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سکونت 48 هزار نفر در بافت منطقه ثامن از اهداف طرح تفصیلی است

همسایههایحرمرضویبیشترمیشوند

 جهان  پاسخ مقاومت به حمله جنگنده های 
آمریکایــی بــه پایــگاه حشدالشــعبی خیلــی 
زودتر از انتظار نقد شــد. منابع عراقی گزارش 
دادند پایگاه غیرقانونی نیروهای آمریکایی در 
عین االســد در اســتان االنبــار عراق صبــح روز 
گذشــته هدف حمله راکتی قرار گرفته اســت. 
پایگاه خبری شفق نیوز  نیز به نقل از یک منبع 
امنیتی مسئول ضمن تأیید این خبر گزارش 

داد پایــگاه ائتــاف آمریکایــی در عیــن االســد 
هــدف حمله چهــار راکت کاتیوشــا قرار گرفته 
اســت. اما شــبکه الجزیــره تعــداد راکت هایی 
کــه بــه پایــگاه اصابــت کــرده را ۱۰ فرونــد ذکــر 
کــرد. خبرگــزاری رســمی عــراق )واع(  نیــز ایــن 
خبــر را تأییــد کرد. در این میــان، کانال خبری 
صابرین نیوز وابسته به مقاومت عراق در خبر 
اختصاصــی خود اعام کــرد ۱4 فروند راکت از 

یک کامیونت کیا به پایگاه عین االسد شلیک 
شــده که منابــع آگاه اعام کرده انــد در جریان 
این حمله راکتی سه نظامی آمریکایی از جمله 
یــک افســر کشــته شــده اند. ایــن نظامیــان از 
طریق هواپیمای وابسته به یگان ۳۸۶ به پایگاه 
فرانکفورت در آلمان منتقل شده  بودند. منابع 
مطلــع راکت ها را از نــوع ۱22 میلی متری آرش 
4 از نــوع هدایــت شــونده و بــا کاهــک چنــد 

تکه ذکر کرده اند. صابرین نیوز هم گزارش داد 
نیروهــای آمریکایــی بخش نظامــی مربوط به 
خود را در پایگاه عین االســد بســته و نیروهای 
خود را از برج مراقبت خارج کرده اند. پایگاه های 
عین االســد در اســتان االنبــار در غــرب عراق و 
پایگاه الحریر در شمال اربیل، دو پایگاه نظامی 
اصلــی آمریکا در عراق هســتند که گنجایش 

7هزار نظامی را ...

 ............ صفحه 4 قدس خراسان

با حضور معاون رئیس جمهور 
کشورمان و نخست وزیر سوریه 

انجام شد

افتتاح خانه 
صادرات فناوری 
ایران در دمشق

جزئیاتی از آخرین وضعیت 
پول های بلوکه شده ایران 

در کره جنوبی

تهاتر یک میلیارد 
دالری بر اساس 

لیست تهران

پایگاه غیرقانونی آمریکایی هدف 14راکت آرش4 مقاومت عراق قرار گرفت
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زندگی زاهدانه، مدیریت شجاعانه
 رواق  جســت وجوی فــراوان مــا نتیجــه داد و توفیــق همصحبت با همسایه قدیمی آیت الله واعظ طبسی درباره شخصیت فردی و کاری ایشان

مصاحبــه با همبــازی دوران کودکی و همســایه قدیمی 
آیت هللا واعظ طبسی در مشهد مقدس را پیدا کردیم. 

 ............ صفحه 2سفر به سال های دور همراه این...

6 7 2
ساعتی در خانه استاد غالم حیدر قدسی که

 200 آلبوم موسیقی سنتی خراسان را حفظ کرده است

حسن تفتیان:  دو ومیدانی از ورزشکار خالی شده  سخنگوی وزارت امور خارجه:

 :jامام رضا
هیچ  چیزى  
زیانبارتر از 
خودپسندى  

نیست .
 بحار االنوار 
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نیم قرن پاسداری از موسیقی مقامی
در مسابقات بین المللی  مشهد

 می دوم
دولت جدید آمریکا 

همان رفتار غلط گذشته را دارد
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آگهی مناقصه
 تهیه و تحویل مقدار3000 متر سینی کابل 20،10و40 
سانتیمتر به همراه 1500 عدد دستک)ساپورت( فکی افقی 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی)ع(

شرح در صفحه  8
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آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری عملیات های 
باغی، زراعی، گلخانه ای

و حفاظت بصورت حجمی ) نوبت دوم(
شرکت باغداری و زراعت مشهد-شرح در صفحه 4

,ع
99
12
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اسناد 
خزان�ه ، اوراق مش�ارکت ، ریالی( بر اس�اس  قانون برگ�زاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذیل 
را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%
برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

تعمیر و سرویس الکترو پمپ های تاسیسات آب استان 
خراسان شمالی- تهیه و تأمین كاالی تعمیر و تعویض، 
بارگیری و حمل كلیه الکترو پمپ ها، ضمن مجهز بودن 

به تجهیزات وماشین آالت الزم جهت “ تعمیر و سرویس 
الکتروپمپ های تاسیسات آب استان خراسان شمالی” 
مطابق مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه براساس 

مشخصات فنی و نظرات دستگاه نظارت.

129.500.000.000 ماه 

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اس�ناد اعالم شده است که الزم اس�ت مناقصه گران حداکثر 
ظرف 3  روز پس از انتش�ار آگهی از طریق س�امانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ 

آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم (

یـــادداشــت  روز
دکتر محمدحسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه

پس از حدود دو ماه از روی کار آمدن جو بایدن، انتظار می رفت که مستأجر جدید 
کاخ ســفید از اشــتباه های دونالد ترامپ در دوره ســکان داری کاخ ســفید در قبال 
منطقه غرب آسیا درس بگیرد و از تبعات آن کسب تجربه کند. اما با گذشت زمان 

نه تنها تغییر محسوسی در منطقه دیده نشد...

آیا رویکرد بایدن 
تهاجمی تر است؟

 ............ صفحه 2

بایدروینظریهفاخر
»انسان250 ساله«بیشترکارکنیم

از سوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
کتاب »حماسه امام سجاد)ع(« رونمایی شد 

 ............ صفحه 4رواق
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روزنامـه صبـح ایـران 2

تأکید سرلشکر موسوی بر توجه ویژه  به بودجه دفاعی    فرمانده کل ارتش گفت: انتظار ما از دولت و مجلس محترم این است که برنامه ریزی دقیقی در بودجه ریزی خود برای توان دفاعی کشور داشته باشند. 
به گزارش فارس، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در جشنواره فرهنگی مصباح، با اشاره به رزمایش های اخیر ارتش گفت: ارتش جمهوری اسالمی پس از ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح کمتر از ۲۴ ساعت آماده برگزاری 
رزمایش های مختلف شد و طرح های خود را به سرعت ارائه کرد و کمتر از ۱۰ روز چهار رزمایش بزرگ برگزار شد؛ البته ما آماده بودیم که همچنان رزمایش های متعددی را بدون فوت وقت برگزار کنیم اما نیاز نشد.

دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: در حال 
روحانی  از   خــود  حمایت  تقاص  حاضر 
باید  هــم  اصالح طلبان  مــا  و  می دهیم  را 

پاسخگو باشیم.
فــارس، مصطفی کواکبیان در  به گــزارش 
ضمن  فرهیختگان،  روزنــامــه  با  گفت وگو 
اعالم مطلب فوق، افزود: ما باید درصدد 
فرمایشات  و  باشیم  حداکثری  مشارکت 

رهبر انقالب نیز مؤید این امر است.
عارف  به جای  روحــانــی  دادن  ترجیح  وی 
»مناظره هایی«  دلیل  به  را  اصالح طلب 
دانست که  »روحانی در تلویزیون« بهتر 
از عارف ظاهر شد و در نظرسنجی ها نیز 
بهتر بود . وی تصریح کرد: انصافاً روحانی 

بهتر از دکتر عارف بود.
با این حال وی مدعی شد: حمایت ما از 
روحانی در ۹۲ و ۹۶ از سر ناچاری بود و 
از این انتخاب خود پشیمان هم نیستیم. 
البته بنده در آذر سال ۹۶ در مجلس و 
ــان ۹۸،  پیش از حـــوادث دی مـــاه ۹۶ و آب
گفتم »من خجالت می کشم بگویم از این 

دولت حمایت کردم«. 
دبیرکل حزب مردم ساالری درباره سازوکار 
نــهــاد اجــمــاع ســاز اصــالح طــلــبــان کــه بــرای 
گفت:  تشکیل شــده هم  انتخابات 1400 
که  هستند  نفر  اجــمــاع ســاز 4۶  نهاد   در 
تصمیمات را خود می گیرند، چنانچه درباره 
یک نامزد  به نتایجی برسند، ممکن است 
درنهایت با خاتمی مشورت کنند، اما فرض 
بر ایــن اســت که آن 1۵نفر بین احــزاب و 

مشترک انــتــخــاب شــدنــد و درواقــــع، هم 
مشاور احزاب و هم مشاور  خاتمی هستند.
ــزود: بــه صــورت عــمــومــی با  ــ کــواکــبــیــان افـ
از  برخی  در  و  می شود  مشورت   خاتمی 
نهایی  انتخاب  مثل  اساسی  بزنگاه های 

نامزدها تصمیم جدی را او می گیر د.
ــاره عملکرد دولــت روحانی تصریح  وی درب
کرد: من معتقدم عملکرد دولت فعلی در 
کاهش مشارکت مؤثر است، ولی این طور 
نیست که به ارزش افزوده جناح رقیب اضافه 
شود. البته دولت  حسن روحانی چهره های 
اصالح طلب داشت و شکی در این نیست و 

شاخص آن نیز  اسحاق جهانگیری، معاون 
اول اســت امــا واقــعــاً نمی توان گفت »کل 

دولت« اصالح طلب بوده است.
کواکبیان تأکید کــرد: واقعیت این است که 
رأی  اگر اصالح طلبان نبودند  روحانی اصالً 
ــال حاضر تقاص حمایت  نــداشــت و درحـ
خود از  روحانی را پس می دهیم و ما هم باید 
پاسخگو باشیم. ما در ابتدا از  روحانی حمایت 
کردیم ولی در انتها این طور نیست که هر 
عملکردی از سوی دولت مورد قبول ما باشد. 
ــعــال اصــالح طــلــب تــصــریــح کـــرد:  ایـــن ف
به خاطر تجربه روحانی، دیگر خود را برای 

»نامزد اجاره ای« به آب و آتش نمی زنیم. 
ما در حزب خود تصویب کردیم نامزد ما 
باید کسی باشد که درجه اصالح طلبی و 
وابستگی او به احزاب اصالح طلب برای ما 
اثبات شود که ما نیز بعداً محکم پشت او 
بایستیم  اما درباره  روحانی این طور نشد، 
درحالی که ما حمایت کردیم ولی عمالً او 

طور دیگری برخورد کرد .
وی توضیح داد: قطعاً مردم ناکارآمدی ها 
پای  به  را  این دولت  نامطلوب  و عملکرد 
اصالح طلبان می نویسند و می گویند شما 

مقصر بودید.

دبیرکلحزبمردمساالری:

دیگر به دنبال »نامزد اجاره ای« نیستیم

ــأن ایـــن ملت نیست، چــشــم؛ به س ــی گفتند ســوخــت بــری درشــ ــای روحــان آقـ
رئیس جمهور بعدی می گیم مطابق شأن ملت باهاشون رفتار کنه. 9160000285 

از روزنامه محترم قدس می خواهم از ستاد ملی مقابله با کرونا! بپرسد آیا این س
ویروس منحوس فقط از طریق خودروهای شخصی منتقل می شود و به اتوبوس و 
قطار و هواپیما و سواری های خطی بین شهری و...  نزدیک نمی شود که خودروهای 
شخصی رو ممنوع کردید اما برای اینکه به تریج قبای شرکت های حمل و نقل 
وابسته به دولت بر نخورد، آن ها رو مستثناکردید؟ این سیاست های یک بام و دو 
هوای شما واقعاً دیگه خیلی آزاردهنده شده. شاید هم واقعاً این ویروس فقط با 
خودروهای غیرعمومی و غیردولتی کار دارد و خودمان خبر نداریم! 0910000332

اگر آقایان رئیسی و قالیباف در همین مسئولیتی که هستند، بمانند و نفر سوم س
یکی مثل این دو نفر انقالبی باشد و بیاید و هرسه قوه انقالبی، مردمی، سختکوش، 
خداترس و والیتمدار باشند طومار دشمنان اول داخلی و سپس خارجی را می توان 

جمع کرد. ان شاءهللا. 9150000698 
خدمت به معیشت مردم، خدمت به ایمان مردم است. چون فقر ایمان مردم را س

می برد. 9150000810
روز به روز سبد غذایی مردم از مایحتاجشان خالی و خالی تر می شود، این چه س

دولت تدبیر و امیدی بود که طی هشت سال رکورد فقر کشورهای هند و آفریقا را 
شکستیم. 9150000819

حدود سه ماه است که حفاری و لوله گاز در مسیر بولوار شهید کالنتری _میدان س
آزادی در حال انجام است و عالوه بر آن همین مدت زمان نیز در بولوار نماز ظاهراً 
سازمان آب در حال حفاری و نصب لوله آب است. در هر دو مسیر مذکور که 
ازجمله مسیرهای اصلی و پر تردد است، در تمام طول روز و شب  به خصوص یک 
ساعت مانده به اجرای طرح ممنوعیت تردد )۹ شب( ترافیک بسیار سنگینی به 
وجود می آید. مضاف بر این موضوع حرکت کلیه اتوبوس های شرکت واحد برای 
مراجعه به پارکینگ ها که در اکثر مواقع چندتایی و به صورت قطار پشت سر هم 
حرکت می کنند به مشکالت ترافیکی شهر می افزاید. متولی نظارت بر کنده کاری های 
سطح شهر مشهد کدام سازمان است؟ آیا نباید در رابطه با حفاری های نقاط کلیدی 

این معابر نظارت و تسریع صورت پذیرد؟ 9150000869
بهتر نیست قانون بودجه مازاد ارگان ها که خرج نکردند برداشته شود تا پایان س

هرسال شاهد حیف و میل بیت المال نباشیم، به خصوص شهرداری با کارهای 
عمرانی بی  فایده  پایان سالش. 9050000621  

در منطقه هر آشوبی بــدون اطــالع آمریکا و در داخــل بــدون اطــالع مسئوالن س
غیرممکن است. 9150000215

حتماً مافیای کودکان کار بهره کافی را نبردند که ادامه آن در پوشش گل فروشی، س
جمع آوری بازیافت، یک روز در قالب نوشت افزار، یک روز تبلت، سیل، زلزله، کودک 

آزاری آیا تمامی دارد؟ 9390000589
باعرض سالم. تا کی باید شاهد تفاوت قیمت مندرج روی کاال و قیمت باالیی س

که فروشنده به خریدارمیگه باشیم. التماس می کنم رسیدگی کنید.  9010000550

جدیدتریننظرسنجیایسپا

اولویت های مردم برای دولت آینده 
دانشجویان  مرکز  نظرسنجی  جدیدترین 
از  بیش  بین  از  ایسپا(  به  )موسوم  ایران 
نشان  سال   1۸ باالی  ایرانی  هزارو۵00 
اصلی ترین  عدالت  تحقق  که  می دهد 
است.  مردم  نظر  از  آینده  دولت  اولویت 
بهمن  ماه  در  که  ملی  پیمایش  این  در 
گذشته انجام شده، از شهروندان خواسته 
شده بگویند به نظر آن ها دولت آینده از 
میان گزینه های »آزادی«، »بهبود روابط با 
کشورهای خارجی«، »عدالت«، »حمایت از تولید داخلی« و »امنیت در برابر تهاجم 
خارجی« بهتر است کدام یک را در اولویت کاری خود قرار دهد. 31.۲ درصد شهروندان 
در پاسخ پرسش مذکور عدالت را برگزیده اند. همچنین حمایت از تولید داخلی و بهبود 
روابط با کشورهای خارجی هر کدام با ۲0 درصد و مسئله امنیت در برابر تهاجم خارجی 
با 10.7 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. جالب اینجاست که 
آزادی های اجتماعی تنها اولویتِ اول 3.۵ درصد از پاسخگویان بوده است. 14.۶ درصد 
پاسخگویان هم گزینه نمی دانم را انتخاب کرده اند و یا به این پرسش پاسخی نداده اند. 
همچنین ۵۵ درصد مردم در این نظرسنجی انتخابات را »به صورت کامل یا تاحدی 
مؤثر« در حل مشکالت جامعه دانسته اند.13.3 درصد مردم معتقد بودند انتخابات 
»چندان مؤثر« نیست و در مقابل تنها ۲۶.7 درصد اعتقاد داشتند انتخابات در حل 
مشکالت »اصالً مؤثر« نیست. 4.۹ درصد باقیمانده نیز به این پرسش پاسخ نداده اند. 

یک فعال اصالح طلب در یک نظرسنجی از مخاطبان توییتری خود پرسیده: س
»میان سیدمحمد خاتمی و سیدابراهیم رئیسی کدام یک را انتخاب می کنید؟« 
بیش از 3هزارو۲00 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند و رئیسی با 3 درصد 

اختالف از خاتمی بیشتر رأی آورده است.
کــانــدیــداتــوری اش س بــه پرسشی دربـــاره احتمال   محسن رضــایــی در پاسخ 

در انتخابات 1400 در یک نشست خبری گفت: در ارتباط با انتخابات هنوز 
زود است اظهارنظر کنیم. اگر برای ورود به انتخابات تصمیم گرفتم و اعالم 
کاندیداتوری کردم، خواهید دید کاری خواهیم کرد که یک نفر بیکار نماند و اصالً 

کسی وجود نداشته باشد که بیاید انتقاد کند.
 پایگاه جهان نیوز نوشت: سپاه پاسداران هیچ مصداقی برای انتخابات ریاست س

جمهوری ندارد، بلکه برای برخی از کاندیداهای احتمالی منتسب به سپاه نیز 
محدودیت های سازمانی ایجاد شده و حتی این افراد میان ادامه فعالیت در سپاه 

در روزهای آتی یا حضور در انتخابات باید یک گزینه را انتخاب کنند. 
 سعید محمد در توییتی ضمن مخالفت با پیوستن ایران به FATF نوشت: س

ردیابی منابع مالی و رصد مبدأ و مقصد آن، یکی از راهکارهای اصلی نجات 
اقتصاد ایران است اما این شفافیت برای داخل کشور ضرورت است نه برای 

عناصر خارجی. ضرورت محرمانگی آن برای بیگانگان از بدیهیات عقلی است.
حسین دهقان در نشستی که در دفتر حزب آزاد اندیشان البرز برگزار شد، با س

بیان اینکه باید شجاع باشیم و واقعیت را انکار نکنیم، گفت: برنامه های موشکی 
که در سال 7۹ کلید خورد اما ناتمام ماند، در دوره اول ریاست جمهوری روحانی 
با حمایت رئیس جمهور احیا شد و کشور به توسعه دفاعی باالیی دست یافت. 

 احمد نــادری نماینده تهران به آغاز بازپرسی از غالمرضا شریعتی رئیس س
سازمان ملی استاندارد و استاندار سابق خوزستان به دلیل اعمال نفوذ در پرونده 
امید اسدبیگی مالک متخلف شرکت »هفت تپه« اشاره کرد و گفت: این پرونده 
هنوز در مرحله مقدماتی است، به همین دلیل اصرار ما این است که رئیس 

جمهور شریعتی را از ریاست سازمان ملی استاندارد عزل کند. 
 پایگاه العربیه بخش هایی از قطعنامه ضدایرانی سه کشور اروپایی در شورای س

حکام را که قرار است جمعه رأی گیری شود، به این شرح منتشر کرد که در 
بخش هایی از آن آمده است: »از اینکه ایران قصد دارد بازرسی را متوقف کند، 
نگرانیم. بازرسی، برای بررسی پایبندی ایران به توافق هسته ای، ضروری است. 
بدون بازرسی ها نمی توانیم از ماهیت صلح آمیز فعالیت های ایران مطمئن شویم«. 

 مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: درحال حاضر س
ایران تنها در عراق، افغانستان و ترکیه رایزن بازرگانی دارد. سال گذشته مأموریت 
۲0 رایزن بازرگانی ایران به پایان رسیده اما رایزن جدیدی به این کشورها ازجمله 
چین، روسیه و هند اعزام نشده است. در کشورهای چین و هند بیش از ۲00 

رایزن بازرگانی از کشورهای دیگر حضور دارند! 

