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شرکت مخابرات ایران 
)منطق��ه چهارمح��ال و بختی��اری( 

در نظر دارد 80 سلول باطری 12 ولت 200 آمپر ساعت 
را از طریق مناقصه یک مرحله ای خریداری نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب 
اطالعات بیش��تر به آگهی مناقصه در س��ایت شرکت 

مخابرات ایران  مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1401/0۶/05
WWW.chb.tci.ir, WWW.TCI.IR :آدرس سایت

شرکت مخابرات ایران
)منطقه چهارمحال و بختیاری(

آگهی مناقصه 
شماره 1401/10
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آگهی تمدید مناقصه

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

این شرکت در نظر دارد اجرای عملیات سنگ کاری مقدار 12200 متر مربع از پروژه های 
خود را در شهر مشهد مقدس به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

لذا متقاضیان جهت آگاهی و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1401/5/18 با شماره 
تلفن 0513101 داخلی 1451 تماس حاصل فرمایند .

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه 
  www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
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 سامانه1401/05/11می باشد
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان ومهلت:   مهلت دریافت اسناد1401/05/18
مهلت ارسال1401/05/30

هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصات می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

900روستا در استان با کم آبی شدید مواجه است ,
 همه مسئولیم

آگهی مناقصه عمومی  وم
ت د

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی ساده خرید لوله جدار 1
200100144600016360.000.000.000فوالدی 14اینچ ساده به طول1800متر در شهرهای استان

)شصت میلیارد ریال(

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی ساده خریدلوله فایبر گالس  2
200100144600016412.600.000.000فشار16اتمسفر به طول180متر تاسیسات مسکن مهر گلبهار

)دوازده میلیارد وششصد میلیون ریال(

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت داروسازی ثامن )سهامی خاص(  دعوت 
می نماید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز چهارشنبه مورخ 1401/05/2۶ساعت 
11 صبح در محل بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی واقع در مشهد بلوار خیام 

بین خیام 33 و 35 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه مجمع فوق العاده : بررسی و تصویب تغییر سال مالی. 

40 مهدی پیرصالحی  -  رئیس هیئت مدیره
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 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی ثامن )سهامی خاص(

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

 شــنبه   ۱5مرداد  ۱۴0۱     8 محرم ۱۴۴۴      6آگوســت 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه  خراســان ـه رواق            ۴ صفـح ـه           ۴صفـح شمــاره 9873      8 صفـح
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bخامسآلمحمد
bبهروایتعالمآلمحمد

الالییهایعاشورایی
در گفت وگو با مدیرگروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی بررسی شد

گزارشی از محفل شیرخوارگان حسینی 
در حرم مطهر رضوی

اپرایعاشورا
مطلعاپرایملیماست

گفت وگوی قدس با بهروز غریب پور

سرگذشتنخستین
jمقتلسیدالشهدا

روایت ابی مخنف درباره وقایع عاشورا 
چگونه به دست ما رسید؟

کارگاه گرافیک قدس



اروپایی ها به 
فکر زمستان 
امسال باشند
وزیر نفت در یک 
نشست خبری گفت: 
زمستان امسال برای 
اروپایی ها و برای 
همه جهان بسیار 
مهم است و باید از 
هم اکنون به فکر 
باشند. جواد اوجی 
افزود: بازار جهانی 
انرژی نیازمند 
افزایش عرضه نفت 
و گاز طبیعی ایران 
است و استفاده از آن، 
نیازمند اراده سیاسی 
و تصمیم گیری 
کشورهای 
مصرف کننده. 
می توانیم در کمترین 
زمان ممکن تولید 
نفت خود را افزایش 
دهیم.

گزارش

خبرخبر
روزروز

همکاری و همدلی رمز پیروزی در جنگ نرم  ◾
معاون هماهنگ کننده ارتش روز گذشته ضمن بازدید 
از نمایشگاه فعالیت های قرآنی گفت: دشمن در جبهه 
جنگ نرم تالش می کند باورهای دینی و فرهنگی ما را 
تضعیف و تغییر دهد. به گزارش ایسنا، دریادار سیاری 
افزود باید با تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیزات 
با تمام تــوان از رویکرد توسعه و تقویت فعالیت های 

عقیدتی سیاسی حمایت و پشتیبانی کنیم.

پرداخت خسارت سیل زدگان در کوتاه مدت  ◾
وزیر کشور شامگاه پنجشنبه در نشست پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات اظهار کرد: در کوتاه مدت 
باید غرامت و خسارت وارده به ساکنان مناطق سیل زده 
کشور پرداخت شود. به گزارش قدس، احمد وحیدی 
تأکید کــرد: بعضی از مسائل را هم باید در بلندمدت 
مدنظر قرار داد، برای نمونه اینکه چگونه می توان جلو 

آبگرفتگی ها را در آینده بگیریم؟

رشد 293درصدی نرخ ابتال به کرونا  ◾
روند افزایشی نرخ ابتالی روزانه درحالی نسبت به ابتدای 
ماه ادامه دارد که بررسی آماری نسبت به سیزدهم فروردین 
نشان می دهد این روند با شیب تند اما کامالً زیرپوستی 
و در سایه بی توجهی به شیوه نامه های بهداشتی ادامه 
داشته و نقطه آغاز پیک هفتم کرونا شده است. به گزارش 
تسنیم، احتمال  سه رقمی شدن مرگ های کرونا وجود دارد 

و کودکان در معرض خطر بیشتری هستند. 

بررسی پرونده ترور»حاج قاسم« در دستور کار  ◾
عضو حقوقدان شورای نگهبان و امیرعبداللهیان وزیر 
امورخارجه کشورمان صبح پنجشنبه در وزارت امور 
خارجه دیــدار و گفت وگو کردند. به گــزارش مهر محور 
اصلی این دیدار پیگیری حقوقی پرونده ترورشهید حاج 
قاسم سلیمانی بود. کدخدایی ابــراز امیدواری کرد به 
زودی این مطالبه برحق مردمی و مهم، در مسیر حقوقی 

خود هر چه سریع تر به نتایج مطلوب منتهی شود.

بــا توجه  پنجشنبه گذشته 
ــه ایــنــکــه نیمه تعطیل بــود  ب
ولــی افــزایــش گرمای هــوا نیاز 
مصرف برق کشور را در زمان 
اوج مصرف به میزان ۶7هزارو744 مگاوات 
رساند که در مقایسه با روز چهارشنبه که 
روز کــاری بــود حــدود ۲۳۰ مگاوات بیشتر 
بود. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران و سخنگوی صنعت برق گفت: در این 
تاریخ، نصاب جدیدی در مصرف برق کشور 
ثبت شد. به گزارش ایرنا، رجبی مشهدی 
افــزود: خوشبختانه در ایــن روز سخت با 
تالش کارکنان صنعت برق در بخش های 
بــرق مشترکان مطابق برنامه  مختلف، 
و بـــدون خاموشی تأمین شــد. وی ادامــه 
داد: اوج بــار ۱۳ مـــرداد در مقایسه بــا روز 
مشابه سال گذشته که عدد ۶۱هــزارو۲۶5 

مگاوات ثبت شده بود، حدود ۶هزارو479 
مگاوات افزایش را نشان می دهد که عدد 
ــرای یک روز نیمه تعطیل  بسیار بزرگی ب
که ادارات و برخی واحــدهــای صنفی نیز 
تعطیل هستند، اســت. مصطفی رجبی 
مشهدی همچنین یــادآور شد: این میزان 
باالترین رقمی اســت که تاکنون در تاریخ 
ــرای یــک روز پنجشنبه و  صنعت بـــرق بـ
نــیــمــه تعطیل بــه ثــبــت رســیــده کــه رشــد 
۱۰/5 درصـــدی را در مصرف بــرق نسبت 
به روز مشابه سال گذشته نشان می دهد. 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
و سخنگوی صنعت بــرق در پــایــان ضمن 
تشکر از همکاری همه عزاداران حسینی در 
رعایت نکات ایمنی در تأمین برق موکب ها 
و فضاهای عزاداری موقت، بر ترویج مصرف 

بهینه برق در این ایام تأکید کرد.

مصرف برق ۱۰ درصد بیشتر از سال پیش 
بدون خاموشی

قابرصد

 j برگزاری اولین شب مراسم عزاداری امام حسین 
در حسینیه امام خمینی w  با حضور رهبر معظم انقالب

در  حاشيه

مصوبه جدید 
کنکوری؛ 
پوست خربزه 
زیر پای دولت

یک عضو هیئت رئیسه 
مجلس روز گذشته با 
تشریح پشت پرده های 
تصویب و ابالغ مصوبه 
جدید کنکوری گفت: 
به رئیس جمهور 
هشدار دادیم مصوبه 
کنکوری، پوست 
خربزه ای است که زیر 
پای دولت سیزدهم 
قرار داده اند. به گزارش 
تسنیم، احمد نادری 
افزود: بر اساس این 
مصوبه پر ابهام »سهم 
کنکور از سنجش توان 
علمی دانش آموزان به 
4۰  درصد و ۶۰ درصد 
سهم سنجش توان 
علمی دانش آموزان بر 
اساس سوابق تحصیلی 
سه سال آخر دبیرستان 
تعیین و کنکور سالی 
دوبار تنها از دروس 
تخصصی برگزار خواهد 
شد و تنها سهمی 
4۰درصدی در سنجش 
توان علمی داوطلبان 
ورود به دانشگاه دارد«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

0910000810      به نظر عده ای، جریمه تأخیر بیمه 

خودرو عملی خالف شرع است. دارنده خودرو 
تصمیم گرفته خودرواش را به علت تعمیرات، سفر 
یا... بخواباند. چرا به این ابهامات رسیدگی قانونی 

و شرعی نمی شود؟

0900000816     زحمات برنامه مستند میراب در شبکه 
خبر در تبیین حقابه کشورمان  ایران بسیار عالی 
بود، اما باید از همکاری افغانستان در پایبندی به 

قرارداد سال۱۳۵۱ تشکر کرد و این حرکت را مورد 
تشویق و  قدردانی قرار داد و از خیانت رئیس جمهور 

فراری سابق اشرف غنی، در سنگ اندازی بر سر راه 
حقابه نیز اعالم انزجار کرد.

0930000571      اداره آموزش و پرورش با نصب تابلو 
در ورودی مدرسه های دولتی، رایگان بودن ثبت نام 
را و در مدرسه های غیردولتی مبلغ ثبت نام را اعالم 

کند، با این  کار کسی بی قانونی نمی کند واعتماد 
مردم هم به این اداره بیشتر می شود.

0900000165      بیشتر نانوایی ها بدون توجه به قانون، 
نان های بسیاری را برای کبابی ها و مغازه ها انبار 
می کنند. کاش دولت این رسم اشتباه را ممنوع کند.

 تحلیلی بر ماجرای اتوبوس جنجالی 
پس از خوابیدن گرد و غبار

 طرح »مردم علیه مردم« 
چرا و چگونه؟

قــدس  »جــــان ســــــاورز« رئــیــس ســازمــان 
جاسوسی انگلیس MI۶ در شهریور سال 
۱۳94 گفته بود در برخورد با جمهوری اسالمی 
ایران باید صبرراهبردی داشت؛ به این معنا که 
باید بین ۱۰ تا ۱5 سال به ایران فرصت بدهیم 
به کشوری عادی و نرمال تبدیل شود؛ افسر 
انگلیسی گفته بود باید احتمال این تغییر 

را باال ببریم. 
دو هفته پس از اعــالم نظر رئیس سرویس 
ــان  ــیــس، ســعــیــد حــجــاری ــگــل اطـــالعـــاتـــی ان
در مــقــالــه ای نــوشــت طـــرح دولـــت روحــانــی 
»نرمالیزاسیون« در ایــران اســت. حجاریان 
گفته بود می توان نام نرمال کردن را »هنجار 
ســازی« یا »به سامان کــردن« نیز گذاشت؛ 
زیرا هدف نهایی تغییر در عادت های عمومی 
اســت. حجاریان نوشته بــود: » مثل اینکه 
در خیابان چمدانی پر از پــول پیدا کنید که 
امـــری نـــادر اســت و بــه معجزه مــی مــانــد؛ اما 
ــوع امــر نـــادر، می تواند نشان از پیدایش  وق
آشوب باشد. وقتی محتشم کاشانی می گوید 
ــتــاب/ ــوع مــی کــنــد از مــغــرب آف »گـــویـــا طــل
کــاشــوب در تــمــامــی ذرات عــالــم اســـت« به 
ایــن معناست که امــری معجزه گونه اتفاق 
ــه حــالــت آشــوبــنــاک  ــه هــمــه چــیــز ب  افـــتـــاده ک

درآمده است«. 
در آن زمان تنها به ظاهر سیاسی یادداشت 
ــوجــه شـــده و بـــه مــحــتــوای آن  حــجــاریــان ت
پرداخته نشد، بعدها حجاریان نرمالیزاسیون 
ــده و  از  ــردن خــوان را مقدمه دمــوکــراتــیــزه کـ
آن تحت عــنــوان »اصـــالحـــات ســاخــتــاری« 
یادکرد! از این نگاه مسائلی چون حجاب را 
 باید مانند عادت فرض کرد و سعی کرد آن را 

تغییر داد. 
در روان شناسی یکی از روش های ترک عادت، 
نمایش خلقیات جدید اســت. پــروژه تظاهر 
خیابانی روی مسائلی چــون حجاب را نیز 
باید از همین زاویــه نگریست، بر اساس این 
طــرح اگــر افــراد بی حجاب در جامعه هدف، 
پخش شده و خرق عادت کنند؛ به تدریج امر 

موجود تغییر خواهد کرد. 
البته اجرای طرح نرمالیزاسیون نیاز به نیروی 
میدانی تربیت شده و خالق نیز داشت، ازاین رو 
برخی افراد مستعد از طریق پاالیش در فضای 
مجازی جذب شده و با دریافت برخی مبالغ 

مورداستفاده قرار گرفتند.
ــای گــذشــتــه با  ــ ــزاری مــشــرق در روزهـ ــرگ خــب
انتشار گزارشی در همین زمینه می نویسد: 
از ســال ۱۳9۶ به این سو یک تبصره جدید 
ــه نــرمــالــیــزاســیــون اجــتــمــاعــی افـــزوده شـــده  ب
ــا افـــزایـــش  ــت بـ ــاس آن الزم اســ ــ ــر اسـ ــه بـ کـ
کنش و واکــنــش هــای اجتماعی در داخــل، 
 الــتــهــاب فضا بــه تــدریــج بــاال رفــتــه و جامعه 

دوقطبی شود. 
در این شرایط یک بخش در دفاع ارزش های 
حــاکــم احــســاســی شـــده و درگــیــر مــی شــود و 
بخش دیگر با عنوان دفــاع از خود می تواند 
افکار عمومی را با خود همراه ســازد. اجرای 
ــردم علیه مــــردم« زدن یــک تیر با  طـــرح »مــ
ــای اجتماعی  دو هــدف بــود؛ دفــاع از ارزش هـ
حاکم بر یک جامعه به صورت خودجوش، 
 ضریب هــرج ومــرج و بی توجهی به قانون را 

باال می برد. 
ماجرای اتوبوس جنجالی را باید از همین زاویه 
بار دیگر تجزیه وتحلیل کرد: عامل میدانی در 
این ماجرا با کشف حجاب و تجاهر عمدی به 
ســراغ یکی از شلوغ ترین مکان های عمومی 
 در مرکز شهر رفته و باهدف درگیر شــدن و 
دوقطبی سازی کاذب سوژه یابی کرده و سپس 
ــا ایــجــاد کــنــش و واکــنــش در مــیــان بخش  ب
خاکستری سعی کرده است افکار عمومی را 

به سوی خود جلب کند. 
دکتر مجید تفرشی در این بــاره می نویسد: 
»در بازگشت از سفری بــه دبـــی، در تهران 
ــلــیــس دو خـــانـــم، یکی  نـــزدیـــک گــیــشــه پ
دوربــیــن موبایلش را بــاز کــرد و دیگری عمداً 
ــرش بــرداشــت.  ــری اش را کــامــالً از سـ ــ روســ
منتظر بــودیــم به محض مــواجــهــه بــا مأمور 
ــود. مــأمــور بی اعتنا بــه بی حجابی  ــوا شـ دعـ
خــانــم، گــذرنــامــه را مهر زد و تــمــام. برخالف 
 انــتــظــار، قصه در جهتی کــه می خواستند 

پیش نرفت...«

خبـر
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تأکید وزرای خارجه ایران و عراق 
بر بازگشایی مرز سردشت 

در گفت وگوی تلفنی روز گذشته حسین امیرعبداللهیان 
با فؤاد حسین، سرنوشت یک ایرانی بازداشت شده در ایام 
حج از مباحثی بود که مورد رایزنی قرار گرفت و وزیر خارجه 
ایران خواستار بازگشایی مرز کیله سردشت شد. به گزارش 
ایرنا، امیرعبداللهیان در ادامه با توجه به وجود آتش سوزی 
در مناطق نیزار جنوب عراق گفت: دود ناشی از این آتش، 
دشت آزادگان در خوزستان را تحت تأثیر قرار داده و ایران 
آماده کمک مشترک برای مهار فوری این آتش است. وزیر 
خارجه عــراق نیز با اعــالم آمادگی بــرای اقــدام مشترک در 
مهار آتش سوزی مرزی بر ضرورت بازگشایی مرز سردشت 

تأکید کرد. 

