجسمه  حکیم ابوالقاسم 
فردوسی در میدان منتسب به نام این شاعر بزرگ، به هر 
دلیلی که رخ داده است پذیرفتنی نیست. از مجموعه 
شهرداری تهران انتظار می رود درخصوص مرمت این 

اثر ملی ارزشمند، اقدام عاجل نماید.

تهران چقدر ناایمن است؟ ◾
به گزارش مهر، علیرضا زاکانی؛ شهردار 
تهران با اذعان به اینکه در بُعد ایمنی در 
ضعف قرار داریم خاطرنشان کرد: بیش 
از ۱2هزار هکتار از مساحت ساختمان های مسکونی 
تهران ناایمن است. شورای شهر و شهرداری همت 
خود را برای تغییر کالبد روحی و ظاهری شهر جمع 

کرده اند.

جامعه

م���دل 95  ان���رژی  موت���ور س���یکلت  ب���رگ س���بز 
رن���گ قرمز ب���ه ش���ماره انتظام���ی 778/ 63578  
ش���ماره موت���ور 0125N1K136702 و ش���ماره تن���ه 
N1K***125E9503642 به مالکیت مهدی لنگری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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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 11518015441 و ش���ماره شاس���ی 
80916030  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
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برگ س���بز خ���ودرو وانت پی���کان م���دل 1393 رنگ 
س���فید ش���یری به ش���ماره موتور 118P0096592 و 
و   NAAA36AA8EG689238 شاس���ی  ش���ماره 
شماره انتظامی 939 ن 96 ایران 12 به مالکیت رضا 

حیدری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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شهرداری قوچان در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 122/ش مورخ 1400/7/17 شورای 
اسالمی شهر قوچان و ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها , نسبت به واگذاری مدیریت 
امور آرامس��تان )باغ بهشت( به ش��رکت های حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه 
تایید صالحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی و پشتیبانی، فنی و مهندسی از اداره 
کل تع��اون, کار و رفاه اجتماعی که دارای س��وابق معتبر و امکانات مکفی قابل قبول در 
زمین��ه فوق باش��د, اقدام نماید. .لذا از اش��خاص واجد ش��رایط دع��وت می گردد جهت 
دریافت فرم و اس��ناد ش��رکت در مزایده با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیک 
دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5001091163000005  به صورت الکترونیکی 

اقدام نمایند.
زمان انتشار در سایت: ساعت 10 مورخ  1401/4/11

مهلت دریافت اسناد مزایده: 
ساعت 8 مورخ 1401/4/20  لغایت ساعت 14 مورخ   1401/4/30

مهلت ارائه پیشنهاد :
ساعت از ساعت 8  تاریخ  1401/4/11  لغایت ساعت 14 مورخ  1401/5/10

تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ 1401/3/11  لغایت ساعت 14  مورخ  1401/5/10 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت  14 مورخ  1401/5/10

زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ   1401/5/11    
زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ    1401/5/12

قیمت پایه ساالنه   1.200.000.000  ریال          ----           قیمت پایه ماهیانه  100.000.000       ریال                                               
  مبلغ تضمین شرکت در مزایده  60.000.000    ریال 
- سایر اطالعات در اسناد مزایده درج گردیده است.

اطالعات تماس دس��تگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد 
مزایده و ارائه پاکت های الف: آدرس خیابان ولیعصر )عج(، ساختمان مرکزی شهرداری 

قوچان، دبیرخانه شهرداری  و تلفن 051-47217300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 ) www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر استان ها، در سایت س��امانه
بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مزایده گر " موجود است.

شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300  

شهرداری قوچان 

آگهی تجدید مزایده عمومی 
واگذاری مدیریت امور آرامستان شهر قوچان 
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با عنایت به اینکه شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی    آگهی مناقصه
و خدمات��ی و هم چنین خری��د اقالم ذیل از طریق برگزاری مناقص��ه اقدام نماید، لذا 
از کلی��ه متقاضی��ان دعوت به عمل می آی��د جهت دریافت اس��ناد مناقصه و اطالعات 
تکمیلی حداکثر تا تاریخ 1401/04/23 به س��امانه س��تاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 

در سامانه ستاد ایران تا پایان وقت اداری مورخ 1401/05/03 می باشد.هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
محمود رضا احمدی نیا - سرپرست حوزه اداری و مالی شهرداری

پروژه خدماتی
مدت اجرای پروژه/تحویل کاالمبلغ اعتبار پروژه /برآورد اولیهعنوان پروژهردیف

نگهداری سرویس های بهداشتی سطح 1
شهر نیشابور )نوبت اول(

دوازده ماه12/329/382/576   ریال

   پروژه  های عمرانی
اجرای پیاده رو سازی بلوار فضل )تقاطع بلوار معلم تا 1

بلوار دانشگاه ضلع شمال ()نوبت اول(
چهار ماه37/322/055/733 ریال

جدا سازی آب شرب خط انتقال چاه ریاضیات به بلوار 2
جانبازان )نوبت اول(

سه ماه11/977/214/354 ریال

دو ماه5/156/604/900 ریالبهسازی بلوار بعثت )نوبت اول(3
شش ماه49/830/000/000 ریالپیاده رو سازی خیابان خاتم )میدان باغات ()نوبت اول(4

خرید
1 AXIS خرید 10 عدد دوربین نظارت تصویری

Q6075 )نوبت اول(
یک ماه10/000/000/000 ریال

برگ سبز خودرو سواری ام  وی  ام ، سفید روغنی،مدل 
 MVME4T15BARL012988 موت���ور  ش���ماره   1400
ش���ماره شاس���ی NATFCANH8M1022356 شماره 
پالک ایران 79_ 428 ل 66 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز و سند کمپانی موتور سیکلت توس نو 
م���دل 95 رنگ مش���کی به ش���ماره انتظامی 774 
و   0125N3N015253 موت���ور 39931 ش���ماره   /
شماره تنه N3N***125T9559683 به مالکیت 
ج���واد ن���وزادی مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و سند مالکیت س���واری هاچ بک سیستم 
پژو تیپTU3 206 مدل 1395 به رنگ سفید - روغنی 
به ش���ماره موتور 165A0072381 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03EE8GJ836513 به ش���ماره پالک 936 م 
33 ایران 54 مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط 

