
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
یک نماینده مجلس: طرح ممنوعیت انتخاب یا 
انتص�اب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و 
مرتبط با کش�ورهای خارجی به تصویب کمیسیون 

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نرسید.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( بین نمایندگان مجلس هم دوتابعیتی های زیادی 
داریم که امیدوارند در آینده به جمع مدیران دولتی بپیوندند.

ب( مدیران دوتابعیتی خوبند به شرطی که در مواقع 
خاص فلنگ را نبندند و به تابعیت دوم خود فرار نکنند.

ج( مجلس کارهای مهمتری از جمله تمرین برای 
تلفظ درست برخی کلمات و خوردن گالبی دارد.

د( ما از این انشا هیچ نتیجه ای نمی گیریم.
یک کمک داور متهم به دریافت رشوه: هیچ آدم 
عاقلی به گناه خود اعتراف نمی کند. اگر قرار بود من 
چنین کاری انجام دهم، حداقل رقمی می گرفتم که 

وضع زندگی ام عوض شود و پولدار شوم.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( آدم های عاقل هیچ وقت به گناه خود اعتراف 

نمی کنند بلکه بر گناهان خود پافشاری می کنند.
ب( آدم که رش��وه می گیرد الاقل رقمی بگیرد که 

مشکالت زندگی اش حل بشود.
ج( گفتی ب��اور کردم. تکرار کردی ش��ک کردم. 

قسم خوردی فهمیدم که دروغ می گویی.
د( ما از این انشا هیچ نتیجه ای نمی گیریم.

نایب رئیس مجلس: نمایندگان می توانند به دور 
از توهین و افترا نظر و عقیده خود را مطرح کنند.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( نمایندگان مجلس شبانه روز فحش های رکیک 
می دهند و نایب رئیس محترم دارد نصیحت شان می کند.

ب( نماین��دگان بدون توهین و افت��را نمی توانند 
کارشان را پیش ببرند.

ج( نماین��دگان بای��د بچه های خوبی باش��ند. از 
توهین و افترا خودداری کنند. شب ها مسواک بزنند و 

به پدر و مادر خویش نیز احسان کنند.
د( ما از این انشا هیچ نتیجه ای نمی گیریم.

ننجون

ببخشید که »مردم« اشتباه انتخاب کردند

محسن رجبی
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به فاصله چند هفته دو تن از وزرای دولت »تدبیر« 
و امید سخنانی بر زبان جاری کردند که موجب تعجب 

مردم کشور شد. 
ماجرا از این قرار است که ابتدا محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان در برنامه تلویزیونی حاال خورشید جمله ای 
گفت که از همان روز به هشتگی در فضای مجازی تبدیل شد، 
جمله ای که ظریف گفت این بود که خودمان انتخاب کردیم 
ج��ور دیگری زندگی کنیم. و حاال روز جمعه سیدحس��ن 
قاضی زاده هاش��می وزیر بهداش��ت و درمان که شاید به 
واس��طه ماشین شاسی بلندش��ان و تخصص پزشکی شان 
ع��ادت کرده اند م��ردم را از باال نگاه کنن��د فرموده اند که 

خودتان به ما رای دادید پس وضع همین است!
ام��ا این حضرات نگفتند مردمی که انتخاب کردند 
و رای دادن��د باب��ت چه چیزی رای دادن��د و حاال چه 
اتفاقی رخ داده اس��ت؟! آی��ا این حضرات همه تعهدات 
و وعده  های خود را عمل��ی کرده اند که حاال دم از این 
می زنند که مردم باید به رای شان وفادار بمانند؟! وقتی 

تعهدات انجام نش��ده اس��ت مردم به چ��ه چیزی باید 
وفادار بمانند؟! به وعده های عملی نشده آقایان؟!