آیا رویکرد بایدن 
تهاجمی تر  است؟

آمدن  کار  روی  از  ماه  دو  از حــدود  پس 
مستأجر  که  می رفت  انتظار  بایدن،  جو 
دونالد  اشتباه های  از  سفید  کاخ  جدید 
کــاخ سفید  ســکــان داری  دوره  در  ترامپ 
بگیرد  قبال منطقه غرب آسیا درس  در 
و از تبعات آن کسب تجربه کند. اما با 
محسوسی  تغییر  تنها  نه  زمان  گذشت 
برخی  در  بلکه  نشد،  دیــده  منطقه  در 
ــراق بـــا شـــدت عمل  ــ ــا مــانــنــد ع ــوزه هـ حـ
ــت. در  ــوده اســ ــ بــیــشــتــری نــیــز هـــمـــراه ب
واقـــع، اقــدام هــای اخــیــری کــه جــو بایدن 
ورزیــده،  تأکید  آن  اجــرای  بر  منطقه  در 
نشان می دهد که رئیس جمهور آمریکا 
قدرتمند  البی های  تأثیر  تحت  هم  هنوز 
نیویورک  و  واشنگتن  در  صهیونیستی 
ممکن  کــه حتی  گــونــه ای  بــه  دارد.  قــرار 
در  را  آمریکا  سیاست های  آن هــا  اســت 
و  کلی  طــور  به  آسیا  غــرب  منطقه  قبال 
تعریف  خــاص  طــور  بــه  مقاومت  محور 

کنند. 
حشد  نیروهای  به  آمریکا  اخیر  حمله 
در  واقــع  البوکمال  منطقه  در  الشعبی 
تهاجمی  اقدام  یک  با سوریه  عراق  مرز 
ــود کــه هــدف آن  و غیر حــســاب شــده ب
برای  نظامی  امن  ایجاد یک کریدور  هم 
و  عراق  به  داعش  باقیمانده های  انتقال 
سرزمین  در  آن  تحرکات  دامنه  افزایش 
در  که  بایدن کسی است  بــود. جو  شام 
سال ۲00۵ و در زمانی که رئیس کمیته 
بـــود، طــرحــی را به  ــط خــارجــی سنا  روابـ
وقت  جمهور  رئیس  بــوش  دبلیو  جــرج 
ایاالت متحده مبنی بر تجزیه عراق ارائه 
می دهد  نشان  روزهــا  این  تحوالت  داد. 
پایبند  قبلی خود  به عقیده  او همچنان 
است. از همین رو، تحرکاتی که به تازگی 
صورت گرفته مانند انتقال بیش از 400 
سوریه  از  داعش  محوری  عناصر  از  تن 
ــه نــیــروهــای  ــراق، حــمــالت مــکــرر ب ــ ــه ع ب
ــردمـــی از جــمــلــه حــشــد الــشــعــبــی و  مـ
بازسازی نیروهای حزب بعث با همکاری 
عربستان، اردن و امارات نشان می دهد 
خطرناک تر  بسیار  دموکرات،  بایدن  جو 
از دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین 
ــرم و بــدون  اســـت؛ چــرا کــه بــه صـــورت ن
جلب توجه و بر انگیختن حساسیت ها 
به دنبال تضعیف محور مقاومت است 
را  عـــراق  تجزیه  زمینه  آن،  تبع  بــه  کــه 
رئــیــس جمهور  بــنــابــرایــن  کــنــد.  ــراهــم  ف
مقاومت،  محور  قبال  در  آمریکا  جدید 
مقایسه  در  را  تهاجمی  کامالً  رفتار  یک 
اقــدام هــای  و  کــرده  اتخاذ  خــود  با سلف 
کامالً  برنامه های  نشان می دهد  او  اخیر 
از  مــحــور  ــن  ای اعــضــای  علیه  خطرناکی 
جمهوری اسالمی ایران تا سوریه و عراق 
دادن  قرار  در سر می پروراند.  را  لبنان  و 
انصارهللا یمن  از رهبران جنبش  دو تن 
هم  شــده  تحریم  اشــخــاص  لیست  در 
می دهد  نشان  که  اســت  دیگری  شاهد 
آمریکا همچنان همسویی  سیاست های 
مرتجع  محور  و  صهیونیستی  رژیــم  بــا 
اسالمی  جمهوری  با  تقابل  در  و  عربی 

ایران و مقاومت است.
از سوی دیگر، در مورد برجام، جو بایدن 
هنوز گام مثبتی را برای ابراز حسن نیت 
که  بین المللی  توافق  این  قبال  در  خود 
منضم به قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
برنداشته  اســـت،  متحد  ملل  ســازمــان 
ــد آمــریــکــا  ــیــس جــمــهــور جــدی و اگـــر رئ
همچنان  را  خود  سیاست های خصمانه 
ادامه داده و به بدعهدی های خود تداوم 
بــخــشــد، قــطــعــاً خــطــر او هــم از دونــالــد 
جمهوری  ــود.  بـ نــخــواهــد  کمتر  ــرامــپ  ت
ــران بــه تــمــام تــعــهــدات خود  اســالمــی ایـ
دیگر  و  اقــدام مشترک  جامع  برنامه  در 
منطقه  حوزه  در  گرفته  شکل  تفاهمات 
هم  سنگینی  هزینه های  و  کــرده  عمل 
جــریــان هــای  خــطــر  دفــع  و  مقابله  بـــرای 
طبعاً  است.  پرداخته  سلفی  و  تکفیری 
به همان اندازه هم، جامعه جهانی باید 
تصمیم سازان  بگذارد.  احترام  تهران  به 
خود  هوشمندانه  رویکرد  به  باید  ایــران 
در منطقه در تقابل با شرارت های غرب 
با شدت بیشتری ادامه دهند تا اثری از 
کشور  برونی  جلوه  در  ضعف  احساس 
در  آینده  هفته های  باشد.  نداشته  بروز 
تعیین  کشورمان  خارجی  سیاست  آینه 
همچنان  بــایــدن  جــو  اگــر  اســت.  کننده 
برجام  در  را  خــود  تـــو«ی  »اول  رویــکــرد 
بین المللی  توافق  ایــن  به  و  دهــد  ــه  ادام
بیشتر،  تــعــهــدات  کــاهــش  نـــگـــردد،  بـــاز 
ابتدایی ترین گزینه ای خواهد بود که در 

برجام به چشم می خورد.
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نمایندگان مردم در نشست دیروز مجلس شورای اسالمی، 
را  کشور  کل   1400 ســال  بودجه  الیحه  از  دیگری  بندهای 

تصویب کردند.
به گزارش مهر مجلس، دولت را مکلف به تشکیل حساب 
حمایت از هزینه های درمان ناباروری کرد. در بند الحاقی 3 
تبصره 17 ماده واحده الیحه بودجه آمده است: در راستای 
اجرایی کردن حکم بند 3 سیاست های کلی جمعیت، دولت 
مکلف است اعتبار ردیف های 1۶0۲001۶7۵ و 1۶0100۶001 
تحت  در حسابی  را  کشور  کل  ســال 1400  بودجه  قانون 
عنوان »حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری« ذیل 
ردیف های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز 
کند. هزینه کرد اعتبار این حساب، مطابق نظر کارگروهی 
متشکل از نمایندگان بیمه سالمت، سازمان تأمین اجتماعی، 
کمیته امــداد امــام خمینی و جهاد دانشگاهی و معاونت 

درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص 
موارد ذیل خواهد بود:  پوشش۹0درصدکل هزینه های سه 
دوره کامل یکی از روش های کمک باروری) icsi و ivf ( برای 
هر زوج نابارور، پوشش هزینه های دارویــی و پاراکلینیک و 
سایر روش های درمان ناباروری، ایجاد سامانه ثبت اطالعات 
مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام 
همه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری 
جهت درج مشخصات کامل همه دریافت کنندگان خدمات 
از ایشان و تعیین سهم بیمه های پایه براساس جمعیت 

مشمولین عضو هر سازمان.

جانبازان و رزمندگان فاقد شغل، ماهانه کمک معیشتی »
دریافت می کنند

مجلس همچنین در مصوبه ای مقرر کرد که جانبازان و 

رزمندگان فاقد شغل، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل 
حقوق کارکنان دولت دریافت کنند. نمایندگان در جلسه 
علنی عصر دیروز در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه 
بودجه سال 1400، با بند ب تبصره 17 ماده واحده الیحه 
بودجه موافقت کردند که در آن آمده است: بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع 
ردیف 131۶00 جدول شماره 7 این قانون، به جانبازان و 
آزادگــان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که 
بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق 
وظیفه نیستند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمــد باشند، 
ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت 
پرداخت کند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین 
دیروز با ادامه پوشش بیمه سالمت برای تمام جمعیت کشور 

موافقت کردند. 

خبرخبر
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

خبـر

کوتاه از انتخابات 

کوتاه از سیاست 

خانه ملت

یادداشت روز
دکترمحمدحسنهانیزاده
کارشناسمسائلمنطقه

 پنجشنبه ۱۴اسفند ۱399 ۲۰ رجب ۱۴۴۲ ۴ مارس ۲۰۲۱  سال سی و چهارم  شماره 9۴8۱  

باتصویبنمایندگانمردمدرجلسهدیروزمجلسشورایاسالمی

دولت مکلف به حمایت از هزینه های درمان ناباروری شد

در حالی که دیروز رئیس جمهور باز هم 
از ضرورت تصویب FATF سخن گفت، 
دبیر مجمع تشخیص تأکید کرد این نهاد 
همچنان منتظر مستندات دولت در دفاع 
از تصویب لوایح مرتبط با FATF است. 
قرار بود مسئله الحاق به دو کنوانسیون 
پالرمو و CFT به عنوان پیش شرط های 
FATF دیروز در مجمع تشخیص نهایی 
شــود، امــا به گفته محسن رضایی این 
موکول  فروردین 1400  به  گیری  تصمیم 
شده است. پس از جلسه اخیرِ پنج چهره 
دولتی با اعضای مجمع تشخیص، برخی 
دیدگاه  تغییر  مدعی  مجمع،  اعــضــای 
مخالفان FATF شدند، اما دبیر مجمع 
ــروز تأکید کــرد نظر مجمع  تشخیص دی
همچنان تغییری نکرده و این مجموعه 
منتظر مستندات ادعاهای دولتی هاست. 
رئیس جمهور در جلسه دیــروز هیئت 

دولت با بیان اینکه اگر لوایح FATF اجرا 
نشود، باید به مردم توضیح دهیم چقدر 
این کار هزینه دارد، گفت: »همه کشورها 
 FATF تالش می کنند رتبه باالتری را در
کسب کنند ولی ما ایستاده ایم و تماشا 
می کنیم«. روحانی با این ادعــا که این 
لوایح هرچه زودتــر تصویب شود به نفع 
مردم است، گفت: تحریم باشد یا نباشد 
FATF الزم است، برجام باشد یا نباشد 

FATF الزم است. 

دولت

 FATF اصرار روحانی به مجمع برای تصویب
رضاییمیگویدنظرمجمعتغییرینکردهاست

سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکایی ها 
اکنون به جای پاسخگویی به جنایت های 
۶ساله خود در یمن، نمی توانند در مقام 
بی اساس  اتهامات  دیــگــران  علیه  مدعی 

مطرح کنند.
به گــزارش ایرنا، سعید خطیب زاده دیروز 
امور  وزیــر  بی اساس  اتهام زنی های  دربـــاره 
خارجه آمریکا علیه کشورمان در خصوص 
تشدید تنش در یمن افــزود: متجاوزان و 
دشمنان مــردم یمن که در طــول ۶ سال، 
ــه خـــاک و خون  مـــردم بــی گــنــاه یمن را ب
این  زیرساخت های  و  منابع  و  کشیده اند 
از فروش  و  نابود کرده اند  را  کشور عظیم 
تجارت  با  سعودی  ائتالف  به  تسلیحات 
خون در یمن کسب سود کرده اند، اکنون 
ضدانسانی  نظامی  راهــبــرد  می دانند  که 
خــود در برابر ملت مقاوم یمن شکست 
فرافکنی،  بــا  می خواهند  اســـت،  خـــورده 

مسئولیت این جنایت ها را از خود سلب 
و اذهــان عمومی را منحرف کنند، این در 
حالی است که حافظه تاریخی ملت یمن و 
جهان هیچ گاه جنایت های آن ها را فراموش 
نخواهد کرد و به عنوان بدنامان تاریخ باقی 

خواهند ماند.  
وی تأکید کرد: دولت جدید آمریکا همچنان 
در مسیری غلط مواضع دولت پیشین در 
گرفتن  نادیده  و  بی اساس  زنی های  اتهام 

واقعیت های یمن را ادامه می دهد.

سیاست خارجی

دولت جدید آمریکا همان رفتار غلط گذشته را دارد
سخنگویوزارتامورخارجه:

ــران در ســوریــه بــا حضور  ــادرات ایـ ــوآوری و صــ ــ خــانــه ن
و فناوری رئیس جمهوری  سورنا ستاری معاون علمی 
و بسام ابراهیم وزیر تحقیقات و آموزش عالی سوریه 
یافت.  به گزارش  این کشور گشایش  و نخست وزیر 
ایسنا در این مرکز، محصوالت 40 شرکت دانش بنیان 
و خــالق به نمایش درآمــده و فضایی را بــرای تسهیل 
صادرات محصوالت و دستاوردهای دانش بنیان، فناور 
و خالق ایرانی به کشور سوریه ایجاد کــرده اســت. در 
مراسم گشایش این مرکز دکتر سورنا ستاری بیان کرد: 
»تفاهم نامه ای که با وزارت علوم کشور سوریه نیز امضا 

توسعه  بــرای  بابی  و  همکاری ها  این  تسهیلگر  کردیم، 
تبادالت علمی و فناوری میان دو کشور است«. خانه 
نوآوری و صادرات ایران پیشتر در چین، کنیا، ارمنستان و 
ترکیه نیز افتتاح شده بود. بر اساس اعالم معاونت علمی 
و  اختصاصی  کار  فضای  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
اشتراکی و عرضه دائمی محصوالت تولیدی دانش بنیان 
از جمله خدماتی است که به شرکت های فعال در این 
خانه ارائه می شود. آن ها می توانند در این فضا تعامالت 
و تبادالت فناورانه خود با شرکت های سوری را افزایش 
تولیداتشان  بــرای  و  تجاری  بــرای خود شرکای  و  دهند 

خریدار بیابند. همچنین خدماتی چون »تحقیق بازار«، 
»بازاریابی«، »فروش محصوالت« و »ثبت محصول و 

خدمات در این کشور« نیز به شرکت ها ارائه می شود.

خبـر

افتتاح خانه صادرات فناوری ایران در دمشق
باحضورمعاونرئیسجمهورکشورمانونخستوزیرسوریهانجامشد
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رشد نقدینگی در هشت سال اخیر به دلیل ناترازی عملکرد بودجه کشور مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: ناترازی عملکرد بودجه کل کشور موجب رشد بیش از 
۵۲۰درصدی نقدینگی در هشت سال اخیر شده است. به گفته تسنیم، بذرپاش به تشریح تازه ترین گزارش دیوان محاسبات کشور درباره موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت و گفت: پایه پولی 

در پایان سال 1391 حدود 98هزار میلیارد تومان بوده که در پایان 6 ماه ابتدای سال 1399 به مبلغ افزون بر 37۲هزارمیلیارد تومان رسیده است.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r
قدسبررسیمیکند

 باشگاه تحریمی ها
 گزینه پیش رو برای تاب آوری اقتصاد

مــراودات  ایجاد محدودیت در  و  اعمال مجموعه تحریم ها  افـــرازه:  مینا
اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی یک کشور، ادبیات اقتصادمقاومتی و 

تاب آوری اقتصاد را وارد ادبیات مرسوم اقتصاد کرده است.
پیشینه اعمال تحریم علیه کشورها به دوران تأسیس سازمان ملل متحد 
برمی گردد و از آن دوران تاکنون آمریکا عمالً سردمدار اجرای تحریم های 
اقتصادی علیه کشورهای غیرهمسو با خود از جمله جمهوری اسالمی 

ایران بوده است.
خزانه داری  وزارت  توسط  شده  منتشر  آمارهای  براساس  دیگر  سوی  از 
آمریکا، در حال حاضر 25 کشور جهان که جمعیت آن افزون بر 1/5میلیارد 
نفر می شود، تحت تحریم های آمریکا قرار دارند. کشورهای ایران، روسیه، 
از جمله کشورهای  )به  عنوان هدف جنگ تجاری آمریکا(  ترکیه، چین 
مهم فهرست تحریمی آمریکا هستند. در چنین شرایطی، ظرفیت های 
اقتصادی، منابع طبیعی و مزیت های اقتصادی تحریم شدگان و همکاری 
ایران با این کشورها عمالً می تواند فرصت مناسبی را برای خنثی سازی یا 

کاهش اثرات اقتصادی تحریم های آمریکا در اختیار قرار دهد.
در همین راستا، مجلس دوره دهم موضوع تأسیس باشگاه مقابله با تحریم 
را مطرح کرد و در حال حاضر این موضوع در شورای سیاست گذاری مقابله 
با تحریم در حال بررسی و طراحی است تا باشگاه مقابله با تحریم در یکی 
از بدنه های رسمی و نهادی جمهوری اسالمی ایران به تصویب برسد و در 

نهایت ساختار دقیق آن در مدت چند ماه آینده مشخص خواهد شد.
کارسازی و موفقیت چنین اتحادیه ای حداقل در بعد اقتصادی نیازمند این 
است که حوزه موضوعی آن از کشورهای تحت تحریم آمریکا به کشورهای 
تحت جنگ تجاری گسترش یابد. در چنین شرایطی، اجماع کشورهای 
تحریمی و تحت جنگ تجاری آمریکا و تأکید باشگاه تحریمی ها بر موضوع 
تجارت آزاد، می تواند دولت های بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد و از 
تکرار ناموفق تجربه  اتحادیه های اقتصادی با کارکرد محدود جلوگیری کند.

در واقع  رمز موفقیت چنین طرحی نیازمند ابتالی دولت های بیشتری 
منافع  تأمین  و  بین الملل  اقتصاد  در عرصه  باشگاه  ماهوی  اهداف  با 
پول  معتقدند  اقتصادی  تحلیلگران  از  بسیاری  همچنین  است.  آنان 
باشگاه  اعضای  میان  ارزی مشترک  پیام  و  بانکی  نیز شبکه  و  واحــد 
اقتصادی  اقدام های  با  آنان  مقابله  کارسازی  تحریم شدگان،ابزارهای 
آمریکاست. گرچه تاکنون حدود 5۰ کشور جهان میان خود پیمان های 
پولی را به شکل دوجانبه امضا کرده و دالر را از مبادالت خود حذف 
به  واحد  پول  جایگزینی  و  تحریمی ها  باشگاه  تشکیل  با  اما  کرده اند 
منفی  تأثیرگذاری  و  اقتصادی  تحریم های  می شود  موجب  دالر،  جای 

پول رسمی آمریکا به حداقل برسد.

موافقت مجلس با وام 
ازدواج ۷۰ و ۱۰۰میلیونی

بررسی  جــریــان  در  مجلس  نمایندگان 
تبصره 1۶ الیحه بودجه 1۴۰۰، وام ازدواج 
اول  از  کــه  از زوجــیــنــی  ـــرای آن دســتــه  ب
دریافت  ازدواج  تسهیالت   ۹۷ فــروردیــن 
برای هر یک  تومان  نکرده اند، ۷۰میلیون 
از زوجین با بازپرداخت 1۰ساله در سال 
منظور  به  کردند. همچنین  تعیین   1۴۰۰
موظف  بانک مرکزی  ازدواج،  سن  کاهش 
ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  اســت 
برای زوج های زیر 25 سال و زوج های زیر 
2۳سال واجد شرایط دریافت تسهیالت 
تــومــان  1۰۰مــیــلــیــون  ســقــف  تــا  را  ازدواج 

افزایش دهد.

اختصاص بودجه برای برقی 
شدن چاه های کشاورزی

در  اســالمــی  شـــورای  مجلس  نمایندگان 
ــودجــه، بــانــک مــرکــزی را  بــررســی الیــحــه ب
مکلف کردند برای برق دار شدن چاه های 
تــومــان  کـــشـــاورزی مبلغ 2هــزارمــیــلــیــارد 
تکلیفی  تسهیالت  این  دهد.  اختصاص 
ــا تضمین  ب بــانــک هــای عــامــل  از طــریــق 
وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکت های 
زیرمجموعه آن برای تأمین برق چاه های 

کشاورزی پرداخت خواهد شد.

 اگر نفروشید
 ۲۵درصد سود می گیرید!

ــورس،  ــ ــی بـ ــالـ ــیــشــنــهــاد شـــــــورای عـ ــا پ ــ ب
پورتفوی  ارزش  امــروز  از  که  سهامدارانی 
ــا 1۰مــیــلــیــون تــومــان یــا کمتر اســت  آن هـ
بـــورس شــده انــد، حداقل  وارد  امــســال  و 
و  ــا تضمین  آن هــ بـــازدهـــی 25درصــــــدی 
مــیــزان  ــن  ایـ از  کمتر  بـــازدهـــی  چــنــانــچــه 
به  آن  مابه التفاوت  و  باشد، جبران شده 

سهامداران پرداخت خواهد شد.

خبر خوب

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد در شبکه های اجتماعی
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 سیداحمدموسوی  علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای 
از  پس  گفت:  قدس آنالین  با  گفت وگو  در  بورس  عالی 
نشستی که با وزیر اقتصاد داشتیم، جلسه شورای عالی 
بورس برگزار شد که تصمیم بر این شد براساس پیگیری های 
انجام شده فعالً انتخابات برگزار نشود و برگزاری آن به پایان 

اردیبهشت ماه سال1۴۰۰ موکول شد.