می گردد.
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س���ند مالکی���ت  و کارت خ���ودرو س���واری پرای���د جی 
ت���ی ایک���س م���دل 1383 ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی 
ب���ه ش���ماره موت���ور 00679386 ب���ه ش���ماره شاس���ی 
ای���ران42_  پ���الک  ش���ماره  ب���ه   S1412283217838
836د32 ب���ه مالکیت محم���د جهان بخش مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط گردیده است. 
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آگهی مناقصه عمومی
و  )پذیرائی  پشتیبانی  خدمات  امور  انجام  مناقصه:  موضوع 
نظافتی( ساختمانهای ستادی و توابع سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری و فراورده های کشاورزی
مبلغ برآورد اولیه برای یک سال: شانزده میلیارد و پانصد میلیون 

)16.500.000.000( ریال
جهت شرکت در مناقصه و کسب اطالعات مناقصه به سامانه 
   https://setadiran.ir تدارکات الكترونیكی دولت به نشانی
  www.rrk.ir و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس

مراجعه نمائید.
 معاونت خدمات و محیط زیست شهري شهرداري مشهد

سازمان 
ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده 

های كشاورزی

دانش���نامه پایان تحصیالت کارشناس���ی اینجانب 
آورین قناعیان  میاندوآب فرزند داریوش ش���ماره 
شناس���نامه 2960182448 ص���ادره ازمیاندوآب به 
شماره دانشجویی 38907804 مقطع کارشناسی 
پیوسته مهندسی پزشکی بیومکانیک از دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مشهد  مفقود گردیده وازدرجه 
اعتبار ساقط می باش���د .از یابنده تقاضامی شود 
اصل مدرک رابه دانش���گاه آزاداس���المی مشهدبه  
نشانی : استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، 
امامیه 42س���ازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
مش���هد اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید .
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���الت آقای مهدی 
محمدی پور فرزند حبیب هللا باشماره شناسنامه 
4069 صادره از کاش���مر و کد ملی 0902378287 
در مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تربت حیدریه  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اس���المی تربت حیدریه به نشانی:  
اس���تان خراس���ان رضوی ،تربت حیدریه ، شهرک 
واح���د  اس���المی  آزاد  دانش���گاه  ولیعصرمجتم���ع 
تربت حیدریه اداره امور فارغ التحصیالن ارس���ال 

نمایید. 
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کاپیتان تیم ملی 
در پالما اسپانیا 

کارشناس و خبرنگار 
اسپانیایی اعالم کرد 
حسین طیبی بازیکن 

ایرانی فصل بعد در 
تیم پالما اسپانیا 
حضور خواهد 

داشت.
کاپیتان تیم ملی پس 
از دو سال حضور در 

تیم فوتسال بنفیکای 
پرتغال، از این تیم 
جدا شد. به گفته 
گوستاوو، طیبی 
خرید تیم پالما 

خواهد بود؛ تیمی که 
اولین حضورش در 
لیگ قهرمانان اروپا 

را تجربه خواهد 
کرد.

در  حاشيه

فدراسیون 
فوتبال به دنبال 

یک میلیون 
 یورو

 کمک دولتی!

تیم ملی فوتبال برای 
حضور در جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر، تنها یک 
فیفادی دیگر در 

شهریورماه پیش رو 
دارد و باید نهایت 
استفاده را از این 

فرصت ببرد.
کامرانی فر، دبیر کل 

فدراسیون  گفت: بیش 
از یک میلیون یورو برای 
فیفادی بعدی و دو بازی 

بزرگ نیاز داریم. 
نزدیک به ۷۰۰ هزار 

صرف درخواست 
دو تیمی است که 

می خواهیم با آن ها 
بازی کنیم. ضمن 
اینکه هرکجا بازی 

برگزار بشود، ما میزبان 
هستیم و هزینه ها با 
ماست. برنامه ریزی 

انجام شده است 
و حتی سه جا را 

پیش بینی کرده ایم.

خبرخبر
روزروز

  ریچارلیسون 
مهاجم برزیلی اورتون با عقد قراردادی 

رسمًا شاگرد کونته در تاتنهام شد. 
تاتنهامی ها با مبلغ ۵۰ میلیون یورو به 

همراه ۱۰ میلیون پاداش، این مهاجم 
برزیلی را به خدمت گرفتند.

  دنی آلوس 
 ستاره 39 ساله برزیلی، پس از جدایی از 
باشگاه سابقش بارسلونا، در اینستاگرام 

پست عجیبی منتشر کرده و می گوید 
قصدش این است برای پیدا کردن باشگاه 

جدید برای خودش تبلیغ کند.

  سیدجالل 
مدافع پرسپولیس  با انتشار پستی کوتاه 

خداحافظی خود را اعالم کرد. »سپاس 
خدای را که پشتیبانم بود در این سال ها 

و قدردان زحمات و پشتیبانی ملت 
ایران،خانواده،همسر و همه دوستان«.

 سینا حسینی  
جمله تکان دهنده 
دبیرکل فدراسیون 
فــــــــوتــــــــبــــــــال در 
خــصــوص قــــرارداد 
3۰ میلیاردی یک 
فوتبالیست شــوک بزرگی به جامعه 
فوتبال وارد کرد. بالفاصله پس از این 
اظهارنظر درودگـــر در برنامه »ورزش 
و مــردم« از قطعی شدن طرح تعیین 
سقف قـــرارداد خبر داد و اعــالم کرد 
هرکسی ایــن قــانــون را رعــایــت نکند، 

کارت بازی اش صادر نمی شود.
ــا ایـــن دو اظــهــارنــظــر مشخص شد  ب
فوتبال ایــران در آستانه یک چالش 
ــرار دارد، چالشی کــه در یک  ــزرگ ق ب
طــرف آن فــدراســیــون و ســازمــان لیگ 
حضور دارد و در طرف مقابل بازیکنان، 
مربیان و باشگاه های متمول دولتی 
و صنعتی، البته در رأس این جریان 
مافیای بزرگ داللی نیز ضربه بسیار 

