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از تجربه نگاری فعالیت های فرهنگی مساجد غفلت کردیم
گفت وگو با حجت االسالم نجاتی به بهانه سالروز تشکیل کانون های فرهنگی هنری مساجد

 ............ صفحه های 2و3 رواق

7 5 4
رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ در گفت وگو با قدس: علی اصغر آزادان، پدر تله تئاتر ایران درگذشت مدیر مؤسسه صلح و ادیان قم در گفت وگو با قدس: 

 :jامام علی
هیچ بنده ای مزه 

ایمان را نمی چشد 
تا دروغ را، شوخی 

باشد یا جّدی، 
مطلقاً ترک کند.

 اصول کافی
ج٢/ص٣۴٠ 
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مدیران به جای البی 
بدهی ها را بدهند

دوست داشت »چاق و الغر«  
به تلویزیون برگردند

دیدار پاپ با آیت اهلل سیستانی 
خط بطالنی بر قرائت داعشی از اسالم

 ............ صفحه 3

 گزارش میدانی قدس از نحوه اجرای طرح حذف دفترچه های کاغذی توسط پزشکان و داروخانه ها  

بیماران و هفت خوان نسخه خوانی الکترونیک

قدس راهکار حل گرانی میوه 
و کاهش داللی را 

بررسی می کند

 ازمزرعه به بازار 
با کشاورزی 

قراردادی

 جامعه  از حدود 15 سال پیش در برنامه های پنج ساله توسعه کشور و اسناد باالدستی 
نظام سالمت، اجرای نسخه نویسی الکترونیک به منظور کاهش هزینه ها یک ضرورت 
قانونی عنوان شده اما این برنامه به دالیل مختلف عملیاتی نشد؛ درهمین راستا سازمان 
تأمین اجتماعی به حذف دفترچه درمانی رو آورده و سازمان بیمه سالمت نیز اعالم 
کرده تا شهریور 1400، بساط دفترچه های کاغذی را جمع می کند.  فرایند دشوار »حذف 
دفترچه های بیمه درمانی« از ابتدای اسفند امسال توسط سازمان تأمین اجتماعی آغاز 
شده است. طرحی که بر اساس آن، گروه های پزشکی طرف قرارداد با سازمان های بیمه گر 

 ............ صفحه 6ملزم به نسخه نویسی و نسخه خوانی الکترونیکی می شوند...

 اقتصــاد   دســت اندرکاران بخــش کشــاورزی 
معتقدنــد بــا حــذف یارانــه نهاده ها و بــاال رفتن 
قیمت سموم، کود کشاورزی، هزینه های کارگری 
و... افزایش ۳0 تا 40درصدی قیمت نســبت به 
مدت مشــابه سال قبل امری بدیهی است، اما 
این روزها قیمت میوه آن قدر نامتعارف باال رفته 

است که مردم ترجیح...

اظهارنظرهای متناقض انتخاباتی 
دو جبهه سیاسی اصلی

تصمیم اصول گرایان 
نامزد اصلی 

اصالح طلبان را 
تعیین می کند

تعزیرات  حکومتی خراسان 
رضوی وعده بررسی داد

ابطال گزارش
30 میلیاردی 

قاچاق در 
سازمان صمت

 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 2

حزب اهلل و امل از اغتشاشگران 
اعالم برائت کردند

جوکرها در 
جنوب بیروت
 ............ صفحه 8

یـــادداشــت  روز
سید احمد موسوی مبلغ ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

پــس از آتش ســوزی مهیــب چنــد هفته پیش )25 بهمــن( در گمرک اســالم قلعه 
افغانستان واقع در جوار گذرگاه مرزی دوغارون ایران در شرق خراسان رضوی، روز 
شنبه نیز شاهد اتفاق مشابه، این بار در گمرک ابو نصر فراهی در جوار گذرگاه مرزی 

ماهیرود بودیم؛ اتفاقی که به واسطه تکراری بودن...

تأملی بر اتفاقات مشکوک اخیر 
در مرز ایران و افغانستان

 ............ صفحه 2

 همکاران گرامی جناب آقایان سلیمی منشادی   
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را به شما 

و خانواده محترمتان تسلیت  عرض می نماییم.از خداوند متعال رحمت و 
غفران الهی برای آن مرحوم خواستاریم.

مؤسسه فرهنگی قدس
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دانشگاه فردوس�ی مش�هد در نظر دارد مناقصه عمومی پوش��ش بیم��ه تکمیل درمان 
کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و افراد تحت تکفل ایشان را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ش��ماره فراخوان سامانه س��تاد:2099091579000035(برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  
www.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 
ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتشار مناقصه در س��امانه تاریخ1399/12/16 

می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19روزشنبه1400/01/17

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه تاریخ1400/01/28
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12:30 روز شنبه تاریخ1400/01/28

اطالع��ات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد 
مناقصه و ارائه پاکت های

الف: آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی و 
تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934 – 021

دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پوشش بیمه تکمیل درمان کارکنان 
دانشگاه فردوسی مشهد و افراد تحت تکفل ایشان )نوبت اول(

ش�رکت برق منطقه ای خراس�ان در نظردارد انجام عملیات " اصالح فونداس�یون خطوط انتقال و فوق توزیع" را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران

آگهي مزایده عمومي 
شماره 4-99/3 –شناسه ستاد 5099001224000001 -نوبت دوم  

     شركت برق منطقه ای مازندران در نظردارد اجاره 
س�اختمانهای فروش�گاه بلوار خزر،پارکینگ مربوطه و 
فروش�گاه س�تاد ش�رکت را  بصورت یکجا و باهم  برابر 
ش�رایط ذیل و بش�رح اطالعات و جزئی�ات مندرج در 
اسناد مزایده  از طریق مزایده عمومی به افراد متقاضی 
واگ�ذار نمای�د.. پیش�نهاددهندگان جهت ش�رکت در 
مزایده میتوانند از روز پنجش�نبه مورخ  1399/12/14 
لغای�ت روز چه�ار ش�نبه  م�ورخ 1399/12/20 ضمن 
مراجعه به س�ایت "س�تاد" )www.setadiran.ir( نس�بت 
به دریافت اس�ناد مزایده اقدام نموده و اسناد دریافت 
ش�ده را بصورت مهر و امضاء شده  بهمراه سایر مدارك 
درخواس�تی حداکث�ر ت�ا پای�ان وقت اداری » س�اعت 
15:35« روز یکش�نبه  م�ورخ 1400/01/22 در س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت » س�تاد «  بارگ�ذاری 
نم�وده. و ع�الوه برآن فیزی�ك ضمانتناتمه ش�رکت در 
مزایده )پاکت الف( را عینًا  حداکثر تا  یك س�اعت قبل 
از زمان بازگش�ایی مندرج در اس�ناد مزایده  به آدرس 
ش�رکت : س�اری - دبیرخان�ه ش�رکت ب�رق منطقه ای 
مازندران و گلس�تان تسلیم و رسید آنرا دریافت دارند. 
پیشنهادات واصله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت » س�تاد « راس  س�اعت 8/30 صبح روز سه شنبه 
مورخ 1400/01/24 با توجه به شرایط مزایده گشایش 