براساس برداشتی که ما از ابالغیه رهبر معظم انقالب 
در  ــازی سهام عدالت  آزادسـ با  موافقت  در  که  اسالمی 
سه بند ارائه شد، داشتیم، ایشان در واقع بحث ایجاد 
مقررات برای نحوه انتقال سهام را دستور دادند و این 
انتقال سهام هم محقق شده است، اما ایشان اشاره ای 
ترکیب هیئت مدیره  و  برگزاری مجامع، شکل  نحوه  به 

نکردند، اما نظر دولت این است که براساس اذنی که از 
حضرت آقا گرفته اند، می توانند هر کاری بکنند. در حال 
حاضر این کار دولت مغایر با قوانین موجود در کشور 
است  و ما از دفتر حضرت آقا استعالم گرفته ایم و اگر 
دستور ایشان مطابق با نظر دولت محترم باشد، ما هم به 

عنوان سربازوظیفه اطاعت می کنیم.

عضوناظرمجلسدرشورایعالیبورسدرگفتوگوباقدسآنالین:

انتخابات استانی سهام عدالت به اردیبهشت موکول شد در چین، روسیه و هند رایزن های اقتصادی نداریم
مجتبی توانگر، نماینده مجلس نوشت: با تعلل دولت، 
در حال حاضر ایران تنها در عراق، افغانستان و ترکیه 
مأموریت 2۰رایزن  گذشته  دارد. سال  رایزن  بازرگانی 
 بازرگانی ایران به پایان رسیده، اما رایزن جدیدی به این 
کشورها از جمله چین، روسیه و هند اعزام نشد. بد 
نیست بدانید در کشورهای چین و هند بیش از 2۰۰ 

رایزن بازرگانی حضور دارند.

فهرست قیمت مواد شوینده 

مایع ظرفشویی پریل
مقدار1000گرم

قیمت:۳۸,100تومان

شیشه پاک کن ایکو
حجم500میلیلیتر

قیمت:1۷,۷00تومان

مقدار500گرم
قیمت:1۲,۲۶0تومان

شامپو فرش من 
حجم1000میلیلیتر
قیمت:10,۳00تومان

مایع سفیدکننده تاژ 
مقدار1050گرم

قیمت:۹,۲00تومان

حجم500میلیلیتر
قیمت:1۶,۷00تومان

شوینده سطوح ماسیس

روز گذشته جزئیاتی از آخرین وضعیت پول های 
بلوکه شده ایران در کره جنوبی و مکانیسم انتقال 
آن به تهران منتشر شد. طبق ادعای خبرگزاری 
فـــارس، در مــذاکــرات انــجــام  شــده، طــرف کــره ای 
معموالً پیشنهاد تحویل کاال و تجهیزاتی مانند 
آمبوالنس می داد و حدود و سقف پیشنهاد های 
کره ای ها در حدود 5۰میلیون دالر بوده است؛ اما 
طرف ایرانی ضمن مخالفت با این پیشنهاد تأکید 
کرده حداقل منابع آزادشده در گام نخست باید 
یک میلیارد دالر باشد که در نهایت این پیشنهاد 
مورد موافقت قرار می گیرد. همچنین قرار است 
منابع بلوکه شده ایران به  صورت حواله ای و برای 
خرید کاال آزاد شده و مورد استفاده قرار بگیرد. 
انتشار جزئیات این توافق در حالی است که هنوز 
از سوی طرف کره ای اقدامی انجام  نشده است و 

پس از رایزنی با ایاالت متحده آزاد خواهد شد.
پس از اعمال تحریم های شدید از سوی دولت 
از صــادرات نفت و  ترامپ، منابع ارزی حاصل 
انــرژی ایــران در برخی کشورها مانند کره جنوبی 
و عــراق مسدود شد و دولــت هــای آن هــا حاضر 
تحریم  مهم ترین  نبودند.  ایــران  به  پرداخت  به 
مسدود کردن »U Turn« یا تبدیل منابع ارزی 
ایران از دالر به سایر ارزها بود. بدین طریق منابع 
ارزی ایران که از فروش نفت و فراورده های نفتی 
گرفته تا صادرات غیرنفتی را دربرمی گرفت، در 

کشورهای مختلف مسدود شد.
یا  شــده  مــســدود  منابع  از  مختلفی  آمــارهــای 
بلوکه شده ایران در کشورهای جهان ارائه  شده و 
این آمار از ۴۰ میلیارد دالر گفته  شده و حتی به 
1۰۰میلیارد دالر هم رسیده است. بیشترین منابع 
ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی است. در 
ژاپن نیز کمتر از ۳میلیارد دالر است. عراق نیز 
اما  دارد؛  بدهی  ــران  ای به  دالر  حــدود ۳میلیارد 
کشور دیگری هم که منابع ارزی ایران را به دلیل 
تحریم های آمریکا مسدود کرده، هند بوده و طبق 
برخی گمانه ها بدهی هند نزدیک به 5 میلیارد 

دالر است.

تهاتر کاال براساس نیازهای ایران»
به گفته حسین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی قرار 
است یک میلیارد دالر از این دارایی ها در کره به 
کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف 

خرید دارو و غذا شود.
و  درمــــــان  بـــهـــداشـــت،  وزارت  وی،  گــفــتــه  ــه  بـ
آمـــوزش پـــزشـــکـــی کـــشـــور فــهــرســت داروهــــــای 
درخــواســتــی خــود کــه شامل واکــســن کــرونــا نیز 
ــاالهــای مــورد  ــت. ک ــرده اسـ ــالم کـ مــی شــود را اعـ
رایزنی ایران در ازای بدهی کره جنوبی مربوط به 
اقالمی است که کشور به آن نیاز دارد و کاالهای 

غیردرخواستی دریافت نمی شود.

جزئیاتیازآخرینوضعیتپولهایبلوکهشدهایراندرکرهجنوبی

 تهاتر یک میلیارد دالری
 بر اساس لیست تهران

مایع دستشویی صحت 

اینجان���ب  تحصی���ات  پای���ان  موق���ت  گواهینام���ه 
عبدالباس���ط اس���تادی فرزن���د نب���ی بخش به ش���ماره 
ملی 3580554549 رش���ته مهندسی اجرایی عمران 
مقطع کارشناس���ی ناپیوسته از دانشگاه آزاد اسامی 
واحد ایرانشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )1104532(

آگهی تغییرات شرکت پرناز ماکیان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 599 و شناسه ملی 10380287789 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای حسن علی قربان 
بازرس                   عنوان  به   5228304551 ملی  شماره  به  قویدل  صدیقه  خانم  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   .5228536418 ملی  شماره  به  پناه 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای سید قاسم یاقوتی به 
شماره ملی5229521139 - آقای سید سعید یاقوتی به شماره ملی5229344008 - خانم سیده فاطمه یاقوتی کح گردن 0920568858 
انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی های  به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 

شرکت تعیین شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1104554(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطات وفن آوری طلیعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26881 و شناسه ملی 10380422891 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,26 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شرکت از مبلغ 50000000000 ریال به مبلغ 350000000000ریال منقسم به 29785581 سهم عادی و 5214419 سهم 
با نام ازمحل تجدید ارزیابی دارائی های شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح  ممتاز 10000 ریالی 
بانام                                      ریالی   10000 ممتاز  سهم   5214419 و  عادی  سهم   29785581 به  منقسم  350000000000ریال  مبلغ  شرکت  سرمایه   : گردید 

می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1104081(

آگهی تغییرات شرکت سکنا ساز پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2366 و شناسه ملی 10360040749 

ملی  شماره  به  توکلی  امین  محمد  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,05,01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0651901782 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای رامین توکلی به شماره ملی 0653167067 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره وآقای رضا اورنگی به شماره ملی 0938043341 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - 
کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور واوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای محمد امین توکلی به شماره 

ملی 0651901782 ) مدیرعامل ( ومهر شرکت معتبر است. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1104533(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کاالی داخلی راحلین سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15511 و شناسه ملی 10380311400 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,04,27 و نامه شماره 98,1365 مورخ 98,5,1 انجمن صنفی شرکتها و موسسات 
حمل و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

2- آقای محمدامین فیروز بخت به شماره ملی 0922324840 به عنوان بازرس اصلی و احمدبهیار به شماره ملی 0703274491 به عنوان بازرس        
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی جهان دوست 

به شماره ملی 6439491229 و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی 6439485954 و آقای قربان ابراهیمی به شماره ملی 6439481991 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1104560(

آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شاندیز آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31581 و شناسه ملی 10380467991 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,03,30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای عباس شاندیزی شاندیز 
0934932336 به سمت بازرس اصلی و آقای امیر خوشدست شاندیز 0947109951 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب شدند 2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غالمرضا جودی شاندیز بشماره 

ملی 0943672082 و علی شکاریان شاندیز بشماره ملی 0933368569 و حمیدرضا شاندیزی ثانی بشماره ملی 0938723677
 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1105780(

آگهی تغییرات شرکت شهاب خودرو سهامی عام به شماره ثبت 8747 و شناسه ملی 10100372558 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,03,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه سازمان اقتصادی 
رضوی به شناسه ملی 10380129694 ، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه ملی 10380186188 ، شر کت کمباین سازی 
ایران به شناسه ملی 10100514779، شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی به شناسه ملی 10861662000 و شرکت توسعه نفت 
و گاز رضوی به شناسه ملی 10380655051 را به عنوان اعضاء اصلی و شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی 10102408559 
و شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه ملی 10100000711 را به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند . 
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 14007627759 ملی  شناسه  به   44815 ثبت  شماره  به   1397,03,09 درتاریخ  وکالتی  غیر  تجارت  و  صلح  سفیران  حقوقی  خدمات  المللی  بین  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : انجام کلیه خدمات 
حقوقی به استثنای دخالت در امور وکالت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهرک راه آهن-بلوار شهید هاشم زاده-
ریال  1,000,000  : حقوقی  شخصیت  دارائی   1494914836 کدپستی  اول-  20-طبقه  هوانیروز  285-مجتمع  امیرکبیر-پالک  بلوار 
 می باشد. اولین مدیران : خانم شیرین شیرمحمدی به شماره ملی 0013491997 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای محمدقاسم شیرمحمدی به شماره ملی 0037102982 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد شیرمحمدی 
به شماره ملی 0075507366 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک,سفته,بروات,قراردادها و عقود اسالمی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی 
و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1105775(

شرق  ماکیان  پرناز  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 599 و 

شناسه ملی 10380287789 

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 1398,10,15 مورخ  العاده  فوق 
تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
به  4نفر  از  مدیره  هیئت  اعضای 
مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  3نفر 
اصالح  مذکور  شرح  به  اساسنامه  در 

گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری چناران )1104535(
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آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی وقالبسازی 
پیله وران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

5123 و شناسه ملی 10380210548 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,10,29 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : -ترازنامه و صورت سود وزیان برای 
گردید.  تصویب  مورد   1398,12,29 به  منتهی 
آقای حسن آسایی به شماره ملی 0889332649 
فرزانه  مهدی  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به 
عنوان  به   0919859747 ملی  شماره  به  پور 
-روزنامه  گردیدند.  انتخاب  البدل  علی  بازرس 
درج                   جهت  االنتشار  کثیر  روزنامه  بعنوان  قدس 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1104563(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



 صبا کریمی  طرح های فصلی کتاب از آن 
رویــدادهــایــی اســت که بــرای عالقه مندان به 
کتاب و خــریــداران حرفه ای امتیاز و فرصت 
می توانند  کــه  مــی آیــد  بــه حساب  مغتنمی 
کتاب های مورد نیازشان را با تخفیف خریداری 
کنند. عالوه بر اجرای طرح های فصلی، برپایی 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب در بهمن ماه 
امسال این فرصت را بیش از پیش در اختیار 
مردم قرار داد و فروش بیش از ۶۴۰ میلیارد 
ریالی آن نشان از استقبال خوب کتابخوان ها 
داشته است، اما در حالی که کمتر از یک ماه 
از برپایی آن می گذرد، طرح زمستانه کتاب با 
تخفیف ۲۵ درصدی از شنبه هفته جاری کار 

خود را آغاز کرده است. 
حمایت از کتابفروشان یکی از اهداف اصلی 
برپایی این طرح به مــوازات ایجاد سهولت 
در امر خرید کتاب برای عالقه مندان به آن 
است اما پرسش اینجاست با توجه به اینکه 
بساط  تازگی  به  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
خود را جمع کرده آیا طرح زمستانه کتاب 
می تواند با استقبال مردم مواجه شود و البته 
کمکی هر چند کوچک به صنعت نشر و 

کتابفروشان باشد؟  

نمایشگاه مجازی و طرح های فصلی »
مکمل  هم هستند

علیرضا اسدی، مدیر نشر »نیماژ« در این 
باره می گوید: طرح   زمستانه به صورت روتین 
و ساالنه برگزار می شود و آن را به صورت طرح 
بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه در همه 
فصول می بینیم که البته ارتباط چندانی هم 

به نمایشگاه مجازی کتاب ندارد.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه مجازی کتاب 
مختص ناشران بود ادامه می دهد: مهم تر 
نمایشگاه  ایــن  اقتصادی  مناسبات  اینکه 
برای ناشران در نظر گرفته شد، اما در این 
طرح توجه به کتاب فروشی ها و حمایت از 
آن ها مطرح است و به لحاظ اقتصادی برای 

کتاب فروشی ها آورده مالی دارد.
به گفته مدیر نشر نیماژ، هر بهانه ای که به 
واسطه آن برای کتاب تبلیغ و برای مخاطب 
تا بیشتر به سمت  ایجاد جذابیت شــود 
کتاب بیاید و آن را به هر شکلی تهیه کند 
اتفاق مبارکی است و باید از آن استقبال 
کرد. اسدی با بیان اینکه مردم اهل کتاب 
موجب  فــرصــت هــایــی  چنین  و  هستند 
می شود بیشتر به مقوله کتاب توجه کنند، 

می افزاید: به نظرم بعد تبلیغی این اتفاق 
هم اهمیت بسیاری دارد و همین که این 
موضوع بارها مطرح شده و چنین طرح هایی 
به مرحله اجرا می رسند سبب رونق فضای 

فرهنگی و ترویج کتاب خوانی می شود. 
اسدی با اشــاره به اینکه برپایی نمایشگاه 
به صورت مجازی و اجرای طرح های فصلی 
با یکدیگر منافاتی ندارند، ادامــه می دهد: 
همان طور که اشاره کردم نمایشگاه مجازی 
طرح های  و  نــاشــران  از  حمایت  در  کتاب 
فصلی به کتابفروشان و نشر اختصاص دارد 
که هر دو منتج به تبلیغ کتاب می شوند. 
اینکه نمایشگاه مجازی امسال به  ضمن 
طور اتفاقی برنامه اش با طرح زمستانه در 
یک زمان نزدیک اتفاق افتاد و هر سال ما 

شاهد این طرح های فصلی هستیم و اتفاق 
جدیدی نیست. وی تأکید می کند: درست 
است که در نمایشگاه مجازی خرید زیادی 
صورت گرفته اما فراموش نکنیم که از همه 
و  نشده  اســتــفــاده  کــامــالً  آن  ظرفیت های 
می توان گفت خرید مجازی و آنالین فقط 
1۰ درصد خرید نمایشگاه کتاب فیزیکی را 
پوشش داده است و بخش خیلی زیادی 
از آن به صورت راکد باقی مانده تا بتوان به 

شیوه های دیگری از آن استفاده کرد.
ــد قابل  ــن نــاشــر ادامــــه مـــی  دهـــد: درصــ ایـ
توجهی از مخاطبان قائل به دیدن و خریدن 
آنالین  به صــورت  کتاب هستند و عموماً 
خرید نمی کنند و دوست دارنــد در فضای 
کیفیت  کنند،  جست وجو  کتاب فروشی 
ظاهری و تنوع کتاب ها را در کنار هم ببینند و 

در نهایت انتخابشان را انجام دهند. 
بــه گفته اســـدی، درســت اســت کــه خرید 
رشد  مارکتینگ  دیجیتال  و  کتاب  برخط 
چشمگیری داشته و به نقطه قابل توجهی 
عالقه مندند  مخاطبان  عمده  امــا  رسیده، 
که حضوری کتاب بخرند و خرید آنالین و 
فیزیکی هیچ  گاه جای یکدیگر را نمی گیرند. 

رعایت عدالت در اختصاص بودجه »
اما یاسر عسگری، مدیر انتشارات »راه یار« 
دربــاره استقبال از طرح های فصلی فروش 
به  نسبت  کتاب  قیمت  مــی گــویــد:  کتاب 
و کسانی  افزایش مواجه شــده  با  گذشته 
که از نمایشگاه مجازی بازدید داشتند در 
نهایت تعدادی از کتاب های مورد نیازشان 
را خریداری کردند و اتفاقاً زمستانه کتاب 
فرصت خوبی است که بتوانند از آن برای 

سایر خریدها استفاده کنند. عسگری ادامه 
می دهد: به نظرم مشکلی که در حال حاضر 
با آن مواجه هستیم بحث کمبود اعتبار 
است که برخی کتاب فروشی ها با آن روبه رو 
شدند. وی در واکنش به اختصاص بودجه ۴ 
میلیارد تومانی برای طرح زمستانه کتاب این 
طور می گوید: به نظرم این مبلغ کم است. 
بسیاری از کتاب فروشی های معتبر همان روز 
اول و دوم اعتبارشان به پایان رسید. البته 
به نظر می آید یک بی عدالتی یا تبعیض در 
اختصاص این یارانه میان کتابفروشان وجود 
دارد. به گفته مدیر انتشارات »راه یار«، قیمت 
کتاب ها باالست و شرایط اقتصادی مردم 
هم در این استقبال بی تأثیر نیست، اما اگر 
این طرح ها با مبالغ بیشتری از سوی ارشاد 
حمایت شوند قطعاً هم به نفع کتابفروشان 
خواهد بود و هم مردم می توانند در شرایط 

متعادل تری کتاب های خود را تهیه کنند.
بــر رعــایــت عدالت  بــا تأکید  پــایــان  وی در 
می افزاید: اما باید عدالت را میان کتابفروشان 
هــم رعــایــت کــرد و ایــن طــور کــه از شرایط 
برمی آید شاهد نوعی تبعیض در اختصاص 
مبالغ به کتاب فروشی ها هستیم. بهتر است 
شرایطی فراهم شود که همه به یک اندازه از 

چنین طرح هایی نفع ببرند. 

سقف خرید را بیشتر کنید»
سعیدرضا علمی، مدیر کتاب فروشی بدرقه 
جاویدان با اشاره به پایین بودن تخفیف در 
نظر گرفته  شده برای هر فرد در طرح زمستانه 
و ضرورت افزایش آن اعالم کرد: با توجه به 
قیمت باالی عناوین، مخاطب می تواند خرید 
مــحــدودی انجام بدهد. با ایــن حــال، برای 
کتابفروشان این طرح می تواند جبران کننده 
ــروش کــتــاب در  ــرری بــاشــد کــه بــر اثـــر فـ ضـ

نمایشگاه مجازی کتاب به آن ها وارد شد.
علمی با اشــاره به تأثیر محدود افزایش ۵ 
درصــدی تخفیف در طرح زمستانه کتاب 
تأکید کرد: مشکل دوره هــای گذشته درباره 
درصد تخفیف نبود. واجب تر و مهم تر بود 
که سقف خرید را از ۲۰۰ هزار تومان به 3۰۰ 
یا 3۵۰ هزار تومان برسانند، در این صورت 

طرح زمستانه نتایج بهتری داشت.
این ناشر در پایان گفت: به روزهــای نوروز 
نزدیک می شویم. مردم می توانند با استفاده 
از این طرح برای دوستان و آشنایان کتاب 

هدیه بخرند.
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سهم ناچیز مخاطبان کتاب از پادکست ها
در  و  داشته  فزاینده ای  رشد  اخیر  در سال های  ارتباطی  نوین  ابزارهای 
این میان، حوزه های فرهنگی و ادبی هم تا حدود زیادی از انواع خدمات 
کتاب خوانی  و  کتاب  بخش  در  جمله  از  شده اند،  بهره مند  ابزارها  این 
که با ورود فناوری  های تازه دچار تحول اساسی شده است. تولید انواع 
کتاب های الکترونیکی و پادکست های صوتی، بخشی از این رهاورد تازه 
است که به مرور در میان مخاطبان کتاب در ایران برای خود جا باز کرده 
نوع  این  ورود  برای  الزم  زمینه های  نبودن  فراهم  به  توجه  با  اما  است. 
خدمات نوین به بازار کتاب ایران، موفقیت فعاالن این حوزه چندان قابل 
توجه نبوده است، به ویژه در بخش تولید انواع پادکست ها که امروزه در 

کشورهای پیشرفته مخاطبان به مراتب بیشتری دارد. 
کشور  در  ارتباطی  نوین  ابــزار  این  از  پایین  اقبال  دالیــل  از  یکی  شاید 
ما، شناخت ناکافی عموم خوانندگان کتاب از کارکرد انواع پادکست ها 
از  دقیقی  اطالعات  هنوز  ایــران  در  کتاب  از خوانندگان  بسیاری  باشد. 
پادکست ها و نحوه صحیح استفاده از آن ها را ندارند. در یک تعریف 
ساده، پادکست یا پادپخش یا تدوین صوتی، یک فایل صوتی از پیش 
حوزه  در  جمله  از  تخصصی  و  سرگرم کننده  موضوعات  با  شده   ضبط  
کتاب است. پادکست ها معموالً به  صورت آنالین در دسترس مخاطبان 
قرار می گیرند و عالقه مندان می توانند برحسب عالقه  و نیازشان آن ها را 
از اینترنت دانلود کرده و هر زمان که دوست داشته باشند گوش دهند. 
ساختار پادکست شامل مجموعه ای از اپیزودهای گفتاری و شنیداری 
است که غالباً روی یک موضوع یا مضمون خاص، مثالً آشپزی یا خالصه 
واقع  در  پادکست ها  می کند.  تمرکز  اجتماعی  یا شبکه های  کتاب  یک 
محتوای همه بالگ ها، نمایش ها و سایر موضوعات مورد عالقه مخاطبان 
و حتی برخی از موضوعاتی هستند که مخاطب هیچ  گونه اطالعاتی از 
آن ها ندارد. بازه زمانی آن ها هم متفاوت است و از 1۰ دقیقه تا بیش 
از دو یا سه ساعت طول می کشد. پادکست دقیقاً مشابه یک برنامه 
تلویزیونی، مجموعه ای از اپیزودهاست. مثل یک سریال تلویزیونی که 
از اپیزودهای  از قسمت های مختلفی ساخته شده، یک پادکست هم 
به هم،  اپیزودهای مرتبط  از  مختلفی ساخته شده است. مجموعه ای 
یک فصل پادکست را تشکیل می دهند و مجموعه فصل ها پادکست 