چرا نمی گویید رای مردم به خاطر حرف های قشنگی 
بود که ش��ما زدید و از حریفان لولویی ترسناک ساختید 
که اگر بیایند چنین می کنند و چنان و دیوار می سازنند 
و جنگ می ش��ود؟! چرا نمی گویید که وعده ریش��ه کنی 
فقر مطلق را دادید، وعده رونق اقتصادی و آنچنان بهبود 

معیشتی که حتی از یارانه انصراف دهند؟!
مردم به ش��ما و یا بهتر است بگوییم به رئیسی که 
ش��ما را منصوب کرده رای دادند تا تحریم ها برنگردد و 
از حقوق شهروندی شان که قول دادید بهره مند شوند. 
از اینکه با رفتن تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات 
قرار اس��ت مش��کل ازدواج جوانان حل شود. از قول و 
قرارت��ان برای بهبود وضعی��ت ریزگردها و خداحافظی 
آنها با ش��هرهای جنوبی کشورمان. از قولتان برای رفع 
مش��کل کم آبی و جلوگیری از خشک  شدن رودخانه ها 
و دریاچه های کش��ور؛ ولی آفت��اب تابان برجام تان هم 

رودخانه ها را خشک کرد هم باغ گالبی تان را. 
آقای وزیر! بهتر نبود در مراس��م روز جمعه این را 
می گفتی��د که از طرح تحول س��المت تان چه خبر؟ از 
کمبودها در حوزه بهداش��ت و درمان مردم می گفتید 
که هنوز تحریم ها ش��روع نش��ده بیم��اران باید نگران 
تهیه داروهای خود در ماه های آینده باش��ند. آن هم با 
افزایش قیمت هایی که از همین حاال شروع شده. بهتر 
نبود از کمبود اقالم بهداش��تی ب��رای کودکان و بانوان 
می گفتید و اینکه چ��را بعضی از داروخانه ها به صورت 

جیره بندی به مردم این اقالم را ارائه می دهند؟!
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استاندار کرمانشاه  ی گفت: 60 مدرسه پیگی����ر
در مناط��ق زلزل��ه زده س��رپل ذهاب و 
ثالث باباجانی کرمانشاه مهر ماه امسال 

به بهره برداری می رسد.
هوش��نگ بازوند در نشست ستاد 
زلزله زده  مناطق  بازس��ازی  هماهنگی 
اظهار داش��ت: زلزله آبان سال گذشته 
بسیار سنگین بود و در 18 ثانیه بیش 

از 7 هزار میلیارد خسارات وارد کرد.
وی با اش��اره به اینکه این زلزله به 
9 شهرس��تان و نزدیک 1900 روس��تا 
خس��ارات وارد کرد عنوان کرد: اکنون 
بیش از 8500 واحد بازس��ازی ش��ده 
است و این نش��ان از تالش و کوشش 

همه دست اندرکاران است. 
بازون��د با بی��ان اینک��ه در بحث 
امدادرس��انی و امداد و نجات اقدامات 

بی نظیری در کش��ور انجام شد گفت: 
هیچ کاری برای ما در استان کرمانشاه 
به اندازه بازس��ازی مناط��ق زلزله زده 

اولویت ندارد.
استاندار کرمانش��اه افزود: مدیران 
اولویت کاری خود و مجموعه خودشان 
را بازسازی مناطق زلزله زده قرار دهند 
چنانکه زلزله اولویت دولت و نظام نیز 

است.
وی با اشاره به اینکه در مهرماه 45 
مدرسه در سرپل ذهاب و 15 مدرسه در 
بهره برداری می رسند  به  ثالث باباجانی 
بیان کرد: در این ش��رایط دولت تمام 

توان خودش را برای بازس��ازی مناطق 
زلزله زده به کار برده است. 