خواهد شد.
شرایط مزایده:

1- تضمی�ن ش�رکت در مزایده  بمبل�غ 114،000،000 
ریال میباش�د ک�ه باید بصورت یکی از م�وارد چندگانه 

بند مطابق تصویب نامه ش�ماره 123402/ت50659 ه� 
هیأت وزیران و اصالحیه های بعدی آن ارائه گردد

2-حف�ظ امنیت ش�غلی بهمراه رعایت آخرین بخش�نامه 
حقوق و دستمزد ابالغی از س�وی وزارت تعاون ، رفاه و 
امور اجتماعی از س�وی برنده مزایده ب�رای تعداد 4 نفر 
پرسنل موجود در فروشگاههای ذکر شده الزامی میباشد. 

1- مدت اجاره 12 » دوازده « ماه شمسی میباشد .
م�ورخ   ش�نبه  ی�ك  روز  میتوانن�د  پیش�نهاددهندگان 
1400/01/15 ب�ا در دس�ت داش�تن معرف�ی نام�ه از 
اینش�رکت نس�بت به بازدید از محل ه�ای مورد اجاره 
اقدام نمایند. رس�ید دریافت اس�ناد مزایده از س�امانه 
س�تاد جه�ت ارائه ص�دور معرفینام�ه بازدی�د از محل 

الزامی میباشد.
به پیش�نهادهای فاقد مهر و امضاء ، مش�روط ، مخدوش 
و پیش�نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان 

واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاددهنده ها میتوانند برای هریك از ساختمانهای 
مورد اجاره یك قیمت پیشنهادی ارائه داده ولی مالك 
قیمت برنده بر اساس سرجمع قیمتهای ارائه شده برای 
دو فروشگاه میباشد. توضیح حفظ امنیت شغلی پرسنل 

شاغل مطابق اسناد مناقصه الزامی میباشد
س�ایر اطالع�ات و جزئی�ات مربوط�ه در اس�ناد مزایده 

مندرج میباشد.
آدرس  ب�ه  توانی�ر  معام�الت  س�ایت  در  مرات�ب 
WWW.Tavanir.org.ir  صرفا جهت اطالع رسانی درج 

گردیده است . 

 ............ صفحه 5

گفت وگو با کارگردان »بومگرد« درباره چالش ها و ظرفیت های مستند مسابقه ها 

ظرفیتی برای نمایش مردم معمولی
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سردار سالمی: خط مقدم فناوری دنیا را فتح می کنیم   فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: در نظر داریم با کمک جوانان کشور خط مقدم فناوری های پیشرفته دنیا را فتح کنیم. به گزارش فارس، سرلشکر 
سالمی در حاشیه بازدید از نخستین رویداد تا ثریا که در مرکز رویداد شهید فخری زاده در محل النه سابق جاسوسی آمریکا برگزار شد، افزود: هدف اصلی ما در بسیج، این است که مسیر علم و فناوری را به عنوان 
پیشگام و پرچمدار طی کنیم و استعدادهای درخشان جوانان دانشجو و دانشمند کشورمان را پرورش دهیم و آنان را برای نهضت ملی پیشرفت و رشد علم و فناوری در تراز کشورهای پیشرفته جهان آماده کنیم.

 آرشخلیلخانه   اصالح طلبان در ماه های 
اخیر برای  باال بردن موقعیتشان در وزن کشی 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به هر ابزاری 
متوسل شده و به هر گزینه ممکنی چنگ 
ــامــه اعتماد دیـــروز در خبری  مــی زنــنــد. روزن
تصمیم  به  هنوز  اگرچه  الریجانی  نوشت: 
ظاهراً  امــا  نرسیده،  انتخابات  دربـــاره  قطعی 
کاندیداتوری  صــورت  »در  گفته  جمعی  در 
انتخابات  رقابت  وارد  جهانگیری،  اسحاق 

ریاست جمهوری نمی شود«.
فــارغ از ایــن خبر اعتماد، به لحاظ تحلیلی 
کــه الریجانی تمایل  اثــبــات اســت  قابل  نیز 
دارد با حمایت اصول گرایان میانه رو و طیفی 
از اصالح طلبان وارد رقابت شــود. طیفی که 
به باور بسیاری از ناظران، بیش از هر حزب 
کــارگــزاران سازندگی  در  گــروه اصالح طلب  و 
به  باتوجه  آنکه  اســـت؛ حــال  ردیــابــی  قابل 
عضویت جهانگیری در این تشکل سیاسی 
در گذشته و اعالم حمایت رسمی کارگزارانی ها 
از جهانگیری، طبیعتاً الریجانی شانسی برای 

جلب حمایت آن ها نخواهد داشت.

دستتکراریاصالحطلبان»
این ترفند اصالح طلبان ناآشنا نیست. آن ها در 
انتخابات ۹۲ نیز از همین روش استفاده کردند 
اصول گرایان  هماهنگی  شــورای  که  زمانی  و 
به حسن روحانی روی خوش نشان نــداد و 
کــرد، اصــالح طلبان  را معرفی  نامزد دیگری 
دور روحانی را گرفتند و به قول خودشان در 
یا اعتدال گرایان -واژه  ائتالف با طیف میانه 
مطلوب روحانی- عمالً وی را در شرایطی قرار 
دادند که سهم قابل توجهی از کابینه اش را به 

اصالح طلبان اختصاص دهد.
این بار اصالح طلبان می خواهند بخت خود 
از  ایــن روش روی یکی دیگر  تــکــرار  بـــرای  را 
اصول گرایان  به  منسوب  میانه رو  گزینه های 
میان  پیوند  ایــن  سنتی  کاتالیزور  بیازمایند. 
جبهه اصالحات با اصول گرایان میانه، حزب 
کــارگــزاران اســت که سابقه و تجربه طوالنی 
اختیار  در  وقــتــی  حتی  قـــدرت  بــا  پیوند  در 
آنکه  بر  مشروط  دارد.  باشد،  اصــول گــرایــان 
راضی شوند اگر شورای وحدت اصول گرایان بر 
علی الریجانی به اجماع نرسید، آن ها هم از 
معرفی نامزد حزبی یعنی اسحاق جهانگیری 
منصرف شوند تــا شــرایــط اجــمــاع نسبی و 
الریجانی  روی  اصالح طلبان  شــدن  نزدیک 