نامیده می شود. 
منتشر  هفتگی  را  کــارشــان  جــدیــد  قسمت های  پادکسترها  بعضی 
می کنند. پادکست هایی هم وجود دارند که فاصله انتشار آن ها روزانه، 
هفتگی، ماهانه و... است. اما مشکالتی که سر راه تولید و عرضه انواع 
پادکست ها در حوزه کتاب و همچنین ارتباط صحیح و فزاینده مخاطبان 
وجود دارد، در چند مورد اصلی خالصه می شود؛ نخست اینکه درآمد 
به  نسبت  هستند(  فعال  پادکست  تولید  در  که  )کسانی  پادکسترها 
تالشی که می کنند، مناسب نیست و تبلیغات و اسپانسرینگ هم راه 
بعدی،  نمی رود. مشکل  به شمار  درآمــد  بــرای کسب  تضمین  شــده ای 
آماتور  پادکسترهای  طــرف  از  غیرمستمر  و  بی کیفیت  محتوای  تولید 
طرفی،  از  می زند.  آسیب  پادکست  صنعت  کلی  کیفیت  به  که  است 
روشنفکر  را  خودشان  که  نیست  ــرادی  اف به  مربوط  فقط  پادکست ها 
دیگری  موضوعات  و  ساختارها  تبلیغ  به  نیاز  صنعت  ایــن  می دانند. 
اپلیکیشن های پخش  دارد. همچنین  پادکست  عنوان محتوای  به  هم 
ارائــه  کــاربــران  سلیقه  بــرای  مناسبی  پیشنهادهای  معموالً  پادکست، 
برای  اول  نگاه  در  قوی  و  پادکست ضعیف  زیــادی  تعداد  و  نمی دهند 
با  ثابت  مراکز  نبود  بعدی،  مهم  مسئله  می شود.  داده  نمایش  کاربر 
پشتوانه های مالی پایدار در حوزه تولید پادکست هایی با موضوع کتاب 
است. اگر به پادکست های کتاب به عنوان نوعی برنامه های رادیویی با 
موضوع کتاب نگاه کنیم، فعالیت در این حوزه به مکان ثابت، سرمایه 
فراهم  که  دارد  نیاز  متخصص  انسانی  نیروی  و  نوین  ابزارهای  پایدار، 
کردن همه این نیازها در یک جا، مستلزم حمایت نهادها و سازمان های 
فرهنگی و اجتماعی است که بخشی از وظایف آن ها در چنین حوزه های 

فرهنگی تعریف شده است.

 خدمات کتاب دهی 
هتلی در فلوریدا

به  مجهز  آمــریــکــا  فــلــوریــدا  شهر  در  هتلی 
خــدمــتــکــاران ارائـــه دهـــنـــده کــتــاب اســـت که 
کتاب های مختلف را همراه با غذای انتخابی به 

دست میهمانان این هتل می رسانند.
به گزارش ایبنا به نقل از فاکس نیوز، هتل بن 
وست پالم در شهر وست پالم بیچ از شهرهای 
ــل مــاه جـــاری شـــروع بــه ارائــه  فلوریدا از اوایـ
خدمات کتاب دهی رایگان به همه مشتریان 
خــود کــرده اســت. ایــن هتل با همکاری یک 
کتاب فروشی محلی مجموعه ای از کتاب های 
موضوعی و مناسب را که می توانید در طول 
اقامت خود در هتل از مطالعه آن لذت ببرید 
فراهم  آورده است. میهمانان هتل می توانند 
فهرست کتاب ها را بررسی کنند و اگر از کتابی 
خوششان آمد با گرفتن شماره صفر از تلفن 
ارائه دهنده سرویس  با خدمتکار  هتل  اتــاق 
کتاب ارتباط برقرار کنند و کتاب مورد نظر خود 

را در داخل اتاق رایگان دریافت کنند.
از  می توانند  همچنین  هتل  ایــن  میهمانان 
سرویس غذاهای مختلفی که همراه با کتاب 
 Book Bites عــنــوان  تحت  مــی شــود  ــه  ــ ارائ
بهره مند شوند و همراه با کتاب انتخابی خود 
ــژه بــا کتاب  ــذای ویـ یــک بشقاب کــوچــک غـ
سفارش دهند. میهمانان همچنین می توانند 
پس از ترک هتل کتاب را همراه خود از هتل 
خارج کنند و اگر کتاب را داخل هتل جا بگذارند 
کتاب به بنیاد کتاب خانه   Palm Beach اهدا 
خواهد شد. مدیر این هتل درباره این پیشنهاد 
جدید می گوید: »این برنامه تاکنون با استقبال 
خوبی مواجه شده و میهمانان با دیدن سرویس 
کتاب دهی در مسیرشان شگفت زده می شوند 
از  ــاره نحوه استفاده  و سؤال های فراوانی درب
این سرویس می پرسند. میهمانان در پس این 
برنامه خالقیت را ترجیح می دهند و دوست 
دارند و ما هم سعی می کنیم این خالقیت را در 

رساندن کتاب به آن ها اجرایی کنیم«.

دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر)عج( 
به مناسبت روز درختکاری 

سایه ات مستدام 

با  ولیعصر)عج(  میدان  جدید  دیوارنگاره 
عنوان »سایه ات مستدام« همزمان با روز 
درخــت و درختکاری و در راستای پویش 

»درخت برای زندگی« رونمایی شد.
ــرای  ــت ب ــزارش مــهــر، پــویــش »درخــ ــ ــه گ ب
زندگی« با هدف نشان دادن نقش حیاتی 
مــوجــودات  زنــدگــی  کیفیت  در  ــان  درخــت
زنـــده بــه خصوص انــســان هــا بــه سفارش 
و  طراحی  اسالمی  انقالب  طراحان  خانه 
اجرا شده است. ایده این طرح از محمد 
شکیباست و گرافیک آن را محمد شکیبا 
داشتند. شعار  برعهده  تقی پور  محمد  و 
و  سرابی  پویا  را  دیوارنگاره  این  نوشتار  و 
مجتبی حسن زاده انجام داده انــد. نظارت 
 چاپ این طرح نیز از صدرا حسین زاده و 

صابر فرخی است. 
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طاقچه

 علی الله سلیمی، نویسنده و منتقد

طرح گرنت؛ راهکاری برای تبدیل نشر ایران به صنعت   سعیده ارگانی، مدیر بخش کپی رایت انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طرح گرنت را راهکاری برای تبدیل نشر کودک ایران به 
یک صنعت خواند و به تأثیرهای این طرح حمایتی بر دریافت جوایز ادبی و هنری برای نویسندگان و تصویرگران ایرانی اشاره کرد. وی در خصوص کمرنگی جایگاه نویسندگان ایران در جهان گفت: تحریم ها، مسائل 

سیاسی و مشکالت تبادالت بانکی مهم ترین دالیلی هستند که ما هنوز جایگاهمان را در دنیا پیدا نکرده ایم. در همین راستا طرح گرنت توانسته در زمانه ای که محتوای آثار ما محدود است به نشر ایران کمک کند.

بررسی پیشنهادهای  ناشران و کتابفروشان برای رونق گرفتن طرح های فصلی کتاب 

کتاب بس ناجوانمردانه گران است!

مدیر نشر »نیماژ«: 
هر بهانه ای که به 
واسطه آن برای 

کتاب تبلیغ و برای 
مخاطب ایجاد 
جذابیت شود تا 

بیشتر به سمت کتاب 
بیاید و آن را به هر 

شکلی تهیه کند اتفاق 
مبارکی است و باید 
از آن استقبال کرد

بـــــــرش
مدیر نشر »راه یار«: 

بسیاری از 
کتاب فروشی های 

معتبر همان روز اول 
و دوم اعتبارشان به 
پایان رسید. البته 

به نظر می آید یک 
بی عدالتی یا تبعیض 

در اختصاص این یارانه 
میان کتابفروشان 

وجود دارد

بـــــــرش
مدیر نشر »بدرقه 
جاویدان«: مشکل 
دوره های گذشته 

درباره درصد تخفیف 
نبود. واجب تر و مهم تر 
بود که سقف خرید را 
از 200 هزار تومان 

به 300 یا 350 هزار 
تومان برسانند، در این 
صورت طرح زمستانه 

نتایج بهتری داشت

بـــــــرش
سطرهایماندگار

مردم در این عصر و زمانه، سراغ دارایی و ثروت را بیش از علم و معرفت 
می گیرند و خری که آراسته به زر و زیور باشد بیش از اسبی که پاالن بر 

پشتش نهاده باشند جلوه دارد.

کتاب: دن کیشوت   
نویسنده: سروانتس 

مترجم: محمد قاضی 
نشر: ثالث

برگ س���بز خودروی کی���ا اس���پورتیج2700 مدل 2010 
رنگ مش���کی روغنی به ش���ماره انتظامی 517 ن 39 
ای���ران 12  ش���ماره موتور G6BA9736156 و ش���ماره 
مالکی���ت   ب���ه   KNAKH813DA7704391 شاس���ی 
مجید گنودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
, 9
91
26
75

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندکمپانی خ���ودروی پ���ژو پارس م���دل 1386 رنگ 
س���فید رو غنی به ش���ماره انتظامی 987 ن 37 ایران 
12  ش���ماره موت���ور 12486210591 و ش���ماره شاس���ی 
50343712 به مالکیت عباس���علی صالح پور مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 9
91
26
60

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی پراید 132se م���دل 1393 رنگ 
س���فید رو غن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 326 س 16 
ایران 36  ش���ماره موتور 5189813 و ش���ماره شاسی 
NAS421100E1217911 به مالکیت افش���ین ش���هرکی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 9
91
26
81

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز،سند مالکیت و برگ کمپانی سواری سیستم 
پرای���د تیپ DLXI 141 به رن���گ نقره ای متالیک مدل 
1386 به ش���ماره موتور  2080003 و ش���ماره شاسی 
S1482286222599  به ش���ماره پالک 54 – 296 ب 

96 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

,ع
99
12
65
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
12
67
6

سند کمپانی وانت سیمرغ  مدل 1364 به شماره  
موتور  403C19 و ش���ماره شاسی 2412743  به 
ش���ماره انتظام���ی    628  ن 29  ای���ران 12 ب���ه 
مالکی���ت  محم���د خن���ده رو مفقود گردی���ده  و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه خودروی س���واری هاچ ب���ک مدل 1398  
ب���ه ش���ماره انتظامی 20 ایران 272 ن 44 و ش���ماره 
شاس���ی NAS841100K1034524  وش���ماره موت���ور 
M15,8805678  متعل���ق به آقای محمود حاجیانی 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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99
12
64
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی  پرای���د141 مدل 
1384 رنگ نوک مدادی متالیک به ش���ماره انتظامی 
و   01112903 موت���ور  ش���ماره    22 ای���ران  636ج96 
شماره شاس���ی S1482284115165 به مالکیت هدی 
شوش���تری مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
12
63
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز کامیونت ایس���وزو مدل 1391 رنگ س���فید 
ای���ران   55 ع   694 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  روغن���ی 
شاس���ی  ش���ماره  و   146539 موت���ور  ش���ماره    54
NAGNKR55ECT020268 به مالکیت سیدس���عید 
موی���د عالیی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
, 9
91
26
80

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودروی  پراید م���دل 1387 رنگ نقره ای 
متالیک به شماره انتظامی 916م54 ایران 12  شماره 
 S1412287439212 موتور 2301258 و شماره شاسی
به مالکیت حس���ن شکاری طرقبه مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
12
63
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینامه موق���ت پایان تحصی���الت اینجانب مریم 
حیدرزهی فرزند آس���ا به ش���ماره ملی 3591851639 
رش���ته ام���وزش ابتدای���ی مقطع کارشناس���ی اموزش 
و پ���رورش از دانش���گاه ازاد اس���المی واحد ایرانش���هر 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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99
12
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7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
شرکت فرآورده های لبنی بینالود 

نیشابور)سهامی خاص( به شماره ثبت24 و 
شناسه ملی10860009796

 
ازکلی��ه س��هامداران ش��رکت دع��وت بعمل 
م��ی آید که در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
ک��ه در مورخه 1399/12/27 س��اعت 12 ظهر 
که در محل نیش��ابور خیاب��ان امیرکبیر بین 
امیرکبی��ر 2و4 با کدپس��تی 9346112332 

برگزار میگرددحضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی:

1- اس��تماع گ��زارش مدیرعامل ش��رکت در 
رابطه با اموراقتصادی و سایر موارد مرتبط 

با شرکت
2- تصوی��ب مصوبات هی��ات مدیره و برخی 

اهداف آینده شرکت
 هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی 

بینالود نیشابور ع 9
91
26
74

/ع
99
12
64
1

شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد عملیات حجمی کاشت، داشت و برداشت 
و حفاظت واحدهای خود را در مناطق چناران ) استقالل، ظفر(، فریمان ) مجتمع ایثار( 
و قوچان ) وحدت( به مناقصه پیمانکاری واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند 
 1399/12/24 مورخ  یکشنبه  روز  تا  حداکثر  قیمت  ذکر  با  را  خود  کتبی  درخواست 
به دفتر شرکت واقع در مشهد، بلوار دانشجو، نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، 
روز  صبح   10 ساعت  راس  مناقصه  جلسه  نمایند.  تحویل   303 واحد  سوم،  طبقه 

یکشنبه مورخ 1399/12/24 در محل دفتر شرکت برگزار می گردد.
حضور متقاضی در جلسه و ارائه چک سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 300 میلیون 

ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد. 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به دفتر شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های 

38662160 - 38661593 و 09151503303 تماس حاصل نمایند.
تائیدیه  و  انسانی  نیروی  تائیدیه صالحیت  داشتن  مناقصه  در   ضمنا جهت شرکت 

صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری عملیات های باغی، زراعی، گلخانه ای
و حفاظت بصورت حجمی ) نوبت دوم(

شرکت باغداری و زراعت مشهد

ب���رگ س���بزخودروی س���واری پژو405 ج���ی ال ایکس 
آی 1/8 رن���گ: نق���ره ای متالی���ک م���دل: 1385  ب���ه 
موت���ور:  945 ی 37ش���ماره  پ���الک: 32–  ش���ماره 
12484249256 و ش���ماره شاس���ی : 14292802 ب���ه 
مالکیت اعظم بیگم قدمگاهی فرزند سلیمان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
12
68
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 1600CNG برگ سبز، سند کمپانی و کارت خودروی روآ
م���دل 87 رن���گ ن���وک م���دادی ب���ه ش���ماره انتظامی 
722ن87 ایران 74  ش���ماره موت���ور 11686102050 و 
شماره شاسی IN-61391616 به مالکیت یاسر رفیعی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
12
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3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9481 آیا تلویزیون از شبکه نمایش خانگی عقب مانده است؟ پنجشنبه 14 اسفند 1399 20 رجب 1442 4 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره

 تقابل»لوتی« و »گیسو«  
روز گذشته سریال جدیدی دیگری در شبکه نمایش خانگی پخشش آغاز 
شد. به گزارش قدس سریال »گیسو« ساخته منوچهر هادی که پیش از 
این دو سریال »دل« و » عاشقانه « را در این شبکه ارائه داده بود. براساس 
خبرها گویا »گیسو« دنباله سریال عاشقانه است و داستان آن را از زاویه 
دیگری روایت می کند. با این سریال محمدرضا گلزار دوباره به شبکه نمایش 
خانگی خواهد آمد. همچنین هفته گذشته پخش سریال، »می خواهم زنده 
بمانم«، آغاز شد. سریالی که حامد بهداد و سحر دولتشاهی در آن حضور 
دارند. پیش از این چهار مجموعه »قورباغه«، »سیاوش«، »ملکه گدایان« 
و »خوب، بد، جلف..« در حال پخش بودند و مخاطبان در انتظار پخش 
سری دوم مجموعه »هیوال« به کارگردانی مهران مدیری هم هستند. در 
حالی که تلویزیون هنوز نتوانسته سریال موفقی را روانه آنتن کند، خبرها 
از آغاز به کار چند کارگردان جدید در این حوزه و همین طور آغاز تولید چند 
سریال جدید حکایت دارند. از سوی دیگر صدا و سیما معموالً در هفته های 
پایانی سال سریال جدیدی را روانه آنتن نمی کند و همین چند روز پیش از 
باز پخش مجدد چند سریال قدیمی مانند»یوسف پیامبر« خبر داد. این 
سریال نوستالژیک  هرچقدر هم برای مخاطبان خاطره برانگیز باشد مطمئناً 

در این ایام نمی تواند پاسخگویی اوقات فراغت مخاطبان تلویزیون باشد. 
هر چند تلویزیون از امــروز پخش پایتخت را آغــاز کــرده است و بسته 
سریال های نوروزیش شامل دو سریال طنز، یک ملودرام و یک سریال 
امنیتی است، اما تا به اینجای کار به نظر می رسد که صدا و سیما دست از 
رقابت با شبکه نمایش خانگی برداشته است و این سریال ها و برنامه های 
این رسانه که هر روز متنوع تر می شوند، فعالً یکه تاز میدان هستند. 
سال های گذشته مجموعه های نمایش خانگی در ایام نوروز پخش نداشتند 
و تلویزیون بدون رقیب بود؛ اما امسال بنا برخبرها پخش سریال های شبکه 
نمایش خانگی در این ایام ادامه خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید که 
سریال امنیتی »لوتی« به کارگردانی جواد افشار که به نوعی ادامه سریال 
موفق »گاندو« است و همچنین ادامــه »پایتخت« و »نون .خ « سعید 
آقاخانی می تواند در ایام نوروز با مجموعه های رنگ و وارنگ شبکه نمایش 

خانگی رقابت کنند و ورق را به نفع صدا و سیما بازگردانند؟!

تکمیل »پایتخت6« در دو روز آخر سال کبیسه 
معاونت  عمومی  روابـــط  مــدیــر 
بازپخش  خبر  اعـــالم  بــا  سیما 
خالصه هفت قسمتی پایتخت 
دو  پخش  از  مبعث  عید  از   ۶
 ۲۹ روزهـــای  در  جدید  قسمت 
داد.حمید  خبر  اسفند   ۳۰ و 
خواجه نژاد مدیر روابط عمومی 
دو  قصه  گفت:  سیما  معاونت 
نگاهی طنزآمیز  پایانی  قسمت 

رامسر  در  در حال حاضر  و  دارد  کرونا  و حواشی  برخی مسائل  به 
 ۱۵ رونــد قصه  در حقیقت  و  اســت  تصویربرداری  و  حــال ضبط  در 
قسمت قبلی را تکمیل می کند. وی با اشاره به سیاست سیما برای 
حمایت از تولیدات فاخر و پرمخاطب گفت: این مجموعه نمایشی 
در فصل های گذشته الگوی موفقی در سریال سازی و حوزه سبک 
با خود همراه کرده  را  ایرانی اسالمی بوده، مخاطبان بسیاری  زندگی 
تولید فصل هفت  زمینه  ارائــه طــرح مناسب،  از  ان شــاءهللا پس  و 

پایتخت مهیاست.

معرفی لوکیشن های محبوب سینمایی و تلویزیونی در ایران و جهان  

با تشکر از خانواده رجبی!

خـــبر

مجیدی و چالش اکران »خورشید«  در نوروز 1400    به گزارش فارس  رایزنی هایی در حال انجام است تا »خورشید« مجید مجیدی در نوروز 1400 که صاحبان آثار چندان رغبتی برای اکران فیلم هایشان 
ندارند، به اکران برسد. حال باید دید مجید مجیدی رضایت خواهد داد و این  »خورشید« که توانسته نظر داوران بین المللی را جلب کند، با شرایط پیش رو و عدم ثبات سینما به دلیل بیماری کووید 19 اکران خواهد شد. 

توقع می رود اکران خوبی برای این فیلم در نظر گرفته شود تا بتواند واکنش مخاطب و منتقدان را با خود همراه کند.