 رشد ۳۰۰ درصدی 
اتصال خانوارها به فیبرنوری

ــوری، اکنون  ــ ــار ســامــانــه ملی فیبر ن ــاس آخــریــن آمـ  بــر اسـ
یک میلیون و ۶۶۸ هزار و ۱4۱ خانوار تحت پوشش فیبرنوری 
هستند. از این تعداد ۳۶۳ هزار و ۱9۸ خانوار سرویس های 
VDSL و FTTH را دریافت می کنند. به گزارش ایرنا، کاهش 
هزینه سرمایه گذاری توسعه شبکه پهن باند، افزایش کیفیت 
خدمات، توجه به آثار زیست محیطی، رشد تولید ناخالص 
داخلی و کاهش شکاف دیجیتال ازجمله مزایایی است 
که ملی سازی فیبرنوری برای کاربران دارد. تا پایان مردادماه 
نزدیک به  ۲میلیون خانوار در کشور تحت پوشش آن قرار 
خواهند گرفت. این عدد در ابتدای دولت سیزدهم کمتر از 

5۰۰ هزار خانوار بوده که حکایت از رشد ۳۰۰ درصدی دارد. 

 حضور مسئوالن در میدان
عامل دلگرمی مردم 

خطیب جمعه تهران در خطبه های دیروز گفت: از اقدامات 
سریع مسئوالن در مقابله با سیل قدردانی می کنیم. به 
گزارش قدس، حجت االسالم حاج علی اکبری تصریح کرد: 
حضور مستقیم مسئوالن در کنار مــردم دلگرم کننده و 
حکایت از پیشروی سریع کار است. وی افزود: ما یکی از 
ششمین کشورهای حادثه خیز جهان هستیم و از 4۱ نوع 
حادثه ای که شناخته شده است ۳۱ نوع را ما داریم؛ از زلزله 
و سیل تا کویرزایی، طوفان و مسائل دیگر. سیاست گذاری 
درســـت، تنظیم قوانین مناسب، داشــتــن ساختارهای 
مناسب و مطلوب بــرای رویــارویــی با ایــن حــوادث، یکی از 

مسائل جدی کشوری با خصوصیات کشور ماست.

حسین محمدی 
ــل  مــــعــــاون  ــ اص
ســیــاســی وزیـــر امــور 
ــیــس  خــــارجــــه و رئ
هیئت مذاکره کننده 
کــشــورمــان کــه عصر 
پنجشنبه جهت ادامه مذاکرات برداشتن 
تحریم ها وارد وین شده بود با »انریکه 
مــورا« معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیدار و گفت و گو کرد. وی در 
حاشیه این سفر با »پیتر تیفنتهال« قائم 
مقام وزیر خارجه اتریش نیز به بحث و 
رایزنی پرداخت. اولیانوف نماینده روسیه 
در ویــن نیز بــا انتشار پیامی در فضای 
مجازی  دیدارش با همتایان ایرانی را پرثمر 
دانسته و نسبت به نتایج آن ابراز امیدواری 
کرده است. به گفته رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایــران؛ این دور از مذاکرات، شامل 
مباحث فنی و تحریمی اســت. محمد 

اسالمی ادامه می دهد: مهم ترین مذاکرات 
بحث اسناد و مکان های ادعایی است 
که باید مانند دوره قبل که بسته شده 
بود، همچنان با همان ترکیب و با همان 
شرایط دوره قبل بسته شود. گازدهی به 
ماشین های جدید در راستای اجرای قانون 
اقــدام راهبردی برای لغو تحریم هاست؛ 
زیرا متأسفانه طرف مقابل تعهدات خود 
را انجام نــداد و تحریم های مضاعفی را 
بر کشور ما تحمیل کرد. وی به خبرنگار 
ایرنا می گوید: آن هــا به ویــروس »تحریم 
کــردن« گرفتار هستند، به همین خاطر 
ــون ابــالغــی بــایــد ظرفیت  ــان بــراســاس ق
غــنــی ســازی را بــا تأکید بــر ماشین های 
پیشرفته IR۶ به ۱9۰ هزار سو برسانیم.
خبرگزاری ایسنا نیز  با انتشار مطلبی 
به نقل  از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا  
اعالم کرد پس از شروع دوبــاره مذاکرات 
ــن پیشرفت هایی صـــورت گرفته  در وی

اســت. در ادامـــه ایــن گـــزارش آمـــده: این 
پیشرفت ها شامل تضمین هایی است 
تا آمریکا در آینده نتواند توافق را مختل 
کند و تا آن جایی که من دریافته ام ایران 
در رابطه با آنچه در متن توافق است، 
احساس خرسندی می کند. ایــن مقام 
اروپایی همچنین مدعی شد درخواست 
ایــران مبنی بر خروج نام سپاه از لیست 
آمریکاست و در آینده، پس از حصول 
توافق به آن پرداخته خواهد شد. اگرچه 
»جان کربی« معاون هماهنگ کننده کاخ 
سفید مدعی شده مذاکرات هسته ای 
 بــا ایـــران تقریباً کــامــل شــده و بــا لحنی 
تهدید آمیز بار دیگر ادعا کرده زمان برای 
تهران جهت پذیرش توافق در حال سپری 
شــدن اســت، باید منتظر موضع گیری 
رسمی مقامات دستگاه سیاست خارجی 
کشورمان نسبت به نتایج حاصل از دور 

جدید مذاکرات باشیم. 

 همزمان با حضور تیم مذاکره کننده کشورمان در وین
مقامات اروپایی از پیشرفت در دور جدید گفت وگو ها سخن می گویند

تأکیدایرانبرراهبردلغوتحریمها
 قدس  رئیس جمهورکشورمان ظهر پنجشنبه در دیدار 
با »زیاد نخاله« دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین گفت: 
امــروز ایــده مقاومت قابل دفــاع است و در میدان عمل 
نتیجه داده است. دکتر رئیسی با اشــاره به تالش  رژیم 
صهیونیستی برای عادی سازی روابط با برخی کشورهای منطقه، گفت: 
حمایت از فلسطین سیاست قطعی ماست و در تحقق آزادسازی قدس 
شریف تردید نداریم؛ زیرا ملت های منطقه از رژیم غاصب صهیونیستی 
تنفر دارند. »زیاد نخاله« دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین نیز  تأکید کرد 
رویکرد شخص رئیس جمهور ایران در تقویت ارتباط با کشورهای منطقه 
و ایستادگی در مقابل سلطه گران در این زمینه نقش بسزایی داشته 
است. وی خاطرنشان کرد: حضور پررنگ مقاومت در کرانه باختری 
موجب افزایش فشار بر صهیونیست ها و تغییر معادالت خواهد شد. 
زیاد نخاله تأکید کرد: بدون شک استمرار این مسیر موجب تضعیف و 
نابودی رژیم صهیونیستی خواهد شد و به برکت حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران و به خصوص حضرت آیت هللا خامنه ای پیروزی نزدیک 

است و ان شاءهللا همه با هم وارد قدس خواهیم شد.
ــه ای جبهه مقاومت  محمد عبدهللا شیخ خبرنگار و فعال رســان
در بررسی اهمیت ایــن دیــدار به خبرنگار قــدس می گوید: بررسی 
تبعات شکست سفر اخیر بایدن به منطقه یکی از مسائلی است 
که قطعاً دبیرکل جهاد و دکتر رئیسی دربــاره آن به بحث و تبادل 
 نظر پرداخته اند. موضوع فلسطین یکی از اهرم های سیاست ورزی

 منطقه ای و فرامنطقه ایران است. به همین 
خــاطــر تحلیل و اجــمــاع نــظــر حـــول تأثیر 
ــران و غـــرب بــر تحوالت  ــ گــفــت وگــوهــای ای
فلسطین نیز مدنظر خواهد بود. هم افزایی 

تهران و کرانه باختری به دلیل رشد 
بی سابقه مقاومت در مقابله 
ــط با  جــریــان عـــادی ســـازی روابـ

صهیونیست ها در منطقه، 
ــاســـت بـــه صـــورت  مـــدت هـ

مستمر دنبال می شود. 

خبر مشروح
 در دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین 

با رئیس جمهور کشورمان مطرح شد 

 حمایت از فلسطین 
سیاست قطعی ایران 



به هیچ وجه 
موافق کاهش 
معافیت های 
مناطق آزاد 

نیستیم
خاندوزی وزیر امور 

اقتصادی و دارایی 
تأکید کرد: مناطق 

آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی 

نباید مشمول مالیات 
برارزش افزوده 

شوند. مهم ترین 
امتیاز منطقه آزاد، 

معافیت مالیاتی این 
مناطق است.

خبرخبر

پــرداخــت وام ودیــعــه مسکن 
در نــظــام بــانــکــی کــشــور از دو 
ــاده بـــود. ــتـ ســـال پــیــش راه افـ

چــنــدی پیش روزنـــامـــه قدس 
براساس مشاهده های میدانی 
خبرنگارش گزارشی در این باره 
تهیه کرده بود. براساس این گزارش عمده بانک ها 
به شیوه های مختلف از پرداخت تسهیالت به 
مستأجران سر باز می زنند؛ شعبی که نامشان 
در سامانه وزارت راه وشــهــرســازی بــرای پرداخت 
تسهیالت درج  شــده و بــراســاس آخرین پیامی 
کــه از سامانه صـــادر مــی شــود، باید پاسخگوی 
تقاضای تسهیالتی مستأجران می بودند، اما به 
ــت و  لطایف الحیل، دور زدن طــرح حمایتی دول
بخشنامه ابالغی از سوی بانک مرکزی را در دستور 

کار قرار داده اند.
در واکنش به این گــزارش، بانک مرکزی پاسخی 
برای روزنامه قدس ارسال کرده که براساس قانون 

مطبوعات در ادامه آمده است.

واکنش بانک مرکزی به گزارش قدس ◾
بانک مرکزی نوشته اســت: باسالم؛ احتراماً به 
اطالع می رساند، روزنامه قدس با انتشار مطلبی 
مورخ 10       /05       /1401 با عنوان »وام ودیعه مسکن و 
سرگردانی مستأجرها« به طرح مطالبی درخصوص 
پایین بودن ضریب نفوذ تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن و مقاومت بانک های عامل در اعطای 
تسهیالت پرداخته، در ادامه درخصوص مطالب 
مطرح شده توضیحاتی به شرح زیر ارائه می شود 

که طبق قانون مطبوعات باید در همان صفحه و 
اندازه قلم منتشر شود.

تسریع در پرداخت وام ودیعه مسکن ◾
آمارها حاکی از ایــن اســت که رونــد پرداخت وام 
ودیعه مسکن در بانک های مربوط شتاب گرفته 
اســت بــه طـــوری کــه در یــک مــاه گذشته، تعداد 
35هزار و 616 پرونده برای متقاضیان معرفی شده 
به بانک های مربوط تشکیل شده که از این تعداد 
14هزار و۸50 نفر به میزان ۸هزارو616میلیارد ریال 
تسهیالت ودیعه مسکن خود را دریافت کرده اند.

در همین خــصــوص، بانک مــرکــزی پــس از اخذ 
مصوبه شـــورای پــول و اعتبار، سهمیه بانکی و 
استانی را به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به 

سیستم بانکی ابالغ کرد. بر این اساس متقاضیان 
دریافت تسهیالت با مراجعه به سامانه وزارت 
راه وشهرسازی و ارائــه اجاره نامه کدرهگیری دار 
رسمی مربوط به سال 1401 ثبت نام اولیه را انجام 

می دهند.
پاالیش اولیه در وزارت راه وشهرسازی برای بررسی 
مالکیت مسکن متقاضی انجام شده و واجدان 
شرایط پس از دریافت پیامک تأیید نسبت به 
انتخاب بانک و شعبه اقــدام می کنند. در شبکه 
بانکی نیز با استفاده از سامانه سمات استعالم وام 
مسکن، جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی انجام 
شده و اگر متقاضی فاقد تسهیالت مربوط باشد 
فرایند تشکیل پرونده انجام شده و تسهیالت به 

متقاضی پرداخت می شود.  

همچنین از دیگر شرایط دریافت تسهیالت ودیعه 
مسکن متأهل بودن متقاضی تعیین شده است. 
عالوه براین برای بانوان مجرد شرط سنی 35سال 
به باال و برای آقایان مجرد نیز شرط سنی 45سال به 

باال تعیین شده است.
در این زمینه نکات زیر به منظور روشنگری افکار 

عمومی باید مد نظر قرار گیرد:
1.به منظور تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت 
از مستأجران، موضوع اعطای تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن در جلسه مــورخ 31      /3      /1401 
ــورای پـــول و اعــتــبــار مــطــرح و »شــــورای پول  شــ
و اعــتــبــار، بــا اعــطــای تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره 
بازپرداخت حداکثر پنج ســال، در سقف های 
فردی 1000، 700 و 400 میلیون ریال به ترتیب 
در تهران، کالنشهرها و سایر مناطق شهری و از 
محل منابع بانکی موضوع ماده)4( قانون جهش 
تولید مسکن )در سقف کلی 400هــزار میلیارد 
ــمــود«.  براین  ریـــال در ســال 1401( موافقت ن
اساس توزیع بانکی مربوط به اعطای تسهيالت 
مزبور در سال جاری تعیین و به بانک های عامل 

ابالغ شد.
2.به منظور تسریع در اعطای تسهیالت مزبور 
و رفـــع ابــهــامــات بــانــک هــای عــامــل در اعطای 
ــادشــده، دستورالعمل اجــرایــی و  تسهیالت ی
توزیع بانکی    - استانی تسهیالت مذکور پس 
از پیگیری های مکرر از وزارت راه وشهرسازی و 
برگزاری جلسات کارشناسی، تهیه و در تاریخ 

6   /4   /1401 به بانک های عامل ابالغ شد. 

جوابیه بانک مرکزی به گزارش قدس درباره سرگردانی مستأجران در دریافت وام حمایتی 

آمارها حاکی از تسریع در پرداخت وام ودیعه مسکن است
یادداشت

آزادسازی زمین های بافت 
فرسوده برای کاربری های عمومی

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن   مسئله 
بافت های فرسوده در کالنشهرهای ایــران جدی 
است اما در کنار آن، مسئله محدوده تجاری شهر 
را هم داریــم که در هیچ شهری مشخص نشده 
است. به همین دلیل مجموعه های تجاری یا حتی 
مجموعه های اداری و شرکت ها و بیزینس های 
مختلف در هر جای شهر پراکنده هستند و این 

مشکالتی را برای شهرها به وجود می آورد.
چون بافت های فرسوده در دنیا مرکزیت شهرها 
را به خود اختصاص می دهند این در طرح های 
توسعه شهری باید در قالب طرح محدوده های 
تجاری قــرار بگیرد، یعنی بافت های فرسوده به 
مراکز تجاری شهر تبدیل شوند. از طرف دیگر تراکم 
جمعیتی که ساکن بافت های فرسوده می شوند 
به دلیل اینکه عمدتاً کارکردهای تجاری دارنــد 
کمتر خواهد بود و این قابل  کنترل است و در کنار 
آن، آن هایی که می خواهند کاربری های سکونتی 
داشته باشند، ما به ازای آن، زمین یا ملک در خارج 
ــرار گیرد  از بافت های فــرســوده در اختیارشان ق
که بتوانند سکونت و شرایط بهتری بــرای واحد 

مسکونی خود داشته باشند.
با افزایش حریم در پیرامون شهرها بخشی از 
ساکنان را به محدوده شهر منتقل کنیم و بخش 
مرکزی شهر که قلب تپنده شهر هم هست به 
مــراکــز تــجــاری اختصاص یــابــد. مــا می توانیم با 
بارگذاری و تراکم ساختمانی کمتر و تراکم جمعیتی 
بیشتر ارزش افــزوده بیشتری را در این مناطق به 
ــم و در کنار آن زمین های بیشتری را  وجــود آوری
آزادسازی کنیم که بتوانند به کاربری های عمومی 

هم اختصاص یابند.

اقتصاد3
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قیمت خودروهای 
وارداتی در بازار

  کیا اپتیما 2۰1۷ 
2.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان

 GLS+ هیوندای سوناتا 2۰1۸ هیبرید  
2.65۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان

  کیا اسپورتیج 2۰1۸ 
2.9۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان

  کیا سورنتو 2۰1۸
4.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

  هیوندای النترا 2۰1۸
1.۷5۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان

  نیسان جوک )اسپورت(
1.۷4۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

      صفحه 3

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401،04،01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدیوس��ف هادیان به شماره ملی 0923225161 و آقای امیر شکوهیان به 
شماره ملی 0924007214 و آقای ایمان شکوهیان به شماره ملی 0926244884 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمدتقی مخدرپناه به شماره ملی 
0945757931 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد لطیفی به شماره ملی 0946818126 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1400،12،29 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1360871(

آگهی تغییرات شرکت لیان کاوان کانیها تجارت و بازرگانی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 35296 و شناسه ملی 10380507173 

40
10
61
11

ش��رکت مخابرات ای��ران – منطقه فارس در نظر دارد نس��بت ب��ه خرید 144 
س��لول باتری 3000 آمپر س��اعت سیلد و 96 س��لول باتری 2000 آمپر ساعت 
س��یلد )جمعا 240 سلول( همراه با فریم و متعلقات بر اساس  مشخصات فنی 

موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا از کلیه تولیدکنندگان حقوقی داخلی واجد شرایط دعوت بعمل مي آید.