بازوند با بیان اینکه باید با انسجام 
کامل ملی، بازس��ازی مناطق زلزله زده 
را به اتمام برس��انیم گفت: درخصوص 
س��یمان و آهن از هفته آینده نیازهای 
مناطق زلزله زده با قیمت بسیار پاینتر 

توزیع می شود.
استاندار کرمانشاه در پایان اظهار کرد: 
از مسئوالن درخواس��ت می شود  انتقال 
بیمارس��تان صحرایی به ثالث باباجانی و 
اتمام بیمارستان س��رپل ذهاب سریع تر 

انجام شود.  تسنیم

گروه زیست بوم   رسانه مراسم بزرگداشت گزارش 
هوش��نگ مرادی کرمانی همراه با آیین 
رونمای��ی از کتاب صوت��ی »قصه های 
مجید« این نویس��نده با حضور جمعی 
از اهال��ی فرهن��گ و هن��ر جمعه )16 
ش��هریور( در مح��ل خان��ه هنرمندان 

ایران برگزار شد.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در 
این مراسم گفت: هوشنگ مرادی کرمانی 
نویسنده دوست داشتنی و نام آوری است. 
باره��ا از او در همی��ن خان��ه هنرمندان 
ایران تجلیل شده اس��ت و همه ما از او 

خاطره های گوناگون و متنوعی داریم.
اف��زود:  رجبی معم��ار  مجی��د 
»قصه های مجی��د« پیونددهنده چند 
نسل به یکدیگر اس��ت. مرادی کرمانی 
این قصه ها را برای رادیو نوش��ت و بعد 
آنها را تلخیص کرد و در کتابی منتشر 
ک��رد و کیومرث پوراحم��د نیز مجید 
را اصفهان��ی کرد و در س��ال 1369 از 

طریق تلویزیون آن را به خانه ها برد.
او در پایان صحبت های خود گفت: 
در دورانی که همه عجله دارند و به نوعی 
وقت ندارند، کتاب های گویا نعمت بزرگی 
هستند، چون در همه حال می توان آنها 
را ش��نید و لذت برد. خوش��حالم که به 
همت نوین کتاب گویا »قصه های مجید« 
هم به جمع این کتاب ها پیوس��ته. باشد 
که ش��نیده شود و مثل دو فرم قبلی اش 

بسیار پرطرفدار شود.
هوش��نگ مرادی کرمان��ی نی��ز در 
سخنانی در این مراسم گفت: زمانی که 
»قصه های مجی��د« از تلویزیون پخش 
ش��د، کرمانی ه��ا از من دلخور ش��دند 
چون »قصه های مجید« را اثر ملی خود 
می دانستند و با ساخت مجموعه داستانی 
»قصه ه��ای مجی��د« توس��ط کیومرث 
پوراحمد این قصه ها رنگ و بوی اصفهانی 
به خود گرفته بودن��د. کرمانی ها به من 
می گفتند چقدر گرفتی تا این قصه ها را 

به اصفهانی های زرنگ بفروشی.
خال��ق »خمره« ادام��ه داد: من هم 
در ج��واب آن ها می گفت��م اصفهانی ها 

آن قدر زرنگ هستند که پول نمی دهند 
»قصه های مجید« را بخرند. تلویزیون این 
مجموعه را ساخته است. البته باید به این 
نکته اش��اره کنم که »قصه های مجید« 
برای همه مردم ایران است، درست است 
که نویسنده آن کرمانی است. مجید یک 
شخصیت ایرانی است که می تواند لباس 
هر قومی را بپوشد. این کتاب به زبان های 
مختلفی منتشر شده است و چندی پیش 
هم به زبان کردی ترجمه و منتشر شد و 
روی جلد این کتاب عکس مجید با لباس 

کردی منتشر شده است.
او اف��زود: »قصه ه��ای مجید« هم 
خواندنی و هم ش��نیدنی است. از سال 
1353 تا س��ال 1357 ای��ن قصه ها از 
رادی��و پنجش��نبه ها پخش می ش��د و 
در آن زم��ان خیل��ی از دانش آم��وزان 
پنجشنبه صبح ها بهانه تراشی می کردند 
تا مدرسه نروند و این قصه ها را بشنوند. 
برخ��ی هم یواش��کی با خ��ود رادیو به 