 خانه سبز  »
مــعــروف تــریــن خــانــه در ســریــال هــای ایــرانــی 
است.  رجبی  خــانــواده  به  متعلق  ای  خانه 
عبارت  ــادآور  یـ فامیلشان  نــام  کــه  همان ها 
رجبی  ــواده  خــان از  تشکر  بــا  انگیز  خــاطــره 
است. این خانه در محله سعادت آباد تهران 
قرار دارد. خانواده رجبی خانه شان را از سال 
تا  « ساخته شد  که سریال »همسران   7۲
حدود هشت سال در اختیار سریال سازان 

قرار دادند. 
این  در  هم   » سبز  »خانه  معروف  سریال 
بقایی  بهروز  است.  شده  فیلم برداری  خانه 
رجبی«  خــانــواده  از  تشکر  »بــا  مستند  در 
این خانه و صاحبش رفته است.  به سراغ 
ایـــن خـــانـــه  ابـــتـــدا بــــرای ســاخــت ســریــال 
تمامی  ثابت  لوکیشن  و  پیدا  »همسران« 
کارهای بیژن بیرنگ و زنده یاد مسعود رسام 
صاحب  امــســال  مــاه  مهر  متأسفانه  شــد. 
دنیا  از  بــزرگ  رجبی  آقــای  یعنی   ایــن خانه 

رفته است. 

شهرزاد »
خانه »بــزرگ آقــا« در باغ سلیمانیه، باغی دو 
هکتاری در خیابان پیروزی تهران است که مالک 
آن بنیاد مستضعفان است. ساختمان قدیمی 
۱۰۰ ساله ای که داخل باغِ معروف به وثوق الدوله 

قرار دارد.
خانه بزرگ آقا در سریال »شهرزاد « یکی 
از لوکیشن هایی است که در این چند سال 
در  این سریال  و عالقه مندان  معروف شده 
پی تماشای آن بوده اند. عمارتی که براساس 
خبرها پیش از ساخت این مجموعه متروکه 
بوده و سازندگان این مجموعه قسمت هایی 
از آن را بازسازی کرده اند و پس از ساخت 
بازگشته  خــود  قبلی  وضعیت  به  مجموعه 
ویرانی اســت. هر چند که چند  و در حــال 
اعــالم شده  ایسنا  از  گزارشی  در  پیش  ماه 
ــه وضــعــیــت ایـــن خــانــه رسیدگی   بـــود کــه ب

خواهد شد.

بانوی عمارت »
سریال های  در  معروف  لوکیشن های  از  یکی 
ایرانی مربوط به سریال به یاد ماندنی »بانوی 
عمارت « است. بخش عمده ای از این سریال 
از خانه های  یکی  که  طباطبایی ها  عمارت  در 
فیلم برداری  اســت،  کاشان  قدیمی  و  معروف 
شده است.  خانه طباطبایی ها در واقع عمارت 
شازده ارسالن در سریال است. البته سازندگان 
این فیلم به سراغ دیگر بناهای معروف شهر 

کاشان مانند خانه بروجردی ها، حمام سلطان 
امیر احمد و همچنین  حسینیه امینی ها در 

قزوین رفته اند. 

پدرساالر »
یکی دیگر از خانه های معروف در سریال های 
خاطره  سریال  خانه  ایرانی،  ماندنی  یاد  به 
انــگــیــز »پـــدرســـاالر« اســـت. ایـــن خــانــه در 
سریال اهمیت باالیی دارد، چون همه اهالی 

و  آن  در  باید  خانه  پدر  به خواست  فامیل 
»پــدرســاالر«  سریال  کنند.  زندگی  هم  گــرد 
در  منطقه امام زاده یحیی تهران و در خانه 
ای تاریخی با قدمت ۱۰۰ ساله ساخته شده 
نام  به  قاجار  نوادگان  از  یکی  به  متعلق  که 
به  اکــنــون  کــه  اســت  کامبیز«  انگیز  »مــهــر 
شده  تبدیل  یحیی  امــامــزاده  فرهنگ  خانه 
است. عالقه مندان به سریال های تلویزیونی 

می توانند از این خانه بازدید کنند. 

هری پاتر و سنگ جادو»
خــانــه ای کــه هــری پــاتــر در آن بـــزرگ شــده و 
مخاطبان برای نخستین بار او را در آن می بینند 
جزو معروف ترین خانه های سینمایی است. 
براساس خبرها طرفداران فیلم سینمایی هری 
پاتر می توانند از خانه ای که در نخستین قسمت 
از مجموعه فیلم های هری پاتر استفاده شد، 
بازدید کنند. البته برای این کار باید به استودیو 

برادران وارنر در انگلستان بروند.

 تنها در خانه »
یک  به  متعلق  سینما  معروف  خانه  دیگر 
خانواده مافیایی یا یک قاتل نیست؛ خانه ای 
دوست داشتنی است که یک کودک در آن 
تنها مانده و مجبور است از خود و خانه دفاع 
کند. درست حدس زدید دیگر خانه معروف 
سینما متعلق به لوکیشن فیلم معروف »تنها 
در خانه « اســت.  براساس گزار ش ها این 
خانه خــارج از شیکاگو قــرار دارد و البته از 
آنجایی که ملک شخصی است نمی توان به 

آن ورود کرد.

 سکوت بره ها »
یکی از ترسناک ترین خانه های دنیا متعلق به 
فیلم »سکوت بره ها « است. در فیلم کالسیک 
و مهیج »سکوت بره ها« محصول سال ۱۹۹۱ 
که شخصیتی به نام بوفالو بیل در آن حضور 
داشت. خانه  مورد استفاده در پنسیلوانیا قرار 
دارد و در سال ۲۰۱۶ در حدود ۲۰۰ هزار دالر 

فروخته شد.

شوالیه تاریکی برمی خیزد»
فیلم »شوالیه  در  ــن«  وی »بـــروس  که  عمارتی 
تاریکی« در آن زندگی می کند دیگر خانه معروف 
سینماست. در این فیلم سینمایی از ساختمان 
ووالتــون در ناتینگهام انگلیس استفاده شده 
بود. این سازه اکنون به عنوان موزه از آن استفاده 
می شود و برای طرفداران فیلم سینمایی »بتمن« 

کامالً قابل دسترس است.

 فاطمه موسوی  یکی از خانه های معروف سینمایی، خانه ای است 
که اهالی فیلم »پدرخوانده« در آن زندگی می کردند. با گذشت 
سال ها از ساخت این سه گانه این ساختمان همچنان معروف 

است و عالقه مندان سینما مشتاق بازدید از آن هستند. 
براساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، عمارت بورلی هاوس 
که در فیلم سینمایی »پدرخوانده« به نمایش در آمد، به ارزش 
در  است.یک عمارت  گذاشته شده  فروش  به  دالر  میلیون   ۱۱۹
روزنــامــه دار،  هرست  راندولف  ویلیام  به  پیشتر  که  هیلز  بورلی 
خبرنگار و ماریون دیویس ستاره هالیوود تعلق داشت. این خانه 
که با عنوان »بورلی هاوس« شناخته می شود، به خاطر نمایش 

سال  محصول  »بادیگارد«  و  »پدرخوانده«  مثل  فیلم هایی  در 
کافمن  گــوردون  توسط  هاوس  بورلی  عمارت  معروف شد.   ۱۹۹۲
طراحی و در سال ۱۹7۲ ساخته شد. این خانه تنها خانه معروف 
سینما نیست. از کاخ ها و قلعه های معروف تا خانه های کوچک 
و معمولی در این فهرست وجود دارند که ساخت یک اثر به یاد 

ماندنی در آن ها سبب شهرتشان شده است. 
خانه هایی که بعضی تبدیل به موزه هم شده اند. مانند لوکیشن 
فیلم های »همشهری کین« و »گتسبی بزرگ« که در قلعه ای در 
النگ آیلند است که در سال ۱۹۱۹ ساخته شد. در ادامه با چند 

خانه سینمایی معروف در ایران و جهان آشنا می شوید.

ش��اهرو د_ حس��ین باب��ا محمدی؛ سرپرس��ت 
فرمانداری شهرستان شاهرود گفت:

صندوق توس��عه کش��اورزی باید در پروژه های 
شهرس��تان در بخش کشاورزی و دامداری فعال 
و طرح ها را سریع ارائه شود تا اثر بخش باشد.

ابوطال��ب جالل��ی در دیدار با اعض��ای صندوق 
توسعه کشاورزی شهرستان شاهرود با تقدیر از 

فعالیت های این صندوق اظهار کرد:
 بزرگترین اعتبار صندوق اعتماد کش��اورزان به 

آن است و این بسیار ارزشمند است.وی افزود:
ظرفیت ه��ای قانونی و مناب��ع حمایتی دولتی 
در این صندوق، می تواند کارهای بس��یار خوبی 
انج��ام دهد، ه��م به جهت انعط��اف پذیر بودن 
دس��تورالعمل ها و یا ضعف در حوزه کشاورزی، 
تابع مقررات بانک ها نیستید و بموقع تزریقی به 

مجموعه و سیستم کشاورزی باشید.
سرپرس��ت فرمانداری  ویژه شهرستان شاهرود 

خاطر نشان کرد:
قری��ب ۳۰ هزار زمین زراعی و کمتر از ۱۰ هزار 
باغ��ی را داریم و در حوزه دام��ی وضعیت قابل 
قبولی داریم و ۳۵ هزار دام سنگین و ۴۰۰ هزار 
دام س��بک داریم و این ظرفیت خوبی است که 

باید توجه بیشتری شود.وی ادامه داد:
 یک��ی از مش��کالت صندوق ی��ا محدودیت ها، 
کمبود منابع اس��ت که با حمای��ت های دولتی 

باید حل شود.جاللی خاطر نشان کرد:
سرمایه صندوق و س��اختار تشکیالتی صندوق 
مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.سرپرست 
فرمانداری شهرس��تان شاهرود با اشاره به توجه 

به صادرات گفت: 

 ص��ادرات در هم��ه حوزه ها باید باش��د و فقط 
در باغداری نیس��ت و در کش��ت و دامداری نیز 
مورد توجه قرار گیرد و دامنه خود را گس��ترده 

نماییم.

  طی حکمی از سوی استاندارسمنان؛
ش�هرداری ش�اهرود؛ ش�هرداری معین توس�عه شهرستان 

میامی)میامی_رضوان( شد
شاهرود_حس��ین بابامحمدی؛ در راس��تای پیشبرد اهداف اسناد توس��عه ۳۱شهرستان کمتر توسعه 
یافته و محرومیت زدایی، طی حکمی ازس��وی استاندارس��منان دکترعلیرضا آشناگر، شهردار شاهرود 
مهندس علیرضا حاجی محمد علی نظر به تعهد،تخصص و اقدامات ارزنده در راستای توسعه و عمران 
ش��هری به منظور بهره گیری از ظرفیت ها، قابلیت ها و تجارب  به عنوان ش��هرداری معین توس��عه 

شهرستان میامی)میامی_رضوان( تعیین شد.

شاهرود_حس��ین بابامحم��دی : اولین جلس��ه 
شهردار ش��اهرود مهندس علیرضا حاجی محمد 
علی و مش��اور عمران شهردارش��اهرود  مهندس 
محمود تیم��وری و هیات همراه با مهندس علی 
اکبر محمدی ش��هردار میامی به جهت بررسی و 
برنام��ه ریزی از ظرفیت ها ، قابلیت ها و تجارب 
مهندس علیرضا حاجی محمد علی در راس��تای 
محرومیت زدایی و پیشبرد اهداف اسناد توسعه 

این شهرستان برگزارشد
.اقدام�ات ش�هردار ش�اهرود در رابط�ه ب�ا 

محرومیت زدایی میامی
بازدی��د میدانی مهندس علیرض��ا حاجی محمد 
عل��ی ش��هردار ش��اهرود و هیات هم��راه و علی 
اکب��ر محمدی ش��هردار میام��ی از ظرفیت ها و 
قابلیتهای س��طح شهر و بافت تاریخی میامی در 
راس��تای برنامه ریزی مدون در راستای پیشبرد 

اهداف اسناد توسعه )میامی_رضوان(
.شهردار شاهرود در بازدید از بافت تاریخی 

شهر میامی، گفت:
توس��عه اقتص��ادی میامی؛ ضرورت اس��تفاده از 

ظرفیت های گردشگری و بافت تاریخی شهر در 
راستای سرمایه گذاری

شهردار ش��اهرود مهندس علیرضا حاجی محمد 
علی با بیان این که تکدانه های ارزش��مند موجود 
در بافت ه��ای تاریخی، بخش��ی از هویت و تاریخ 
معماری هر شهر محسوب می شود، گفت: حفظ، 
نگهداری و مرمت ای��ن تکدانه ها عالوه بر حفظ 
کالبد بنا باعث تثبی��ت اصالت و هویت معماری 
ارزش��مند باقی مان��ده در بافت های ارزش��مند 

شهری خواهد شد.

شاهرود_حس��ین بابامحم��دی ؛ طی حکمی از 
س��وی رضا مهدیان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المی شهرس��تان ش��اهرود زهرا عامریان،به 

عنوان جانشین منصوب شد.
در این حکم آمده است:نظر به شایستگی،تجربه 
و تعهد س��رکار عالی، به موجب این ابالغ بعنوان 
جانشین اینجانب منصوب می شوید.انتظار است 

ب��ا هماهنگ��ی و با جل��ب مش��ارکت و همراهی 
همکاران عزیز روز به روز ش��اهد رشد و اعتالی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهرود  
در انجام وظایف و بهبود خدمات به اهالی محترم 

فرهنگ وهنر شهرستان باشیم.
توفیق روزافزون سرکار عالی را از خداوند متعال 

مسألت دارم

فرماندار سمنان:
داوطلبان انتخابات شوراها برای دریافت گواهی عدم 

سوء پیشینه اقدام کنند

تاکید بر اهمیت اشتغال و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

س��منان _بابامحمدی: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی منطق��ه ش��اهرود  گفت 
: ب��ا اجرای ط��رح رای��گان دوگانه س��وز کردن 
خودروه��ای عمومی از ابتدای ش��روع طرح در 
مرداد ماه س��ال جاری تا کنون  27۰۰ دستگاه 
خودرو عمومی  در پنج کارگاه فعال در س��طح 
اس��تان در حوزه عملیاتی این منطقه گازس��وز 
ش��ده اند.علی اکبر عربعامری  افزود: از مجموع 

۳۴۰۰ خودرو ثبت نام ش��ده در سامانه  ، تعداد 
27۰۰  خودرو به صورت رایگان در سطح استان 
س��منان دوگانه س��وز و مابقی نیز در حال انجام 

است .  
وی تصریح ک��رد: مال��کان خودروهای عمومی 
)وانت ب��ار و تاکس��ی( می توانند ب��ا مراجعه به 
آدرس   GCR.NIOPDC.IR  نس��بت ب��ه 

ثبت نام و دریافت نوبت تبدیل اقدام کنند .

  برگزاری اولین جلسه شهردار شاهرود با شهردار میامی به عنوان شهرداری معین در راستای 
محرومیت زدایی و توسعه شهرستان )رضوان_میامی(

  توجه به اثرگذاری صندوق توسعه کشاورزی در طرح های شهرستان شاهرود

2700 خودرو عمومی در سطح استان سمنان به صورت رایگان دوگانه سوز شدند

فخری  :ن��ادر  بابامحم��دی  سمنان_حس��ین 
فرماندار شهرستان سمنان با بیان اینکه روند 
و تمهیدات الزم جهت اجرای انتخابات ۱۴۰۰ 
در این شهرس��تان ش��روع ش��ده است گفت: 
داوطلب��ان انتخابات ش��وراها ب��رای دریافت 
گواهی عدم س��وء پیشینه که در فرآیند ثبت 

نام الزامی است اقدام کنند.
فرماندار سمنان ابراز داشت: براساس تبصره 
س��ه ماده ۳۰ قان��ون انتخابات ش��وراهای 
اس��المی، ارائه گواهی عدم س��وء پیشینه از 
سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی 

در هنگام ثبت نام الزامی است.

سمنان_حس��ین بابامحم��دی : جلس��ه شورای 
مشورتی صنعت شهرستان س��منان به ریاست 

نادر فخری فرماندار شهرستان سمنان
فرماندار س��منان در این جلسه با تشریح اهداف 
ای��ن ش��ورا، گفت: شناس��ایی دقیق مس��ائل و 

مش��کالت پی��ش روی بخ��ش صنع��ت و بهره 
گی��ری از ایده ها و پیش��نهادات در جهت ارائه 
راهکاره��ای الزم در جه��ت رفع مش��کالت از 
جمله هدف این ش��ورا در شهرس��تان عنوان و  
بر اهمیت اش��تغال و س��رمایه گذاری در تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید نمود
وی ارائ��ه آموزش های موثر و کاربردی را نقش 
بسیار مهمی در ارتقای بهره وری تولید و ایجاد 
ارزش اف��زوده برای جامعه و بنگاه های تولیدی 

و اقتصادی آن عنوان نمود.

  طی حکمی؛
زهرا عامریان جانشین اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهرودشد

رپرتاژ آگهی ویژه سمنان



و  بــازار داده ام دوســت داشته ام  به  را که  من همه کارهایی 
دوست دارم؛ چون اگر دوست نداشتم و به قول معروف کار را 
قبول نداشتم اصالً ضبط نمی کردم. خوشبختانه این موجب 
اما  باشند.  را دوست داشته  این کارها  می شد دیگران هم 
اگر خواسته باشم برای خلوت خودم کاری را انتخاب کنم 
از استاد کریمی، »هللا مدد، یا رسول و به کجا می رود این 
آقــای غفاری  از  دارم.  را خیلی دوســت  پــدر«  زیبای  لعبت 
»بنده حیران و زارم کردگارا دست گیر« که االن آمد به ذهنم 
همین  شاید  و  نازکی هستم  دل  آدم  من  دارم.  دوســت  را 
دل نازکی من را به ضبط این صداها کشاند، برای همین وقتی 
با غفاری این آلبوم را ضبط می کردیم از اول تا آخر آلبوم 
که غفاری می خواند من اشک می ریختم. یا کار وفات نامه 
ایشان برای حضرت پیامبر)ص( را هم خیلی دوست دارم. 
پورعطایی هم کاری دارد که این شعر را در آن خوانده است: 
من این نامه به دلبر می کنم عــرض... همچنین از عبدهللا 
امینی اشعاری بود که از پیر یاهو خوانده بود که خیلی به 
یا  از کارهای جبار رحمتی »بی نمازان« و  دلم می نشست. 
کاری با نام »یا مصطفی محمد« را خیلی دوست دارم؛ البته 

دیگران هم هستند.

حرف هایی که سرنوشتم را تغییر داد
خالصه من به استودیویی رفتم و کارم را شروع کردم. کارم این بود که برای هنرمندانی که برای 
ضبط صدا می آمدند غذا بگیرم؛ کسانی مثل ایرج و دیگرانی که نام های شناخته شده ای در 
آن زمان بودند یا کارهای دیگر استودیو را انجام می دادم. شاید بازی روزگار بود که آن بنده خدا 
اتفاقی حرف های من و دوستم را بشنود و من سر از جایی درآورم که بعد ها به من در ثبت و 
ضبط و مراقبت از موسیقی مقامی خطه خراسان کمک کرد. شاید اگر آن روز با دوستم به 
کوره پزخانه ها می رفتم سرنوشتم چیز دیگری می شد، اما خوشبختانه چنین نشد و من شدم 
فردی که همه عشق و کارش پیگیری بخشی از هویت خودمان است؛ هویتی که اگر مواظب 
آن نباشیم از طرف دیگرانی که با آن مشکل دارند مورد تهاجم فرهنگی قرار می گیرد و آسیب 
می بیند. بعضی از آن آدم هایی که به استودیو می آمدند را می شناختم. عکسشان را دیده و یا 
صدایشان را شنیده بودم. با این آدم ها رفیق شدم تا جایی که بعضی وقت ها که دفتردار نبود، 

من برای هنرمندان برای ضبط صدا نوبت رزرو می کردم.
عاشق خواندن بودم و بعضی وقت ها که استودیو خلوت می شد و هنرمندی نبود، میکروفن را 
روشن می کردم و برای خودم می خواندم. یادم است یک روز که تنها شده بودم، میکروفن را روشن 
و شروع کردم به خواندن و ضبط یکی از آهنگ های ایرج روی نوار ریل بود. کارم که تمام شد 
صاحب استودیو علی باخدا وارد شد. دید میکروفن کاشته شده و متوجه شد چه اتفاقی افتاده. 
برگشتی زد و بعد که صدای من را گوش داد، گفت: »یره مشهدی می خواستی ارکستر هم خبر 
کنی! حیف این صدا نیست بدون آهنگ می خوانی!« من هم گفتم: »چه عیبی داره منم در 
غربت یک کم بخوانم«. آن روزها چون در پایتخت بودم و صبح تا شب هم موسیقی می شنیدم 
طبیعی بود که به آن نوع موسیقی عالقه مند شوم. آنجا که بودم وضعم خوب بود، با روزی دو 
تومان کارم را شروع کردم اما روز به روز بهتر شدم. یک روز که از سر کار به خانه برمی گشتم 
از پول همان روزم برای خانه پنکه، چراغ والور، سماور، حوله و چیزهای دیگری خریدم. به خانه 
که آمدم خانمم گفت:»آقای قدسی گاری بار می کردی می آوردی!« پشتکارم عالی بود. هر کاری 
را که شروع می کردم باید به نحو احسن انجام می دادم. سال هایی که در استودیو کار می کردم، 
ساعت های بیکاری نوار می خریدم و جلو در یک قصابی که از دوستانم بود می فروختم. من هفت 

سال در استودیو مشغول بودم و پنج سالی هم کار متفرقه انجام دادم.