متقاضی��ان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه آدرس  ه��ای WWW.TCI.IR و  
FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهي مناقصه شماره 1401/06
) یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی (

ح
/4
01
06
03
9

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت داروسازی ثامن )سهامی خاص( دعوت 
می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به 29اسفند 
ماه 1400 که در روز چهارش��نبه مورخ1401/05/26 ساعت 10 صبح در محل بنیاد بهره 
وری موقوفات آستان قدس رضوی واقع در مشهد- بلوار خیام- بین خیام 33 و 35 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند .
دس��تور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : 1- استماع گزارش هیات مدیره و 
بازرس قانونی ش��رکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400  2- بررسی و تصویب 
صورت های مالی سال مالی منتهی به 29اسفند1400 3- انتخاب بازرس قانونی  4-انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشار 5- سایر موارد.
40 مهدی پیرصالحی  -  رئیس هیئت مدیره

10
61
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت داروسازی ثامن ) سهامی خاص(

40
10
60
58

40
10
60
21

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

شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/05/12 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند مناقصه  و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/05/19
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:    1401/05/29 

هزینه چاپ دو نوبت آگهی به نسبت ،بر عهده برندهمناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آب سرمایه ای گرانبها است، قدر آن را بدانیم
تجدید فراخوان مناقصه عمومی

وم یک مرحله ای با ارزیابی ساده  
ت د

نوب

مبلغ نضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
تجدید مناقصه عمومی یک 

مرحله ای با ارزیابی ساده طرح 
آبرسانی روستای مزار شهرستان 

بجستان 
2001001446000165

25.937.734.598 ريال
بیست و پنج میلیارد و نهصد 

و سی و هفت میلیون و 
هفتصد و سی و چهار هزار و 

پانصد و نود و هشت ريال

1.297.000.000ريال
یک میلیارد و دویست و نود و 

هفت  میلیون ريال

ح
,4
01
05
59
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آگهی مزایده ) نوبت دوم(
س��ازمان س��یما ، منظر و فضاي سبزش��هری ش��هرداري س��بزوار در نظر داردمزایده اجاره: 
غرفه موادغذایی ورودی پارک ش��هدای گمنام با ش��ماره مزای��ده )5001094457000022(، مکان غرفه 
موادغذای��ی پارک ش��ادی باش��ماره مزای��ده )5001094457000018(، م��کان غرف��ه موادغذایی پارک 
هف��ت تیر باش��ماره مزای��ده )5001094457000024(، مکان غرف��ه موادغذایی پارک بانوان با ش��ماره 
مزای��ده )5001094457000023(، م��کان غرف��ه موادغذای��ی پ��ارک مسیرس��المت ب��ا ش��ماره مزایده 
)5001094457000021(، مکان غرفه موادغذایی پارک جانبازان با شماره مزایده )5001094457000020(، 
مکان غرفه موادغذایی جنب ایس��تگاه تیزترابر با شماره مزایده )5001094457000019(، فروش تنه و 
سرشاخه درختان با شماره مزایده )1001094457000003( را از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج 
دراس��ناد مزایده ،بابهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت )www.Setadiran.ir( بصورت 

الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت: 1401/05/06                        مهلت دریافت اسنادمزایده از سایت: 1401/05/18

آخرین مهلت شرکت در مزایده : 1401/05/29        مبلغ شرکت در مزایده: 5درصد قیمت پایه
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت م��ی باش��دوکلیه مراحل 
فرآیندمزای��ده ش��امل خری��د ودریاف��ت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده، ارس��ال 

پیشنهادقیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلی��ه اطالع��ات م��ورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رایط ونح��وه اج��اره در برداعالن عمومی س��ازمان 

مزایده،قابل مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(به 

شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالع��ات تم��اس دفاترثبت ن��ام اس��تان ها،درس��ایت )www.setadiran.ir( بخش ثب��ت نام/پروفایل 

مزایده گر موجود است.
کاظم خلیلی دارینی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری شه��رداری سب��زوار 

قیمت مصوب ۶ میلیونی برای پروازهای اربعین
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه پروازهای 
چارتری را ممنوع کرده ایم، اظهار کرد: برای پروازهای اربعین 
قیمت 6میلیون تومانی تعیین شــده اســت. محمدرضا 
رضایی کوچی افزود: بر این اساس پروازهای رفت و برگشت 
بــه نجف در ایــام اربعین و تاسوعا و عــاشــورای حسینی 

6میلیون تومان است و هیچ شرکتی نمی تواند بیش از این 
قیمت بلیت ها را به فروش برساند. وی تصریح کرد: سازمان 
هواپیمایی کشوری مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی 
در فــروش بلیت پــروازهــای نجف اســت. وی با بیان اینکه 
سازمان هواپیمایی کشوری مسئول تخلف سایت های فروش 

مجوزدار است، گفت: اگر سایتی تخلف کند باید به سازمان 
هواپیمایی کشوری شکایت شود. چنانچه این سازمان به 
تخلف توجه نکرد، مجلس ناظر به عملکرد دستگاه های 
اجرایی است و بی تردید این مورد را رسیدگی خواهد کرد.
اعالم قیمت مصوب 6 میلیون تومانی برای پروازهای نجف در 

حالی است که برخی شرکت های هواپیمایی در فقدان نظارت 
مسئوالن تا 14میلیون تومان هم این بلیت ها را می فروشند.اما 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی می گوید: تعیین قیمت 
پروازهای نجف در ایام اربعین بدون اینکه نظر دست اندرکاران 

را جویا شوند، یک کار قانونی و شرعی نیست. 



    آرزوی
 »ارشا اقدسی« 
برای تأسیس 
مدرسه بدلکاری  
فرزانه موجودی در 
مراسم سالگرد درگذشت 
فرزندش »ارشا اقدسی« 
گفت: او بدلکاران را 
الیق جایزه سینمایی 
می دانست و نادیده 
گرفتن این صنف پرخطر 
را غیرقابل توجیه 
می خواند و دوست 
داشت مدرسه بدلکاری 
برای نیروهای مستعد 
ساخته شود. در جشن 
حافظ نخستین جایزه 
در این رشته به او تعلق 
گرفت اما خود ارشا 
در این مراسم حضور 
نداشت. همچنین برخی 
جایزه ها و یادگاری های 
او به موزه سینما اهدا 
شد و هم اکنون پسرم 
در موزه سینما دارای 
گنجینه است. 

گزارش روز

ــرای عــاشــورا کــه آخــر این ◾ اپـ
هفته به روی صحنه مــی رود با 
تغییراتی نسبت به اجراهای 

قبلی همراه خواهد بود؟
 اپرا هیچ تغییری در متن ندارد 
بلکه اجـــرای متفاوتی را روی 
صحنه خواهیم برد. در نمایش های قبلی این اپرا 
در تاالر فردوسی به گونه ای اجرا می کردیم که تمام 
حرکات و اعمال بازی دهنده ها پنهان بود تا لحظات 
آخــر اپــرا کــه از پشت صحنه چگونگی اجــرای 
بازی دهنده ها را رونمایی می کردیم. وقتی از ما برای 
این اپرا در تاالر وحدت دعوت شد یک نوع اجرایی 
را بــرای کــار پیش بینی کردیم که بــرای اجراهای 
اروپایی انجام می دادیم بنابراین آنچه روی صحنه 
می بینیم، چیزی است که قبالً پوشیده بود و دیده 
نمی شد؛ ایــن بــار با حضور تیم بازی دهندگان، 
اتفاقی جدید در اجرا خواهد افتاد ولی متن کار 

هیچ تغییری نکرده است. 

در واقع مخاطبان شاهد بازآفرینی جدیدی در ◾
اجرای اپرای عاشورا خواهند بود؟

همین طور است؛ این بازآفرینی شامل تصاویر، 
نــورپــردازی و بازی دهندگی متناسب با صحنه 
بزرگ تاالر وحدت است. البته ما پیش از این در 
سالن هایی بزرگ تر از تاالر وحدت هم اجرا کردیم 
مثالً اپرای رستم و سهراب را در آرژانتین و رم به 
شیوه اجرا در تاالر فردوسی و یا اپرای عاشورا را در 
ایتالیا به همین شیوه روی صحنه بردیم ولی این 
بار، یک نوآوری براساس ذات و ماهیت تعزیه را 
پیش بینی کردیم که امیدوارم حرکت متفاوتی 

باشد. 

تغییری در آواگران هم ایجاد شده است؟◾
خیر، ما براساس پلی بک اجرا را انجام می دهیم و 
هر آنچه در اجرای اول اپرا وجود داشته در اجرای 
پس از 14 سال نیز همان خواهد بــود، یعنی نه 
خواننده ای تغییر کرده و نه موسیقی اثر. نمایشی 
که در تاالر وحدت داریم، اجرایی کامالً جدید است 
تا بتوانیم چهره دیگری از توان اجرایی یک گروه 

تئاتر عروسکی را به نمایش بگذاریم.

اهمیت فــرم هنری اپــرا در ارائــه مفاهیم دینی ◾
همچون واقعه عاشورا چیست؟

روشنفکران، پژوهشگران و فرهنگ پژوهان ما 
درباره تعزیه این نظر را داشتند که هنری عامیانه 
است و توسط شاعران گمنام نوشته می شود، 
ضمن اینکه دارای امتیازاتی از نظر فاصله گذاری 
آواگــر با نقش و تجسم تــوده مــردم از یک واقعه 
بــزرگ تاریخی است اما هرگز کسی توجه نکرد 
تعزیه، اپــرای ملی ماست زیــرا دارای چند وجه 
مشترک با اپراهای مدرن و کالسیک جهان است. 
متن منظوم است، بازیگران و خواننده ها، نقش ها 
را ایفا می کنند و موسیقی در سرتاسر کار وجود 

دارد. در زمــان قاجاریه تصور ایــن بــود می شود 
به تدریج این ساختار را به ساختاری تبدیل کرد 
کــه بــتــوان هرمضمون و محتوای ملی را در آن 
گنجاند ولی این تالش ناکام ماند چون در دوره 
رضاشاه ممنوعیت اجــرای تعزیه، قطعی شد. 
تعزیه خوان ها به روستاها و نقاط دوردست کوچ 
نموده و تعزیه را به صورت پنهانی اجرا کردند. 
در زمان پهلوی دوم آزادی عمل نسبی به وجود 
آمد به طوری که تعزیه در جشن هنر شیراز هم 
اجرا شد و با وجود محدودیت هایی که داشت، 
کمی جان گرفت اما روشنفکران به آن اعتنایی 
نکردند که می شود با پاالیش تعزیه، ایــن هنر 
را به سکو و بستری برای اپــرای ملی تبدیل کرد. 
زمانی که »اپرای عاشورا« را روی صحنه بردم، در 
جایی گفتم راه نجات اپرای ملی از تعزیه می گذرد 
و نتیجه اجــرای عاشورا و استقبال تماشاگران 
از آن عالوه بر ایران در فرانسه، لهستان، ایتالیا 
و دیگر کشورها مرا بیشتر تشویق کرد با همین 
ــران، ردیف های آواز  و موسیقی  ساختار از  آواگ
ایرانی، اپرای مولوی، اپرای حافظ، اپرای سعدی، 
اپرای خیام، اپرای عشق و... را بسازم. از این منظر، 
ــرای ملی ماست. ضمن  ــرای عاشورا مطلع اپ اپ

اینکه سعی کردم این را جا بیندازم که چرا 
اسم این هنر »اپرا«ست چون یک اسم 
علمی است مثل فیلم و سریال. اسامی 
دیگر پیش از این شکست خورده بود. 
زمانی میرزاده عشقی به جای  »اپرا« از 

»آهنگین نامه« یا »نمایش های 
آهنگین« استفاده کرد ولی 
ــدام تــأثــیــر عــنــوان  ــ هــیــچ ک
»اپــرا« را نداشت. ضمن 

اینکه من می خواستم به 
جامعه اعتماد به نفس 
بدهم که آنچه غربی ها 

طــی پنج قــرن بــه دست 
ــد، ما هم از قرن های  آورده ان
گــذشــتــه داشـــتـــیـــم، بــایــد از 
تجارب خوب آن ها بهره ببریم 
و با شناختی که داریم زمینه 

انتقال مضامین عرفانی و مذهبی را به شکل 
اپرا روی صحنه فراهم کنیم که شکر خدا انجام 
ــرای عاشورا امسال وارد  شــد. به همین دلیل اپ

پانزدهمین سال حیاتش می شود. 

رمز ماندگاری این اپرا را چه می دانید؟◾
به نظرم رمز ماندگاری آن نسبت دقیقی است 
که با مخاطبش دارد، یعنی از نظر محتوایی و 
موسیقایی با ذهنیت مخاطب متفاوت نیست. 
به محض اینکه اپرای عاشورا روی صفحه من در 
فضای مجازی رفت، هــزاران نفر آن را به صورت 
خــودجــوش بــه اشــتــراک گذاشتند، ایــن نشان 
می دهد من از یک احساس و تمایل ملی رونمایی 
کردم که قبالً نادیده گرفته شده بود. اکنون این راه 
باز شده و با مشکل استقبال نکردن مخاطب 

مواجه نمی شویم. 

بــا تــوجــه بــه قــدمــت طــوالنــی تعزیه خوانی در ◾
کــشــورمــان، مــی تــوان گفت در هنر اپــرا هــم دارای 

پیشینه هستیم؟
بله، اصالً اولین اپــرای ملی ما که تعزیه است، 
قدمت 400ساله دارد. جالب اینکه بیشتر از 
اینکه رجال سیاسی و فرهنگی ما به تعزیه توجه 
نشان دهند، سیاحان و دیپلمات های غربی 
متوجه شدند چه اتفاق بزرگی در ایران ریشه 
داشته است. کنت دوگوبینو، خاورشناس 
فرانسوی می گوید در میدان نقش جهان، 
صحنه نبرد عاشورا را دیدم، 2هزار 
نفر درحال شمشیربازی بودند 
و پــس از پــایــان اجـــرا، خــون از 
دماغ کسی بیرون نیامد بس 
که این ها حرفه ای بازیگری 
مــی کــردنــد. چــون آن زمــان 
اعتماد به نفس نداشتیم 
فکر مــی کــردیــم کــار خاصی 
نیست. البته در برخی تعزیه ها، 
اضافات و خرافاتی هم بود که 
نیاز به پاالیش داشت. مگر در 
اپراهای اول غربی، صحنه های 

اضافی و الحاقات نامناسب وجــود نداشت؟ 
به هرحال در گــذر زمــان اصــالح شــد. در مــورد 
تعزیه چون اعتماد به نفس کافی وجود نداشت، 
امتیازات اولیه به مــرور زمــان حذف شد یعنی 
نظم تبدیل به نثر شد و موسیقی تعزیه را از بین 
بردند ولی من این امتیازات را به آن برگرداندم. 
مثال اُشــتــلــم خــوانــی تعزیه )پــهــلــوان خــوانــی یا 
اشقیاخوانی( را در اپـــرای حافظ تکرار کــردم. 
طبیعی است این اتفاق در فرهنگ نمایشی ما 

مؤثر است. 

ــرای ملی بــه مــؤلــفــه هــای اولــیــه تعزیه ◾ ــ پــس اپ
نزدیک تر است؟

دقیقاً همان اســت و مؤلفه های تعزیه همان 
امتیازات اپراست. اپرا در غرب هم از یک گذرگاه 
پرپیچ و خــم عبور کـــرده اســـت، یعنی از یونان 
باستان، بازیگران دیالوگ های منظوم داشتند و 
آواگری می کردند. اپرا در معنا یعنی اجرا که این 
اجرای دراماتیک در قرن هجدهم و به ویژه نوزدهم، 
جایگاه خودش را پیدا کرد. چون این اتفاق در ایتالیا 
رخ داد می گفتند ایتالیا مادر اپراست و کم کم در 
دیگر کشورها پا گرفت. در زمان محمدرضا شاه 
هم سعی کردند از اپرای غربی تقلید کنند و تالش 
آهنگسازان ایرانی مبتنی بر تقلید بود، مثالً نوع 
خوانش متن »بل کانتو« که نوع خوانش اپرای 
غربی بود در اجراها انجام می شد در حالی که اگر 
شعر حافظ را به صورت بل کانتو بخوانید تمام 
ظرافت متن و جنبه های قدسی و زیبایی شناسی 
فاخر ایــن شعر را از بین می برید. ایــن هنر در 
کشورهای دیگر هم با آزمون و خطاهایی همراه بود 
تا امروز شاهد هنر جامعی باشیم که با استقبال 

مخاطب روبه رو شده است.