سنگینی متحمل می شود.
اما آیا سیستم نظارتی دقیق و صادق 
در حوزه فوتبال برای بررسی و رسیدگی 
به این پیشنهاد یا طرح وجود دارد؟ با 
استناد به ادعاهای نمایشی سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال در سال های 
اخیر بابت ممنوعیت ورود مربی و 

بازیکن خارجی، تعیین سقف قرارداد، 
ــی و  ــارزه بــا داللـ منشور اخــالقــی، مــب
جلوگیری از حضور تیم های بدهکار 
به نظر می رسد فدراسیون این بار هم 
ــدارد و  قدرتی بــرای اجــرای ایــن طــرح ن
صــرفــاً بــا یــک برنامه نمایشی سبب 
می شود قراردادهای صوری و زیرمیزی 
دوباره به سیستم اجرایی و مدیریتی 

کشور باز گردد.
جدا از فرار مالیاتی بازیکنان و مربیان 
در این مدل ، فضای بی اعتمادی بسیار 
ــد کــه ایــن  ــه وجـــود مــی آی سنگینی ب
مسئله ضربه جبران ناپذیری به پیکره 
باشگاه های غالباً بدهکار وارد می کند.
از ســویــی دیــگــر اصـــرار بیش از حد 
مسئوالن سازمان لیگ ممکن است 
فــدراســیــون را بــه دلــیــل عــدم رعایت 
قواعد بین المللی با جرایم سنگین 
از جمله تعلیق مواجه کند. از آنجا 
ــا تشکیل  کــه ســـازمـــان لــیــگ فــعــالً ب
جلسات هیئت رئیسه خود تمامی 
تصمیماتش را عملیاتی می کند از 
گوشه و کنار شنیده می شود برخی 
کــارشــنــاســان حقوقی بــاشــگــاه هــا به 
یک ایراد قانونی سازمان لیگ اشاره 
کــردنــد و عــنــوان کــردنــد تصویب این 
طــرح نیاز به موافقت مجمع دارد و 
هیئت رئیسه چنین اختیاری ندارد 

که بــدون بــرگــزاری مجمع و موافقت 
اکثریت اعضا چنین ســاز و کــاری را 
به اجرا در بیاورد، به همین دلیل در 
صورت اصرار بیش از حد کافی است 
یکی از باشگاه ها مکاتبه ای با نهاد 
باالدستی در قاره آسیا داشته باشد تا 
سرنوشت هیئت رئیسه سازمان لیگ 
نیز مشابه کمیته بــدوی و استیناف 
صدور مجوز حرفه ای به حالت تعلیق 

در بیاید.
امــا حالت دیگری هم وجــود دارد که 
ــاد در نهایت  بــه احــتــمــال بــســیــار زیـ
ایــن اتفاق به عنوان خروجی نهایی 
عملیاتی مــی شــود کــه ســازمــان لیگ 
و باشگاه ها به جمع بندی برسند با 
حفظ ظاهر و در نظر گرفتن موقعیت 
اقتصادی حاکم بر جامعه فضای فعلی 
را تلطیف کنند و بــا پــذیــرش صــوری 
ایــن مــوضــوع بــه نوعی شــرایــط روانــی 
حاکم بر مجموعه فوتبال را آرام کنند تا 
حساسیت ها کاسته شود و انتقادهای 
اجتماعی نسبت به ریخت و پاش های 
ــه هـــر روز بـــه تــیــتــر منتخب  ــ بـــی روی
رسانه های گروهی تبدیل نشود، اما در 
عمل همه چیز طبق همان توافق اولیه 
میان بازیکن یا مربی با باشگاه به اجرا 
در خواهد آمد تا یک نمایش تلخ روی 

پرده فوتبال اکران شود.

تعیین سقف قرارداد  در لیگ برتر رسمی شد

فدراسیون و تفنگ بی فشنگ 
یادداشت شفاهی

خبر

وقتیورزشمیمیرد!
خداداد عزیزی   اتفاقاتی در 
ورزش شهر مشهد رخ می دهد 
که واقعاً عجیب است. ابدا درک 
نمی کنم چطور برخالف تمام استان های ایران، 
مسئوالن شهری و استانی در خراسان رضوی 
عــالقــه ای به داشتن تیم فوتبال نــدارنــد. چرا 

دوست ندارند جوانان در ورزشگاه ها باشند؟
وقت جوان این شهر و استان به جای استادیوم 
رفتن، کجا می گذرد؟ مشخص است که درک 
چنین مسائلی بــرای برخی از آقایان سخت 
است و متأسفانه در این مدت با ورزش مشهد 
طــوری رفتار شــده که گویا ایــن شهر با ورزش 

مخالف است. 
این در حالی است که مشهد در ورزش توانایی 
باالیی دارد، اما مدیران ورزشــی اش تخصص 
الزم را ندارند تا از این ظرفیت ها بهره ببرند. 
زمانی مشهد دو تیم خــوب در لیگ داشــت، 
ــود و چند  اســتــادیــوم هــا پــر از جــوانــان شهر ب
ساعت در هفته سرگرم بودند، در رشته های 
دیــگــر مثل کشتی و والــیــبــال هــم همین طور 
بود، اما حاال مشهد و خراسان در ورزش کجا 

هستند؟
انــگــار روی ورزش مشهد خــاک و گــرد مــرده 
ریخته اند. برای هیچ کس مهم نیست که یک 
بازیکن ملی پوش چندین سال است نداریم. 
در سطح اول فوتبال ایران چرا بازیکنی نداریم؟ 
این همه بازیکن داشتیم، از نیکبخت و رضا 
عنایتی تا حسین بادامکی ها کجا هستند؟ 
این نشان می دهد کسانی که ورزش این شهر 

را می چرخانند، از ورزش سررشته ای ندارند.
خــبــرنــگــاران اگــر بخواهند بــا شخصیت های 
ــان کـــه در رده مــلــی حــضــور  ــراسـ ورزشـــــی خـ
ــا ذره بــیــن باید  داشــتــه انــد صحبت کــنــنــد، ب
بگردند. این نتیجه کار زیبای مسئوالن ورزش 
است. پایتخت معنوی کشور چرا باید این قدر 
در ورزش کشور ضعیف و ذلیل باشد؟ جواب 
مشخص اســـت؛ چــون انــتــخــاب هــای وزارت 
ورزش در استان های مختلف بیشتر با رابطه 