مدرسه می بردند.
مرادی کرمانی با بی��ان این مطلب 
که 50 سال از نویسندگی اش می گذرد، 
گفت: اولین داستان من در سال 1347 
در مجله خوشه منتشر شد و از آن تاریخ 
تاکنون 50 س��ال می گ��ذرد و تاکنون 
من 16 کتاب نوش��ته ام. بع��د از کتاب 
»قصه ه��ای مجید« من 16 کتاب دیگر 
نوشته ام اما هیچ یک از این کتاب ها به 

شهرت »قصه های مجید« نرسیدند.
او افزود: برخی از شخصیت های آثار 
نویسنده ها شهرت شان از نویسنده شان 
بیش��تر اس��ت و »قصه های مجید« نیز 

چنین ویژگی ای دارد. من سال ها مبارزه 
کردم تا بگویم که من کتاب های دیگری 
ه��م دارم اما دیدم تالش هایم بی نتیجه 
است. با این همه »قصه های مجید« هم 

راه طوالنی دارد تا ماندگار شود.
در ادامه این مراسم مهدی پاکدل 
گوین��ده کت��اب صوت��ی »قصه ه��ای 
مجید« گفت: من با خواندن »قصه های 
مجید« به آرزویم رسیدم. با »قصه های 
مجید« من خواندن را در هفت سالگی 
ی��اد گرفتم. »قصه ه��ای مجید« را در 
مدرس��ه ما ساختند. من خیلی دوست 
داش��تم که نقش مجی��د را بازی کنم، 
هر کاری کردم اما نش��د و این حسرت 
با من ماند هرچند که مهدی باقربیگی 

بهتر از من این نقش را بازی کرد.
او اف��زود: اصال عش��ق به »قصه های 
مجید« باعث ش��د که من بعدها بازیگر 
ش��وم. ضبط کتاب گوی��ای »قصه های 
مجید« از افتخارات من است. ضبط این 
کتاب س��ه ماه با یک تیم حرفه ای طول 
کشید. حضورم در این پروژه برایم دلچسب 

و شیرین بود و به آن افتخار می کنم.
مه��دی زارع آهنگس��از این کتاب 
نیز در س��خنان کوتاهی درباره ش��یوه 
آهنگسازی اثر گفت و فاطمه محمدی 
مدیرمسئول انتشارت نوین کتاب گویا 
درباره دش��واری های انتشار کتاب های 

صوتی صحبت کرد.
در بخش پایانی مراس��م نیز از این 
کتاب صوتی رونمایی ش��د و هوشنگ 
مرادی کرمانی به همراه همسرش شمع 

تولد 74 سالگی خود را فوت کرد.

امام علی علیه السالم:
 انصاف، اختالفات را از بین می  برد

و موجب الفت و همبستگی می  شود.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص394، ح9116

ت دوم
نوب

آگهي فراخوان عرضه زمين براساس ضوابط و مقررات ماده ١٠٠ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى استان سيستان و بلوچستان

اداره كل راه و شهرسازى
 استان سيستان و بلوچستان

در اجراى ماده 100 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 80/11/27 مجلس شوراى اسالمى ، اداره كل راه و شهرسازى سيستان و بلوچستان به عامليت 
از طرف سازمان ملى زمين و مسكن در نظر دارد يك قطعه زمين از اراضى تحت  مالكيت خود واقع در شهر زاهدان را به دارندگان موافقت اصولى معتبر بصورت اجاره 

به شرط تمليك واگذار نمايد :
1. متقاضيان (دارندگان موافقت اصولى معتبر صادره از مراجع ذيصالح ) مى توانند از تاريخ انتشار آگهى فراخوان ظرف مدت ده روز تا مورخ 97/6/27 ضمن بازديد 
از محل و دريافت اسناد شركت در آگهى از مدريت امالك و حقوقى اداره كل و با علم و اطالع كامل درخواست خود را در فرم پيشنهادى تكميل و به همراه يك 
فقره ضمانتنامه بانكى شركت در مزايده و مناقصات حداقل داراى اعتبار سه ماهه و قابل تمديد در وجه اداره كل راه و شهرسازى استان معادل 5 درصد  قيمت پايه 