میهمانی داشتم که برای گفت وگویی به خانه من آمده و 
اهل نروژ بود. مدیر یکی از استودیوهای ضبط آنجا بود. از 
من پرسید نظر شما درباره دستگاه های قدیمی چیست؟ 
ضبط ریلی بهتر است یا دستگاه های دیجیتال؟ گفتم برای 
ریلی  که  کارهایی  از  بعضی  فقط  من  ریلی.  دستگاه  من 
این  نمی آید  دلــم  چــون  ــردم،  ک دیجیتالی  را  کردیم  ضبط 
کار را انجام بدهم. من آن روش را بیشتر می پسندیدم و 
دوست داشتم. این را هم بگویم تا زمانی که کار کردم غیر 
ممکن بود تا کاری را انجام ندهم و به ثمر نرسانم دست 
بردارم. اگر از صدای خواننده ای خوشم می آمد تا کاری از 
او ضبط نمی کردم ول کن نبودم. یادم هست روزی داشتیم 
به سمت کرج می رفتیم. بین راه دیدم چند ماشین پارک 
کرده اند و شلوغ است. ایرج خواجه امیری آنجا رفته بود که 
ماشینی را جریمه کند اما مردم وقتی متوجه شدند ایرج 
بــرای آن هــا یک دهن آواز  است او را پیاده کــرده بودند تا 
بخواند. حکایت من حکایت آن آدم هاست که آن روز با 
اصرار کاری کردند که ایرج برایشان بخواند. من برای اینکه 
برسانم  عالقه مندان  به دست  و  بــازار  به  را  کاست ها  این 

خیلی رنج بردم و زحمت کشیدم.

نخستین نواری که ضبط کردم
پس از راه اندازی فروشگاه، یک شب استاد نور محمد دُرپور خانه پدری ام بودند. آن زمان ها 

و پیش از فراگیری ضبط، استاد شب ها در خانه آن هایی که عالقه مند به آوازهای ایشان 
با پدر شما  بودند برای حاضران می خواندند. آن شب که خانه پدرم بودند، گفتند:»من 
نسبتی دارم«، من هم گفتم:»چه خوب که ما قوم و خویش خواننده داریم« و از او خواستم 
که صدایش را ضبط کنم؛ ایشان هم قبول کردند. سال 1353 بود که نواری از ایشان ضبط 
کردم. آخرین کاری هم که ضبط کردم از امین امینی فرزند استاد عبدهللا امینی بود. اتفاقی 

که نیم قرن ادامه داشت. 
در همین موسیقی محلی هم می شود شعر موالنا را خواند و هم چهاربیتی های محلی را 
که سینه به سینه از گذشته های دور تا به حال همراه با نسل های مختلف پیش آمده اند، 
اما من همیشه نگاهم این بوده است شعرهایی برای کاست ها انتخاب کنم که وقتی چهار 
نفر آدم باسواد و اهل دانش هم کار ما را می شنوند، بگویند به به و کیف کنند. برای همین 
سراغ شعر عطار هم رفته ایم، سراغ اقبال هم رفته ایم، سراغ موالنا یا شاه نعمت هللا ولی 
هم رفته ایم یا شعرهای قاضی جالل الدین که استاد کریم کریمی از شعرهای ایشان زیاد 
استفاده کرده اند. خدا رحمت کند استاد پورعطایی را که از بقیه خواننده ها باسواد تر بود. 
یادم است ایشان کتابی به نام اشعار مرحوم عبدالعزیز نازک باد غیسی پیدا کرده بود. 
شبی با ایشان نشستیم و اندازه چهار نوار خواندند، وقتی پرسیدند نوار تمام شده، گفتم از 
تمام هم تمام تر شده؛ اما بعد، از آن ها چهاربیتی های زیباتر را انتخاب کردم و شد یک نوار. 

صدایی که من را به تربت جام برگرداند
یک شب که تازه به خانه برگشته بودم همسایه بغل دستی آمد دم در که:»آقا غالم بیا یکی از 
همشهری هات داره توی رادیو می خونه، ببینیم متوجه میشی یا نه؟« من رفتم و صدا را شنیدم. 
استاد زنده یاد نور محمد دُرپور بود که صدایش از برنامه دهکده پخش می شد. با شنیدن صدای 
ایشان حال من دگرگون شد. به خانه که برگشتم خانمم متوجه تغییر حال و احوالم شد. گفت: 
»چی شده چرا این جوری شدی؟« تقریباً همان جا و با همان آهنگ من عزم دیار خودم را کردم. 
یک آهنگ که ریشه در سرزمین خراسان داشت من را کشاند به جایی که از آنجا به خاطر شرایط 
بد اقتصادی کوچ کرده بودم. البته من هم در این سال ها چند نفر را با همین روش از غربت به 

زادگاهشان کشاندم و این قدرت موسیقی اصیل است که ریشه در فرهنگ و سنت ما دارد. 
فردای آن روز که اتفاقاً تعطیل هم بود، ساعت حدود 11 یک نفر در خانه ام را زد. وقتی از توی حیاط 
پرسیدم:»کیه؟« گفت:»اینجا آقای قدسی داریم؟« در را که باز کردم همشهری ام بود که با خانواده ما 
ارتباط و رفت و آمد داشت. آن بنده خدا ماشین بزرگ داشت و آن روز خربزه آورده بود به تهران. پس از 
حال و احوال گفت:»دیروز خانه شما بودم؛ پدرتان بیمار است و البته این خربزه ها را هم فرستاده اند«. 
آن روز و پس از کمی صحبت با آن فرد، گفت:»بیا ببرمتان به تربت جام«. من هم که تصمیم به 
 رفتن گرفته بودم، قبول کردم؛ به خصوص که دیدم وسیله برگشت هم جور شد و از آن طرف پدرم 

هم مریض حال بود. 

رفتم از تهران یک خاور خرید کردم
آمدم به تربت جام. تصمیم گرفتم نوارفروشی راه بیندازم. اول جایی برای خودم 
خریدم، دکوراسیون زدم و کارها را انجام دادم. بعد دوباره به تهران رفتم تا برای 
فروشگاهم خرید کنم. سال 1353 بود و من از تهران از پشت شهرداری یک خاور 
دربست کاالی صوتی تا نوار خریدم و به تربت جام آوردم. وقتی می خواستم پروانه 
کسب بگیرم منشی رئیس دفتر اصناف پرسید:»کجایی هستین؟« و وقتی گفتم 
تربت جامی، گفت:» نه شما تربت جامی نیستی چون تهرانی حرف می زنی!« و 
من ماجرا را برایش تعریف کردم. خالصه فروشگاه را با فروش نوارکاست و لوازم 

میان  این  در  انداختم.  راه  صداهایی شنیدم که عاشق صوتی 
سرزمین آن هــا شــدم و بــه قــول معروف  صداهای  این 
خـــون مـــن. فــکــر کــردم مـــادری ام رفــت تــوی پوست و 
بماند  این صداها  اینکه  باید کاری بکنم.برای 
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صدها ساعت موسیقی را حفظ کردم   روزگاری فقط ضبط صوت ها بودند و نوارهای کاست که خیلی برای آدم ها و عالقه مندان ارزش داشتند، اما حاال گوشی های همراه آمده است که مثالً از موسیقی تربت جام هر چه هست توی آن جا می شود، موسیقی کردستان هم جا می شود، مازندران، تهران و... 
خب وقتی این وضع هست عالقه مند کی می رود دم مغازه ای و CD می خرد؟ این بود که کار من جمع شد. از یک طرف از کارها کپی می زدند و از طرف دیگر بعضی ها به این موسیقی کم لطفی کردند و تیشه به ریشه زدند. دستگاه های دیجیتال همه چیز را حیف کردند هر چند خوشحالم که من صدها ساعت 

از این موسیقی را حفظ کردم.

ساعتی در خانه استاد غالم حیدر قدسی که 200 آلبوم موسیقی سنتی خراسان را حفظ کرده است

نیم قرن پاسداری از موسیقی مقامینیم قرن پاسداری از موسیقی مقامی

مردممردم

را  قدسی«  »غالم حیدر  نام  گوگل  در  اگر  یونسی   سپاهی  عباسعلی   
جست وجو کنید، به اندازه انگشتان یک دست هم از او عکس نمی بینید 
اما او مردی است که به تنهایی و در مدت نیم قرن بزرگ ترین خدمت را 
به موسیقی مقامی خطه خراسان کرده است. اصالً او کار یکی از همین 
نهادهای عریض و طویل و بودجه خور فرهنگی را به تنهایی انجام داده 
است. در کدام استان این کشور آدمی سراغ دارید که به اندازه او آلبوم 
موسیقی مناطق ضبط کرده باشد؟ یادم است وقتی در کودکی توانستم 
کاست های  روی  را  قدسی  استاد  اسم  بگیرم،  یاد  را  نوشتن  و  خواندن 
می شدند  خریداری  بزرگ ترم  برادرهای  توسط  که  مقامی  موسیقی 
می دیدم. آن زمان همیشه فکر می کردم خوش به حال غالم حیدر قدسی 
که به واسطه ضبط صدای بزرگانی چون کریم کریمی، کربالیی ذوالفقار 
عسکریان، جبار رحمتی، عبدهللا امینی، غالمعلی پورعطایی، غالم رسول 
است.  دیده  نزدیک  از  را  آن ها  تک تک  و...  دورپور  محمد  نور  صوفی، 
خدمت او به فرهنگ خراسان بر اهل فن پوشیده نیست و باید قدردان 
او باشیم که کار فرهنگی درخور و ارزشمندی را به تنهایی  همت بلند 
انجام داده است. به لطف و همراهی محسن کریمی، نوازنده جوان اما 
کاربلد که به قول استاد قدسی برای همین کارها درست شده است به 

دیدن استاد رفتیم در خانه او در تربت جام.

 سال خشکی که به تهران رفتم
پدر بنده اهل خواف بودند. من متولد پانزدهمین روز از شهریور 1325 هستم در باخرز 
تربت جام. جوان که بودم خشکسالی آمد و در منطقه ما هم وضعیت خراب بود. پدرم 
گوسفند زیاد داشت اما رمه گوسفندش در یک شب از بین رفت. فصل بهار بود؛ 
چوپان پدرم گله را در رودخانه خوابانده بود، در پی باران بهاری، سیل گوسفندها را برد. 
چون پدرم پشتوانه ای نداشت ما چند برادر شروع به کار کردیم. این حادثه همزمان 
شد با پیشنهاد یکی از دوستانم که گفت من می خواهم برای کار به تهران بروم و از 
من هم خواست همراهش بروم. پس از چندی به تهران رفتیم. در یکی از روزها رفته 
بودیم به قهوه خانه ای در چهارراه مولوی که پاتوق سورچی ها بود یا آدم هایی مثل طیب 
که گنده الت معروفی بود به آنجا رفت وآمد می کردند. آن روز پس از خارج شدن از 
قهوه خانه از دوستم پرسیدم:»حاال چکار کنیم؟« او پیشنهاد کار کردن در کوره پزخانه ها 
را داد اما من گفتم:»نه! من سر کوره نمی آیم چون از من ساخته نیست«. خالصه 
آنجا من و دوستم از هم جدا شدیم و قرار شد جمعه ها همان جا همدیگر را ببینیم. 
وقتی مشغول حرف زدن بودیم، دو نفر حرف های ما را شنیده و فکر کردند مثالً از 
روستاهای نیشابور یا سبزوار آمده ایم که از تربت جام شناخته شده تر بودند. یکی از آن 
دو بنده خدایی که حرف های ما را شنیده بود، آمد پیش من که شما از کجایی و این 
جور پرسش ها و من را به چای دعوت کرد، بعد هم گفت اگر دنبال کاری من دنبال یک 
نفر برای نظافت و جاروکشی هستم. گفت یک کارگر داشتیم با روزی دو تومان مزد و 
خرج خورد و خوراکش، اما نخواستیمش. من رفتم و جایگزین آن بنده خدا شدم. این 
را هم بگویم من در آن قهوه خانه با محمد بخارایی هم آشنا شدم که در ترور حسنعلی 
منصور نخست وزیر دست داشت. چند روزی سر کار ایشان هم رفتم که پشت همان 
قهوه خانه بود. کارشان این بود که برای میدان تره بار جعبه درست می کردند و من هم 

دو سه روزی با ایشان جعبه میخ می زدم. 

من نه بودجه دولتی داشتم و نه نهادی پشتم بود، اما به 
تنهایی و با زحمت در طول سال های فعالیتم برای موسیقی 
مقامی خراسان بیش از 200 آلبوم از هنرمندان این خطه 
ضبط کردم. گاهی از یک نفر ضبط می کردیم ولی می دیدیم 
ــدارد، بــرای همین آن نــوار را  خوب نشده است و طرفدار ن
پاک می کردیم. بیش از صدها نفر آمدند تا از طریق بنده 
کاری ضبط کنند اما من رویــه ام این بود که از آن هایی که 
نمی شناختم و به قول معروف از صدای آن ها مطمئن نبودم 
داشــت  دلنشینی  صــدای  خواننده  اگــر  می گرفتم.  تست 
نگهش می داشتم و با او کار می کردم اما اگر هرج و مرج خوان 
بــود و صــدای دلنشینی نــداشــت، با او کــار نمی کردم و به 
مثالً  نمی کردم.  سرمایه گذاری  صدایش  روی  معروف  قول 
احمدآباد صولت  روستای  اهل  غفاری  غالمحسین  استاد 
بــود. یک روز سر خیابان ایستاده بــودم که دیــدم یک نفر 
آمد و حال و احوال کرد. فهمیدم دنبال استودیو می گردد. 
پرسیدم:»چکار داری؟« و استاد غفاری گفت:»من یک ته 
را  ببینم چه جوریه؟« خودم  بروم  دارم می خواهم  صدایی 
معرفی کردم و گفتم استودیو مال من است. خالصه با هم 
رفتیم و من از ایشان تست گرفتم. دیدم صدای دلنشینی 

دارند اما پس از خواندن چند چهاربیتی صدایشان می گیرد. 
متوجه شدم مشکل ایشان چیست و این را به ایشان گفتم 
و البته خواستم بیشتر تمرین کنند. متوجه شده بودم زمانی 
که ایشان ترش می کرد، صدایش می گرفت؛ این ترش کردن 
به حنجره و ریه ها فشار می آورد برای همین رفتیم دکتر و 
خوشبختانه پس از مدتی مشکالت ترش کردن ایشان حل 
شد. با تمرین و پیگیری، صدایشان هم روز به روز بهتر شد. 
یک روز که آقای غفاری خوب شده بود گفت:»نکند علم 
غیب داری؟« و من به شوخی گفتم:»من باالتر از علم غیب 
بــرای بهتر شدن  و  دارم. من عاشق صــدای شماها هستم 
صدای شما فکر می کنم«. روزی که جبار رحمتی به استودیو 
آمد و چیزی خواند از او خواستم تا دو سال در جمع نخواند، 
را  و جلو صدایش  بخواند  تنهایی خــودش  و  بیابان  در  اما 
برگشت  وقتی  و  کــرد  گــوش  بــه حرفم  البته  هــم  او  نگیرد. 
آلبوم های  ما  همکاری  حاصل  ــود.  ب شــده  خــوب  صدایش 
درخشانی شد که می شود بارها و بارها آن ها را گوش داد. 
حاال که به پشت سرم و این سال هایی که گذشته است نگاه 
می کنم به این نتیجه می رسم من برای این هنرمندان ساخته 

شده ام و آن ها هم برای من. از همدیگر دلکند نمی شدیم.
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کارهایی که دوستشان دارم

استاد ذوالفقار عسکریان را از وقتی که هفت یا هشت 
در  هنوز  که  زمانی  همان  یعنی  بــودم می شناختم؛  ساله 
کاشمر زندگی می کردند. آن زمــان تربت جام همین یک 
خیابان نظامی را بیشتر نداشت. استاد دوره گــرد بودند و 
مال هم داشتند و با مال هایشان به تربت جام هم آمده 
بودند. برادر بزرگ من عالقه زیادی به دوتار داشت و از استاد 
عسکریان یک دوتار خریده بود. اگر درست در ذهنم مانده 
باشد دوتار را به 7 تومان خرید. می خواهم بگویم شناخت 
من از ذوالفقار به آن سال های دور برمی گردد. وقتی شروع 
به ضبط موسیقی مقامی خراسان و مشخصاً تربت جام 
کردم ، یکی از افرادی که در ذهنم بود باید صدای دوتارش را 
ضبط کنم ذوالفقار بود. آدرسش را در کاشمر گرفتم و همراه 
با استاد کریم کریمی به کاشمر رفتیم و از آنجا هم عازم 
تهران شدیم. از آن زمان پیوند من با ذوالفقار بیشتر شد. 
ذوالفقار در چهاربیتی حرف نداشت. همکاری من با ایشان 

تا زمانی که این دنیا را وداع گفتند ادامه داشت. علت این 
که اینجا ضبط نکردیم این بود که حساب کتاب نداشت؛ 
با اینکه کار غیرقانونی هم ضبط نمی کردیم، گاهی عده ای 
می ریختند و از ادامه برنامه جلوگیری می کردند. حاال فکر 
کنید ما مثالً برای افتتاح مرکز سرودهای انقالبی و یا برای 
دهه فجر دعوت می شدیم به تهران و یا جاهای دیگر. ما 
هنرمندان تربت جام بسیار زجر کشیده ایم و برای انقالب 
هم خیلی زحمت کشیدیم. نخستین کاری که برای انقالب 
ضبط کردم در سال 1357 و با این شعر بود: حاال که آیت هللا 
آمد به ملک ایران... با صدای استاد کریمی و پخش هم شد. 
من در بیشتر جشنواره های فجر و... گروه می بردم. این ها از 
گلوی خودشان و زن و بچه هایشان زده اند تا این موسیقی 
را که بخشی از فرهنگ این سرزمین است زنده نگه دارند؛ 
ذوالفقار یکی از همین آدم ها بود که برای این موسیقی بسیار 

زحمت کشید.

روزی که سراغ ذوالفقار عسکریان رفتم

ضبط بیش از 200 آلبوم
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پورحمیدی به تراکتور پیوست
تــراکــتــور، حسین  بــاشــگــاه  ــی  ورزشـ مــعــاون  رحیمی  علیرضا  اعـــام  بــا 
اول،  نیم فصل  در  اراک  آلومینیوم  فوتبال  تیم  دروازه بـــان  پورحمیدی 
این  ورزش  گــزارش سرویس  به  پیوست.  تراکتور  به  قـــراردادی  عقد  با 
دروازه بان فصل گذشته از استقال به صورت قرضی راهی آلومینیوم 
نیز  بازیکن  این  به استقال،  انتقال سعید مهری  با  بود و حاال  شده 
گفته می شود  که  اســت  در حالی  ایــن  اســت.  تراکتور ملحق شــده  به 
و  داشــت  خواهد  اراکی ها حضور  جمع  در  فصل  پایان  تا  پورحمیدی 

سپس به تراکتور اضافه می شود.

 مذاکرات جدی پرسپولیس
 برای جذب فرجی

مسئوالن باشگاه پرسپولیس در حال مذاکره با مسئوالن شهر خودرو 
برای جذب فرشاد فرجی هستند. به گزارش تسنیم باشگاه شهر خودرو 
گفته  و  نرم می کند  پنجه  و  مالی دست  با مشکات  که  است  مدتی 
می شود نفراتی مثل قاسمی نژاد و فرجی از این تیم جدا خواهند شد تا 

قسمتی از مشکات این تیم برطرف شود. 
اضافه  پرسپولیس  لیست  بــه  فــرجــی  نــدهــد  رخ  خــاصــی  اتــفــاق  اگــر 
خواهد  شد. پرسپولیس برای جذب این بازیکن مبلغی را بابت صدور 

رضایت نامه به باشگاه شهرخودرو پرداخت خواهد کرد.

رد پیشنهاد ۷ میلیاردی تراکتور از سوی کیانی
معاون ورزشی باشگاه تراکتور مدعی شد هافبک دفاعی سابق این تیم 
ایسنا،  به گزارش  را رد کرده است.  باشگاه  این  پیشنهاد ۷ میلیاردی 
علیرضا رحیمی در خصوص جذب نشدن مهدی کیانی توضیح داد: او 
برای بازگشت به تراکتور پیشنهادی ۹ میلیاردی برای یک فصل و نیم 
قــرارداد باشگاه  او باالترین رقم  داد که ما نتوانستیم قبول کنیم و به 
را پیشنهاد دادیم یعنی ۷ میلیارد برای یک فصل و نیم؛ ۲.۵ میلیارد 
برای نیم فصل باقیمانده و ۴ میلیارد برای فصل بعد. متأسفانه کیانی 
این پیشنهاد را قبول نکرد و ما هم  نمی توانستیم باالترین از این مبلغ 

به او بدهیم. 

 سه ستاره سپاهان 
غایبان بزرگ دیدار با آلومینیوم 

سه بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان قادر به همراهی این تیم در بازی 
بیرون از خانه مقابل آلومینیوم اراک نیستند.

دلیل  به  )چهارکارته(  استنلی  کــی روش  و  کارته(  سه  رفیعی)  ســروش 
محرومیت قادر به همراهی زردپوشان در این مسابقه نیستند. شایان 
تیم  غایب  دیگر  مصدومیت،  دلیل  بــه  نیز  سپاهان  مــدافــع  مصلح 
و  اراک  آلومینیوم  دیــدار  است.  اراک  آلومینیوم  با  مصاف  در  نویدکیا 
از ساعت 1۵:30 آغاز   سپاهان اصفهان روز شنبه شانزدهم اسفند و 

می شود.
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تور گل گهر برای صید شاه ماهی شهرخودرو    باشگاه گل گهر سیرجان با ارسال نامه به باشگاه شهرخودرو خواهان جدب امین قاسمی نژاد شد. به گزارش فارس، مسئوالن باشگاه گل گهر سیرجان 
با ارسال نامه رسمی به باشگاه شهرخودرو خواستار جذب امین قاسمی نژاد در نیم فصل دوم شد. قرار است مذاکرات باشگاه سیرجانی با باشگاه شهرخودرو ادامه داشته باشد تا در صورت توافق طرفین 

این بازیکن راهی گل گهر سیرجان شود. قاسمی نژاد از استقالل هم پیشنهاد دارد.