فراهم شود.
و  گمانه زنی  لحظه  ایــن  تا  این ها همه  البته 
تحلیل های اولیه است؛ چون هنوز مباحث 
اصلی در نهاد اجماع ساز اصالح طلبان آغاز 
نشده اما در تحلیل های اولیه با توجه به نبود 
اقبال انتخاباتی به اصالح طلبان در این دوره، 

حضور یک چهره معتدل و میانه رو از طیف 
الریجانی  علی  اصول گرایان سنتی همچون 

یک فرصت و امتیاز تصور می شود.
در جریان اصول گرایی، هم نامزدها و گزینه ها 
متعددتر از طیف اصالح طلبان است و هم 
تشکل های قوی و مدعی و به نظر می رسد این 
توافق و همکاری شورای ائتالف است که وزن 
نهایی را تعیین می کند و فهرست گزینه ها را 
به سمت کوچک شدن خواهد برد. اتفاقی که 
در مدلی دیگر در  انتخابات مجلس یازدهم 
تقریباً در دقیقه ۹۰ اما آنجا بین شورای ائتالف 

و جبهه پایداری رخ داد.
غالمرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه 
ائتالف به  روحانیت مبارز و میزبان شــورای 
اگــر رئیسی نامزد شــود این  صراحت گفته 
تشکل روحانی از او حمایت خواهد کرد. عالوه 
بر این همین چند روز پیش منوچهر متکی 
سخنگوی شورای وحدت که پیشتر گفته بود 
هنوز وارد مصادیق نشده ایم و حمایت شورا از 
نامزدی علی الریجانی را گمانه زنی خوانده بود، 
گفت: شخصیت آقای رئیسی  اجماع ساز و 
وحدت آفرین است. اگر آقای رئیسی به میدان 
انتخابات وارد شود ما به عنوان شورای وحدت 

قویاً از ایشان حمایت می کنیم.
این اظهارات در حالی است که تاکنون سید 
ابراهیم رئیسی که هم اکنون سکان ریاست 
قوه قضائیه را در دست دارد و به جد در حال 
برنامه تحول دستگاه قضایی است  اجــرای 
نه تنها تمایلش را برای حضور در انتخابات 
اعالم نکرده که منابع مختلف از عزم او برای 
نیامدن می گویند. همین دیروز در مصاحبه ای 
که از محمدرضا باهنر منتشر شد، او از دیدار 
والمسلمین  حجت االسالم  با  شخصی اش 
رئیسی و عدم حضور ایشان در انتخابات خبر 

داد  و گفت اگر ایشان به صحنه بیاید صحنه 
انتخاباتی اصول گرایان کاماًل عوض می شود.

ــورای وحـــدت و از  باهنر کــه خـــود عضو شــ
اصول گرایان  اثــرگــذار  و  شاخص  چهره های 
سنتی به شمار می رود،  درباره احتمال نامزدی 
الریجانی هم گفته است او بدون حساب و 
و  انجام نمی دهد  کــاری  برنامه ریزی  و  کتاب 
به  خبرهایی که می رسد حاکی  است هنوز 

تصمیم نرسیده است.
باهنر که گرایش و تمایلش را به علی الریجانی 
مقاومت  اســـت  معتقد  نــمــی کــنــد،  پــنــهــان 
 ۱۴۰۰ انــتــخــابــات  در  حــضــور  بـــرای  قالیباف 
شکسته خواهد شد و او در نهایت خواهد 
آمد و این اتفاق در غیاب رئیسی از دید او 
اجماع در شورای وحدت و جبهه اصول گرایان 
را دشوارتر می کند. نگرانی او از تکرار همان 
اتفاقی است که در سال ۹۲ رخ داد. چیزی 
که روزنامه اعتماد مدعی وقوع آن است: این ها 
همه بدون احتساب بازی جبهه پایداری در 
فضای سیاسی و جناح اصول گرایان است و 
باید دید شورای وحدت به چه نحو با متعهدان 
به شورای ائتالف نیروهای انقالب از یک سو 
و طیف جبهه پــایــداری تعامل خواهد کرد؛ 
زیرا گزینه های این طیف ها و وزن مهره هایی 
همچون زاکـــانـــی، رســتــم قــاســمــی، مــهــرداد 
بذرپاش، علی نیکزاد و صــادق محصولی را 
انتخابات  تاکنون حضورشان در صحنه  که 
محتمل است، نباید و نمی توان نادیده گرفت.

بازیکارگزاران»
اما در آن سوی معادله به نظر می رسد تصمیم 
حــزب کــارگــزاران اســت که تأثیری ملموس بر 
و  دارد  اصالح طلبان  انتخاباتی جبهه  فضای 
البته می تواند کار را در جریان مقابل سهل و 

یا دشوارتر کند. کارگزارانی ها سه گزینه اصلی 
رفسنجانی  هاشمی  اگــرچــه محسن  دارنـــد. 
می گوید بیش از ۱۰نامزد بالقوه را در جلسات 
حزب بررسی کرده اند. محسن هاشمی، اسحاق 
جهانگیری عضو سابق و فاصله گرفته از حزب 
و محمدجواد ظریف سه چهره ای هستند که 
کارگزارانی ها روی آن ها حساب و کتاب می کنند. 
البته ظریف بارها تأکید کرده که نمی آید و حتی 
یک بار گفته بود اگر می خواهید بیایم و تعهد 
محضری بدهم! اما در عالم سیاست این تعهد 
دادن ها بیشتر تعارف است و بسته به شرایط، 

اوضاع تغییر می کند.
اینجا چالش جدید برای کارگزارانی ها انتخاب 
میان محسن هاشمی پر ریسک و اسحاق 
جهانگیری است که برچسب دولت روحانی 
را بر پیشانی دارد. محاسبات و وزن کشی های 
سیاسی تا این لحظه نشان می دهد هنوز به 
نفع جهانگیری است؛ زیرا بعید است محسن 
هاشمی بتواند اجماع و اقبال اصالح طلبان 
را بدست آورد. ضمن اینکه نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان هنوز قوام و ساختار کامل خود 
را نیافته و گزینه های خود را شناسایی نکرده 
و معلوم نیست فضای غالب در این نهاد که 
حاال جبهه اصالحات ایران نام گرفته با وجود 
تشتت ناشی از انتخابات مجلس، هنوز ابری 
است. با این حال در این طیف از عبدالناصر 
همتی، طیب نیا و البته سید حسن خمینی 
نیز به عنوان گزینه های محتمل و در فهرست 

نام برده می شود.
بیش  امــســال  اینکه  اســت  مسلم  آنچه 
نهایی  نامزد  انتخاب  دیگری  دوره  هر  از 
به  انتخابات،  در  اصالح طلبان  بخت  و 
نهایی  گــزیــنــه  و  اجــمــاع  تصمیم گیری، 

اصول گرایان بستگی دارد.