كارشناسى بابت سپرده شركت در آگهى به همراه ديگر مدارك بشرح درج شده در نحوه ارسال مدارك اقدام نمايند.
2. بهترين پيشنهاد از نظر زمان پرداخت بهاى كارشناسى بصورت نقد و اقساط (حداقل 25 درصد  نقد و الباقى در اقساط 20ساله) مالك عمل خواهد بود به عبارتى 

در پيشنهاد قيمت ارسالى بايستى بهاى پيشنهادى بر مبناى ميزان درصد نقدى و همچنين مدت زمان پرداخت اقساط ساليانه دقيقا مشخص گردد.
3. مالك تعيين برنده بهترين پيشنهاد اعالمى از طرف شركت كنندگان در آگهى خواهد بود.

4. صدور سند به نام خريدار منوط به تسويه حساب نهايى و ارائه گواهى پايان عمليات ساختمانى براساس نقشه ارجاعى در زمان قرارداد واگذارى و گواهى بهره 
بردارى از ناحيه مرجع صادر كننده موافقت اصولى خواهد بود.

5. پرداخت ساير هزينه هاى مربوط از جمله عوارضات قانونى مورد مطالبه شهردارى (هزينه آماده سازى و عوارض تفكيك) و هزينه هاى مربوط به تنظيم و انتقال 
اسناد مالكيت و غيره بر عهده برنده آگهى خواهد بود.

6. اداره كل در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد.
7. به پيشنهادات مخدوش، ناقص، مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8. آخرين مهلت ارسال پيشنهادات مورخ 97/6/27 ساعت 14- از طريق پست سفارشى به نشانى زاهدان _ ميدان شهداء اداره كل راه و شهرسازى استان دفتر 
مديريت حراست مى باشد.

9- تاريخ و موعد بازگشايى پاكات  و اعالم ليست برندگان آگهى توسط اعضاى كميسيون در محل دفتر كار مدير كل واقع در ميدان شهداء ساختمان اداره كل و 
در تاريخ 97/7/1 ساعت 9 صبح صورت خواهد پذيرفت

شركت كنندگان در آگهى مى توانند در جلسه بازگشايى پاكات شركت نمايند.
10-برنده موظف خواهد بود از تاريخ صدور ابالغيه واريز وجه بهاى اعالمى را حداكثر ظرف مدت 10 روز به حساب مربوطه واريز، در غير اين صورت مبلغ سپرده 

شركت در آگهى به نفع دولت ضبط ميگردد.
11- براساس قانون منع مداخله مصوب سال1337 كاركنان دولت نمى توانند در آگهى زمين مورد عرضه شركت نمايند.

12-برنده موظف است پس از دريافت قرار داد واگذارى نسبت به دريافت پروانه كارظرف مدت سه ماه از ناحيه شهردارى محل اقدام نمايد.
13-كليه اراضى براساس وضع موجود واگذار مى گردد شايسته است متقاضيان قبل از شركت در فراخوان از محل قطعات  بازديد وبا علم و آگاهى در فراخوان 

شركت نمايند.
نحوه ارسال مدارك:

متقاضيان محترم مى بايست پس از تكميل فرمها و مدارك خواسته شده آنها را به ترتيب ذيل در پاكتهاى مربوطه قرار داده و پس از الك و مهر نمودن به نشانى 
فوق ارسال نمايند.