و رانت است. 
بــرای ورزش خراسان رضــوی، چه درخواستی 
از ســجــادی مــی تــوانــیــم داشــتــه بــاشــیــم وقتی 
می بینیم متولی ورزش اســتــان مــورد انتقاد 
همه است، اما تغییری انجام نمی شود، نکته 
جالب تر اینجاست که سجادی خودش ورزشی 
است و حرف های ما ورزشی ها را خوب متوجه 
می شود، اما مشخص نیست چرا برای ورزش 
این استان تصمیم درست نمی گیرد و یا حتی 
از افراد ورزشی این منطقه مشورت نمی گیرد. 
در ورزش مشهد آدم های گردن کلفتی با سابقه 
درخشان داریــم که مدیرکل شوند، اما برخی 
بـــدون ســابــقــه ای در ورزش قهرمانی، بــر این 
صندلی تکیه زده اند که کارنامه شان تعریفی 

ندارد.
ــت وقـــتـــی ورزش اســتــان  ــن اســ ــ واقــعــیــت ای
متأسفانه دست اهلش نباشد، همین می شود 

که می بینید.

بازیبزرگاول

ایران-اروگوئه؛
یکمهردراتریش

با اعالم بویسان، خبرنگار مطرح اروگوئه ای تیم 
ملی این کشور دو بازی دوستانه را برای هفته اول 

مهرماه تدارک دیده است.
بــازی اول ایــن تیم روز ۲3 سپتامبر مصادف 
با اول مهرماه برابر ایــران خواهد بود و دومین 
بازی این تیم هم چهار روز بعد برابر قطر برگزار 

خواهد شد.
بــا ایــن حساب تیم ملی اروگــوئــه کــه در جام 
جهانی از آسیا با کره جنوبی هم گروه است، 
بــرای شبیه سازی دیــدار با این تیم به مصاف 
دو تیم آسیایی خواهد رفت. پیش از این هم 
صحبت هایی مبنی بر بازی ایران برابر اروگوئه 
ــن )خــردادمــاه( وجــود  در انتهای فیفادی ژوئ
ــازی هم  داشــت و حتی تاریخ و ساعت ایــن ب
قطعی شده بود، اما به دلیل بعد مسافت این 
کشور برای ایران و همچنین وعده   انجام سه 
بازی در قطر، سرمربی تیم ملی ایــران ترجیح 
داد این بازی برگزار نشود. با این حال ساعتی 
پس از انتشار ایــن خبر کامرانی فر دبیر کل 
فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: هنوز 

قرارداد بازی با اروگوئه امضا نشده است. 
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مذاکره با اسدی برای تمدید ◾
با نظر یحیی گل محمدی برای ادامــه همکاری با رضا 
اسدی در کنار کمال کامیابی نیا و میالد سرلک، باشگاه 
قصد دارد در دور جدید مــذاکــرات نقل و انتقاالتی 
خود، از امروز او را نیز فرا بخواند و شرایط تمدید قرارداد 
بین طرفین دنبال شود.اسدی در انتهای فصل قصد 
جدایی و رفتن به لیگ تایلند را داشت که این انتقال 

میسر نشد.

رحمتی و ترمیم دفاع آلومینیوم ◾
سید مهران موسوی پس از مذاکره و توافق با مدیرعامل 
باشگاه آلومینیوم با عقد قراردادی به این تیم پیوست 
تا در فصل جدید لیگ برتر در جمع شاگردان مهدی 
رحمتی حــضــور داشــتــه باشد.پیش از ایــن رحمتی 
احــســان حسینی مــدافــع جـــوان پرسپولیس کــه در 
شهرخودرو شاگرد خودش بود را برای ترمیم خط دفاعی 

تیم اراکی جذب کرده بود.

استقالل سامان فالح را می خواهد ◾
استقالل همچنان برای تقویت خط دفاعی اش برای 
فصل آینده برنامه دارد و بر همین اساس نام سامان 
فالح مدافع پیکان در لیست موردنظر استقاللی ها قرار 
دارد. سامان فالح پیش از این با پیشنهاد پرسپولیس 
مواجه شده بود و حاال استقالل نیز خواهان جذب وی 
شده است. البته این بازیکن با پیکان قــرارداد دارد و 

جدایی اش منوط به گرفتن رضایت نامه است.

جدایی قائدی و نوراللهی از االهلی؟ ◾
سرمربی پرتغالی شباب االهلی به دبی رسیده تا به 
صورت رسمی کارش را آغاز کند. در این میان سایت 
»ترانسفرمارکت« در پروفایل مهدی قائدی و احمد 
نوراللهی دو بازیکن ملی پوش کشورمان را به عنوان 
بازیکن آزاد و بدون باشگاه معرفی کرد.مدیران باشگاه 
به دنبال انتقال قرضی قائدی بــودنــد. امــا نوراللهی 

قراردادش با این تیم به پایان رسیده است.

گابریل کالدرون درباره مسائل مختلفی از جمله حضور 
در پرسپولیس به صحبت پــرداخــت. سرمربی سابق 
پرسپولیس در این گفت وگو عنوان کرد هدفش کسب 
قهرمانی آسیا بود اما مدیرعامل وقت خواهان ادامه 

همکاری اش نبود و با مربی دیگری توافق کرده بود.

از سه قهرمانی متوالی پرسپولیس نمی ترسیدید؟ ◾
هرگز. در نهایت وقتی به یک تیم قهرمان می روید، همیشه باید برنده 
شوید. من از سطح بازیکنان باخبر بودم، مطمئن بودم که می توانستیم 
به بردن ادامه دهیم. من هدف بزرگ تری داشتم، از زمان امضای قرارداد 

هدف من مبارزه در لیگ قهرمانان آسیا بود.

دوران شما حواشی خاصی داشت. از کنار گذاشتن بیرانوند در یک  ◾
مقطع و اینکه گفته می شد سید جالل حسینی را نمی خواستید.