دنیای ورزش

تلگرامی

ــد در  ــرد ایـــــران مــی گــوی ــریــن مــ ســریــع ت
سال های اخیر رکوردهای دوومیدانی ایران 
پایین آمده و پشتوانه سازی انجام نشده، 
سهمیه های  تعداد  افــزایــش  نتیجه  در 

المپیک کار سختی است.
به نقل از ایسنا، سریع ترین مرد ایران بعد 
از مدت ها در مسابقات دوومیدانی داخل 
سالن ایران شرکت کرد و رکورد خوبی از 
خود به جا گذاشت. تفتیان در دوی ۶0 
متر زمان ۶.۵۴ ثانیه را ثبت کرد که در 
بین 10 رکورد برتر این ماده قرار گرفت و 
حاکی از وضعیت آمــادگــی ایــن دونــده 

المپیکی است. 

ملی پوشان در مسابقات داخلی»
تفتیان حضور در مسابقات داخل کشور 
اشاره و بیان کرد: باعث خوشحالی بود 
که بعد از مدت ها در مسابقات داخلی 
شرکت کــردم. نیاز است که ملی پوشان 
در مــســابــقــات ایـــــران حــضــور داشــتــه 

و  مسابقات  سطح  روی  چـــون  باشند 
انگیزه جوان ترها تأثیر دارد و باعث رشد 
هدف  اصلی ترین  می شود.  دوومیدانی 
ما هم استفاده از این فضا و کمک به 

دوومیدانی است.
بــرنــامــه هــای  کـــه  ــانـــی  زمـ از  افــــــزود:  او 
فــدراســیــون  بــا  را  المپیک  ــازی  ــاده سـ آمـ
هماهنگ کردم، نظرم این بود به گونه ای 
برنامه ریزی کنیم که امکان شرکت در این 
مسابقات را داشته باشم و خوشبختانه 
بعد از اردوی ۵0 روزه در فرانسه به ایران 

برگشتم و مسابقه دادم.

نگاه غیر مادی»
دونده المپیکی ایران در پاسخ به این سوال 
که نحوه قرارداد شما با باشگاه پلیمرخلیج 
فارس چگونه است و از مبلغ آن رضایت 
داریــد؟ گفت: نگاهم مــادی نبود و تنها 
هدفم از شرکت در مسابقات مسائلی بود 
که مطرح کردم. در مورد قرارداد صحبتی 

اولویت  در  برایم  ایــن چیزها  و  نداشتم 
نبود. پلیمرخلیج فارس تیم خوبی است 
که جوانان زیادی را حمایت می کند، آن ها 
را تحت پوشش قرار داده است و از این 

طریق به دوومیدانی کمک می کند. 

مسابقات بین المللی در مشهد»
تفتیان در مورد برنامه آماده سازی خود 
تا المپیک گفت: مدتی در تهران تمرین 
می کنم و احتماالً یک اردوی 10 روزه در 
اگــر مسابقات  مشهد خواهم داشـــت. 
بین المللی مد نظر فدراسیون در مشهد 
برگزار شود، در آن شرکت می کنم و اواخر 
فروردین هم دوباره به فرانسه برمی گردم تا 
تمرینات فضای باز را زیر نظر مربی ادامه 
دهم  و در چند مسابقه شرکت کنم. در 
برنامه ام روز بیستم فروردین را برای شروع 
اردوی فرانسه اعــام کــرده ام که تا زمان 
المپیک ادامه دارد. امیدوارم همان تاریخ 

اعزام شوم و کار به خوبی پیش برود. 

سهمیه های المپیک»
او در پاسخ به این سؤال که با شناختی 
که از وضعیت دوومیدانی دارید آیا تعداد 
سهمیه های ما در المپیک افزایش پیدا 
می کند؟ گفت: امیدوارم این اتفاق بیفتد. 
در حال حاضر فکر می کنم که سهمیه 
آقای پیرجهان از طریق رنکینگ قطعی 
شده است، امیدوارم دوستان دیگر هم 
بهترین رکوردهای خود را بزنند و ورودی 
را کسب کنند، اما سهمیه ها در مقایسه 
با المپیک ریــو به صــورت چشمگیری 
کاهش پیدا کرده و رکوردهای دوومیدانی 
ایران پایین آمده است. از طرفی می بینیم 
که دوومیدانی ما از ورزشکار خالی شده و 
در سال های اخیر پشتوانه سازی صورت 

نگرفته است.
دونده المپیکی ایران ادامه داد: فقط من 
و  گرفته ایم  و احسان حــدادی سهمیه 
کار برای ورزشکاران دیگر خیلی سخت 

است. 

آخرین بازی رسمی فوتبال ایران در سال 13۹۹ بین تیم های پرسپولیس و تراکتور در دیدار 
سوپر جام خواهد بود، اما زمان این بازی دوباره تغییر کرد. طبق برنامه اولیه سازمان لیگ 
قرار بود سوپر جام فصل ۹۹-۹۸ فوتبال ایران در نیم فصل لیگ 
برتر برگزار شود، اما با تغییر برنامه، زمان این بازی در روز بیست 
و هفتم اسفندماه اعام شد. اما حاال با اعام برنامه هفته 
هجدهم تا بیستم لیگ برتر و همچنین در نظر گرفتن زمان 
مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، عماً دیدار 
سوپر جام در سال ۹۹ برگزار نخواهد شد. پرسپولیس، قهرمان 
لیگ برتر و تراکتور، قهرمان جام حذفی در روز بیست و دوم 
اسفندماه باید در دیدار حذفی به ترتیب به مصاف تیم های مس نوین کرمان و شهرداری 

ماهشهر بروند و همچنین بیست و هشتم اسفندماه نیز در لیگ برتر بازی کنند.

به گزارش ایلنا، امیر ساعد وکیل، مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده 
محرومیت عیسی آل کثیر اظهار کرد: دو روز بعد کمیته انضباطی AFC طی نامه ای به 

باشگاه پرسپولیس از آن ها خواست که الیحه تکمیلی 
ارســال کنند و به این نامه هیچ پاسخی داده نشد و 
همین موضوع باعث شد AFC حکم محرومیت عیسی 
آل کثیر را صادر کند. این حرف من نیست و در حکم 
AFC صراحتاً عنوان شده که عدم ارسال الیحه تکمیلی 
از سوی پرسپولیس باعث شده که این حکم تایید و به 
سرعت صادر شود. این صحبت های ساعد وکیل و ادعای 

او حکایت از این دارد که کم کاری مشاور حقوقی وقت پرسپولیس که به گفته او توسط 
 یحیی گل محمدی به باشگاه معرفی شده در محرومیت آل کثیر نقش داشته است.

اتهام جنجالی به یحیی درباره عیسی آل کثیرسوپرجام فوتبال ایران دوباره به تعویق افتاد

اعضای هیئت مدیره استقال پس از ۴۸ 
ساعت از برکناری محمود فکری سرانجام با 
فرهاد مجیدی به توافق نهایی دست یافتند 
تا وی هدایت این تیم را در آستانه بازی با 

فوالد برعهده گیرد.
هرچند انتخاب مجیدی محتمل بود، اما با 
این حال از آنجا که اعضای هیئت مدیره 
استقال تمایل نداشتند، تنها یک کاندیدا 
باشند،  تیم خــود داشته  بــرای مربیگری 
در اقدامی عجیب صبح روز چهارشنبه 
با ساکت الهامی سرمربی فصل گذشته 
تا  کردند  مذاکره  نیز  تهران  تراکتورسازی 
در این رهگذر نام ساکت الهامی هم به 
میان کاندیداهای مربیگری استقال بیاید 
اما همزمان با مذاکره احمد مددی با این 
مربی، در شمال شهر اعضای هیئت مدیره 

با فرهاد مجیدی به توافق رسیده بودند.
بــرای سومین بار  حاال فرهاد مجیدی 
که  او  اســـت،  برگشته  استقال  بــه 
ــن پــس از بــرکــنــاری شفر  پیش از ای
سرمربی  عــنــوان  بــه  استراماچونی  و 
ــتــخــاب شـــده بـــود حــاال  اســتــقــال ان

به  دارد  برعهده  دشــوار  مأموریتی 
آرایشی  بــا  دلیل  همین 

متفاوت پا به عرصه 
مربیگری گذاشت تا 
شاید بتواند فاصله 
۶ امتیازی با صدر 
جبران  را  جـــدول 
استقالی  و  کند 
از  پـــــس  را  هـــــا 
سال ها به عنوان 
قهرمانی  ارزشمند 

برساند.

فرهاد مجیدی که در دوره سعادتمند به 
صــورت پنهانی با فــراز کمالوند در ارتباط 
بود، حاال از این رابطه رونمایی کرده و او 
کرده  به عنوان مدیرفنی خــود معرفی  را 
بــه عــنــوان مغز  از وی  البته بهتر اســت 
متفکر مجیدی نام برد، در کنار او نام پیروز 
به عنوان دستیار دیــده می شود،  قربانی 
اما فرهاد یک انتخاب تکراری نیز داشت 
و با انتخاب بهزاد غامپور به عنوان مربی 
گلرها فهرست خود را تکمیل کرد تا به این 
ترتیب مسئوالن باشگاه استقال با آن ها 

وارد همکاری شود.
اما پرسش کلیدی اینجاست، رقم قرارداد 
مجیدی به چه میزان است؟ گفته می شود 
قرارداد مجیدی بستگی به شرایط استقال 
بــازی هــای  در  بتواند  چنانچه  او  و  دارد 
لیگ برتر و حذفی و لیگ 
قــهــرمــانــان آســیــا موفق 
ــد رقــم  ــوان شــــود، مــی ت
قابل قبولی را دریافت 
مدت  طرفی  از  کند، 
زمان قرارداد مجیدی با 
استقال دو و نیم فصل 
ــن اتــفــاق  ــت کــه ایـ اسـ
به  مشروط  هم 
کسب نتایج 
قابل قبول 

است.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تأکید کرد 
با نگاه المپیکی، باید بعد از توکیو کادر با 
انرژی و جوانی رأس این تیم قرار بگیرد و او 
هم برای کمک و همفکری در کنار کشتی 
بماند.محمد بنا در گفت وگو با تسنیم، در 
مورد عملکرد نفرات اعزامی به تورنمنت 
اوکراین اظهار کرد: در ماه فوریه، همین یک 
مسابقه برگزار می شد و نگاه ما این بود که 
می توانیم در آن شرکت کنیم. زمان خوبی 
برای ما بود و از طرفی بچه هایی که سهمیه 
گرفته بودند، از نورسلطان به این طرف هیچ 

مسابقه ای نداشتند. 
سرمربی تیم کشتی فرنگی در پاسخ به 
این پرسش که آیا به ترکیب اعزامی به 
المپیک  سهمیه  و  گزینشی  مسابقات 
رسیده اســت، تصریح کــرد: طبیعتاً بله، 
هم  ــن  ــرای اوک مسابقات  همین  منتظر 

بودیم که در دو سه وزن عملکرد 
کنیم  بـــررســـی  را  کــشــتــی گــیــران 
ــد خـــدا در چــنــد روز  بـــه امــی و 
خواهد  مشخص  ترکیب  آینده 
شـــد. البته هــنــوز وقـــت داریـــم، 
ــون خــواســتــه اســت  ــدراســی ــا ف امـ

بدهیم.  را  نــهــایــی  لیست 
اگــر بــاز فرصت بدهند، 

را  لیست  مــی تــوانــیــم 
تــا یک  بــاز بگذاریم 
به  بیشتر  مــقــدار 
جمع بندی برسیم.
وی در مورد حضور 
در  نفرات جدید 
آیــنــده  اردوی 
تیم ملی گفت: 
تعدادی جوان 

را از لیگ رصد کردیم که به تمرینات اضافه 
نمی شود.  اضــافــه  کسی  دیگر  و  شدند 
اردوی خارج از تهران هم دیگر نمی توانیم 
داشته باشیم. با شرایط فعلی بیماری کرونا 
در تهران هم خیلی می ترسیم و با احتیاط 
بیشتری کار را دنبال می کنیم. محمد بنا 
در پایان با اشاره دوباره به آینده نامعلوم 
خود در تیم ملی بعد از مسابقات المپیک، 
تصریح کرد: همه این ها برمی گردد به اینکه 
چه کسی مسئولیت تیم اعزامی به نروژ 
را دارد. باید پله به پله جلو برویم. شاید 
در المپیک نتیجه خوبی نگیریم و به من 
گفتند برو، البته که علیرضا دبیر به من 
لطف دارد و حمید سوریان هم مثل پسرم 
دارد.  مــن محبت  بــه  و همیشه  هست 
اول باید ایــن المپیک را رد کنیم و بعد 
اینکه  به جهانی. ضمن  برسیم 
ارث  ملی  تیم  سرمربیگری 
پــدری کسی نیست. خود 
حمید ســوریــان هــم مثل 
ــاالی ســر کشتی  ــ شــیــر ب
فـــرنـــگـــی هــســت. 
از  موقع  هیچ 
نرفتم  کشتی 
که دوباره 
برگردم. 

کمالوندمدیرفنیمیشود؟

هت تریک فرهاد در بازگشت به استقالل
سرمربیتیمملیکشتیفرنگی:

تیم ملی ارث پدری نیست

ومیدانی از ورزشکار خالی شده  ومیدانی از ورزشکار خالی شده حسن تفتیان:  دو  حسن تفتیان:  دو 
  

در مسابقات در مسابقات 
بین المللی  مشهدبین المللی  مشهد

 می دوم می دوم

 همیلتون:  اعتراض  علیه نژادپرستی 
 از قهرمانی مهم تر است

میان  در  علیه سیاهان همچنان  آمریکا  پلیس  اقدامات  به  اعتراضات 
ستاره های ورزش دنیا داغ است. به گزارش سرویس ورزش بعد از اینکه 
چندی پیش لبرون جیمز آشکارا پلیس آمریکا را متهم به نژاد پرستی 
کرد و با زالتان در این مورد وارد فاز جدال کامی شد حاال همیلتون دوباره 
وارد این اعتراضات شده و اعام کرده در فصل جدید هم این اعتراضات 
به عملکرد پلیس آمریکا را به روش جدیدی ادامه خواهد داد.  لوئیس 
همیلتون دارنده هفت عنوان قهرمانی فرمول یک جهان می گوید مطمئن 
نیست زانو زدن به معنای اعتراض علیه نژادپرستی در مسابقات فصل 

جدید هم پیگیری شود.
به  آمریکایی  سیاه پوست  شهروند  فلوید  جــورج  شــدن  کشته  از  بعد 
دست پلیس، موج عظیمی از انتقادات در جهان به راه افتاد. همیلتون 
و تعدادی از رانندگان فرمول یک هم در مسابقات فصل گذشته با »زانو 
زدن« اعتراض خود را نشان دادند.راننده انگلیسی مرسدس در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر زانو زدن در فصل جدید، گفت: هر کسی باید قادر باشد 
خودش در این مورد تصمیم بگیرد. این یک حرکت سمبلیک است اما 
در حال حاضر می تواند تأثیرات زیادی بگذارد.وی افزود: ما هنوز تصمیم 
نگرفته ایم که امسال هم این کار را ادامه دهیم یا خیر اما انتظار دارند 

در این خصوص با استفانو دومینیکالی مدیر فرمول یک مذاکره کنیم.
از کسب  او  ــرای  ب مــبــارزات  ادامــه  رانــنــده جهان گفت که  پرافتخارترین 
ساله  رانــنــده 3۶  ایــن  اســت.  مهم تر  قهرمانی جهان  عــنــوان  هشتمین 
انگلیسی، یــادآور شد: به هر حال زانو زدن مهم ترین چیز نیست. نکته 
این است که اقدامات واقعی انجام می شود. خواهیم دید چگونه می توانیم 
با هم کار کنیم، چگونه می توانیم به عنوان یک ورزش کارهای بیشتری 

زدن نباشد.«چندی پیش هم انجام دهیم تا دیگر نیازی به زانو 
مشهور  ستاره  جیمز  من لبرون  گـــفـــت:»  هـــم   NBA
و اشتباه ساکت نخواهم هرگز در مــورد شرایط غلط 
راهنمایی کرده و در مورد شــــد. مـــن مـــــردم خــــود را 

اجتماعی،  عــدالــت  ــری،  ــراب نــــژادپــــرســــتــــی و ب
ــان و  ــدگ مـــــــــــواردی کــه ســرکــوب رأی دهــن
می زنم. در جامعه ما وجــود دارد  حرف 
برای  پلتفرم خــود  از  سازی من  شفاف 
ــچــه در  آن ــن کــشــور و در خــصــوص  ایـ
مـــی کـــنـــم. به جهان می گذرد استفاده 

نمی توانم  ــه  وجـ ــه هــیــچ  ــط بـ ــ ــ ــق ــ ــ ف
ورزش  بــاشــم، زیــرا دنــبــال 
ــم که  ــ ــی دان ــ روش م ایــــن 
چـــــــقـــــــدر و صـــدای من 
قــــدرتــــمــــنــــد 

است«.

سمدو: بارسلونا به خاطر 
بی پولی من را فروخت

نــلــســون ســمــدو فــصــل گــذشــتــه عملکرد 
چندان خوبی در ترکیب بارسلونا نداشت 
و اوج استیصال او در لیگ قهرمانان برابر 
دیویس  آلفونسو  مقابل  و  مونیخ  بــایــرن 
جوان رقم خورد. در نهایت نلسون سمدو 
در فصل تابستان از بارسلونا جدا شده و 
راهــی ولورهمپتون شــد. به گـــزارش ورزش 
ایــن مدافع پرتغالی مدعی شد  سه حــاال 
مشکات مالی و نیاز بارسلونا به پول دلیل 
اصلی فروش این بازیکن بوده است. نلسون 
سمدو گفت: »آن هــا به من گفتند که این 
باشگاه از نظر مالی مشکل دارد و من یکی 
از بازیکنانی هستم که می توانم جدا شده و 

سبب تزریق پول به حساب باشگاه شوم«.

کریس رونالدو حق دست 
زدن به المپ ندارد!

کریستیانو  همسر  ــز،  ــگـ رودریـ جورجینا 
رونالدو نمی گــذارد این ستاره پرتغالی در 
خانه کار کند. به نقل از سرویس ورزش او 
در مصاحبه ای در مورد قوانین خانه اش با 
رونالدو صحبت کــرده اســت. او فاش کرد 
اجــازه نمی دهد ستاره پرتغالی المپ ها را 
عوض کند، زیرا خطر آسیب دیدگی برای 
این بازیکن وجود دارد. همچنین کریستیانو 
آشپزی نیز نمی کند و یک آشپز و گاهی 
نیز خود جورجینا رودریگز این وظیفه را بر 

عهده می گیرند.

 رکورد ویژه سیتی 
در لیگ برتر

منچسترسیتی با پیروزی در ۲1 بازی اخیر 
خود، رکوردی جدید را به ثبت رسانده و در 
حالی به این موفقیت نائل شده که در 1۹ 
بازی گذشته خود حتی برای یک دقیقه هم 
از رقبا عقب نیفتاده! به گــزارش سرویس 
بیشتر  وقتی  سیتیزن ها  موفقیت  ورزش 
به چشم می آید که بدانیم پپ گواردیوال 
بازی های  در  نفرات ذخیره سیتی  تمام  از 
اخیر استفاده کــرده و از سیستم چرخی 
برای انتخاب بازیکنانش استفاده می کند، 
از آن مهم تر اینکه سیتی در 1۹ بازی اخیر 
خود در لیگ برتر، حتی بــرای یک دقیقه 
هم از حریفان خود عقب نیفتاده است.

سیتیزن ها در این فصل 1۹ گلزن مختلف 
در تمام رقابت ها داشته اند. عاوه بر این 
پپ گواردیوال تاکنون ۲۹ بازیکن متفاوت را در 
تمامی رقابت ها در ترکیب سیتی به میدان 

فرستاده است.

فدراسیون جهانی شطرنج در اطاعیه ای س
از ترکیب کمیسیون ورزشکاران فیده خبر داد 
که در بین این اعضا، نام سارا خادم الشریعه 

بانوی یک شطرنج ایران دیده می شود.
در جدیدترین رده بندی فدارسیون جهانی س

شطرنج، علیرضا فیروزجا موفق شد چهار 
پله صعود کند و در رده 13 جهان قرار بگیرد.