گزارشقدسآنالینازاظهارنظرهایمتناقضانتخاباتیدوجبههسیاسیاصلی

تصمیماصولگرایان،نامزداصلیاصالحطلبانراتعیینمیکند

 مگر کارگر همان کارگرهای داخل شرکت ها و دولتی ها هستند که دولت حقوق آن ها س
را باال می برد؟ پدر کارگر آزاد درآمده، فکری اساسی بکنید. 9150000810

آقای روحانی، آیا کارشما فقط گفتن علی برکت هللا است؟ چرا از معیشت مردم س
خبر ندارید که کشور آشفته بازار شده است؟ یک روز جنسی از مایحتاج ضروری 
مردم نایاب می شود، چند روز بعد همان جنس با قیمت های بسیار گران و چند برابر 
در بازار فراوان می شود. آقای روحانی، ضعف مدیریت تا کی؟ به خدا قسم زندگی ما 

ملت ایران به زیرخط فقر رسیده است. 9150000334  
لطف کنید موضوع سهمیه بنزین نوروز۹۹را که دولت قولش را داده که بنزین را س

بدهد یا پولش را بدهد پیگیری کنید. چون دولت فراموش کرده. 9150000965
طنزهفته! امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته می چرخد! 9150000215س
آیا امسال سود سهام عدالت برای دارندگان آن واریز می شود؟ 9050000683س
ما مردها هر روز شرمنده زن و بچه های خود هستیم و هر روز سکته می کنیم.  س

9050000621
به مرغ فروشه گفتم مرغ داری ؟ گفت تا یه ماه پیش داشتیم ولی حاال نداریم. س

گفتم داری. می رم تعزیرات حالتو می گیرم. گفت چون می خوام عالف نشی یه سره برو 
بازرسی صمت. راستی سحامک هم خوب جواب میده ها . پرسیدم این دیگه کدوم 
خراب شده ایه؟ گفت با این معلومات مرغم می خواد بخوره! تو چطور سازمان حمایت 

از مصرف کننده رو نمی شناسی؟9150000831   
وقتی دولت و مجلس و بازرسان همه خواب اند البته چون مرغ هر قیمتی باشه س

دارند و می خرند، ما مردم باید مردانه فقط چهار روز مرغ نخریم ببینید چطور دزدان 
بیچاره می شوند. به خدا چند روز نخوریم نمی میریم. 9050000621 

یکی از نشانه های اینکه هم چرخ زندگی مردم می چرخه و هم چرخ سانتریفیوژها س
اینه که مردم در این اوضاع کرونایی در صف های طویل مرغ دولتی ۲۴ هزار تومانی! با 
هم درگیر شوند و توی سر و کله هم بزنند و گیس و گیس کشی راه بیندازند. روحانی 

مچکریم! 9160000436 
می گویند مردم بیرون نروند کروناست آقایان از کاخ باالی شهر تهرانشان پایین س

بیایند و مردم بدبخت را ببینند که چطور صف بسته اند برای روغن و مرغ! مردم از 
تدبیر و گرانی شما کرونا می گیرند. 9050000621 

یادش بخیر اول انقالب جهاد سازندگی چقدر به فکر ارزاق و کمک به آحاد مردم بود س
از برنج و روغن و شکر و گوشت و پنیر و ماهی و حبوبات وخیلی مواد دیگر و متأسفانه از 
وقتی تبدیل به وزارت جهاد شد و همه پست گرفتند و حقوق های آنچنانی دریافت کردند 
از مردم یادشان رفت! حال که وضع مرغ وگوشت وروغن و برنج و بقیه مواد خوراکی بدون 
هیچ تدبیری از سوی این وزارت و وزارت صمت فراهم نمی شود! کاش مجلس محترم این 
دو وزارت را منحل و یک نفر آدم باخدا و آگاه را معرفی کنند که درد مردم را درک و این 
ملت فداکار را از دست آن ها و یک مشت واسطه و دالل نجات دهند به خدا قسم این 

وضع برای کشور ما خوب نیست مردم خیلی تحت فشارند! 9150000214 

روحانی:  متأسفانه مدیریت قیمت ها مناسب نیست
رئیس  جمهور از وزارت صمت خواست با طراحی های ویژه و سریع الوصول ضمن 
کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به 
همراه شفافیت اطالعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش 

قیمت ها اقدام های الزم را انجام دهد.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: 
متأسفانه مدیریت قیمت ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و  معیشت 

مردم فشار وارد کرده است.
وی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات رهبر معظم انقالب در مدیریت قیمت 
کاالهای اساسی، برنامه هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف 
و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوء استفاده و گران فروشی خاطیان 
برخورد شود. با این حال، روحانی اضافه کرد: نباید با اقدام ها، رفتارها و گفتارهایی 
که امنیت و اعتماد اجتماعی مردم را خدشه دار می کند، امواج مخرب و بدبینانه به 

سطح جامعه فرستاده شود.
رئیس جمهور سپس با مثبت ارزیابی کردن تعامل دولت با مجلس شورای اسالمی 
برای تسریع در بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: اگر تصویب الیحه بودجه در 
ابتدا با برخی اختالف سالیق و نظرات مواجه شد، اما در ادامه کار در نهایت تعامل 
و تفاهم سازنده دولت و مجلس برای الیحه بودجه در فضای بهتری انجام گرفت 
و امیدواریم با رفع اشکاالت موجود مصوبات در شورای نگهبان و ابالغ به موقع آن 

زمینه ادامه رشد اقتصادی کشور در سال آینده نیز فراهم شود.

باحکمفرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمی

هوشی سادات جای سعید محمد را پر کرد
ــاســداران  بــا حکم فــرمــانــده کــل ســپــاه پ
هوشی  حسین  سید  اسالمی،  انقالب 
سادات به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیا)ص( سپاه منصوب شد.
به گزارش مهر، سرلشکر حسین سالمی 
پاسدار »سید  در حکمی سرتیپ دوم 
بــه سمت  را  ــادات«  حسین هوشی ســ
االنبیا  خاتم  سازندگی  قــرارگــاه  فرمانده 
کل سپاه  فرمانده  کــرد.  منصوب  سپاه 
همچنین با قدردانی از زحمات و تالش های سرتیپ دوم پاسدار سعید محمد در 
دوره تصدی فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( وی را به عنوان مشاور 
فرمانده کل سپاه منصوب کرد. هوشی سادات پیش از این معاون مهندسی و پدافند 
غیر عامل سپاه بوده که در پی اصرار سعید محمد بر فعالیت های انتخاباتی  و 

مغایرت این فعالیت ها با مسئولیت وی در سپاه، به جای وی منصوب شده است.