من یک برنده هستم و این دو بازیکن که نام بردید هم همین طور. هر سه 
دارای شخصیت قوی بودیم، درباره علیرضا بیرانوند فقط می خواستم 
به عنوان دروازه بـــان پیشرفت کند. از همان لحظه اول به او گفتم 
دروازه بان اصلی من است و می خواهم او را برای بازی در اروپا ببرم.اما او 
مشکالت جسمی هم داشت و رادوشوویچ هم خیلی خوب کار می کرد و 
فوتبال هم رقابت است. زمانی که بیرانوند در اروپا قرارداد بست، بسیار 
خوشحال شدم، اگرچه او آن قدر خوش شانس نبود که زیاد بازی کند.

و درباره سیدجالل حسینی چه؟ گفته می شد او را نمی خواهید. ◾
در مورد سید جالل حسینی هیچ اتفاقی نیفتاد. ما مدافعان میانی عالی 
داشتیم. شجاع خلیل زاده، کنعانی زادگان، انصاری و جالل حسینی از 
نفرات خط دفاع ما بودند. همه آن ها زمانی که ما تشخیص می دادیم بازی 
می کردند و حتی یادم هست جالل حسینی در آخرین بازی در پست 

هافبک دفاعی بازی کرد. او هرگز در چنین پستی بازی نکرده بود. 

 برای مرخصی از ایران رفتید اما هرگز بازنگشتید. ◾
جدایی من جنجالی یا پرحاشیه نبود، مدیر وقت من را نخواست. او 
قبالً مربی اش را جایگزین من کرده بود و مدام به من دروغ می گفت و 
من هم جایی که مرا نمی خواهند، نمی مانم.  برایم غم انگیز بود، چون 
با هواداران و بازیکنان خیلی خوشحال بودم. به قهرمانی متقاعد شده 
بودم و خیلی مطمئن بودم که بتوانم لیگ قهرمانان آسیا را ببرم اما 

حاضر به تحمل رفتار  مدیرعامل وقت نبودم.

کالدرون:هدفمباپرسپولیسقهرمانیآسیابود

نمیتوانستمرفتارانصاریفردرا
تحملکنم



گپ روز

ستارگان ورزش

یکی از بازیکنانی که وضعیت او برای فصل بعد 
نامشخص است، امیرحسین حسین زاده بود 
که با پیشنهادی از کشور بلژیک مواجه شده 
است. شارلوا چند وقتی است که به دنبال این 

بازیکن ایرانی است.
حسین زاده که تابستان فصل قبل از سایپا به 
استقالل آمد، در قرارداد دو ساله ای که با احمد 
مددی مدیرعامل وقت آبی ها به امضا رساند، 
بند فسخی را در قراردادش گنجاند که در ازای 
پــرداخــت مبلغی بین ۲۰۰ تــا ۲5۰ هـــزار دالر 

می تواند به راحتی از جمع آبی پوشان 
جدا شده و راهی تیم دیگری شود.

این مسئله در روزهای گذشته سبب 
انتقادات فــراوانــی از مدیریت وقت 
آبی ها شد؛ چرا که هواداران استقالل 
اعتقاد دارند تا تابستان گذشته کمتر 

کسی شناختی 
حــســیــن  از 
زاده داشت 
عــــــالوه  و 
ــر اینکه  ب
ــد  ــایـ ــبـ نـ
ــد  ــ ــ ــن ــ ــ ب
فسخی 

در 
ایــــــــــــــــــن قــــــرارداد 

بازیکن ثبت می شد، بلکه باید 

ــرارداد بلندمدتی نیز با ایــن وینگر جــوان به  قـ
امضا می رسید. اکنون وب سایت اتریشی 
lanouvelle gazette در خبری بــه عالقه 
شــارلــوا به حسین زاده پرداخته و با عالمت 
سؤالی که در پایان تیتر خود قرار داده، نوشته 
اســت: امیرحسین حسین زاده به زودی در 
اسپورتینگ شارلوا؟ این وب سایت در ادامه و 
در یادداشتی به قلم بنجامین هلسون به بازار 
تابستانی پیش رو شارلوا اشــاره کــرده و آورده 
است: اسپورتینگ شارلوا می تواند امیرحسین 
حسین زاده هافبک هجومی ایرانی را به 
خدمت بگیرد. او ۲1 سال سن دارد، در 
استقالل پیشرفت می کند و پیش 
از این سه بار بــرای تیم ملی ایــران به 

میدان رفته است.
به هر شکل باید دیــد استقاللی ها 
موفق به حفظ این وینگر جوان 
و آیــنــده دار خواهند شد 
یا خیر. حسین زاده 
یک فصل دیگر با 
آبی ها قرارداد دارد 
و گفته می شود 
مدیران باشگاه 
بـــا بــــاال بـــردن 
ــرارداد  ــ مبلغ ق
ــن، ــکـ ــازیـ  ایــــــن بـ

در پی حفظ او هستند.
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بلژیکیهاتأییدکردند

شارلوا؛مقصدنهاییستارهاستقالل
سعید صادقی هافبک ملی پوش و جدید 
تــیــم فــوتــبــال پــرســپــولــیــس پــس از حضور 
در جمع سرخپوشان ایـــران در گفت و گو 
بــا سایت باشگاه پرسپولیس اظــهــار کــرد: 
خدا را شکر می کنم عضوی از باشگاه بزرگ 
پرسپولیس هستم. از امروز کارم را زیر نظر 

آقای گل محمدی شروع می کنم. 
صادقی در مورد اتفاقات پس از ثبت قرارداد 
با سرخ ها گفت: پس از عقد قرارداد و از ذوق 
و شوقی که داشتم، ۲4 ساعت نخوابیدم. نه 

برای من که برای خانواده من هم همین 
طور بود. االن بهترین حس را دارم. 
من از بچگی عاشق پرسپولیس بودم 
و خانواده من هم همه پرسپولیسی 
هستند. در این مدت نقل و انتقاالت، 

همه می دانستند که سعید صادقی 
پرسپولیسی اســت؛ چــرا که 

بـــا هــیــچ بــاشــگــاهــی جز 
پرسپولیس مذاکره ای 
ــرای  ــ ــا ب ــ نـــداشـــتـــم امـ
تأخیر در این قرارداد 
از هــمــه هــــــواداران 
عـــــــذرخـــــــواهـــــــی 