واکنش مخاطبان خارجی و غیرمسلمان اپرای ◾
عاشورا در اجراهای بین المللی چه بود؟

ــود بــه طــوری کــه در جشنواره  بسیار مثبت ب
»شارله ویله مزیه« فرانسه که در سال 90 برگزار 
شد از ما تقاضا کردند بر میزان اجراهایمان 
اضافه کنیم. در این اجرا می دیدیم تماشاگران 
در حین اجــرای اپــرا، گریه می کردند و پس از 
ــن حسین  پــایــان اجـــرا از مــن می پرسیدند ای
کیست؟ این اپرا در شرایطی روی صحنه های 
بین المللی رفت که دشمنان می گفتند ایران به 
دنبال جنگ است ولی تماشاگران اپرای عاشورا 
به من می گفتند این اپــرا، اپــرای صلح است و 
ضد جنگ. ما در لهستان و ایتالیا هم اجرا 
داشتیم و همین طور از کارمان استقبال شد 
ولی کم کاری مسئوالن سبب شد به چند اجرای 
محدود بین المللی بسنده کنند در حالی که 
اگر اپرا در غرب تولید شده بود سرمایه گذاری 
می کردند که تمام دنیا آن را ببینند. به هرحال 
افتخار می کنم اپــرای عاشورا به نــام من ثبت 

شده است و امیدوارم دوام پیدا کند.

گفت وگو با »بهروز غریب پور« نویسنده و کارگردان اپرای »عاشورا«

اپرای عاشورا َمطلع اپرای ملی ماست

خبرخبر
روزروز

شهاب حسینی:  هنوز کار بزرگی درباره امام حسینj  انجام نداده ایم
شهاب حسینی، راوی فیلم »کــربــال جغرافیای یک 
تاریخ« در مراسم اکــران و قدردانی از عوامل این فیلم 
گفت: خوشحالم در اثر »کربال جغرافیای یک تاریخ« 
ــودم. همیشه به  ایفاگر نقشی هرچند تنها با صــدا ب
این جمله فکر می کنم که خداوندا چگونه زیستن را 
به من بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت. اما 

راه امام حسین)ع( این دیدگاه را در ذهن من برعکس 
کرد، این گونه که امام حسین)ع( به ما یاد داد خداوندا 
چگونه مــردن را به من بیاموز، چگونه زیستن را خود 

خواهم آموخت. 
شهاب حسینی که سابقه بازی در دو فیلم عاشورایی 
دیگر »مــن و زیبا« و »دل شکسته« را هم در کارنامه 

فعالیت های هنری اش دارد، افزود: اگر چنین شخصیت 
عظیمی در هر قوم و ملتی وجود داشت، تا به حال صدها 
ــاره اش تولید شده بود، اما متأسفانه  اثر ارزشمند درب
ما هنوز هیچ کار بزرگی دربــاره ایــن امــام بــزرگــوار انجام 
نــداده ایــم. امــیــدوارم به مــدد خــود آقــا امــام حسین)ع( 

اراده ای مبنی بر این مهم شکل بگیرد.

  زهره کهندل     اپرای »عاشورا« در 
پانزدهمین سال تولید آن، امسال با بازآفرینی 
و طراحی جدیدی در تاالر وحدت روی صحنه 

می رود. به گفته بهروز غریب پور، این اپرا در 
متن هیچ تغییری نکرده و تنها به خاطر فضای 

جدید صحنه ای )تاالر وحدت( بازآفرینی نو 
در اجرا  خواهد داشت. بهزاد عبدی آهنگساز و 

محمد معتمدی، مصطفی محمودی، محمدرضا 
صادقی و... آواگران اپرای عاشورا هستند.

 این اپرای فاخر هنری به همت بنیاد رودکی 

و همکاری گروه تئاتر عروسکی آران از 19 
مردادماه روی صحنه می رود و تا سه روز اجرای 

قطعی روی صحنه دارد و پس از آن به تدریج 
 برای شب های بعدی بلیت فروخته خواهد 

شد. 

درباره جزئیات بیشتر اپرای عاشورا که برای 
نخستین بار در سال 87 روی صحنه رفت و 

امسال اجرایی نو را پیش رو خواهد داشت با 
»بهروز غریب پور« نویسنده و کارگردان این اثر 

و خالق اپرای ملی گفت  وگو کردیم که می خوانید.

به بهانه بازپخش سریال های قدیمی 

دست در کیسه آرشیو

کهندل   تلویزیون در ایــن سال ها از ریزش 
مخاطبانش گله دارد اما پیکان این گالیه را باید 
به سوی خودش بگیرد. هر ساله مناسبت های 
ــود دارد که  مــلــی و مــذهــبــی مــشــخــصــی وجــ
توقع از تلویزیون، آمــاده ســازی خــوراک خوب 
فرهنگی برای مخاطب در این ایام است؛ یکی 
از مناسبت های مهم برای مردم ما و شیعیان 
سراسر جهان، ماه های محرم و صفر و روزهای 

تاسوعا و عاشوراست. 
مــجــمــوعــه هــای نــمــایــشــی هــمــچــون ســریــال، 
مینی سریال و تله تئاتر هم از فرم های جذاب 
و پرمخاطب در تلویزیون اســت که عــالوه بر 
جنبه سرگرمی می توانند به نیاز مخاطب برای 
دریافت محتوای خوب مناسبتی پاسخ دهند 
اما امسال هیچ سریال جدیدی در فهرست 
پخش شبکه های تلویزیونی قرار نگرفته است 
و رسانه ملی به بازپخش بیش از 10 سریال 
قدیمی بسنده کـــرده و خــبــری رســمــی مبنی 
بر پخش سریالی جدید در این ایــام نیست. 
ــا«، »گــانــدو«، »بــرف  ــم«، »پــیــر وفـ »شــب دهـ
بی صدا می بارد«، »مختارنامه«، »مرضیه«، 
»یلدا«، »از سرنوشت1«، »یک تکه زمین«، 
»پرده نشین« و »دیوار« سریال هایی هستند 
که این شب ها در جدول پخش صدا و سیما 
قــرار دارنــد و از شبکه های مختلف روی آنتن 

می روند.
ــن خــبــرهــایــی مــبــنــی بـــر پخش  ــ  پــیــش از ای
سریال های جدید »شب آخر« به کارگردانی 
مهسا فتحعلی و مجموعه »زخــم و خنجر« 
به کارگردانی حسین گنج خانی برای پخش از 
شبکه2 منتشر شد اما در دهه اول محرم، اثری 
از این دو سریال در فهرست پخش تلویزیون 
وجـــود نـــدارد و زمـــان قطعی پخش آن هـــا هم 
مشخص نیست. سریال »عشق کوفی« هم 
به کارگردانی حسن آخوندپور چند روز پیش از 
آغاز ماه محرم کلید خورد و بعید است پخش 

آن به امسال برسد. 
تلویزیون در این سال ها سریال محرمی فاخری 
تولید نکرده و آن قدر به بازپخش سریال های 
تکراری یکی دو دهه پیش اکتفا کرده است که 
دیگر آرشیو سریال هایش خــاک نمی خورد! 
ــرای تولید  ــدون اینکه ریــالــی ب صــدا و سیما ب
سریال جدید هزینه کند با پخش آگهی در 
بین سریال های قدیمی، سود کرده و در فراری 
رو بــه جلو، دلیل بازپخش ایــن ســریــال هــا را 
ــی عـــنـــوان  ــ ــردم ــ ــای مـــکـــرر م ــ ــت هـ ــ ــواسـ ــ  درخـ

می کند.
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      صفحه 4

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401،04،01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمدیوس��ف هادیان به شماره ملی 0923225161 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقای امیر شکوهیان به شماره ملی 0924007214 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
ایمان شکوهیان به شماره ملی 0926244884 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم 
نس��ترن هادیان به شماره ملی 0931597201 به س��مت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت 
مدی��ره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعهد آور 
رس��می و بانکی با امضاء ثابت خانم نسترن هادیان )مدیرعامل( و متغیر یکی از اعضای 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1360884(

آگهی تغییرات شرکت لیان کاوان کانیها تجارت و بازرگانی شرکت    
سهامی خاص به شماره ثبت 35296 و شناسه ملی 10380507173 
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بدی���ن وس���یله به اطالع همگان می رس���اند 
که برگ س���بز خودرو اینجانب فرزانه ذهاب 
ناظ���وری  ب���ه ش���ماره مل���ی 2980159395  
 111SE  مربوط به خودرو سواری سایپا  تیپ
رنگ  س���فید – روغنی  مدل س���ال 1395 به 
ش���ماره پ���الک 45 ای���ران 838 ق  34  ب���ه 
شماره موتور   5509357   و شماره شاسی   
NAS431100F5849070  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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هی 
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ب���رگ س���بز خ���ودروی تیبا م���دل 97 رنگ س���فید 
روغن���ی  ب���ه ش���ماره انتظام���ی 351 س 93 ایران 
74 شماره موتور M158645570 و شماره شاسی 
NASB11100G5812498 ب���ه مالکیت جواد حاجی 
ع���رب مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد. 
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به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه مورخ 1400،04،24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: آقای جواد محم��دزاده بعنوان 
بازرس اصلی و خانم سارا علی آبادی بعنوان 
ب��ازرس عل��ی البدل ب��رای مدت یکس��ال 
مالی ش��رکت انتخاب گردیدن��د . صورتهای 
مالی منتهی به سال1399 به تصویب مجمع 

رسید.  
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1360866(

آگهی تغییرات شرکت راه اندازان 
صنعت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 8633 و شناسه ملی 10380243962
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به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1400،12،21 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی 
وخدمات مدیریت رایمند امین به شناس��ه 
ملی10380563595 به س��مت حسابرس و 
بازرس اصلی و آقای حس��ن آسائی شماره 
مل��ی 0889332649 ب��ه عن��وان ب��ازرس 
عل��ی البدل برای س��ال مال��ی 1400 انتخاب 

گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1360869(

آگهی تغییرات شرکت پایور پالستیک 
توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
13378 و شناسه ملی 10380290301

 GlXI س���ند کمپانی خودروی س���واری پ���ژو 405 تیپ
م���دل 1389 رن���گ نق���ره ای ب���ه ش���ماره ی انتظامی 
ای���ران 74 ش���ماره موت���ور 12489013003  674ج11 
شماره شاسی NAAM11CAVAE016417 مفقود و از 

درجه ی اعتبار ساقط گردد.
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برگ سبز خودروی س���واری پژو 206 تیپ 10TU3 به 
رنگ سفید _ روغنی  مدل 1400 به شماره پالک ایران 
52 _ 578 ق 31  به ش���ماره موتور 182A0163590 و 
شماره شاسی NAAP03EE6MJ478744 بنام علی 

کشتگر مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 
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برگ س���بز خ���ودروی وانت پی���کان1600QHV به رنگ 
س���فید-روغنی مدل 1388 به شماره پالک ایران 52-

239ق15و ش���ماره موتور114870832245 و ش���ماره 
شاسی NAAA36AA29G821688 به نام علی کمال 

زاده مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد
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فرهادمیرزا 
معتمدالدوله 

) ۱۲۶۶-۱۱۹۶ ش(
فرزند عباس میرزا 

نایب السلطنه و 
از سیاستمداران 
دوره قاجار بود. 

فرهادمیرزا عالقه 
فراوانی به تحقیقات 
تاریخی داشت. او با 
بررسی بیش از 70 

کتاب مقتل، اثری به 
نام »قمقام الزخار و 

صمصام البتار« را به 
رشته تحریر درآورد 

که برخی مورخان 
آن را نخستین مقتل 

تحقیقی جامع درباره 
واقعه عاشورا می دانند. 

افزون بر این خدمات، 
وی بانی ساخت صحن 
حرم کاظمین)ع( بوده 

 است. پیکر فرهادمیرزا 
در این حرم مطهر به 

خاک سپرده شد.

نقبی به نقبی به 
تاریختاریخ

نیکبخت     محمدحسین 
ــفـْـَعــل«، به  مَــقـْـتـَـل، بــر وزن »مَ
ــای مــحــل کــشــتــه شــدن  مــعــن
و قتلگاه اســت؛ امــا از آن برای 
معرفی روایــت شهادت بزرگان 
دیــن نیز استفاده مــی شــود. از 
آنجا که در میان شیعیان، جدا از مذهبی که دارند، 
واقــعــه جانگداز عــاشــورا در صــدر مصیبت های 
ــگــدازی اســـت کــه بــر اهــل بــیــت عصمت و  جــان
طهارت)ع( وارد شده، بخش مهمی از مقتل هایی 
را که در این مدت به رشته تحریر درآمده  است  به 
روایت این واقعه غم فزا اختصاص داده اند. جالب 
اینجاست که در نگارش مقاتل مربوط به شهادت 
سیدالشهدا)ع( و یارانش، نه فقط شیعیان، بلکه 
برخی محققان اهل سنت نیز ورود پیدا کرده اند 
که امــروزه، مقتل های آن هــا به دلیل گزارش های 
قابل اعتنا، محل مراجعه عموم کسانی است که 
می خواهند روایــت قابل قبولی از واقعه عاشورا 
داشته باشند. نمونه برجسته چنین مقاتلی، 
»مقتل خــوارزمــی« اســت که به دلیل کم بودن 
گزارش های مشکوک، حتی مورد استفاده بزرگان 
شیعه مانند سیدبن طاووس، برای نگارش مقتل 

مشهور »لهوف« قرار گرفت.

چرا مقتل ابی مخنف مهم است؟ ◾
در میان مقتل هایی که درباره روایت شهادت امام 
حسین)ع( و یارانش به رشته تحریر درآمده، مقتل 
»ابی مخنف« از همه قدیمی تر است و نگارش آن، 
احتماالً از اواخر قرن نخست هجری آغاز شده و در 
سال های نخست قرن دوم به پایان رسیده  است. این 
مقتل از آن جهت درخور توجه و اهمیت است که 
نزدیک ترین گزارش، از نظر تاریخی، به زمان شهادت 
سیدالشهدا)ع( محسوب می شود. ابی مخنف که 

در ادامه درباره او و کار بزرگش توضیح خواهیم داد، 
بخش عمده ای از اطالعات خود را در گفت وگو یا 
به قول امروزی ها، مصاحبه با افرادی بدست آورده 
 است که در واقعه کربال به عنوان یکی از اعضای 
سپاه کوفه یا بازماندگان کاروان اباعبدهللا)ع( حضور 
داشته و شاهد عینی آن رویداد جانگداز بوده اند. 

هر چند تاریخ، به قول استادان این فن، مفهومی 
»فنومنوتیک« یا »پدیدارشناسانه« و متأثر از نوع 
نگاه راویــان به رویدادهاست و به واقــع باید تاریخ 
را مجموعه ای از »شــواهــد« به حساب آورد و نه 
گزارش های بی نقص و حقیقی، اما به دلیل روایت 
کم واسطه و شاید بتوان گفت بی واسطه وقایع در 

مقتل »ابی مخنف«، باید آن را گزارشی بسیار قابل 
تأمل و توجه بدانیم.

ابی مخنف کیست؟ ◾
لوط بن یحیی بن سعید بن مِخْنَف غامدی ازْدی، 
مشهور بــه »ابــی مــخــنــف«، نــگــارنــده ایــن مقتل 
ارزشمند، از اهالی کوفه و تا ســال 157ق در قید 
ــاره ماهیت فکری و اعتقادی وی،  حیات بــود. درب
سخن بسیار است؛ برخی ابی مخنف را از اصحاب 
امام صادق)ع( پنداشته اند و گروهی دیگر، وی را از 
شاگردان آن حضرت و نیز، امام باقر و امام سجاد)ع( 
فرض کرده اند. با این حال، بعضی از علمای تاریخ 
ــودن وی اطمینان ندارند  و محدثان، بــه شیعه ب
و حتی »نــجــاشــی« عالم بـــزرگ رجــالــی قرن های 
چهارم و پنجم، بعید می داند که ابی مخنف حتی 
از اصحاب امام صادق)ع( بوده  باشد. با وجود این، 
محدثان شیعه عموماً به صداقت وی اعتماد دارند 
و ابی مخنف را مردی بی طرف و راستگو می پندارند 
که اگر شیعه نبود، دست کم تمایالتی به حکومت 
علویان داشت. شاید به همین دلیل، شیخ مفید 
بــخــش هــای مــربــوط بــه واقــعــه عــاشــورا در کتاب 
»االرشــاد« را بدون ذکر منبع، از مقتل ابی مخنف 
نقل کرد. در میان اهل سنت نیز هرچند برخی به 
دلیل توجه وی به تاریخ شیعه و قیام عاشورا، چندان 
مایل به استفاده و توجه به گزارش های ابی مخنف 
نیستند، اما مورخ بزرگی مانند طبری، تقریباً همه 
واقعه عاشورا را با واسطه »هشام کلبی« و به نقل از 
ابی مخنف و با ذکر سند از وی روایت کرده  است. 
برخی گزارش ها از آن حکایت دارد که ابی مخنف 
در سال 80 قمری و حــدود 20 سال پس از واقعه 
جانگداز عاشورا متولد شده و کار نوشتن مقتل را 
از حدود 20 سالگی، یعنی در حدود سال 100 قمری 
و 40 سال پس از واقعه عاشورا آغــاز کــرده  است. 