براینخستینباردرتاریخکشورانجامشد

 برگزاری دادگاه رسیدگی
 به دادخواست ۴۲ عضو سابق گروهک منافقین

نخستین دادگاه رسیدگی به دادخواست 
۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک و فرقه 
تروریستی منافقین به سرکردگی مریم و 
مسعود رجوی و جمعی از اعضای کادر 
ارشد این گروهک در شعبه ۵۵ دادگاه 
حقوقی و عمومی بین الملل تهران برگزار 
شــد. به گـــزارش مــیــزان، در ابــتــدای این 
جلسه قاضی پورمریدی با اشاره به این 
دادخواست گفت: نخستین بار در تاریخ 
کشور است که این دعوا در شعبه حقوقی مطرح می شود. علت برگزاری دادگاه به 
صورت علنی این است که برای نخستین بار، اشخاصی در رابطه با حبس، شکنجه، 
سلب حقوق و… که توسط گروهک منافقین نسبت به آن ها صورت گرفته مطالبه 

خسارات وارده و پرداخت غرامت می کنند.
در ادامه توسلی وکیل شکات پرونده، گفت: دادخواست در چند بخش تنظیم 
شده است، بخش اول ماهیت گروهک به عنوان یک فرقه و مؤلفه های تشکیل 
یک فرقه و آثار رفتار فرقه ای است. بخش دوم نیز رفتار شناسی این گروهک است. 
وی ادامه داد: گروهک مجاهدین به عنوان یک فرقه خشن و تروریست عملیات 
مسلحانه خود علیه مردم ایران را آغاز کرد که کشتار زنان و کودکان در عملیات 
مختلف و ترور سران احزاب سیاسی نظیر ترور اعضای حزب جمهوری از جمله آن 
بوده است. توسلی با اشاره به مصادیق رفتارهای استثمارگری و ناقض حقوق بشر 
فرقه، افزود: فرقه منافقین نسبت به اعضای آن رفتار عجیبی داشت و اجازه تردد به 
اماکن شهری و عمومی را نمی داد. وی افزود: خواهان های این پرونده افرادی هستند 
که سال ها مورد این آسیب و لطمات قرار گرفتند و درنتیجه تعیین غرامت مالی 

هیچ وقت نمی تواند عمری که از این افراد از دست رفت را برگرداند.

تأملی بر اتفاقات مشکوک 
اخیر در مرز ایران و افغانستان

پیش  هفته  چند  مهیب  آتــش ســوزی  از   پــس 
افغانستان  قلعه  اســالم  گمرک  در  بهمن(   ۲۵(
واقع در جوار گذرگاه مرزی دوغارون ایران در شرق 
خراسان رضوی، روز شنبه نیز شاهد اتفاق مشابه، 
این بار در گمرک ابو نصر فراهی در جوار گذرگاه 
مرزی ماهیرود بودیم؛ اتفاقی که به واسطه تکراری 

بودن برخی آن را مشکوک دانستند.
اما در باره این حوادث، توجه به چند نکته ضروری 
به نظر می رسد. نخست واقعیت کمبود امکانات 
نرم افزاری و سخت افزاری در آن سوی مرز است 
که می تواند در صــورت وقــوع حادثه ای هر چند 
کوچک فاجعه بزرگی را رقم زده و خسارت بسیاری 
درگیری  واسطه  به  دیگر  عبارت  به  کند.  ایجاد 
افغانستان با ناامنی فراگیر، عمالً در طول ۲۰سال 
گذشته ایــن کشور در حــوزه ایمنی مــرزی هیچ 
تدارکی ندیده که این کمبود امکانات در حوادث 
اخیر به روشنی آشکار شد. در کنار این موضوع، 
مشکالت امنیتی و عدم کنترل تحرکات مشکوک 
نیز مزید بر علت شده و همه دست در دست هم 

داد تا وقایعی این گونه رقم بخورد.
به نظر حادثه اسالم قلعه یک اتفاق طبیعی بود که 
به دلیل نبود امکانات به فاجعه ای بزرگ انجامید. 
اما این موضوع گرا به کسانی بود که چشم دیدن 
رابطه نزدیک بین دو کشور هم زبان و هم فرهنگ 
را نداشتند و ایــن حس را به آن هــا منتقل کرد 
که می توانند برای ایجاد ناامنی در مرز روی این 
درنتیجه  کنند.  بــاز  زیرساختی حساب  ضعف 
آنچه در گمرک ماهیرود و به فاصله زمانی اندکی 
از رویــداد نخست اتفاق افتاد را نمی توان صرفاً 
یک اتفاق دانست و به نظر می رسد دست های 
پشت پرده با پیش بردن این دسیسه در صدد 
ضربه زدن به رابطه میان تهران و کابل هستند. در 
نهایت با توجه به چشم انداز بین المللی که نمود 
آن با انتشار خبر آزادسازی بخشی از دارایی های 
بلوکه شده تهران در بانک های عراق و کره جنوبی 
بــه گــوش مــی رســد، پــس از شکست سیاست 
فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، شرایط برای 
کــردن است.  جمهوری اسالمی در حــال تغییر 
این تغییر می تواند در وهله نخست به توسعه 
تجارت تهران با کشورهای همسایه منجر شود 
و این چیزی نیست که برای دشمنان خوشایند 
و  عمومی  ناامنی  فضای  ایجاد  بنابراین  باشد. 
روانی در مناطق مرزی ایران به ویژه با افغانستان 
که روند مثبت و رو به رشدی دارد، می تواند به 
عنوان یک راهبرد مد نظر دشمنان باشد.  تهران 
و کابل در یکی دو سال اخیر نزدیک ترین سطح 
روابــط را تجربه کردند و این در حالی است که 
ایاالت متحده آمریکا با امضای توافق دوجانبه با 
طالبان عمالً به دولت پشت کرده است. واشنگتن 
می خواهد یک متحد همسو در افغانستان داشته 
باشد و برایش فــرق نمی کند به منظور رسیدن 
به این هدف با چه کسی وارد معامله شود. اما 
کابل از این رویه به شدت ناراضی است و تالش 
کشورهایی  با  مناسبات  توسعه  طریق  از  دارد 
مانند ایــران که از این یکجانبه گرایی واشنگتن 
رنج می برند، توطئه یانکی ها را مهار کند. از طرفی 
بخش بزرگی از مرز جمهوری اسالمی با همسایه 
شرقی در کنترل گروه طالبان است و کاخ سفید 
بدش نمی آید با استفاده از این ابزار برای فاصله 
انداختن بیشتر بین تهران و کابل استفاده کند. 
در این شرایط راه هــای جایگزین انتقال سوخت 
مانند احداث خط لوله می تواند به صرفه تر بوده و 
ضریب امنیتی را باال ببرد. این یک طرح راهبردی 
دو سر برد خواهد بود؛ چراکه کابل به انرژی ایران 
و تهران هم به بازار رو به رشد و همچنین مسیر 
ترانزیتی افغانستان برای رسیدن به آسیای مرکزی 
نیاز دارد. با این وجود چنین اقدامی هم مسلماً 
بود  ــه رو خواهد  روب با سنگ اندازی های بسیاری 
و آمریکا که پس از ۲۰ سال اشغال افغانستان 
دوست ندارد این کشور را در دامان ایران ببیند 

در خط مقدم مخالفت با آن قرار خواهد داشت.