می کنم.
سعید صــادقــی در 
ــــش  ــداف مـــــــورد اهــ
در پــرســپــولــیــس 

اضافه کرد: جایگاه پرسپولیس همیشه برای 
ــواداران مشخص اســت. من هم به نوبه  هــ
خودم تالش می کنم که بهترین جایگاه را برای 
پرسپولیس بدست بیاورم و دل هــواداران را 

شاد کنم. 
هافبک سرخپوشان در مورد اینکه پیش تر 
شاگرد گل محمدی بوده، گفت: من فوتبالم را 
با آقای گل محمدی آغاز کردم و در تیم پدیده 
مشهد و شهر خودرو سه سال زیر نظر ایشان 
بودم. من تمام خصوصیات آقای گل محمدی 

را می شناسم.
صادقی در مورد هدفش برای ادامه 
حضور در تیم ملی عنوان کرد: هدف 
من در پرسپولیس رسیدن به جام 
جهانی است و تمام تالش خودم 
را می کنم و باید ایــن قــدر خــوب کار 
کنم تا بتوانم سرمربی تیم 
ملی را متقاعد کنم 
ــه در فــهــرســت  ــ ک
ملی پوشان به جام 
جهانی باشم. من 
ملی پوش بودم که 
به تیم پرسپولیس 
ــلـــحـــق شـــــــدم و  مـ
خیلی خوشحالم 
که به پرسپولیس 

آمدم.

اعترافصادقی

پسازپرسپولیسیشدنیکروزنخوابیدم!



   نامزد 
نخست وزیری 
نمی شوم  
»فالح الفیاض« رئیس 
سازمان الحشد 
الشعبی عراق در 
واکنش به انتشار 
برخی اخبار مبنی 
بر احتمال نامزدی او 
برای نخست وزیری، 
تأکید کرد برای این 
پست نامزد نخواهد 
شد. وی در ادامه بر 
ضرورت انتخاب یک 
نخست وزیر توانمند 
تأکید کرد و گفت: 
»من هرکسی را از 
چارچوب هماهنگی 
یا جریان صدر که 
امنیت و ناموس مردم 
را موضوع بحث 
سیاسی قرار دهد، 
مقصر می دانم، این 
امر حرام است«.

یادداشت

بدون تیتر

 بازی غرب با کارت تایوان 
مقابل چین

شمس الدین نجفی   هر دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات آمریکا در زمینه به چالش کشیدن 
قدرت چین با هم اتفاق نظر داشته و تالش دارند 
از کارت تایوان نیز برای رسیدن به این هدف مهم 
بهره برداری کنند. تصمیم سازان واشنگتن اگر 
چه می دانند به این راحتی نمی توانند پیشرفت 
چین را متوقف کنند، ولــی خواسته آن هــا این 
است دست کم توان رقابت پذیری پکن را به عنوان 
قطب جدید در ساختار نظام بین الملل به تأخیر 
بیندازند. آنچه واشنگتن بــه دنــبــال آن اســت، 
رسمیت دادن به آب های فالت قاره و بین المللی 
پیرامون تایوان اســت و ایــن سیاست در مقابل 
سیاست »چین واحد«ی قرار می گیرد که تایوان را 

جزئی از خاک چین می داند. 
امــا وقتی بــه لحاظ تئوریک وارد بحث رقابت 
قــدرت هــای بــزرگ می شویم، در موضوع انتقال 
قدرت در ساختار نظام بین المللی، همواره تنش 
وجـــود دارد. کشور جــدیــدی مــی خــواهــد قــدرت 
را در دســت بگیرد، اعــمــال نــفــوذ کند و عرصه 
نقش آفرینی و حضور بیشتری طلب  کند. در 
ایــن شــرایــط، قـــدرت گذشته بـــرای مقابله بــا آن 
تالش می کند. این شرایط، سبب تنش، شکاف و 
رویارویی می شود و این خالصه ای از قضیه درگیری 

این روزهای واشنگتن با پکن است.
درباره تایوان طرف چینی  در شرایط کنونی قائل به 
درگیری نظامی نیست و در کنار نشان دادن مواضع 
انتقادی خود و بعضاً تهدیدات کالمی، تحرکاتش 
را به گــونــه ای پیش می برد که ضمن رسیدن به 
اهداف، از رویارویی نظامی پرهیز شود. اگر سیاست 
»چین واحد« عملی شود، به طور خاص، قدرت 
مانور دریایی برای آمریکا و متحدانش در شرق 
آسیا بسیار تضعیف می شود. این بخش از دنیا، 
براساس معادالت قدرت، در حیطه قدرت نظامی، 
اقتصادی و حتی جمعیتی، به قرن پیش رو شکل 
می دهد و ساختار آن را تعیین می کند. کاخ سفید 
نگران است متحدان تاریخی اش به مرور به سمت 
چین گرایش پیدا کنند، به همین دلیل تالش 
می کند از راه هــای مختلف بر چین اعمال فشار 
کند. این در حالی است که به نظر نمی رسد چین از 
خطوط قرمز خود کوتاه بیاید. چین کشوری است 
که 17 تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی دارد. 
قدرت اقتصادی، جمعیت و دیپلماتیک بیشتری 
در مقایسه با روسیه دارد و نمی توان به سادگی با 
آن برخورد کرد. تحریم هایی که علیه روسیه اعمال 
شده، نمی تواند به سادگی در برابر چین اجرا شود، 
پس در صحنه تقابل غرب با چین صرفاً شاهد 

بازی کارت ها هستیم.