ابن ندیم در کتاب مشهور »الفهرست«، حدود 40 
کتاب را به ابی مخنف نسبت می دهد که متأسفانه 
هیچ کدام از آن ها، امروزه در دسترس نیست، اما این 
گزارش نشان می دهد ابی مخنف، محققی پرکار و 

پرتالش بوده  است.

احیای یک گزارش از دست رفته ◾
یکی از نکات تأسفبار دربـــاره سرنوشت مقتل 
ابی مخنف، از بین رفتن اصــل آن در گــذر تاریخ 
است. آنچه در قرون بعد، به نام مقتل ابی مخنف 
در برخی نقاط جهان اسالم و ازجمله ایران، به رشته 
تحریر درآمــد، تنها نــام وی را بر خــود داشــت و به 
گفته آیت هللا محمدهادی یوسفی غروی، استاد 
برجسته تاریخ اسالم، متن آن چنان از تحریف و 
روایات مجعول آکنده بود که بعید به نظر می رسید 
چنین اثری، کار قلم ابی مخنف باشد. با این حال، 
رشد فعالیت های مطالعاتی در حوزه تاریخ اسالم، 
طی ســده اخیر، پژوهشگران شیعه را مصمم به 
بازآفرینی این مقتل بسیار مهم کرد و این کار، با 
جــداســازی گــزارش هــای طبری دربــاره واقعه کربال 
که آشکارا به کتاب مقتل ابی مخنف مستند شده 
 است، انجام گرفت. کار الحاق این متن ها را آیت هللا 
محمدهادی یوسفی غروی انجام داد و متن عربی 
آن را با عنوان »وقعه الطف« منتشر کرد. بعدها 
ترجمه هایی از این مقتل به زبــان فارسی منتشر 
شد و در اختیار عالقه مندان فارسی زبان قرار گرفت. 
مقایسه این کتاب ارزشمند، با آنچه در برخی نقاط 
با نام مقتل ابی مخنف منتشر می شود، نشان از 
تفاوت اساسی میان دو مکتوب دارد. وقعه الطف یا 
همان مقتل ابی مخنف، می تواند در این ایام یعنی 
روزهای سوگواری بر مصیبت ساالر شهیدان)ع(، به 
عنوان یکی از منابع قابل اعتنا برای شناخت حوادث 

آن دوران، مورد توجه قرار گیرد.

روایت ابی مخنف درباره وقایع عاشورا چگونه به دست ما رسید؟

سرگذشت نخستین 
j مقتل سیدالشهدا

یکی از نکات تأسفبار درباره سرنوشت مقتل ابی مخنف، از بین رفتن اصل آن در 
گذر تاریخ است. آنچه در قرون بعد، به نام مقتل ابی مخنف در برخی نقاط جهان 

اسالم و ازجمله ایران، به رشته تحریر درآمد، تنها نام وی را بر خود داشت.
گزیدهگزیده
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عدالت؛ آرمان فراموش شده نهضت مشروطیت
ــالـــروز امـــضـــای فـــرمـــان مــشــروطــه تــوســط  دیـــــروز، سـ
ــود. او در فــرمــان مشهور  مــظــفــرالــدیــن شــاه قــاجــار بـ
14مــــرداد 1285، فــرمــان تأسیس مجلسی بــا عنوان 
»مجلس شورای اسالمی« را داد. موضوعی که بعدها 
مشروطه خواهان تندرو، در فضای پرغفلت پس از 
سقوط استبداد صغیر، آن را تغییر دادند و اسالمیت 

ــاره  مشروطه را انــکــار کــردنــد. بــا ایــن حــال، آنچه درب
مشروطیت، کامالً نادیده گرفته  شد، تنها حذف صفت 
»اسالمی« از عنوان مجلس نبود. اصوالً مردم ایران 
آشنایی چندانی با نظام پارلمانی نداشتند و آنچه آن ها 
را به میدان مبارزه با استبداد کشاند، برقراری عدالت 
بود؛ چنان که در مهاجرت کبرای علمای تهران به قم که 

آن را عامل اصلی امضای فرمان مشروطیت می دانند، 
تأسیس عدالتخانه، یکی از اساسی ترین خواسته های 
مردم و متحصنان محسوب می شد. با این حال، این 
آرمان حقیقی ملت، از روی قصد به فراموشی سپرده 
ــار، جایش  ــ شــد و در بحبوحه درگــیــری هــای آن روزگ
را با موضوعات دیگری پر کردند. نتیجه آن شد که 

مشروطیت به نام مردم و به کام منورالفکرها، پیروز 
گردید و به تدریج، با حذف فیزیکی یا معنوی علمای 
مشروطه خواه، طیفی عموماً غربگرا، سکان هدایت 
آن را در دست گرفتند؛ نتیجه این نادیده گرفتن آرمان 
اساسی مشروطه، ظهور رضاخان و مهجور شدن قانون 

اساسی مشروطه در ایران بود.  

دانستنیها
  دوومیدانی

 نخستین ورزش حرفه ای در ایران
وقتی صحبت از تاریخچه دوومیدانی ایران به میان 

می آید، آن هایی که تاریخ ورزش را بلد هستند، یاد علی 
باغبانباشی، روح اهلل رحمانی، اکبر باباخانلو، حسین 

غفوری زاده، جالل کشمیری، حمید سجادی و دیگرانی 
می افتند که طی 80-70 سال اخیر، در صحنه های 

بین المللی با نام ایران افتخار آفریده اند. اما واقعیت آن 
است که دوومیدانی ایران، تاریخچه ای به مراتب بیشتر 

دارد. »شاطر دوانی« یا »شاطری« عنوانی بود که در 

قرون گذشته به ورزشکاران حرفه ای دوومیدانی در 
ایران می دادند. امروزه از اصطالح شاطر، برای معرفی 

استاد نانوا استفاده می کنند، اما در گذشته، شاطر به معنا 
فردی بود که می توانست با سرعت باال بدود. شاطرها 

در دوره صفویه مسئولیت پیام رسانی و همراهی بزرگان 

را برعهده داشتند؛ یعنی شاطر بودن از این دوره و شاید 
پیش از آن، عمالً یک شغل بود و شاید بشود گفت با توجه 

به درآمد خوب شاطرها، آن ها نخستین ورزشکارانی 
بودند که به خاطر داشتن ورزیدگی در یک رشته خاص و 

خارج از فعالیت های نظامی، حقوق دریافت می کردند.

تاریخ

      صفحه 5

ب����رگ س����بز و س����ند کمپان����ی خ����ودرو س����واری پ����ژو 
متالی����ک  خاکس����تری  رن����گ   1398 م����دل   405GLX
به ش����ماره موت����ور 124K1411740 و ش����ماره شاس����ی 
NAAM01CEXKK250537 و ش����ماره انتظامی 712 
م 91 ای����ران 74 ب����ه مالکی����ت مهدی س����جادی فرخد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی خودروی پژو 405 مدل 92 رنگ نقره ای 
متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 617 د 17 ایران 74 
ش���ماره موتور 124K0158418 و ش���ماره شاس���ی 
NAAM01CA5DR520089 ب���ه مالکیت مرتضی 
ع���رب خزاعی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 
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آ

کارت کار اینجانب سید سعید حسینی 
به شماره اختصاصی 1043293683063 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. 
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1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند موتورسیکلت پرواز 150 مدل 1394 به 
شماره پالک 58786 ایران 781 و شماره تنه 
9413064 و شماره موتور 392941  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  

،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.    .     

  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  1401/05/15                   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 تاریخ  1401/05/19 

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

مرکزی   به شماره شبای  IR 410100004060030607655863  در وجه اداره کل 
نوسازی مدارس خراسان رضوی .....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

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

سالن جلسات           اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     

   
      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای

اداره کل نوسازی مدارس 
خراسان رضوی

40
10
60
94

ف
ردی

پروژه / شماره  فراخوان  در 
سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت
محل 
نوعاعتبارموضوعاجرا

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد براساس فهارس 

بها سال 1401 با شرایط  مندرج 
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 

12 مورخ
تاریخ بازگشایی ساعت9  

صبح مورخ

احداث ابتدائی 6 کالسه 1
خواف -فوالد سنگان  

2001004542000091
احداث خواف

847.492.775.7622.380.000.0001401/05/291401/05/30سرجمععمرانیساختمان

40
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61
08

خالصه آگهی مزایده حضوری شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

موضوع: اجاره غرفه در مجاورت ایستگاه های دوچرخه در سطح 
شهر مشهد مقدس » ایستگاه کالهدوز و ایستگاه آزادی«

جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی ، به 
آدرس اینترنتی ets.mashhad.ir مراجعه شود.

شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

 به اس��تناد  ردیف های ش��ماره  4020408  و بودجه 1401 شهرداری ، شهرداری سرعین 
در نظر دارد از پیمانکاران دارای رتبه راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه بودجه  جهت 
انجام  موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام  نماید .  لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی 
که تمایل به ش��رکت در مناقصه دارند دعوت می نماید جهت دریافت  اس��ناد مناقصه در 

موعد مقرر و به سامانه  WWW.Setadiran.ir مراجعه نمائید .  

                           

شهرداری سرعین
آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

1401/8 )چاپ دوم(

ح
/ 4
01
05
87
5

موضوع نام شهر
مناقصه

محل 
  اجرا ء

محل تأمین 
مبلغ سپردهبرآورد اولیهاعتبار

مدت مبنای قراردادشرکت در مناقصه
اجراء کار

شماره 
مناقصه

شهر 
سرعین

اجرای آسفالت 
ریزی مسیر 

شهرک اندیشه     
شهر 
/21/163/635/279/1/060/000/000جاری سرعین

براساس فهرست 
بهای تجمیع شده 

راه و باند  سال 1401  
بدون تعدیل و مابه 

التفاوت مصالح 
مربوطه  خواهد بود

1401/8دو  ماه 

   مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به دستگاه 
مناقصه گذار  ) تا آخر وقت اداری تحویل  اسناد ( به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.    
 1- رسید بانکی وجه مذکور به شماره 8559636967   بانک مّلت                                                       

 -  مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 1401/5/18  .
2-  ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما                                                                                                          

 -   مهلت  تحویل  اسناد : تا آخر وقت اداری 1401/5/30
3-شهرداری  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات  مختار است .                                                                    
-   زم��ان بازگش��ایی پ��اکات  ال��ف و ب  و ج : س��اعت 10 صب��ح   روز  دو ش��نبه   م��ورخ 

1401/5/31

4-هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .                                                                             
*  مدت اعتبار  ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود . 

5- س��ایر اطالع��ات وجزئی��ات  مرب��وط به معامل��ه در اس��ناد مناقصه مندرج اس��ت .                                              
* درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند .                                 
6-شماره شبا  IR 750120000000008559636967      کد اقتصادی 411417454183                                            
* مناقص��ه گ��ران می توانند جهت رویت مناقصه این ش��هرداری و دریافت اس��ناد  به 

سامانه  WWW.Setadiran.ir  مراجعه و در زمان قید شده ارسال نمایند .
*محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری سرعین

رام-شهردار  سرعین



معاینه رایگان 
متوفیان حوادث 
دسته جمعی

دکتر رضا حاج 
منوچهری جانشین 
مدیریت بحران 
سازمان پزشکی 
قانونی اظهار کرد: در 
حوادث دسته جمعی 
همچون سیل و زلزله 
که با تعداد باالی 
تلفات همراه است 
عالوه بر خانواده 
و افراد آسیب دیده 
در این حوادث، کل 
جامعه نیز متألم 
و مغموم هستند 
بنابراین سازمان 
پزشکی قانونی 
تالش می کند با ارائه 
خدمات رایگان در 
شناسایی متوفیان، 
سهمی در کاهش 
آالم اجتماعی ایفا 
کند.

در حوالی امروز

اعــظــم طــیــرانــی  کـــار 
ــســت جــمــعــی و  ــی، زی ــروهـ گـ
مسائلی  مسئولیت پذیری 
اســت کــه هــر نــظــام آمــوزشــی 
باید برای آن برنامه های ویژه ای 
داشــتــه بــاشــد. در ایـــن میان 
تربیت سیاسی و اجتماعی بــه عــنــوان یکی از 
ساحت های تربیتی ذکــر شــده در سند تحول 
بنیادین آمــوزش از اهمیت بسزایی بــرخــوردار 
اســت و انتظار مــی رود ایــن موضوع با همراهی 
دانـــــش آمـــــوزان فـــعـــال تــشــکــل هــای سیاسی 
و اجــتــمــاعــی هــمــچــون نــمــایــنــدگــان مجلس 

دانش آموزی تحقق یابد.
امــا پرسشی کــه بــایــد بــه آن پــاســخ گفت این 
است که آیا این مجموعه به عنوان بخشی از 
نمایندگان دانش آموزان توانسته نقش کنشگری 
دانش آموزان را در برنامه ریزی های مورد انتظار 

در این خصوص به درستی ایفا کند؟
پایان دهمین دوره این مجلس فرصتی است 
تا کارشناسان با نگاهی دقیق تر به این پرسش 

پاسخ دهند.

فرصتی بـــرای آشنایی مسئوالن بــا دیدگاه  ◾
نسل جوان 

محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم 
در خصوص اهمیت تشکیل مجلس دانش آموزی 
به ما می گوید: ضرورت تشکیل این مجلس در 
قالب فعالیت نسل نوجوان در دو سند باالدستی 
بیانیه گــام دوم انقالب که از ســوی رهبر معظم 
انقالب ابالغ شده و سند تحول بنیادین آموزش 
و پــرورش تأکید شــده اســت. با توجه به ایــن دو 
سند، تشکیل مجلس دانش آموزی از اهمیت 
ویـــژه ای بــرخــوردار اســت و می توان از طریق آن، 
دانش آموزان را با اهداف نظام و انقالب آشنا کرد. 
ــه مــی دهــد: در مجلس دانــش آمــوزی  وی ادامـ
کمیسیون های مشابه مجلس شورای اسالمی 
فعالیت دارنـــد و برخی از وزرا در ایــن مجلس 
حضور می یابند تا به پرسش های نمایندگان 
این مجلس پاسخ دهند و بنابراین تشکیل این 

مجلس فرصتی است برای رؤسای قوا و برخی از 
وزرا تا با حضور در جمع نمایندگان دانش آموزان 
با دیــدگــاه هــای نسل جــوان آشنا شوند. البته 
ممکن اســت آفــت هــایــی نظیر آنچه در نظام 
انتخاباتی کشور وجود دارد که مثالً برخی افراد 
با وعــده هــای دروغین کسب رأی می کنند و یا 
سوءاستفاده احزاب سیاسی از این دانش آموزان 
این مجموعه را نیز تهدید کند که باید در مورد 

این مسائل هم تدابیری اندیشیده شود. 
وی اضــافــه مــی کــنــد: ایــن مجلس ســالــی دوبــار 
تشکیل می شود و باید برای این دوبار نمایندگان 
دانــش آمــوزی برنامه داشــتــه باشند تــا بتوانند 
به کمک افــراد صاحبنظر طرح هایی بــرای رفع 
مشکالت موجود در آموزش و پرورش ارائه دهند. 
همچنین ضــرورت دارد به گونه ای برنامه ریزی 
شود تا از استعداد این نمایندگان پس از پایان 
دوره متوسطه به عنوان دانش آموزانی که از رشد 
اجتماعی برجسته ای برخوردار بوده اند در سایر 

حوزه های تعلیم و تربیت استفاده شود.  

پرورش نخبگان اجتماعی ◾
محمد ابــراهــیــم محمدی مــشــاور مــعــاون وزیــر 
آمــوزش و پــرورش نیز به ما می گوید: نمایندگان 
و اعــضــای مجلس دانــش آمــوزی می توانند در 

حوزه رفاهی، کانون های مختلف مدارس و سایر 
فعالیت ها اعم از علمی، هنری و ورزشــی ایفای 
نقش و مسیر را برای مسئوالن آموزش و پرورش 
هموار کنند، اما متأسفانه این امکان فراهم نیست 
و ایــن نقش بــه دانـــش آمـــوزان داده نمی شود و 
تاکنون به دالیل مختلف از ظرفیت های مجلس 
دانــش آمــوزی در کشور استفاده نشده است؛ 
مهم ترین دلیل آن، افرادی هستند که به عنوان 
مسئول برای این مسئله مهم گماشته شده اند اما 

در قواره این مأموریت مهم نبوده اند. 
به اعتقاد محمدی بسیاری از نهادسازی های 
کشور از جمله مجلس دانــش آمــوزی در قالب 
تشریفات سازی محدود شده و نتوانسته اند 
آن گونه که باید به فعالیت واقعی خود برسند و 
ثمربخش باشند. درحالی که اگر به فعالیت این 
مجلس میدان داده شود، به عنوان یک تجربه و 
تمرین برای حضور فعال دانش آموزان در جامعه 

بسیار ارزشمند است.  