ضمانتنامه بانكى معادل 5 درصد قيمت پايه كارشناسى در وجه اداره كل راه و شهر سازى را در يك پاكت تحت عنوان پاكت الف قار گيرد، مدارك احراز هويت 
شركت كننده (فتوكپى شناسنامه و كارت ملى) حقوقى (تصوير اساسنامه و آخرين آگهى تغييرات و آگهى تاسيس برابر اصل شده) و تصوير موافقت اصولى(برابر اصل 
شده) و همچنين فرم تعهد نامه مورد اشاره در بند 11 در پاكت دومى تحت عنوان پاكت ب قرار گيرد، تكميل فرم در خواست شركت در آگهى (فرم پيشنهاد قيمت) در 
پاكت (ج) و سپس  پاكت الف و ب و ج را الك و مهر نموده و در لفاف پاكت چهار تحت عنوان پاكت (د) قرارداده و پس از الك مهر نمودن تا پايان وقت ادارى ساعت 

14 مورخ97/6/27 از طريق پست سفارشى به نشانى زاهدان ميدان شهداء ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان دفتر مديريت حراست اداره كل ارسال نمايند.
ضمنا در ظهر پاكت د قيد جمله شركت در آگهى فراخوان ماده 100قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و شماره قطعه و نوع كاربرى الزامى است

ساير موارد
1-شركت كنندگان در آگهى اعم از اشخاص حقيقى و يا صاحبان اعضاى مجاز (اشخاص حقوقى) مى بايستى ذيل كليه اوراق و اسناد را امضاء و اثر انگشت نمايند.

2-متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات و دريافت اسناد (1-فرم شركت در آگهى 2- فرم تعهد نامه در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در 
معامالت دولتى 3- كروكى محل و مشخصات فنى زمين)

4-قرارداد واگذارى به اداره واگذرى اداره كل مراجعه و يا با شماره تماس 33413280 تماس حاصل نمايند.
مشخصات زمين

قطعه زمين تحت پالك 6390-23073 اصلى زاهدان به مساحت 4457/70 مترمربع واقع در اراضى 
غرب (مسكن مهر) با كاربرى ورزشى بهاى كارشناسى هر متر مربع 2/500/000 ريال جمعا مبلغ 

11/144/250/000 ريال و مبلغ 5 درصد  تضمين 557/212/500 ريال جهت احداث با شگاه ورزشى (شنا-شيرجه-واترپلو-تنيس)مى باشد. و مى بايستى براساس 
ضوابط شهرسازى احداث بنا گردد.

فرم شركت در آگهى فراخوان زمين موضوع ماده100

عطف به آگهى فراخوان منتشره در روزنامه                    مورخ                         بدينوسيله

اينجانب:                              فرزند:                   به شماره شناسنامه:                كد ملى:

بنشانى:                                                                          تلفن تماس: 

شركت :                        به شماره ثبت :                                به مدريت:

به نشانى:                                                                         ضمن بازديد و اطالع كامل از مفاد آگهى منتشره مربوط به قطعه زمين رديف شماره         

      به مساحت                                       مترمربع با كاربرى 

واقع در شهرستان              با قبول كليه موارد اعالم شده و وضعيت زمين پيشنهاد خود را مبنى بر پرداخت بهاى كارشناسى زمين از قرار مترمربعى به 

عدد                         ريال به حروف                                                                                                                               ريال 

و جمعا                                 ريال اعالم ميدارد. ضمنا                درصد از بهاى اعالم شده به صورت نقد و الباقى در            قسط طى               

 سال به صورت اقساط پرداخت خواهدگرديد.همچنين متعهد ميگردم مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب سال 1337 نيز نمى باشم.

نام و نام خانوادگى

امضاء و اثر انگشت

تاريخ:

اشخاص حقوقى صاحبان امضاى مجاز بر اساس آگهى روزنامه رسمى مى توانند امضاء كنند.

در شب تولد »هوشنگ مرادی کرمانی« از کتاب گویای »قصه های مجید« رونمایی شد

»مجید« می تواند لباس هر قوم ایرانی را بپوشد
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 ۶۰ مدرسه در مناطق زلزله زده
به بهره برداری می رسد