کشور س باشگاهی  بسکتبال  مسابقات 
بــا پــیــروزی مــس کــرمــان و ثبت نخستین 
شکست بــرای تیم مدعی مهرام به پایان 

مرحله مقدماتی رسید.
گرایی،دارنده دو مدال برنز جهان و طای س

مدت ها  از  پس  گفت:  آسیایی  بــازی هــای 
در  تــوانــســتــم  خــارجــی  مــیــادیــن  از  دوری 
تورنمنت اوکراین به خوبی خودم را محک 
بزنم و خدا را شکر با کسب عنوان قهرمانی 

همراه شد.
از س دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، پس 

اینکه پای خود را مورد عمل جراحی قرارداد، 
ــروز بــرای انجام امــور فدراسیون و  صبح دی
کشتی  فدراسیون  محل  در  ملی  تیم های 

حضور یافت.
فـــدراســـیـــون کــشــتــی بـــه کــشــتــی گــیــران س

اولتیماتوم داده که جریمه دالری کشتی گیران 
دوپینگی را پرداخت نخواهد کرد و این رقم 

باید توسط فرد متخلف پرداخته شود.
در مراسمی با حضور رئیس کمیته ملی س

قهرمانی های سهراب  پــاس  به  و  المپیک 
مرادی در رویدادهای مختلف به خصوص 
المپیک ریـــو، بــا اهـــدای کلید یــک واحــد 

آپارتمان از وی قدردانی می شود.
کمیته حقوقی س رئیس  وکیل  امیرساعد 

ــران در  ای پرونده جــودو  و وکیل  فدراسیون 
دادگاه حکمیت ورزش در خصوص پرونده 
رفع تعلیق جودو ایران گفت: در رأی اخیر به 
طور کاماً صریح و مستقیم رأی فدراسیون 
فدراسیون  تعلیق  بر  مبنی  جــودو  جهانی 

جودو ایران باطل شناخته شد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

ایده مکرون برای تنش زدایی با الجزایر

ما رهبرتان را کشتیم 
ببخشید کشتیم!

رئیس جمهور فرانسه 
در یک اقدام تاریخی، 
ربـــــودن و شــکــنــجــه و 
بومنجل،  عــلــی  قــتــل 
وکیل و یکی از رهبران 

استقالل الجزایر را به رسمیت شناخت. به 
گزارش یورونیوز، این در حالی است که در 6 
دهه اخیر دولــت فرانسه علت اصلی مرگ 
بود.  کــرده  عنوان  »خودکشی«  را  بومنجل 
امانوئل مکرون سه شنبه در یک اقدام رسمی 
و »به نام فرانسه« با دعوت از نوه های علی 
بومنجل ضمن عذرخواهی از آن ها اعالم کرد: 
»دولت فرانسه در سال ۱۹۵۷ مسئول مرگ 
این رهبر استقالل الجزایر بوده است«. این 
حرکت نمادین بخشی از سیاست تنش زدایی 
میان الجزایر و فرانسه در ماه های اخیر است.

یک نشریه آمریکایی:

دنیا نگران خیزش 
نژادپرستی از آمریکاست

قلم  به  یادداشتی  در  ویــک«  »نیوز  نشریه 
»دیوید برنان« نوشت: وقایع اخیر آمریکا، 
تفکرات  از گسترش  را  این کشور  متحدان 
راست گرایی افراطی و سفیدبرترپنداری نگران 
کرده است. به گزارش فارس در این یادداشت 
آمده است: »رهبران جهان و گروه های حقوق 
نگرانی، حــوادث  و  هــراس  با  فراملی  بشری 
ششم ژانویه را نظاره گر بودند و این رخداد، 
بـــرای هــشــدارهــای  نــاخــوشــایــنــدی  تصدیق 
جدی ترین  کــه  ــود  ب زمینه  ــن  ای در  پیشین 
این  درون  از  آمریکا  ملی  امنیت  تهدیدات 

کشور نشأت می گیرد«.
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پیام های راهبردی یک حمله تاکتیکی
الشمری، سخنگوی  زمانی که مهندس نصر  شاید کسی گمان نمی کرد 
جنبش النجباء عــراق اعــالم کرد به دلیل حمله ائتالف آمریکا به پایگاه 
حشدالشعبی، همه توافقات با بغداد درخصوص حمله نکردن به منافع 
ایــاالت متحده لغو شده است، معنای عینی آن در سه روز تحقق یابد. 
صبح چهارشنبه با خبر مهم حمله راکتی به پایگاه عین االسد که متعلق 
به نظامیان ایاالت متحده در استان االنبار است، آغاز شد. پس از آن هم 
گروه های مقاومت عراقی در سه نوبت به وسیله بمب های کنار جاده ای به 
سه کــاروان لجستیک آمریکا در این کشور حمله کردند. همه این موارد 
نشان از تغییر تاکتیک مقاومت در عراق در مقابله با اشغالگران آمریکایی 
دارد. پیش از این، دولت عراق از گروه های مقاومت خواسته بود با توقف 
حمالت خود علیه آمریکایی ها، به آن ها فرصت برنامه ریزی برای خروج از 
این کشور را بدهند. این تقاضا با درخواست رسمی سنتکام از مقاومت 
در راستای همین امر در نهایت سبب شد رهبران مقاومت به این نتیجه 
برسند در راستای احترام به خواست دولت مصطفی الکاظمی، حمله های 
خود را که جلوه عملیاتی از مصوبه پارلمان این کشور برای اخراج نظامیان 
آمریکایی بود، متوقف کنند. حال، پس از آنکه اثری از برنامه ریزی برای 
خروج در میان نیروهای ایاالت متحده دیده نشده و البته در اتفاقی مهم تر، 
جنگنده های اف۱۵ این کشور مواضع حشدالشعبی را در نوار مرزی با سوریه 
در خاک عراق مورد اصابت قرار دادند، مقاومت به این نتیجه رسید صبر 
در برابر اشغالگران دیگر فایده نداشته و آمریکا تنها زبان زور را می فهمد و 
به خوبی ادراک می کند. از همین رو بود که حمالت به کاروان های لجستیک 
ائتالف با شدت بیشتری دوباره آغاز شد. اما این همه آنچه باید اجرا می شد، 
نبود. حساب دیگری هم با نیروهای ائتالف آمریکایی مبارزه با داعش -که 
البته این روزها تغییر کاربری به مقابله با مقاومت داده- وجود داشت که 
تسویه آن ضروری می نمود. ایاالت متحده پس از حدود یک سال دوباره 
به یک پایگاه رسمی رزمندگان حشدالشعبی به وسیله هفت بمب سقوط 
آزاد GBU38 حمله کرده بود که منجر به شهادت شهید مجاهد، سید 
راهی سالم زاید الشریفی، از رزمندگان کتائب حزب هللا شد. از نظر رهبران 
مقاومت این حمله نباید بی پاسخ گذاشته می شد. از همین رو، حمله صبح 
چهارشنبه به پایگاه عین االسد برنامه ریزی و با موفقیت اجرا شد تا آموزه های 
اقدام متقابل، تابع النعل بالنعل عملیاتی شود. از سوی دیگر، برخی گمان 
می کردند حمله آمریکا به پایگاه حشدالشعبی به نوعی ضرب شست جو 
بایدن است که مقاومت گمان نکند دوران شدت عمل ترامپ گذشته است! 
حال، مقاومت با عملیات خود این گزاره را به واشنگتن برگرداند که آن که 
کارت های متعدد بازی را در صحنه تقابلی در اختیار دارد، آمریکا نیست! 
رونمایی از کارت های جدید به نوع رفتار آینده ایاالت متحده برمی گردد؛ 

امری که نهایت آن باید اخراج از عراق باشد.
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پایگاه غیرقانونی آمریکایی هدف 14راکت آرش4 مقاومت عراق قرار گرفت

عین االسد 2
جنگنده های  حمله  به  مقاومت  پاسخ  علوی    
آمریکایی به پایگاه حشدالشعبی خیلی زودتر از 
انتظار نقد شد. منابع عراقی گزارش دادند پایگاه 
در  عین االسد  در  آمریکایی  نیروهای  غیرقانونی 
استان االنبار عراق صبح روز گذشته هدف حمله 
راکتی قرار گرفته است. پایگاه خبری شفق نیوز  نیز 
به نقل از یک منبع امنیتی مسئول ضمن تأیید 
این خبر گزارش داد پایگاه ائتالف آمریکایی در عین 
االسد هدف حمله چهار راکت کاتیوشا قرار گرفته 
است. اما شبکه الجزیره تعداد راکت هایی که به 
پایگاه اصابت کرده را ۱۰ فروند ذکر کرد. خبرگزاری 
رسمی عراق )واع(  نیز این خبر را تأیید کرد. در این 
میان، کانال خبری صابرین نیوز وابسته به مقاومت 
عراق در خبر اختصاصی خود اعالم کرد ۱4 فروند 
پایگاه عین االسد  به  کیا  کامیونت  از یک  راکــت 
شلیک شده که منابع آگاه اعالم کرده اند در جریان 
این حمله راکتی سه نظامی آمریکایی از جمله 
یک افسر کشته شده اند. این نظامیان از طریق 
هواپیمای وابسته به یگان 386 به پایگاه فرانکفورت 
در آلمان منتقل شده  بودند. منابع مطلع راکت ها 
از نوع هدایت  از نوع ۱22 میلی متری آرش 4  را 

شونده و با کالهک چند تکه ذکر کرده اند. صابرین 
بخش  آمریکایی  نیروهای  داد  گــزارش  هم  نیوز 
نظامی مربوط به خود را در پایگاه عین االسد بسته 
و نیروهای خود را از برج مراقبت خارج کرده اند. 
غرب  در  االنبار  استان  در  عین االسد  پایگاه های 
عراق و پایگاه الحریر در شمال اربیل، دو پایگاه 
نظامی اصلی آمریکا در عراق هستند که گنجایش 
۷ هزار نظامی را دارند. اما این حمله تمام تحوالت 
امنیتی نظامی عراق در روز گذشته نبود. گروه های 
مقاومت در یک روز سه کاروان لجستیکی ائتالف 
قرار  ــاده ای  جـ کنار  بمب های  هــدف  را  آمریکایی 
دادند. این حمالت در مناطق الیوسفیه، السماوه و 
الحله انجام شد و گروه قاصم الجبارین مسئولیت 
آن را بر عهده گرفت. در ماه های اخیر کاروان های 
حامل تجهیزات لجستیک برای نظامیان آمریکایی 
عراق  در  مختلف  نظامی  پایگاه های  در  مستقر 
بارها به صورت هفتگی و گاه روزانه هدف انفجار 
گرفته اند.  قــرار  جــاده  کنار  تعبیه شده  بمب های 
گــروه هــای عراقی پیش از ایــن اعــالم کــرده بودند 
مهلت ارائه شده به دولت مصطفی الکاظمی برای 

اخراج نیروهای آمریکایی به پایان رسیده است.

عکس نوشت

نخستین وعده ای که بایدن زیرش زدنخستین وعده ای که بایدن زیرش زد
انتشار گزارش محرمانه آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی که در آن 
به صراحت بر نقش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به عنوان 
تأییدکننده عملیات قتل یا دستگیری او تأکید شده پیامدهای مورد 
انتظار را برای شاهزاده جوان سعودی به همراه نداشت. جو بایدن در 
کارزار انتخاباتی وعده داده بود بر سر ماجرای قتل روزنامه نگار ناراضی 
عربستانی کوتاه نخواهد آمد و با عامالن اصلی این جنایت برخورد 
خواهد کرد. این وعده درست زمانی که با انتشار گزارش محرمانه 
سرویس های اطالعاتی آمریکا موعد تحقق آن فرا رسید زیر سایه مهم 
جلوه دادن منافع راهبردی ایاالت متحده قرار گرفت و عملی نشد.

دریـچـه

روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه پرونده ای را به ادامه جنبش 
طرفدار تئوری توطئه راست تندرو یا کیو اِنان اختصاص داده 
است. این افــراد معتقداند توطئه ای پنهان از سوی دولت 
پنهان در ایاالت متحده علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
پیشین و هواداران او در جریان است. طرفداران این تئوری 
بسیاری از بازیگران لیبرال هالیوود، سیاستمداران و مسئوالن 

عالی رتبه را متهم به دست داشتن در حلقه قاچاق بین المللی کودکان می کنند. طرفداران 
کیو اِنان که هسته اصلی گروه حمله کننده به کنگره آمریکا را اختصاص داده بودند، پس 

از سخنرانی اخیر ترامپ، امروز دوباره در آمریکا گردهمایی بزرگی را تشکیل خواهند داد.

روزنامه نیویورک تایمز عکس اصلی صفحه نخست خود 
را به افزایش تلفات مردم میانمار در مقابل نیروهای نظامی 
این کشور اختصاص داده است. در حالی که چندین نفر 
از معترضان با شلیک مستقیم گلوله نیروهای انتظامی و 
نظامی -که کودتای اخیر در این کشور را طرح ریزی کرده اند- 
در روزهای اخیر از پا درآمده اند، کشته شدن زنی 32 ساله که 

برای خرید خوراکی برای کودکش در خیابان هدف گلوله نظامیان قرار گرفت، جهان را شوکه 
کرد. این روزنامه همچنین در گزارشی از باال گرفتن فعالیت اتحادیه کارگری در آمریکا علیه 

شرکت آمازون و قوانین ناعادالنه اش علیه کارگران خبر می دهد.

نیویورک تایمزلیبراسیون

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی)ع( در نظر دارد 
تهیه و تحویل مقدار3000 متر سینی کابل گالوانیزه و همچنین 
1500 عدد براکت افقی فکی جهت سینی کابل را از طریق مناقصه عمومی 
واگ�ذار نماید ، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوش�نبه 
مورخ 1399/12/18  ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات 
ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org/  )تلفن 051-31305243(

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند . 

آگهی مناقصه
99
12
57
5

تلفنتوضیحات  قیمت پایه )ریال( وضعیت تصرف  مساحت 6دانگ)متر مربع (پالک ثبتیمحل وقوع  ملکمشخصات ملک کدملکشرایط پرداخت)گروه(ردیف 

عرصه واعیان یک باب ساختمان .الف1
نیشابور-حاشیه خیابان مهرآباد ونبش مهرآباد5 

42222060دارای امتیازات آب ،برق وگاز 9.030.000.000باوضع موجود7751704343کنار ترمینال کفکدک نیشابور

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت فرآورده های لبنی بینالود 

نیشابور)سهامی خاص( به شماره ثبت24 
و شناسه ملی10860009796

ازکلی��ه س��هامداران ش��رکت دع��وت بعمل 
می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده که در مورخه 1399/12/27 ساعت 
10 صبح ک��ه در محل نیش��ابور , بخش زبرخان 
, کیلومت��ر 21 جاده نیش��ابور به مش��هد , جنب 
پمپ بنزین  با کدپستی 9346113154 برگزار 

می گرددحضور بهم رسانند.
دستورجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور 

فوق العاده:1- انتخاب بازرس��ین 
 هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی 

بینالود نیشابور ع 9
91
26
72

 ب��ا توجه به تصویب مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ 
1399/07/27 در اج��رای م��اده 44 الیح��ه اصالح��ی 
قان��ون تج��ارت مبنی بر تبدیل کلیه س��هام ش��رکت 
از بی نام به با نام، لذا از کلیه س��هامداران ش��رکت 
دع��وت به عمل می آی��د از تاریخ انتش��ار این آگهی 
به مدت 6 ماه نس��بت به تبدیل س��هام خود به مرکز 
ش��رکت زیبا اس��کان کادوس به ش��ماره شناسه ملی 
دوم  فلک��ه   – ته��ران  آدرس،  ب��ه   10720223072
صادقیه – مجتمع گلدیس – طبقه 11 واحد 21 کدپستی 
1451796936 مراجعه نمایند.بدیهی است که پس از 
انقضای مدت مذکور کلیه س��هام بی نام شرکت باطل 
شده تلقی می گردد.                                                                                                                         

هیئت مدیره 

,ع
99
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 آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام 
به با نام در رعایت ماده 

44 الیحه اصالحی قانون تجارت

س���ند .کارت ماش���ین. کارت س���وخت خودروی پراید 
132 م���دل 1388 رن���گ س���فید رو غن���ی ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  ای���ران 36   ج 44  انتظام���ی 923 
 S1422288133395 3253643 و ش���ماره شاس���ی
به مالکیت حس���ین زهرائی زنگالنلو مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
, 9
91
26
88

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی خ���ودروی پژو پارس م���دل 1386 رنگ 
مش���کی متالیک به ش���ماره انتظامی 193 ج 41 ایران 
88  ش���ماره موتور 12686002344 و ش���ماره شاسی 
51003133 به مالکیت فرزین خطیبی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 9
91
26
86

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

در  هریتِیج  اندیشکده  سلطانپور    امیرمحمد  مترجم:   
در  اسلحه  کنترل  برای  بایدن  دولت  برنامه های  مقاله ای، 
حادثه  سالگرد  سومین  در  نمی داند.  تأثیرگذار  را  آمریکا 
تــیــرانــدازی در دبــیــرســتــان پــارک لــنــد فــلــوریــدا، جــو بایدن 
تالش هایش برای اجرای سیاست جدید حمل سالح را آغاز 
کرد؛ اما به جای اینکه به شکلی ریشه ای دالیل حمل و 
استفاده از سالح را مــورد توجه قــرار دهــد، فقط از لحاظ 
ظاهری قصد دگرگون کردن شرایط را دارد که بعید است 

تأثیر خاصی در باال بردن امنیت در آمریکا داشته باشد.
بایدن از کنگره خواسته استفاده از سالح های تهاجمی و با 
ظرفیت خشاب باال را ممنوع کند، همچنین بررسی پیشینه 

فرد خریدار در همه زمینه ها را الزامی کرده و شرکت های 
راحتی  به  نتوانند  تا  بگذارد  فشار  تحت  را  اسلحه سازی 
به  را  می شوند  مصرف  جنگ  میدان  در  که  اسلحه هایی 

خیابان ها بیاورند.

ممنوعیت سالح های تهاجمی»
که  نیمه خودکار  ســالح  از  استفاده  کــردن  ممنوع  مسلماً 
جزو پرفروش ترین اسلحه ها در آمریکا محسوب می شود 
مشکالت ساختاری دارد. متمم دوم قانون اساسی آمریکا 
به صراحت اعالم کرده تمامی مردم قانونمدار می توانند هر 
نوع اسلحه رایــج را بــرای اهــداف قانونی در اختیار داشته 

باشند. مخالفان اسلحه و آن گونه که به نظر می رسد دولت 
با دادن لقب  و  را دور زده  ایــن متمم  ــد  تــالش دارن بایدن 
فراموش  آن ها  را ممنوع کنند.  آن ها  به اسلحه ها،  جنگی 
کرده اند هر نوع اسلحه ای می تواند به عنوان سالح جنگی 
مطرح شود حتی اگر اسلحه های کمری باشد که به صورت 

تک تیر است و حتی تفنگ های چخماقی قدیمی!
در  نیمه اتوماتیک  اسلحه  محبوب ترین  که   AR۱۵ تفنگ 
و  عجیب  استفاده  هیچ شکل  می شود  محسوب  آمریکا 
از آن  نتواند  یا کمبود چیزی که شهروند عــادی  و  غریب 
استفاده کند را ندارد که بتوان به آن سالح جنگی لقب داد. 

سالح تهاجمی را نمی توان با شکل کالیبر، سرلوله یا نواخت 
استفاده  بلکه  داد  لقب  غیرخطرناک  یا  آن خطرناک  تیر 
راحت تر مثل AR۱۵ یک سالح را ایمن تر هم می کند. حتی 
را  اصطالح جنگی خود  به  اسلحه های  مجرمان  همه  اگر 
تحویل دهند و دیگر از آن اسلحه ها استفاده نشود، تغییر 
خاصی در میزان جرایم مربوط به اسلحه به وجود نخواهد 
کــه در دسته  تفنگ هایی  بــا  آن هــا  از  آمــد چــون بسیاری 

غیرجنگی قلمداد می شوند اتفاق می افتد.
خشاب  ســالح هــای  از  اســتــفــاده  ممنوعیت  خصوص  در 
تــصــور شود  اگــر  بــه همین ترتیب اســـت، چــون  نیز  بــاال 
تیراندازی های کور بدین وسیله کنترل خواهد شد باید تأکید 
کنیم بسیاری از مجرمان چندین اسلحه با خود دارند و پر 
کردن دوبــاره تفنگ زمان خاصی را از آن ها تلف نخواهد 
کرد. تنها تأثیری که می توان در این زمینه مشاهده کرد در 
تقابل رودرروی پلیس با مجرم است که در این زمان مأموران 

امنیتی دست باالتر را خواهند داشــت؛ اما از طرف دیگر 
نباید فراموش کنیم که خیلی از آمار مرگ و میر با استفاده 
از اسلحه، به خودکشی مربوط می شود که ظرفیت خشاب 

در آن نامرتبط است.
چک کردن پیشینه خریداران اسلحه نیز آنچنان دردی را 
دوا نخواهد کرد چون بسیاری از مجرمان سالح های خود را 

از کانال های غیررسمی تهیه می کنند.
این  از  هیچ کدام  بگوییم  به صــورت خالصه  بخواهیم  اگر 
راهکارهای دولت بایدن نمی تواند آمریکا را امن تر از قبل 
باید مورد  کنترل خشونت  برای  راه هــای عقالنی تری  کند. 
استفاده قرار گیرد چون مشکالت روانی و جرایم مرتبط با 
اسلحه مباحث بسیار پیچیده تری هستند که کنترل آن 
افراد  رفتاری  و  ذهنی  بر جنبه های  نیازمند سرمایه گذاری 
برنامه ای برای چنین  در بلند مدت است که آمریکا فعالً 

سیاست هایی ندارد.

اتاق فکر
اندیشکده هریتِیج بررسی کرد

مشکالت بایدن برای کنترل اسلحه 
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