احکام تشریفاتی مجلس دانش آموزی  ◾
سیدعماد هاشمی رئیس نهمین دوره مجلس 
دانــش آمــوزی نیز در خصوص محدودیت های 
نمایندگان مجلس دانش آموزی و نقاط ضعف این 
مجلس به ما می گوید: بی اطالعی دانش آموزان 

از مجلس دانش آموزی موجب شده بسیاری از 
دانش آموزان از وجود این مجلس خبر نداشته 
باشند و در انتخابات شرکت نکنند. ضمن آنکه 
کمیته های ناظر بر انتخابات مجلس دانش آموزی 
نیز به لحاظ مبنا و اهداف شفاف عمل نمی کنند 
و نتایج آن به جامعه دانش آموزی ارائه نمی شود. 
وزارت آمــوزش و پــرورش نیز اطالعات الزم را در 
اختیار مجلس دانش آموزی قرار نمی دهد و این 
مجلس بــازوی پژوهشی نــدارد که با تکیه بر آن 
بتواند در مورد مسائل و دغدغه های دانش آموزی 

کشور پژوهش و مطالعه کند. 
هاشمی می افزاید: براساس احکام این مجلس، 
رئیس شـــورای دانــش آمــوزی مدرسه به عنوان 
مشاور مدیر مدرسه، رئیس شورای دانش آموزی 
ناحیه به عنوان مشاور مدیر ناحیه و باالتر به 
عنوان مشاور مدیرکل استان و اعضای هیئت 
رئیسه مجلس دانش آموزی به عنوان مشاوران 
وزیر آموزش و پرورش فعالیت دارند که باید به طور 
مستمر با وزیر آمــوزش و پــرورش جلسه داشته 
باشند و ایراد نظر کنند، اما متأسفانه این احکام 
تشریفاتی است و در جلسات مربوط هیچ گاه 
نمایندگان مجلس دانش آموزی حضور ندارند و 
اگر هم در جلسه ای حضور داشته اند آن جایگاه 
تصمیم سازی که یک مشاور باید از آن برخوردار 
بــاشــد بــه آن هـــا داده نــشــده و در واقـــع مجلس 
دانش آموزی در ساختار سیاسی کشور مغفول 
مانده و به یک موضوع تشریفاتی تبدیل شده 
است. در حالی که اگر مسئوالن از این ظرفیت 
استفاده کنند با توجه به اینکه نمایندگان مجلس 
دانش آموزی بیش از همه دست اندرکاران مدارس 
با بافت مدرسه در ارتباط هستند، می توانند نقش 
مؤثری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های 

مدارس داشته باشند.
به گفته وی رقم دقیق بودجه مجلس دانش آموزی 
مشخص نیست و تعیین نــشــده تــوســط چه 
کسانی مدیریت و کجا و چگونه هزینه می شود. 

ــن نهاد بــا پشت سر  هاشمی بــا بیان اینکه ای
گذاشتن 10 دوره، هر دوره در مقایسه با دوره های 
پیشین بیشتر تضعیف شــده، ادامــه می دهد: 
توانمندی مجلس دانش آموزی به مراتب بیشتر 
از خروجی آن طی 10 دوره گذشته بوده و مسئوالن 
باید بپذیرند اگر به این توانمندی باور دارند باید بر 
اساس احکامی که به آن ها داده اند در جلسه ها به 

طور مستمر حضور داشته باشند. 
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مجلس دانش آموزی؛ کنشگر تشریفاتی

ددستچينستچين

محمد ابراهیم محمدی
مشاور معاون وزیر
 
 آموزش و پرورش

مجلس دانش آموزی بستری مناسب برای 
پرورش نخبگان اجتماعی است، اما باوجود 

فراهم بودن این بستر در کشور متأسفانه تاکنون 
استفاده بهینه از ظرفیت های آن نشده است. 

این مجلس عصاره جامعه دانش آموزی کشور 

است زیرا انتخابات آن از کف مدرسه شروع و 
سپس در سطح استان و کشور انجام می شود و 

می توان گفت همان طور که برخی از دانش آموزان 
در سایر رشته های تحصیلی نخبه اند، این 

دانش آموزان نیز نخبه اجتماعی هستند. اما 

متأسفانه نخبگی اجتماعی در مدارس ما مغفول 
مانده است در حالی که این دانش آموزان به عنوان 

نخبگان اجتماعی کشور در آینده می توانند در 
قامت عضو شورای شهر، نماینده مجلس، دهیار، 
شهردار، فرماندار و یا استاندار ایفای نقش کنند.

کارشناسان با اشاره به بازار داغ انتخاب رشته:

انتخاب رشته تضمینی نداریم!
به گــزارش فــارس، دفترچه راهنمای انتخاب رشته 
دیروز جمعه 1۴ مرداد  منتشر شد و زمان انتخاب 
رشته داوطلبان نیز از عصر روز دوشنبه 1۷ مرداد تا 
روز شنبه ۲۲ مرداد خواهد بود.به این منظور وزارت 
آموزش و پرورش هر ساله پایگاه های انتخاب رشته را 

در کشور برای کنکوری  ها فعال می کند.
شبکه »شاد« نیز مجموعه ای را با عنوان »راهنمای 
انتخاب رشته« آماده کرده تا داوطلبان، اطالعات 
کاملی درباره رشته های مختلف و آینده شغلی آن، 
چگونگی انتخاب رشته و همچنین معرفی رشته های 
پرمتقاضی و شرایط قبولی آن بدست آورند که رایگان 
در اختیار کنکوری ها قرار می گیرد.سازمان سنجش 
هم سامانه انتخاب رشته مجازی کنکور را راه اندازی 
کــرده تا داوطلبان از احتمال قبولی در رشته های 
موردنظرشان مطلع شوند که البته این سامانه با 
قیمت 1۹هــزار و ۶00 تومان به داوطلبان در زمینه 

انتخاب رشته، مشاوره می دهد.
با این حال در شبکه های اجتماعی هم بازار انتخاب 
رشته داغ است و برخی گروهی و برخی فردی، برخی 
در قالب مؤسسه و برخی هم به شکل آزاد، انتخاب 
رشته می کنند. برخی مدعیان انتخاب رشته  از عنوان 
»انتخاب رشته تضمینی« استفاده می کنند اما 
کارشناسان می گویند انتخاب رشته تضمینی نداریم!
قیمت های انتخاب رشته در برخی مؤسسات خیلی 
باالست. این رقم ها واقعاً برای بسیاری از خانواده ها 
رقم زیادی است. پورعباس رئیس سازمان سنجش 
می گوید: مدارس و مراکز مشاوره آموزش و پرورش و 
برخی دانشگاه ها با کمک سازمان سنجش امکان 
انجام مشاوره برای داوطلبان را فراهم کرده اند که این 
مشاوره ها گرانقیمت نیستند. بنیاد شهید و کمیته 
امــداد نیز با کمک کارشناسان سازمان سنجش 
امکان ارائه مشاوره را فراهم کرده اند ولی الزم است بار 
دیگر تأکید کنیم هیچ مشاوره انتخاب رشته ای قائل 

به تضمین نیست.
با این حال، اکبری کارشناس تعلیم و تربیت می 
گوید: پرسش ایــن اســت چه کسانی باید بر این 
مؤسسات نظارت کنند؟ چرا هیچ نظارتی صورت 
نمی گیرد؟ چرا داوطلبان کنکور وقتی به انتخاب 
رشته می رسند باید بازیچه دست برخی شعارهای 
ــراد سودجو  دروغــیــن شوند و چــرا باید برخی افـ

دستشان در جیب والدین این داوطلبان باشد؟
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 تا دیر نشده جلو این انحراف را بگیرید ◾
به گـــزارش ایسنا، علی علیزاده نماینده 
ــه و عــجــب شــیــر مــی گــویــد:  ــراغـ ــردم مـ ــ مـ
ــورای عــالــی انــقــالب فرهنگی  مــصــوبــه شــ
در خــصــوص کنکور، اســتــبــداد اشــرافــی را رقــم زده و 
میلیون ها دانش آموز مناطق محروم امکان حضور در 
دانشگاه های مادر کشور را از دست می دهند. پس تا 

دیر نشده جلو این انحراف را بگیرید.

مرگ ساالنه 4هزارو200 نفر بر اثر پوکی استخوان ◾
بــه گـــزارش مــهــر، افشین اســتــوار رئیس 
ــدد و متابولیسم  پــژوهــشــکــده عــلــوم غـ
دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه 
ساالنه 1۷0هزار مورد شکستگی بر اثر پوکی استخوان 
در کــشــور رخ مــی دهــد، گــفــت: ســاالنــه شــاهــد مرگ 
۴هزارو۲00 نفر در کشور بر اثر پوکی استخوان و عوارض 

ناشی از آن هستیم.

نتیجه  ایجاد  باستی هیلز در نظام آموزشی ◾
مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس در توییتی نوشت:  ایجاد 
 باستی هیلز در نظام آموزشی نتیجه اش 

فاجعه ای  است که در  کنکور اخیر رخ داده است.
صندلی های برتر  دانشگاه رستوران های باالشهر نیست 
که ثروتمندترها رزرو کنند؛ راهکارهای فعلی )سوابق 

تحصیلی و...( برای ایجاد عدالت کافی نیست.

معلمان و بازنشستگان چه هیزم  تری فروخته اند؟ ◾
به گزارش ایسنا، امانقلیچ شادمهر نماینده 
مــردم گنبدکاووس در مجلس گفت:  چرا 
هــرگــاه سخن از افــزایــش حقوق معلمان و 
بازنشستگان به میان می آید کشور دچار ابرتورم می شود؟ 
معلمان و بازنشستگان چه هیزم تری فروخته اند؟ کاش 
پیش از جراحی معده خالی معلمان و بازنشستگان سراغ 

بودجه های نجومی برخی نهادها و سازمان ها می رفتیم.
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تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان 
با ارزیابی کیفی )فشرده(

شماره فراخوان 2001094936000010
،انتقال وتخلیه حدود 400 تن)±%20(  ،حمل  بارگیری  موضوع: 
دو  ایستگاه خدمات شهری شماره  از محل  روز  زباله درشبانه 
)خین عرب( واقع در حدفاصل میدان سپاد و فهمیده-انتهای 
پسماندهای  بهداشتی  دفن  مراگز  به  طوسی  طرحچی  خیابان 
قدیم  جاده  درکیلومتر5  واقع   1 شماره  دفن  مشهد)مرکز 
نیشابوریا مرکز دفن شماره 2 واقع درکیلومتر35 جاده میامی( 

توسط کشنده و سمی تریلرکمپکتوری
مبلغ برآورد برای دو سال : 244.987.999.984 ریال

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

رسمی به آدرس www.rrk.irنیز درج می گردد.

سازمان 
مدیریت پسماند
 شهرداری مشهد

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
می رس��اند  مجمع عمومی در س��اعت 17 روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/06/02 ب��ا رعایت کلیه 
تش��ریفات قانونی در محل س��الن جلس��ات س��اختمان مرکزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی خراس��ان رضوی به نش��انی مش��هد  خیابان امام خمینی )ره( جنب باغ ملی برگزار 
خواهد شد. لذا از تمامی اعضایی که دارای کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق بازرگانی 
خراس��ان رضوی می باش��ند و همچنین عضویت قطع��ی در اتحادیه صادرکنندگان را داش��ته 

باشند جهت شرکت در مجمع دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:

الف( ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس
ب( بررسی و تصویب صورت های مالی اتحادیه منتهی به سال 1400

ج( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
د( تعیین روزنامه کثیراالنتشار
ه( تعیین حق عضویت و ورودیه 

و( سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
ضمنًا از کلیه داوطلبان عضویت در س��مت بازرس تقاضا می ش��ود درخواست کتبی خود را به 

همراه سوابق کاری حداکثر تا تاریخ 1401/5/27 به دبیرخانه این اتحادیه تحویل نمایند.
هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ف
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آگهی فراخوان دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه نیکوکاری اشتغال نیک اندیشان مهرداد 
درتاریخ 1401،05،10 به شماره ثبت 210 به شناسه ملی 14011383213 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. نام : خیریه نیکوکاری اش��تغال نیک اندیشان مهرداد موسسه غیر 
تجاری موضوع فعالیت :به استناد نامه شماره 28051/1401/920 مورخ 1401،04،10 اداره بهزیستی شهرستان گناباد هدف موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان 
بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های توانبخشی و اشتغال را شامل می شود.. تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی. به موجب مجوز از اداره کل سازمان 
بهزیستی برابر با شماره مجوز 920140053675 در تاریخ 1400،06،02در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان گناباد ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، آبادی شهرک صنعتی گناباد، محله شهرک صنعتی گناباد ، خیابان کمربندی شهرک 
، خیابان اتوبان ، پالک 6 ، طبقه همکف کدپس��تی 9691193114 دارایی ش��خصیت حقوقی 500,000,000 ریال نقدی نقدیمدیران آقای مهدی مرادی بیدهندی به شماره 
ملی 0064245713 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علی میرزاده به شماره ملی 0919323332 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 
سال آقای محمدرضا سلطان محمدی به شماره ملی 0919355560 به سمت خزانه دار به مدت 3 سال خانم نرجس غفوری نوقابی به شماره ملی 0919372570 به سمت 
مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( به مدت 1 س��ال آقای جواد شمش��یری به ش��ماره ملی 0919598706 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای عباس 
قالیبافان به شماره ملی 0919609988 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم اعظم احمدزاده به شماره ملی 0919632841 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 3 سال آقای روح اله محتشمی پور به شماره ملی 0919874746 به سمت عضوهیئت امناء - عضو اصلی به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. بازرسان آقای علی بنای اول به شماره ملی 0919610765 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای محمود امیری 
به شماره ملی 0919948197 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )1360875( 40
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تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  
همزمان با ارزیابی کیفی فشرده خرید دیزل ژنراتور 

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

محل  از  دارد  نظر  در  شمالی  خراسان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
قانون  اساس   بر  ریالی(   ، مشارکت  اوراق   ، خزانه  )اسناد  عمرانی  اعتبارات  منابع 
از  را  ذیل  مشروحه  های  کاال  آن   اجرایی  های  نامه  آئین  و  مناقصات  برگزاری 
در سامانه  کیفی فشرده  ارزیابی  با  ای همزمان  مرحله  یک  مناقصه عمومی  طریق 
تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به تولید کنندگان و 

تامین کنندگان ذیصالح واگذار نماید%

تضمین شرکت در نام و مشخصات کاالی  مورد نیازردیف
فرایند ارجاع کار

خرید دیزل ژنراتور به همراه متعلقات 1401-40
2.800.000.000 ریال پیوست

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه 
گران حداکثر ظرف 4  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
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نوبت دوم



به بن بست 
خوردن انتقال 
حسین زاده به 

شارلروا
امیرحسین 

حسین زاده که 
گفته می شود 

قصد پیوستن به 
شارلروای بلژیک 

را دارد، هنوز 
حضورش در این تیم 

قطعی نشده است. 
عدم امکان پرداخت 

 رقم 
250 هزار دالری 
بند فسخ قرارداد 

این بازیکن به 
حساب بانکی باشگاه 

استقالل، نهایی 
شدن انتقال این بال 

ایرانی به تیم بلژیکی 
را بسیار پیچیده 

می کند.او هنوز به 
طور رسمی بازیکن 

شارلروا نیست. 

در  حاشيه

کسب   نخستین 
مدال ایران 

در بازی های 
کشورهای 

اسالمی

افتتاحیه پنجمین دوره 
بازی های همبستگی 

کشورهای اسالمی 
در حالی 18 مرداد در 
قونیه برگزار می شود 
که مسابقات برخی 

رشته ها زودتر آغاز شده 
و نخستین مدال کاروان 

ایران در رقابت های 
همبستگی کشورهای 
اسالمی توسط بهنام 

آرین بدست آمد.
در ماده اسکرچ، محمد 
گنج خانلو و بهنام آرین 
در بخش مردان رقابت 

خود را آغاز کردند که 
در پایان بهنام آرین 

توانست صاحب مدال 
نقره شود. کار تیمی 

محمد گنج خانلو در این 
رقابت سبب شد بهنام 

آرین نخستین مدال 
کاروان ایران را به ارمغان 

بیاورد.

خبرخبر
روزروز

  سادیو مانه
با جدایی روبرت لواندوفسکی از 

بایرن مونیخ، سادیو مانه خرید جدید 
باواریایی ها با 22 میلیون یورو در 

سال در صدر لیست بازیکنان این تیم از 
حیث دریافت دستمزد قرار گرفت. 

  مارک کوکوریا 
مدافع چپ 24 ساله اسپانیایی برایتون 

در انتقالی دائمی راهی چلسی شد.
مارک کوکوریا با عقد قراردادی 

6 ساله تا تابستان 2028 به جمع 
شاگردان توخل اضافه شد.

  رونالدو نازاریو 
ستاره برزیلی ابراز امیدواری کرد 

نیمار بتواند در قطر برزیل را به عنوان 
قهرمانی در جام جهانی برساند. نیمار 

بازیکن مستعدی است و من منتظر 
درخشش او در این جام هستم.