  رسانه های جمهوری آذربایجان اعالم کردند 

این کشور با کمک رژیم صهیونیستی قرار است 
یک مرکز امنیت سایبری در باکو ایجاد کند که در 
آن متخصصانی از این رژیم به تربیت و آموزش 

نیرو بپردازند. 
  وزارت دفاع روسیه اعالم کرد نیروهای این کشور 

جزیره اوکراینی »مار« در دریای سیاه را ترک کرده اند 
و افزود این اقدام در راستای نشان دادن حسن نیت 

مسکو انجام شده است.
  کمیته پزشکان ســودان اعــالم کرد شمار کشته 

شدگان اعتراضات روز گذشته علیه حکومت 
نظامیان در سودان به ۹ نفر افزایش پیدا کرده است.
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جهان

ایاالت متحدهایاالت متحدهعراقعراق چینچین
 قصاب  اسپایکر 

در دام الحشد الشعبی 
با گذشت بیش از هشت سال از جنایت هولناک پادگان 
ــــن 2014( اداره کــل امنیت  ــراق )ژوئ نظامی اسپایکر عـ
الحشدالشعبی در بیانیه ای از دستگیری فــردی به نام 
»ضرغام ابو حیدر« خبر داد که در این جنایت نقش مهمی 
داشت. این تروریست داعشی اعتراف کرده است ۶00 نفر 
از قربانیان جنایت اسپایکر را خود به شهادت رسانده است. 
در تلفن همراه وی هنوز هم ویدئوهایی از جنایت اسپایکر 
وجود دارد. گفتنی است در  جنایت اسپایکر،هزارو700 تن 
از دانشجویان نظامی بازداشت شده به دست داعش با 

شلیک مستقیم گلوله اعدام شدند. 

 شکست دیگر آمریکا 
در آزمایش موشک مافوق صوت

»بلومبرگ« به نقل از پنتاگون گزارش داد آزمایش موشک 
مافوق صوت این کشور در هاوایی با شکست مواجه شد. 
وزارت دفــاع ایــاالت متحده جزئیات کمی از آنچه اتفاق 
افتاد ارائــه و تنها بیان کرد یک ناهنجاری در جریان این 
آزمایش رخ داد. پیش تر یک آزمایش دیگر آمریکا در اکتبر 
سال 2021 در »کودیاک« آالسکا با شکست مواجه شد. 
ایاالت متحده در توسعه سالح های مافوق صوت با چین و 
روسیه رقابت می کند. این کشور آزمایش های موفقی تحت 
برنامه های مختلف انجام داده، اما هنوز یک سیستم مدرن 

فعال ندارد.

 پکن دفاعی بودن ناتو را 
»ُجک قرن« خواند

سخنگوی وزارت خــارجــه چین در واکــنــش بــه ادعــاهــای 
مقامات ناتو دربـــاره دفاعی بــودن ایــن ســازمــان نظامی با 
 انتشار یــک طــرح گرافیک ایــن ادعــا را بــه سخره گرفت. 
»ژائــو لیجیان« در حساب توییتری خــود نوشت: »ناتو 
یک پیمان دفاعی است؟ این جُک قرن است«. وی در این 
گرافی به حمالت ناتو  به یوگوسالوی سابق، عراق، لیبی و 
افغانستان اشاره کرد و بمباران کشورهای مختلف از طرف 
اعضای ناتو را سمبل تهاجمی بودن این پیمان خواند. پکن 
پیشتر نیز ناتو را چالش نظام مند برای صلح و ثبات جهانی 

دانست که دستانش به خون مردم جهان آغشته است.

مهدی خالدی   پس از کش و قوس های 
ــراوان، ســرانــجــام اعــضــای پــارلــمــان رژیــم  ــ فـ
صهیونیستی )کنست(، روز پنجشنبه، 
به انحالل این نهاد رأی مثبت دادنــد تا با 
این اقدام ضمن صحه گذاشتن بر واقعیت 
بن بست سیاسی درونی در این رژیم، مهر 
تأییدی بر برگزاری پنجمین انتخابات سراسری در اراضی اشغالی 
آن هم در کمتر از چهار سال بزنند. با انحالل کنست دوران 
نخست وزیری نفتالی بنت پس از گذشت تنها یک سال پایان 
یافت. به این ترتیب بنت با کنار رفتن از قدرت رکورد کوتاه ترین 

کابینه صهیونیستی را شکست! 
بر اساس تصمیم پارلمان، اول ماه نوامبر )دهم آبان ماه(، به 
عنوان زمان برگزاری انتخابات سراسری تعیین شده است. 
»یائیر الپید« به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور تا هنگام 
برگزاری انتخابات نقش آفرینی خواهد کرد. تصمیم نمایندگان 
ــاخ« عضو حزب  ــ پــس از آن اتــخــاذ شــد کــه خــروج »نیر اورب
راست گرای افراطی »یامینا« )حزب بنت( موجب شد ائتالف 
بنت به ۵۹ کرسی از 120 کرسی کنست، یعنی دو کرسی کمتر 

از اکثریت برسد.
رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند نفتالی بنت نخست 
وزیر نمی شود و از دنیای سیاست کناره گیری خواهد کرد. با 
این حال بنیامین نتانیاهو با استقبال از این اقدام پارلمان برای 

بازگشت به قدرت اعالم آمادگی کرد.
 ابراز تمایل نتانیاهو برای بازگشت دوباره به قدرت در حالی است 
که تنها چند روز پیش کمیته امور قانونی پارلمان صهیونیستی 
الیحه ای را به تصوب رساند که تحلیلگران معتقدند هدف اصلی 

آن جلوگیری مخالفان از بازگشت نتانیاهو به قدرت است.

انحالل کنست و بحران های پیش رو ◾
اما در حالی پارلمان رژیم صهیونیستی منحل شد که طی سه 
سال و نیم گذشته، باوجود برگزاری چهار انتخابات در اراضی 
اشغالی هیچ کابینه ای موفق نشده بحران های این رژیم را حل 
کند. پس در وحله نخست، برگزاری پنجمین انتخابات به طور 
جدی از اختالف و جنگ قدرت گسترده در پس پرده سیاست 
این رژیــم منحوس حکایت داشته و از سوی دیگر وضعیت 
متزلزل و شکننده سیاسی در درون اراضی اشغالی را نمایان 
کرده است. این حقیقتی است که سیاسیون صهیونیست هم 
به آن اذعان کرده اند. در این راستا »اسحاق هرتزوگ« رئیس 
رژیم صهیونیستی روز گذشته تأکید کرد برگزاری انتخابات  
متعدد کنست، برای اسرائیل ناسالم و مُضر است. همچنین 
»ایهود اولمرت« نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با 
بیان اینکه انتخابات آتی هم تغییر خاصی را رقم نخواهد زد، 
گفت: نتانیاهو هم نخست وزیر نخواهد شد؛ حتی اگر دولتی 
هم تشکیل شود در مدت کوتاهی سقوط خواهد کرد«. از سوی 
دیگر انحالل کنست فقط چند هفته پیش از سفر جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا به منطقه صورت می گیرد؛ سفری که رژیم 
صهیونیستی برای کمک به تحکیم روابط امنیتی منطقه ای 
خود علیه جمهوری اسالمی ایران، حساب ویژه ای روی آن باز 
کرده بود. با وجود این، بحران کابینه در رژیم صهیونیستی روی 
این سفر سایه انداخته و آن را تحت تأثیر قرار داده است.  در 
نهایت اینکه انحالل پارلمان صهیونیستی، از آن جهت اهمیت 
مضاعفی دارد که بنت تأکید می کرد با اجرای دکترین اختاپوس 
می خواهد ایران را مستقیم هدف قرار دهد! به این ترتیب آن که 
می خواست ایران را نابود کند، از دور سیاست خارج و به زباله دان 