 وزیر دفاع: تل آویو و حیفا 
 با اشاره فرمانده کل قوا 
با خاک یکسان می شود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش 
کشورمان  علیه  صهیونیست ها  تهدیدهای  به 
فرمانده  پیش  موضع چندسال  به  اشـــاره  با  و 
معظم کل قــوا مبنی بر با خــاک یکسان کردن 
تــل آویــو و حیفا »در صــورت ســـرزدن غلطی از 
این امر فرمانده  سوی صهیونیست ها« گفت: 
معظم کل قوا تبدیل به طرح شده و با یک اشاره 

فرماندهی اجرا می شود.
به گزارش فارس، امیر سرتیپ حاتمی با اشاره 
به تهدیدهای اخیر از سوی صهیونیست ها 
از سر  اگــر چه  کــرد:  علیه کشورمان، عنوان 
از  ــر  ــزرگ ت ب ــا گــاهــی  استیصال ســگــان آن هـ
می کنند،   تهدید  و  می زنند  حرف  دهانشان 
به خوبی  پیش  سال ها  انقالب  معظم  رهبر 

پاسخ صهیونیست ها را دادند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

ــیــس جــمــهــوری   مــهــدیخـــالـــدی   رئ
ــاره بــه شکست فشار  کــشــورمــان بــا اشـ
ایـــران و  حــداکــثــری آمــریــکــا علیه ملت 
این کشور در  اعتراف دولتمردان جدید 
ــاره تأکید کــرد فعال شــدن برجام  ب ایــن 
آمریکا  از سوی  تحریم ها  لغو  به  منوط 
و ایفای تعهدات کامل همه اعضا است. 
حجت االسالم حسن روحانی در دیدار 
کاوونی«  با »سایمون  روز گذشته خود 
اعالم  ایرلند، ضمن  خارجه  امــور  وزیــر 
آمادگی ایران برای همکاری با نهادهای 
بین المللی برای حل و فصل بحران های 
حل  ــرای  ب راه  بهترین  ــزود:  افـ منطقه، 
ــی در  ــ ــای ــ ــا هـــمـــکـــاران اروپ مــشــکــالت بـ
و  منطقه ای  دوجانبه،  مختلف  سطوح 
احترام  بر  مبتنی  مذاکرات  بین المللی، 
و  تهدید  هــرگــونــه  از  پرهیز  و  متقابل 

فشار است.
بــی عملی  از  انــتــقــاد  بــا  رئــیــس جمهور 
تعهدات  بــه  نسبت  ــا  اروپـ بی تحرکی  و 
برجامی، تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
متعهد به برجام و حفظ آن بوده و تنها 
طرفی است که برای آن هزینه پرداخته 
است، اما این وضع نمی تواند به همین 
شکل تــداوم یابد و برای حفظ و احیای 
برجام اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل از سوی همه اعضای 
عین  در  روحانی  اســت.  برجام ضــروری 
حال خاطرنشان کرد: ایران آمادگی دارد 
پس از رفع تحریم های غیرقانونی آمریکا 
و دست کشیدن این کشور از سیاست 
تــهــدیــد و فــشــار، بــالفــاصــلــه اقــدام هــای 
برجام  مفاد  با  منطبق  را  خــود  جبرانی 
انجام داده و به تعهدات خود عمل کند. 

خروجترامپازبرجام»
یکاشتباهتاریخیبود

وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار با 
اشــاره به نقش ایــن کشور به عنوان عضو 
برای  غیردائم شــورای امنیت سازمان ملل 
دو سال آتی گفت: خــروج ترامپ از توافق 
سایمون  ــود.  ب تاریخی  اشتباه  یک  برجام 
کاوونی با بیان اینکه برجام را به عنوان یک 
توافق بین المللی برای صلح بسیار ارزشمند 
می دانیم، افزود: ما تمام تالش خود را برای 
حفظ برجام انجام خواهیم داد و حاضریم 
هر نقش ممکن که می تواند به بهتر شدن 
ــاره گفت وگوهای همه  ــ آغـــاز دوب و  شــرایــط 

اعضای برجام کمک کند، ایفا کنیم. 
گــذشــتــه همچنین  روز  کـــاوونـــی  ســایــمــون 
با  خارجه  امــور  وزارت  محل  در  با حضور 
محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود نیز 
دیـــدار کــرد. دو طــرف اول بهمن ماه نیز به 
صورت مجازی گفت و گو کرده بودند. پیش 
از این رسانه های ایرلند از این سفر خبر 

داده و اعالم کردند که وزیر خارجه با توجه 
به نقش کشورش به عنوان تسهیل کننده 
امنیت سازمان  ــورای  بــرجــام در شـ ــرای  اجـ
ملل متحد به تهران سفر می کند. الزم به 
از اول ژانویه )۱۲ دی( در  ایرلند  ذکر است 
کنار نروژ کرسی خود در شــورای امنیت به 
عنوان عضو غیردائم را تحویل گرفت و تا 
دو سال عهده دار این سمت است. وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران خرداد 
ماه سال جاری در توییتی از انتخاب اعضای 
جدید غیردائم شورای امنیت استقبال کرد. 