سیناحسینی  
پس از موضع گیری 
آشـــکـــار بــازیــکــنــان 
تـــیـــم مـــلـــی عــلــیــه 
اســـــکـــــوچـــــیـــــچ و 
یارکشی آن ها علیه 
ــه مدیریت  ــنــی، حـــاال نــوبــت ب کــادرف
ــوژه انــتــقــاد  فــدراســیــون رســیــد تــا ســ
بازیکنان تیم ملی شــود.در شرایطی 
که همه منتظر معرفی نامزدهای تأیید 
صالحیت شــده از ســوی فدراسیون 
فوتبال بودند، بازیکنان تیم ملی در 
دومین حرکت پرسروصدای خود ظرف 
یک ماه گذشته با انتشار یک استوری 
مشترک از دو نماینده منتقد مجلس 
شــورای اسالمی درخواست کردند به 
هیچ وجه در حــوزه انتخابات فوتبال 
دخالت نکنند و اجازه دهند آرامش در 

حوزه فوتبال ایران باقی بماند.
انتقاد بازیکنان تیم ملی از دو نماینده 
ــا بــرای  ــرار آن هـ مجلس بــه دلــیــل اصــ
ردصالحیت رئیس سابق فدراسیون 
در انتخابات پیش رو به یکی چالش 
ــزرگ تبدیل شــده تاجایی که برخی  ب
ــون و  ــردار آزمــ بــازیــکــنــان از جمله ســ
سعید عــزت اللهی اســتــوری خــود را 
پاک کردند اما سایر بازیکنان از جمله 
مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، 
کریم انــصــاری فــرد و سایر بازیکنان 

تیم ملی ایــن استوری را در صفحات 
خــود نگه داشتند تا نشان دهند به 
شرایط موجود در سیستم مدیریت 

فوتبال ایران انتقاد جدی دارند.
تحلیل شرایط موجود نشان می دهد 
بــرخــالف تــکــذیــب مــســئــوالن فعلی 
اوضاع احوال حاکم بر فوتبال به هیچ 
وجه آرام نیست، بلکه فضایی بسیار 
متشنجی حاکم است، به ویژه روابط  
مــیــان بــازیــکــنــان تیم ملی بــه شدت 
شکرآب اســت.امــا ســؤال اینجاست 
چرا بازیکنان تیم ملی تصمیم گرفتند 
این متن را در قالب استوری مشترک 

منتشر کنند.
گفته می شــود مهم ترین عامل این 
اقـــدام اطـــالع آن هـــا از سیاست های 
مهدی تاج بــرای اداره فوتبال به ویژه 
تیم ملی اســت، به همین دلیل آن ها 
پس از اینکه مطمئن شدند با انتخاب 
دوبــــاره مــهــدی تـــاج تغییر سرمربی 
ــد تصمیم  ــی رسـ ــظــر مـ ــه ن قــطــعــی بـ
گرفتند بــه ایــن ترتیب از حضور وی 
در انتخابات حمایت کنند تا به این 
ترتیب بـــرای اجــرایــی شــدن برکناری 
اسکوچیچ در ایــن پــروســه اثــرگــذاری 
مطلوبی داشته باشند. از طرفی بخش 
قابل توجهی از آن ها نگران حساسیت 
نهاد بین المللی به موضوع دخالت 
ســیــاســیــون در حـــوزه فــوتــبــال بــودنــد 

که مبادا تیم ملی در آستانه شروع 
مسابقات جام جهانی با تعلیق رو به رو 
شود، اتفاقی که چند روز گذشته برای 
السالوادور رقم خــورد و فیفا تصمیم 
گرفت هدایت فوتبال آن کشور را به 

کمیته انتقالی بسپارد.
ــه مـــدیـــران  ــظــری ــن ن ــ ــالف ای ــرخـ ــا بـ ــ ام
فــدراســیــون فــوتــبــال واکــنــش تندی 
علیه بازیکنان تیم ملی گرفتند، تا 
جــایــی کــه کــامــرانــی فــر و استیلی در 
اظهارنظرهای جداگانه مدعی شدند 
موضوع مدیریت فوتبال ایــران ربطی 
به بازیکنان ندارد و آن ها نمی توانند در 

این فرایند دخالت کنند.
حمید استیلی نیز ادعا کرد به بازیکنان 
تیم ملی قول تغییر سرمربی تیم ملی را 
دادند به همین دلیل آن ها تصمیم به 
انتشار این استوری گرفتند در حالی که 

اصالً به آن ها ارتباطی ندارد.
 این وضعیت نشان می دهد اوضاع از 
آنچه تصور می کنیم در فوتبال ملی در 
آستانه شروع رقابت های جام جهانی 
خــراب تــر اســت و بــا ایــن وضعیت به 
هیچ عــنــوان نمی توان بــه آیــنــده زیــاد 
ــژه اینکه حاال  ــود، بــه ویـ خوشبین بـ
موضع گیری به شکل علنی شده است 
و دیگر هیچ کسی از طرف مقابل ترسی 
ندارد و بدون تعارف با یکدیگر سخن 

می گویند.

استوری مسئله ساز برای انتخابات فدراسیون فوتبال

شکاف اختالف بین ملی پوشان عمیق تر شد
زیر ذره بين

گزارش روز

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ
 باشگاه ها می توانند بازیکن 

به تیم امید ندهند!
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تأکید کرد 
در برنامه ریزی فصل آینده لیگ برتر بیشترین 
همکاری با تیم ملی صــورت گرفته است.سهیل 
مهدی درباره شروع مسابقات لیگ برتر و تعامل 
موجود با تیم ملی فوتبال اظهار کرد: 29 شهریور 
تا 5 مهر روزهــای فیفاست که باید تیم های ملی 
در اردو باشند. سرمربی تیم ملی از ما خواست 9 
روز پیش از آن تیمش اردو داشته باشد تا بتوانند 
بهترین بهره را ببرند. به لحاظ برنامه ریزی تا هفته 
پانزدهم برنامه ما کامل است، ولی هفته های ششم 
و هفتم با اردوی تیم ملی تداخل می کند و منتظر 

اعالم برنامه و لیست سرمربی تیم ملی هستیم.
وی در واکنش به این پرسش که آیا نمی توانستند از 
لیگ های اسپانیا یا ایتالیا الگوبرداری کنند، گفت: 
شما بگویید کدام تیم های ملی غیر از روزهای فیفا 
وارد اردو می شوند؟ ما 20 روز از فصل را در اختیار 
تیم ملی قرار دادیم. همه ما دلمان می خواهد پیش 
از شروع جام جهانی نیم فصل تمام شود و به همین 
خاطر این فشردگی را به تیم ها تحمیل کردیم. در 
جلسه هم اندیشی هم برخی مربیان می گفتند 
وقتی لژیونرها چند روز قبل از فیفادی به اردوی تیم 
ملی ملحق نمی شوند، چرا باید داخلی ها بروند، 
ولی ما همه چیز را در اختیار تیم ملی قرار دادیم. ما 
کجای لیگمان شبیه اللیگا و سری آ است؟ مثالً تازه 
دیروز پیکان شفاهاً ورزشگاه خودش را به ما معرفی 

کرده است. ما با این مشکالت مواجه هستیم.
رئــیــس کمیته مسابقات ســازمــان لیگ دربـــاره 
مشکالت تیم امید و عــدم همکاری باشگاه ها 
با این تیم توضیح داد: برپایه دستورالعملی که 
مدت هاست مــورد بهره برداری اســت، تیم هایی 
که بیش از سه ملی پوش بزرگسال داشته باشند، 
می توانند درخواست بدهند بازی شان لغو شود. 
درباره تیم امید اما چنین صحبتی نشده است و 
بازی های تیم امید هم در سراسر دنیا در فیفادی 

برگزار نمی شود. 
بــا توجه بــه دستورالعمل، باشگاه ها می توانند 
بازیکنانشان را در اختیار تیم امید قرار ندهند، ولی 
تالش کردیم تعاملی بین باشگاه ها و تیم امید ایجاد 
کنیم، با این حال امسال متأسفانه به هر دلیلی این 

اتفاق نیفتاد.

با باالگرفتن موج انتقادات

 توبیخ جدی و برخورد 
با سجاد غریبی

در هفته گذشته به ناگاه ویدئوهایی از مبارزه سجاد 
غریبی چهره اینستاگرامی مشهور بــه هالک 
ایرانی در فضای شبکه های اجتماعی منتشر شد 
که بازتاب بسیار وسیعی داشت؛ غریبی در یک 
مبارزه بوکس با حریفی نه چندان نام آشنای قزاق 
در حال کتک خوردن از او است و مبارزه ای بسیار 
ضعیف و تحقیرآمیز را از خود به نمایش می گذارد 
که این مسئله در هفته گذشته بیش از هر موضوع 
دیگری مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفت و البته 
در خارج از ایران نیز در اغلب رسانه وایرال و موجب 

ریشخند این ورزشکار ایرانی شد.
پس از این مبارزه بود که تعداد زیادی از اهالی ورزش 
به خصوص آن هایی که دستی در رشته هایی مثل 
بوکس و ورز ش های رزمی دارند، به انتقاد از غریبی 
پرداخته و از او بابت کاری که سبب زیر سؤال رفتن 
وجهه ورزش ایران در صحنه های بین المللی شده، 
انتقاد کــرده انــد. غریبی در الیو اینستاگرامی به 
اتفاق فردی که خود را مربی او معرفی کرد، به ابراز 
پشیمانی از تصمیمات عجیب خود پرداخته و از 

مردم ایران عذرخواهی نمود.
بــا ادامـــه ایــن اظهارنظرها و انتقادهای شدید، 
خبرنگار ورزش سه مطلع شــده اســت با توجه 
به آنچه در آخرین مصاحبه غریبی رخ داده و از 
آنجایی که او در این مبارزات خود را نماینده ایران 
معرفی کرده و با عناصر عرفی وارد رقابت می شده 

است، برخورد جدی با وی انجام خواهد شد.
این چهره اینستاگرامی باید دربــاره ماهیت کار، 
فعالیت ورزشی و همچنین آنچه که وی را به سمت 
برگزاری رقابت های نمایشی کشانده توضیح کافی 

برای مسئوالن مربوط داشته باشد.
البته فعالیت های ورزشــی غریبی زیر نظر نهاد 
خاصی نبوده و وی بــه صــورت شخصی و صرفاً 
در  جهت برنامه هایی که با توجه به شهرت وی 
در اینستاگرام مــورد توجه قــرار می گرفت؛ پیش 

رفته است.
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قرارداداسماعیلیبافوالدفسخنمیشود!◾
فوالد قصد فسخ قــرارداد با اسماعیلی را نــدارد، قرار 
ــارج شــود و در  اســت نــام ایــن بــازیــکــن از لیست خـ
ــاره به لیست قرمزهای اهــوازی  نیم فصل دوم او دوب
برگردد.فوالد به فرشید اسماعیلی اعالم کرده است 
در مدت دوری از فوتبال تمام حق حقوق این بازیکن را 
پرداخت خواهد کرد تا او بدون نگرانی به فکر بازگشت 

به فوتبال باشد.

حردانیمصدومشد◾
صالح حردانی در جریان بازی تدارکاتی تیمش مقابل 
هوادار مصدوم شد.مدافع هافبک تیم فوتبال استقالل 
در جریان مصاف تیم های استقالل و هــوادار به دلیل 
ضرب خوردگی و جهت جلوگیری از تشدید مصدومیت 
از زمین بازی خارج شد و بالفاصله اقدامات درمانی روی 
او انجام شد.برای اعالم نتیجه دقیق وضعیت حردانی، 

بررسی های بیشتر در روزهای آینده مورد نیاز است. 

خریدآخرینخارجیسپاهانازبرزیل◾
با درخواست مورایس، مدیرعامل و  اعضای هیئت مدیره 
باشگاه سپاهان در روز های گذشته مذاکراتی با نیلسون 
جونیور مدافع ۳0 ساله برزیلی برای پیوستن این بازیکن 
به سپاهان داشتند.پس از حضور این مدافع برزیلی  در 
تمرینات سپاهان و انجام تست های پزشکی، نیلسون 

جونیور با قراردادی دو ساله به سپاهان پیوست.
پس از داسیلویرا، او دومین مدافع برزیلی سپاهان است.

رضایتنامه۶میلیاردیمحبی◾
سایت »zerozero« پرتغال نوشت: » محبی به صورت 
قرضی سانتا کالرا را ترک خواهد کرد تا به ایران بازگردد. 
مقصد، استقالل تهران است که ساپینتو پرتغالی آن را 
هدایت می کند. آن ها در حال حاضر به توافق رسیده و 
مبلغی در حدود 200 هزار یورو برای این انتقال اختصاص 
داده اند.«با احتساب قیمت یورو دریافت رضایت نامه 

محبی نزدیک به ۶ میلیارد تومان آب می خورد. 

حمیدرضاعرب   مهدی قایدی می آید،  مهدی قایدی 
نمی آید! این خبرمدت هاست حواس هواداران استقالل 
را به سمت خود بــرده و آن هــا را منتظر گذاشته است. 
نخستین بار که مــاجــرای بازگشت قایدی مطرح شد، 
بسیاری از هواداران این باشگاه در صفحات هواداری استقالل هرگز 
از بازگشت او استقبال نکردند و بابت جدایی فصل پیش او را مورد 
شماتت قرار دادند. هواداران استقالل خیلی دوست داشتند استقالل 
با حضور این بازیکن به جام قهرمانی دست یابد اما فصل پیش آبی ها 
بدون دراختیار داشتن ستاره خود جام را بردند تا قایدی هم متوجه 

شود استقالل در نبود او هم می تواند قهرمان شود.
با وجود این، اما زمانی که موضوع جدایی حسین زاده جدی شد، دوباره 
نگاه ها به سمت قایدی چرخید و مدیران باشگاه استقالل هم بی میل 
نبودن با جذب قایدی تا حدی از انتقادهای که بابت جدایی حسین زاده 
مطرح می شود، جلوگیری کنند. به همین دلیل مذاکرات غیرمستقیم 
شروع شد. جدایی قایدی از الشباب االهلی بر احتمال حضور این 
بازیکن در استقالل می افزود و پس از اینکه از سوی رسانه های اماراتی 
گفته شد باشگاه االتحاد کلباء نیز موفق به جذب قایدی نشده، احتمال 

حضور این بازیکن در استقالل بیش از هر زمان دیگری قوت گرفت.
به تازگی نیز از باشگاه استقالل خبر رسید مصطفی آجورلو قصد دارد 
مذاکرات رسمی با این بازیکن انجام دهد اما تا امروز هیچ مذاکره ای 
میان باشگاه استقالل و این بازیکن انجام نشده و با توجه به خبرهایی 
که از امارات به تهران مخابره می شود، بعید است قایدی بار دیگر لباس 

استقالل را تن کند.
شاید استقاللی ها تصور می کردند با جــذب محبی و قایدی تیمی 
بی نقص و پرستاره  را در فصل جدید ببینند، اما مهدی قایدی تمایل 
قطعی برای بازگشت به لیگ ایران ندارد و حتی وکیل او مذاکراتی با 
باشگاه الوصل امارات داشته تا به طور قرضی از الشباب االهلی راهی 

الوصل شود.
قایدی به دلیل تمایالت همسرش به زندگی خارج از ایران نیز دوست دارد 
همچنان درفوتبال امارات به بازی ادامه دهد و از فضای فوتبال ایران دور 
باشد. درواقع اولویت او رضایت خانواده  است و بعید به نظر می رسد او 
تا زمانی که از لیگ های خارجی پیشنهاد بازی دارد، به لیگ ایران بازگردد 
با این حال طی 48 ساعت آینده تکلیف قایدی با استقالل مشخص 
خواهد شد واگر مدیران این باشگاه به واقع قصد دارند او را به خدمت 
بگیرند، باید تا پیش از توافق نهایی با الوصل مذاکرات را به سرانجام 

برسانند.

او به الوصل نزدیک تر است

بازی مهدی قایدی با استقاللی ها 

لژیونرها

ستارگان ورزش

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال هوادار، 
فوتبال ایران را به سریالی تکراری تشبیه کرد 
که قرار نیست هیچ وقت تغییر کند و درست 

شود.مصاحبه او با تسنیم را می خوانیم.

سرمربیگریاستقالل◾
این طور نیست. شاید در بحث عام از این 
حرف ها مطرح شود، اما به غیر از استقالل 

پیشنهادهایی بــود و مــذاکــره کــردیــم. 
مــذاکــره فقط مخصوص مــن نــبــود و 
فکر نمی کنم این موضوعی که اشاره 
کردید، تأثیرگذار بــوده باشد. تیمی 
بــاشــد کــه بتوانم در آنــجــا کــار کنم و 
وضعیتش موردنظرم باشد، قطعاً 

قبول خواهم کرد. 

جامجهانی◾
حقیقتش را بخواهید، 
خیلی سخت اســت. ما 
بـــه ایـــن مــســائــل عـــادت 
داریــــــم کـــه هـــر بــــار در 
ــه جـــام جهانی  ــان آســت
ــلـــت هـــای  ــا جــــــام مـ ــ یـ
آســـیـــا تــغــیــیــراتــی در 
ــون فــوتــبــال  ــدراســی ف
یــا تیم ملی داشته 
ــن یــک  ــ بـــاشـــیـــم. ایـ

ســریــال تــکــراری بـــرای فــوتــبــال مــاســت که 
درســـت نــمــی شــود. ایـــن بـــار امـــا، شــرایــط 

پیچیده تر شد. 