تاریخ پیوست.

قدس   روز دوم »گردهمایی بزرگ علمای افغانستان« در 
کابل تحت نظارت طالبان در حالی روز گذشته برگزار شد که 
رهبر امارت اسالمی در سخنانی با بیان اینکه قوم پرستی در 
حکومت آینده افغانستان جایی ندارد، گفت: برای ساختن 
کشور منتظر خارجی ها نمی مانیم. هبت  هللا آخندزاده که برای نخستین 
بار پس از قدرت گرفتن طالبان به کابل سفر کرده، اظهار کرد: » هدف اصلی 
ما جهاد و دور ساختن کفار و بیگانگان از افغانستان بود تا اینکه فضای 
کنونی حاصل شود و هیچ گاه به دنبال آسیب رساندن به مردم نبودیم«. وی 
در عین حال تصریح کرد: »ما از حمایت بسیاری از مردم و کشورهای جهان 
برخوردار بوده ایم و امارت اسالمی در مسیر درستی قرار دارد«. هبت هللا 
آخندزاده در سال های اخیر در انظار عمومی حضور نیافته و به صورت 
پنهانی زندگی کرده است. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، تنها یک 
عکس از او منتشر شد. پیشتر انس حقانی، از اعضای ارشد این گروه گفته 
بود هبت هللا آخــنــدزاده در قندهار زندگی می کند و به دلیل نگرانی از 
هدف قرارگرفتن توسط هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در انظار عمومی 

ظاهر نمی شود.
گفتنی است نشست بزرگ علمای دینی در کابل از روز پنجشنبه آغاز شد 
و برای تأمین امنیت آن تدابیر امنیتی گسترده   در پایتخت افغانستان به 
اجرا گذاشته شد. با وجود این، در روز نخست اخباری از تیراندازی در اطراف 
محل برگزاری اجالس منتشر شد. مالحسن آخوند، نخست وزیر این گروه 
در روز نخست در سخنانی خواستار حمایت علما و سران قبایل از نظام 
حاکم بر این کشور شد. به گفته مقام های حکومت طالبان، ۳هزارو۵00 نفر 
از والیت های مختلف افغانستان که عالمان دین، بزرگان قومی و مشهور و 
طرفداران حکومت طالبان اند، در این نشست سه روزه که بدون حضور و 
مشارکت زنان برگزار شد، گفت وگو کردند. بسیاری از عدم حضور زنان در 
نشست بزرگ طالبان انتقاد می کنند و می گویند نصف جامعه افغانستان 
را زنان تشکیل می دهند، پس نباید از سطح تصمیم گیری و حضور در 
سیاست حذف شوند. در نهایت هر چند بسیاری از تحلیلگران برگزاری 
نشست علمای دینی را در راستای تالش طالبان برای کسب مشروعیت 
سیاسی عنوان کرده اند، اما عدم حضور زنان در نشست و همچنین نگرانی 
از ادامه بسته بودن مدارس دخترانه در مقطع دبیرستان، سبب شده عده ای 
برگزاری اجالس را قمار سیاسی طالبان بدانند؛ چرا که در صورت ناتوانی در 
حل این چالش و همچنین عدم تشکیل حکومت همه شمول، می تواند 

بیش از پیش این گروه را تحت فشار محافل داخلی و خارجی قرار دهد.

»گردهمایی بزرگ علمای افغانستان«  توسط دولت کابل برگزار شد

طالبان، یک گام به جلو؟  

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 ترور و شهادت آیت اهلل محمد صدوقی
شهید آیت اهلل شیخ محمد صدوقی، از روحانیان فعال در 

انقالب اسالمی و امام جمعه شهر یزد بعد از انقالب بود. 
وی در مجلس خبرگان قانون اساسی نماینده مردم یزد 

بود. شهید صدوقی بعد از اقامه نماز جمعه توسط عناصر 
سازمان مجاهدین خلق مشهور به منافقین به شهادت 

رسید. وی در ادبیات جمهوری اسالمی از شهدای محراب 
شمرده می شود. امام خمینی)ره( بعد از شهادت وی با 

صدور بیانیه ای وی را دوست سی ساله خود خواند.
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اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/36

3/31

اذان مغرب

20/14

غروب خورشيد

19/53
 نیمه شب شرعی

23/42
طلوع فردا

5/18

  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

40
10
44
07

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
تهیه کلیه مصالح و تهیه ابزار آالت ، تحویل و نصب ریل آلومینیومی شیشه سکوریت های 

پل�ه برق�ی  جهت مجموعه حرم مطهر حضرت رضا )ع( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار 
نمای�د،  لذا متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه م�ورخ 1401/04/15 ضمن مراجعه به آدرس 
اینترنتی http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن : 31305243-32257085-051( نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

ح
/4
01
04
28
7

آگهی مناقصه عمومی ) دو مرحله ای ( 
شماره 401/24  )نوبت دوم(

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 .                                                                                                                    

 با انحالل پارلمان، پنجمین انتخابات در کمتر از
چهار سال در اراضی اشغالی برگزار می شود

 »بنت« هم »بنت« هم
نتوانستنتوانست
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