میانجیگریایرلندجوابخواهدداد؟»
حضور وزیرخارجه این کشور اروپایی در خاک 
کشورمان در حالی است که  یک تحلیلگر 
تالش ها  ادامـــه  در  را  اتفاق  ایــن  کشورمان 
بــرای میانجیگری بین جمهوری اسالمی و 
غرب ارزیابی کرده اند. رضا حجت شمامی 
تصریح کرد: همان گونه که کاوانی پیش از 
آغاز سفرش به تهران هم گفته ایرلند جزو 

طــرفــداران برجام است و مشتاق است در 
نقش خود به عنوان تسهیل کننده اجرای 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، گفت وگوهای 
نزدیک با همه بازیگران را حفظ کرده و همه 
طرف ها را به رعایت کامل توافق ترغیب کند. 
اما رضا حجت شمامی درباره موفقیت این 

میانجی گری تردیدهایی وجود دارد.
حقیقت  می گوید:  سیاسی  تحلیلگر  ایــن 
آن است که ایران همواره بر اصل گفت وگو 
کشورهای  نقش آفرینی  امــا  داشته،  تأکید 
اساس  بر  باید  از یک سو  برجام  از  خــارج 
بــا هــدف تحمیل  نــه  و  واقع بینی  و  منطق 
زیاده خواهی های غرب باشد. از سوی دیگر 
باید این اصل مورد توجه میانجی گران باشد 
که برجام قابل مذاکره نیست و هیچ عضو 
جدیدی به آن افزوده نخواهد شد. جمهوری 
برای  خــوب  میزبانی  که  همان طور  اسالمی 
کشورهایی  نمایندگان  و  ــس  آژانـ مدیرکل 
وزیــر  میزبان  بـــوده،  عمان  و  قطر  همچون 
خارجه ایرلند نیز بود، اما طبیعی است که 
بر اســاس حقوق و منافع خویش تصمیم 
می گیرد. وی افزود: هرچند برخی تالش دارند 
اقدام اخیر آمریکا و اروپا در عقب نشینی از 
صدور قطعنامه ضد ایرانی را گامی مثبت و 
اعتمادساز درباره تهران تعریف کنند، ولی در 
عمل از سوی غرب هیچ اقدامی برای برداشتن 
تحریم ها صورت نگرفته و تنها به زبان بازی 
اکتفا شده است. با توجه به این حقایق؛ سفر 
وزیر خارجه ایرلند در صورتی می تواند موفق 
باشد که بر اساس توجه به حقوق هسته ای 
و برجامی ایران و ضرورت تغییر رفتار طرف  
مقابل انجام شود و در آن مصوبه مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر راهبرد عملی برای 

لغو تحریم ها مدنظر قرار گیرد.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـراناقتصاداقتصاد

هشدار رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انتشار پول پرقدرت به بهانه بودجه به گفته ایسنا؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی اظهار کرد: در حالی که مجلس 
محترم همزمان درصدد تصویب طرحی برای اصالح ساختار اداره بانک مرکزی با هدف تقویت استقالل و نیز پاسخگویی بیشتر این بانک است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره های متعدد آن دربرگیرنده 

احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r  فینگرفود؛ خوشمزه پولساز
رنگآمیز: فینگرفود یا غذاهای بندانگشتی یک خوراکی خوشمزه و پولساز 
است که خانم های خانه دار برای شروع یک کسب وکار موفق و درآمدزایی از 
آن، بر دیگران مزیت دارند. فینگرفودها لقمه های کوچک و آماده غذا، دسر و 
شیرینی هستند که برای پذیرایی در میهمانی ها تهیه و به میهمان ها تعارف 
شده و هر روز به میزان محبوبیتشان افزوده می شود. به دلیل شرایط اقتصادی 
و اشتغال اکثریت افراد خانواده در کشورهای درحال توسعه برای تأمین معاش 
و فرصت کمی که خانم های خانه برای آماده سازی شرایط مناسب میهمانی ها 
دارند، اغلب آن ها تمایل دارند از فینگرفود به عنوان یک بخش تجملی، جذاب 
و وسوسه انگیز میهمانی شان پرده برداری کنند. جشن های کوچک خانوادگی، 
میهمانی تولد، نامزدی، دورهمی و… برنامه ها و مراسم های که عموماً رسمیت 
خاصی ندارد، مناسب حضور این خوشمزه های کوچک است. به  تازگی پای 
فینگرفود به سمینارها، همایش ها و حتی مجالس عــزاداری هم باز شده 
است. می بینید که بازار فروش فینگرفودها به بزرگی تعداد تمام میهمانی ها، 
می شوند. بــرگــزار  کشور  سطح  در  کــه  اســت  همایش هایی  و  سمینارها 
برای شروع کسب وکار فینگرفود باید نخست مهارت این کار را بیاموزید. هر 
چند در اینترنت و شبکه های مجازی روش پخت این غذاها آموزش داده  
شده، ولی شما می توانید با گذراندن دوره های آموزشی برای شروع به این 
میدان کامالً خود را تجهیز کنید تا منوی مخصوص و سفارشی خود را داشته 
باشید، چون فینگرفود حوزه جدیدی است، موارد مصرف آن هم به  تدریج 
ایجاد می شود و شما می توانید متناسب با نیاز مشتری، منوی خود را توسعه 

دهید.
برای بازاریابی کسب وکار فینگرفودتان ابتدا می توانید با یک پیج اینستاگرام 
و یا یک کانال تلگرام شروع کنید. با دوربین موبایل از منوی خود عکاسی 
کرده و در پیج و یا کانالتان آپلود کنید. بعد می توانید با مراجعه حضوری 
زندگی تان  محل  پروتئینی های  یا  و  شیرینی فروشی ها  سوپرمارکت ها،  به 
محصوالتتان را معرفی کنید. برای تبلیغات دهان به دهان هم می توانید از 
را   فینگرفودها  قیمت گذاری  و  کــرده  شــروع  خود  خانوادگی  میهمانی های 
براساس هزینه نهایی تهیه غذا مشخص کنید. گاهی برخی از غذاها را با 
تخفیف ارائه کنید تا مشتریان برای سفارش ترغیب شوند، این گونه تعامالت 

موجب افزایش مشتریان شما می شود.
نکته جالب توجه این کسب وکار این است که می توانید از آموزش های آن هم 
پولسازی کنید. آموزش ها را در قالب ویدئو، صوت و یا متن آماده کرده و از 

فروش آن ها خلق پول کنید.

 اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی

غیرفعال  بــا  بانک مرکزی  مهر،  ــزارش  گـ بــه 
کردن حدود ۲.۵میلیون ترمینال، تکمیل و 
صحت سنجی اطالعات افزون بر ۴.۷میلیون 
ترمینال پذیرش دیگر و ارائه اطالعات آن ها به 
سازمان امور مالیاتی، در حال تکمیل آخرین 
مراحل اجرای مسئولیت های خود نسبت به 

قانون پایانه های فروشگاهی است.

 آزاد شدن 
۳میلیارد دالر ایران

سیدحمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق 
بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با فارس، از 
آزادســازی 3میلیارد دالر از منابع ارزی ایران 
در کره جنوبی، عمان و عراق خبر داد و گفت: 
به تازگی یک محموله ذرت نیز از عــراق به 
کشورمان وارد شده که نتیجه آزادسازی این 

منابع است.