وضعیتتیمفوتبالامید◾
خیلی بد است که همیشه باید در مورد تیم 
امید با ناامیدی صحبت کنیم. درک نمی کنم 
چرا باید تیم امید مملکتمان دچار چالش 
شود و دربــاره چیزهای پیش پا افتاده 
صحبت کنیم و بگوییم این امکانات 
را نداریم یا فالن مشکل را داریــم. 

خیلی شرایط بد است.

ــقــــاللبــا◾ ــ ــت ــتاســ ــیـ ــعـ وضـ
ساپینتو

ــی از کــشــور  ــی مــرب ــت وق
دیگری می آوریم، باید 
ــان بــدهــیــم.  ــ ــه او زمـ بـ
هــر چند مــن می گویم 
مربی حرفه ای می تواند 
خیلی زود خودش را با 
ــط تــیــمــش وقــف  شــرای

دهد. 
هــواداران نباید منتظر 
اتفاقات فصل گذشته 
ــل بــــدون  ــصـ و یــــک فـ

شکست باشند. 

عنایتی: 

فوتبال ایران سریال تکراری است 
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران پس از برگزاری 
مراسم معارفه در تیم پالما گفت: مشتاق 
بازی در اسپانیا هستم و هر بازیکنی دوست 

دارد در پالما بازی کند.
حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران 
پس از دو سال حضور در تیم فوتسال بنفیکا، 
راهی پالما اسپانیا شد و دو سال آینده را در 
این تیم که نایب قهرمان لیگ اسپانیا شده 
است، حضور خواهد داشت.طیبی پس از 
سفر به جزیره مایورکا، به باشگاه پالما رفت 

و مراسم معارفه او با حضور مدیر این 
باشگاه برگزار شد.

این بازیکن گفت: خیلی خوشحالم که 
اینجا هستم و برای پالما بازی می کنم. 
هدف های زیادی دارم. تیم بسیار خوبی 

داریم و برای پیشرفت خواهیم 
جنگید.او خود را به عنوان 
ــن هـــجـــومـــی کــه  ــکـ ــازیـ بـ

»دائماً به دنبال گلزنی 
است با اولویت کمک 
ــه پــــیــــروزی تــیــم«  ــ ب
تعریف کرد و اطمینان 
داد به عنوان بخشی از 
تیم، همیشه سعی 
می کند بهترین کار را 
برای تیم انجام دهد.

کاپیتان تیم ملی فوتسال 

ایران تأکید کرد: من مشتاق بازی در اسپانیا 
هستم. اهداف زیادی دارم که امیدوارم اینجا 
در پالما به آن هــا برسم. مهم ترین چیز تیم 
است، من اینجا هستم به باشگاه کمک کنم 

تا به اهدافش برسد.
ــاده رقــابــت و  طیبی بــا بــیــان اینکه پالما آمـ
جنگیدن در تمامی رقابت هاست گفت: از 
اینکه می توانم در بهترین لیگ جهان بازی 
کنم خوشحالم اما برای من لیگ قهرمانان 

اروپا متفاوت و خاص است.
وی همچنین از حضور پالما در فینال 
فصل گذشته لیگ فوتسال اسپانیا 
و نایب قهرمانی این تیم ابراز رضایت 
کرد و افزود: هر بازیکنی دوست دارد 
در باشگاهی مانند پالما باشد. ما تیم 
فوق العاده ای داریم و مطمئنم 
ــم بــا  ــ ــوان ــ ــی ت بــــه زودی مــ
هم تیمی هایم دیدار کنم.

طیبی همچنین اذعــان 
ــان  ــ ــت داشـــــــت دوســ
ــران  ــ زیـــــــادی در ایـ
ــرا  ــن اجـ ــ مــنــتــظــر ای
هــــــســــــتــــــنــــــد و 
قــــول داد زبـــان 
اسپانیایی خود 
را به سرعت بهبود 

ببخشد.
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طیبی پس از معارفه در پالما:

خوشحالم در بهترین لیگ جهان بازی می کنم



   از شجاعت 
الحشدالشعبی 
مطلع هستم  
رهبر جریان صدر 
عراق در بیانیه ای 
خواستار وحدت بر 
مبنای ارزش های 
دینی و ملی شد و 
ضمن تمجید از 
الحشدالشعبی، 
این گروه مقاومت 
را نزدیک به افکار 
جریان صدر معرفی 
کرد. سید مقتدی 
صدر در ادامه بیانیه 
خود آورد: »زیرا 
عراق پایتخت اول 
تشیع است و این 
یعنی دیگران باید به 
عراق رجوع کنند نه 
اینکه عراق از دیگران 
تبعیت کند«.

یادداشت
3 فاکتور نویدبخش برای پوتین

مهدی خالدی   امروز دقیقاً پنج 
مــاه و 10 روز از آغــاز جنگ اوکراین 
می گذرد. روسیه هر چند در ابتدا بنا 
داشت به سرعت به سمت تحقق اهدافش پیش 
رود ولی به نظر اکنون در مواجهه با غرب در این 
بحران روی عنصر زمان حساب ویژه باز کرده است. 
سه فاکتور، پوتین را برای بهره برداری از این مسئله 
مصمم کرده است. نخست گذر مسکو از فشار 
تحریمی و جنگ اقتصادی همه جانبه ابتدایی 
غرب بود. بر اساس داده های پایگاه جهانی نظارت 
بر تحریم ها، مجموع تحریم های اعمال شده 
علیه روسیه از 5هزارو530 مورد فراتر رفته است. با 
وجود این مسکو توانست اقتصاد خود را سرپا نگه 
داشته و این روزها ارزش روبل روسیه در برابر دالر 

و یورو همچنان رو به افزایش است.
دومین عاملی که سبب تمام شدن این شرایط به 
نفع مسکو می شود تقویت حس میهن دوستی 
ــا غـــرب اســــت. حــدود  روس هــــا در مــواجــهــه ب
۸0درصد از روس ها عملیات نظامی کشورشان 
در اوکراین را تأیید می کنند. همچنین بر اساس 
یک نظرسنجی، میزان اعتماد به رئیس جمهور 
ــد اســت. این  روســیــه در بین روس هـــا ۷۸درصـ
پشتوانه مردمی می تواند پوتین را برای رسیدن 

به اهدافش مصمم تر کند.
اما در نهایت مهم ترین ابزاری که پوتین به منظور 
ــرای پــذیــرش  ــ ــر طـــرف مــقــابــل ب فــشــار آوردن ب
شروطش روی آن حساب باز کرده انرژی است. 
عبدالباری عطوان معتقد است روسیه پس از 
آنکه نیروهایش در ۶ ماه اول جنگ وارد جنوب 
ــا مرحله دوم  شــرق اوکــرایــن شــدنــد، ایــن روزهـ
جنگ را آغاز کرده و آن استفاده از گاز و نفت به 
عنوان سالح است. با این حال نباید از یاد برد 
روسیه حتی بیشتر از اتحادیه اروپــا به درآمد 
ارزی ناشی از صــادرات انــرژی به اروپــا نیازمند 
است. حال باید صبر کرد و دید انرژی به عنوان 
قدرتمندترین سالح پوتین در ادامــه جنگ به 

نفع او تمام خواهد شد یا ضررش؟

WWW.QUDSONLINE.IR شنبه 15 مرداد 1401  8 محرم 1444  6 آگوست 2022   سال سی و پنجم    شماره 9873

جهان

زینب اصغریان   مردم آمریکا از نظر تاریخی 
ــد مــقــامــات دو حــزب را در رأس  ــرده ان عـــادت ک
حاکمیت خود ببینند؛ جمهوری خواه و دموکرات. 
اما بسیاری از مردم معتقدند نظام دو حزبی دیگر 
ناکارآمد بوده و افراد ناچارند کسانی را که صرفاً 
در این دو حزب معرفی می شوند انتخاب کنند. 
ساختار آمریکا به گونه ای برنامه ریزی شده که تمامی مسئوالن 
بلندپایه از میان جمهوری خواهان یا دموکرات ها بر سر کار آیند. 
سال ها پیش طرح تشکیل احزاب جدیدی مطرح شد که البته هر 
سه حزب جدید منحل شدند. با وجود این به تازگی حزب جدیدی 
به نام فوروارد )به پیش( اعالم موجودیت کرد که به نوعی ترکیبی 
از سه حزب منحل شده و متشکل از برخی رهبران سیاسی ادوار 
پیشین دمــوکــرات و جمهوری خواه اســت. به نظر می رسد این 
حزب به دلیل شدت اختالفات و درگیری های ایجاد شده بین 
جمهوری خواهان و دموکرات ها و همچنین نگرانی از خطر بروز 
جنگ داخلی تأسیس شده تا به عنوان سوپاپ اطمینانی برای 

سرریز شدن التهابات درون تشکیالتی باشد.

چگونگی تولد فوروارد ◾
سربرآوردن حزب جدید با عنوان فــوروارد یا »به پیش« با ریاست 
مشترک آندرو یانگ داوطلب نامزدی ریاست جمهوری سال ۲0۲0 
از حزب دموکرات و کریستین تاد ویتمَن فرماندار پیشین ایالت 
نیوجرسی از حزب جمهوری خواه حرکت جدیدی برای جلوگیری از 
درگیری های داخلی میان احزاب است. سران این حزب اعالم کرده اند  
میانه روی را انتخاب کرده اند: چگونه مسائل بزرگ پیش روی آمریکا 
را حل خواهیم کرد؟ نه چپ، نه راست؛ رو به جلو. چنانچه کاری انجام 
نشود، ایــاالت متحده به شکلی که قابل تشخیص باشد به 300 
سالگی خود در این قرن نخواهد رسید. این رسالت » فورواردها« اعالم 
شده است. این حزب برای حل بحران تورم در آمریکا که به باالترین 
میزان در ۴0 سال گذشته رسیده به میدان آمده است. بر اساس 
نتایج نظرسنجی جدید هــاروارد، بیشتر رأی دهندگان آمریکایی 
می گویند وضعیت مالی آن ها در میان افزایش گرانی و نگرانی از 
رکود اقتصادی رو به وخامت است. به گــزارش هیل، 5۶درصــد از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند از نظر مالی، اوضاع در 
حال »بدتر شــدن« اســت. این باالترین درصــد ثبت شده در یک 

نظرسنجی است.

»به پیش«؛ مرگ یا زندگی؟ ◾
پیش بینی ها می گویند بعید به نظر می رسد حزب »به پیش« 
بتواند موفقیت چشمگیری در میان دو حزب قدرتمند دیگر کسب 

و جای پای جدیدی در عرصه انتخابات برای خود باز کند، چرا که 
بدنه اصلی این حزب همان سران دموکرات و جمهوری خواه پیشین 
هستند و ممکن است سرانجام این حزب نیز مشابه سه حزب 

دیگر به بن بست سیاسی ختم شود.
 یانگ، ویتمن و جولی در مقاله ای برای واشنگتن پست نوشتند: 
افراط گرایی سیاسی، کشور ما را از هم می پاشد و دو حزب بزرگ 
نتوانسته اند این بحران را اصالح کنند. آن ها می گویند در دو سال 
گذشته ارعاب سیاسی اوج گرفته و اگر کاری انجام نشود، ایاالت 
متحده به شکل قابل تشخیصی در مسیر نابودی قرار گرفته است. 
این مقاله به نظرسنجی گالوپ در سال ۲0۲1 اشاره کرد که ۶۲درصد 
معتقد بودند احزاب دموکرات و جمهوری خواه آن قدر کار ضعیفی 
را در نمایندگی مردم آمریکا انجام می دهند که به یک حزب سوم 

نیاز است.
یــانــگ، ویتمن و جولی نوشتند: بــه همین دلیل اســت کــه ما 
)دموکرات ها، جمهوری خواهان و مستقل ها( می  خواهیم یک 
حزب سیاسی جدید و متحدکننده برای اکثریت آمریکایی هایی 
که می خواهند از تفرقه گذشته و افراط گرایی را رد کنند، بسازیم. 

این حزب اصول اصلی خود را به عنوان »مردم آزاد«، »جوامع 
شکوفا« و »دموکراسی پر جنب و جوش« یاد می کند. فوروارد 
می گوید هــزاران داوطلب در تمام 50 ایالت داشته و قصد دارد 
از نامزدهایی در میان دوره ای حمایت کند که از دموکراسی دفاع 
می کنند. هدف آن ها این است که نامزدهای این حزب سال ۲0۲۴ 
در انتخابات محلی، ایالتی و ملی به استثنای ریاست جمهوری 

شرکت کنند.
مجله خبری انگلیسی ویک »The Week« نوشت: فوروارد خود 
را به عنوان طرف سومی معرفی می کند که در واقع می تواند از 
نظام دو حزبی عبور کند، اما شک و تردید در این مسئله فراوان 
است. پیتر ساگال به دو نماینده مستقل سنا )برنی سندرز از 
ورمونت و آنگوس کینگ مین( اشــاره کرد و پرسید: آیا آن ها از 
اهرم حزب سوم برای پیشبرد برنامه خود استفاده می کنند؟ نه، 
آن ها با دموکرات ها رأی می دهند، زیرا این تنها راه است. می تواند 
هر کاری را انجام دهد. او پیشنهاد کرد: بهترین راه تالش برای 
رسیدن به آنچه می خواهند این است دموکرات یا جمهوری خواه 

شوید و مواضع آن حزب را تغییر دهید.

نگاهی به تحرکات برخی سیاسیون آمریکایی برای ایجاد حزب سوم

سوپاپ اطمینان یا بن بستی دوباره؟

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 زادروز الکساندر فلمینگ، کاشف پنی سیلین
15 مردادماه )6 آگوست 1881میالدی( یادآور 

زادروز الکساندر فلمینگ دانشمند، پزشک و 
میکروبیولوژیست اسکاتلندی تبار است.

 وی در سال 1۹۲8 م  اولین آنتی بیوتیک مؤثر جهان 
یعنی پنی سیلین را کشف و در سال 1۹45 م جایزه 

نوبل فیزیولوژی و پزشکی  را کسب کرد. 
فلمینگ در سال 1۹55م درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/10

4/42

اذان مغرب

20/24

غروب خورشيد

20/04
 نیمه شب شرعی

00/23
طلوع فردا

6/17

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/37

4/07

اذان مغرب

19/52

غروب خورشيد

19/32
 نیمه شب شرعی

23/50
طلوع فردا

5/43

  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

      صفحه 8

شهرداری قوچان در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 01/674  مورخ 1401/4/8  شورای 
اس��امی ش��هر قوچان ، مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری قوچان 
را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت مزایده عمومی برای مدت یک 

سال واگذار نماید. 
لذا از اش��خاص واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت دریافت فرم ش��رکت در مزایده با 
بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 

5001091163000008 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ    1401/5/15

مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده: س��اعت 8 م��ورخ 1401/5/23  لغایت س��اعت 13 مورخ   
1401/6/1

مهلت ارائه پیش��نهاد : س��اعت از س��اعت 8  تاریخ  1401/6/2  لغایت س��اعت 14 مورخ  
1401/6/12

تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ   1401/5/15  لغایت ساعت 14  مورخ   1401/6/12
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ  1401/6/12

زمان بازگشایی: ساعت 10 مورخ   1401/6/13

زمان اعام برنده: ساعت 10 مورخ   1401/6/14
- قیمت پایه ماهیانه مبلغ   600.000.000         ریال

 ساالنه   مبلغ      7.200.000.000      ریال
مبلغ تضمین شرکت در مزایده   360.000.000       ریال

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
برگ��زاری مزای��ده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده، 
ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکانپذیر می باشد.
کلیه اطاعات ش��امل مش��خصات، ش��رایط و نحوه واگذاری در برد اعان عمومی س��امانه 

مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
عاق��ه من��دان ب��ه ش��رکت در مزایده می بایس��ت جه��ت ثبت ن��ام و دریاف��ت گواهی 

الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها ، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش"ثبت 
نام/پروفایل مزایده گر" وجود دارد.

شماره تماس جهت کسب اطاعات مربوطه: 05147217300                                    
شهرداری قوچان 

آگهی مزایده
 مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری قوچان
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصات عمومی  
شماره 221/د/401 الی 228/د /401

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نسبت به برگزاری مناقصه به شرح 
جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1401/05/13 الی 
را  خود  پیشنهادی  قیمت  و  نمایند  دریافت  را  اسناد  و  مراجعه   http://www.setadiran.ir سایت  به   1401/05/19
مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00تاریخ 
1401/05/29 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها 

تماس حاصل فرمایید .

ح
/4
01
05
95
0

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع 

تضمین)ضمانتنامه بانکی 
یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

4.000.000.000خرید انواع چراغ خیابانی 221LED/د/1401
1401/05/30

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی – بیرجند 
– سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی_ 

سالن جلسات

3.160.000.000خرید انواع المپ گازی222/د/2401

خرید انواع تیر سیمانی چهار گوش 223/د/3401
4.600.000.000)با نقشه وزارت نیرو(

خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف 225/د/4401
2.050.000.000خود نگهدار و زمینی

1401/05/31
 ساعت 8 صبح

1.780.000.000خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف 226/د/5401

3.025.000.000خرید کابل مسی فشار ضعیف 1 در6+2276/د/6401

1.300.000.000خرید سیم آلومینیوم روکشدار نمره 22870/د/7401

شناسه آگهی:1359775
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