توسعه میدان نفتی 
سیاهمکان

براساس اعالم شرکت ملی نفت ایــران و به 
نقل از تسنیم، با حفاری چهار حلقه چاه 
جدید، توسعه میدان نفتی سیاهمکان در 
چارچوب طرح نگهداشت و افزایش تولید 
مناطق نفت خیز جنوب موسوم به طرح ۲۸ 
مخزن آغــاز شــد. هــدف اصلی از تدوین و 
اجرای این طرح، حفظ جریان کار و اشتغال 
در میان پیمانکاران و سازندگان ایرانی صنعت 

نفت است.

خبر خوب

ایده کارآفرینی

 اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 دوشنبه 18 اسفند 1399 24 رجب 1442 8 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9484 

ماجرای مالیات متأهل ها و مجردها
درست  حاال  نوشت:  مالیاتی  کارشناس  عزیزی،  وحید 
است بعضی ها با مالیات بر مجردها و بی فرزندها و.  .. مزه 
می ریزند، اما واقعیت این است که در خیلی از کشورها 
برای تأهل و فرزند داشتن تخفیفات مالیاتی در نظر گرفته 
می شود که فارسی اش می شود مجردها مالیات بیشتری 
می پردازند. حاال باز به توییت های بی مزه تان ادامه بدهید.

اصطالح تورم زا در زمان بودجه نویسی
معمول  اصطالح  نوشت:  اقــتــصــاددان  شــاکــری،  مجید 
ایــن قشر مستضعف،  بــه  بــودجــه:»  روزهـــای تصويب 
مظلوم، بى نماينده، تنها و ... کمک کنید« و كسر بودجه را 
عمیق تر كنيد و با تورم، هزينه اش را از همان قشر بستانيد.

لیست قیمت موتورسیکلت

 طوسی   دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند 
با حذف یارانه نهاده ها و باال رفتن قیمت سموم، 
کود کشاورزی، هزینه های کارگری و... افزایش 3۰ 
تا ۴۰درصدی قیمت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل امری بدیهی است، اما این روزها قیمت میوه 
آن قــدر نامتعارف باال رفته است که مردم ترجیح 

می دهند از خیر خرید آن بگذرند.
شکاف قیمتی ۲۰۰درصدی میوه از مزرعه تا سفره 
خانوار از جایی شروع می شود که کشاورزان بار را 
پیش فروش کرده و هیچ دخلی وتصرفی  در تعیین 
قیمت محصول خود ندارند. آن ها می گویند تعیین 
قیمت توسط دالل انجام می شود و  به دلیل اینکه 
توان مالی برای بسته بندی یا انبار کردن محصوالت 
را نداشته اند، چاره ای جز پذیرش نرخ دالل ها ندارند.
کشاورزی  محصوالت  ــازار  ب در  واسطه ها  حضور 
نامطلوب  پیامدهای  ــا  ام دارد،  دیرینه  قدمتی 
داللی میوه، این روزها بیش از هر زمانی، مردم و 
تولیدکننده را در دو سر این زنجیره تحت فشار 
قرار داده است. آن ها قیمت تمام شده محصوالت 
کشاورزی و باغی را از مزرعه تا میدان مرکزی تره بار 
و رسیدن به دست مغازه دارها چندین بار افزایش 
از  گرفته،  بررسی های صــورت  براساس  می دهند. 
میوه  کیلوگرم  هر  بــرای  مصرف کننده  که  قیمتی 
پرداخت می کند، ۲۵ تا 3۰درصــد سهم باغداران 

و تولیدکنندگان شده و بقیه آن به جیب دالالن 
می رود تا هم دست کشاورز خالی بماند و هم سرانه 
مصرف میوه ایرانی ها همچون لبنیات و گوشت در 

سیر نزولی قرار بگیرد.
در گام بعدی اتحادیه میوه و سبزی است. آن ها 
می گویند مغازه داران نقشی در گرانی کاال ندارند 
و تنها بر مبنای فاکتور حداکثر 3۵درصد سود را 
لحاظ می کنند، ولی نگاهی به جدیدترین قیمتی 
که از فروش در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 
در  میوه  قیمت  بــا  آن  مقایسه  و  شــده  منتشر 
خــرده فــروشــی هــا مشخص مــی شــود مــغــازه دارهــا 
در  و  نیستند  منصف  می گویند  که  هم  چندان 
بر  ببرد،  چاقویشان  هرچقدر  نظارت  نبود  سایه 
آن  وقــت  مــی رســد  نظر  بــه  می افزایند.  قیمت ها 
ــراردادی و حذف  ــ رســیــده بــا اجـــرای کــشــاورزی قـ
در  میوه  قیمت  اختالف  کاهش  بــرای  واسطه ها، 
بازار قدمی برداشته شود. هم اکنون روش کشت 
قراردادی توسط برخی شرکت های خصوصی نظیر 
تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی و گیاهان دارویی به  
صورت محدود و معموالً نیمه رسمی مورد استفاده 
قرار می گیرد. بی شک با اجرای کشاورزی قراردادی 
و داشتن آمــار دقیق تولید و مصرف و تولید بر 
مبنای ثبت سفارش، مشکلی در امر تنظیم بازار 

وجود نخواهد داشت.

قدسراهکارحلگرانیمیوهوکاهشداللیرابررسیمیکند

 ازمزرعه به بازار 
با کشاورزی قراردادی

تالش سی دی آی
Street-150سیسی

قیمتبازار:۲۷,500,000تومان

هوندا کلیک
-Scooter

قیمتبازار:۷۴,۳۹0,000تومان

روان کیو ام
Trail-۲00سیسی

قیمتبازار:5۳,000,000تومان

X2 کویر
ATV-150سیسی

قیمتبازار:5۴,000,000تومان

بنلی آر
Race-۲۴۹سیسی

قیمتبازار:1۲۳,550,000تومان

Cross-۲00سیسی
قیمتبازار:۳5,000,000تومان

 احسان شکاری 

رئیساتحادیهآجیلوخشکبارتهراندرگفتوگوباقدسآنالین:

تخمه ها جای مغزها را در آجیل گرفته اند
محبوبهناطق: رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 
گفت:  قدس آنالین  با  گفت وگو  در  تهران 
امسال کمترین سهم را در سبد خرید آجیل مردم، 
بادام زمینی  بادام،  فندق،  پسته،  مانند  مغزهایی 
بیشتر  خیلی  تخمه  فروشی  آن  جای  به  و  داشتند 
و  مردم  خرید  قدرت  آمدن  پایین  آن  دلیل  که  شده 

در  برنج  و  لباس، گوشت  مانند  اولویت های مهم تری 
سبد معیشت آن هاست.

مصطفی احمدی با اشــاره به کاهش فــروش آجیل در 
سال جاری، افزود: ۸۰درصد دلیل کاهش فروش امسال 
ما به دلیل کروناست و باقی آن به کوچکتر شدن سفره 
مردم مربوط است. وی اضافه کرد: گرانی بی رویه برخی 

از آجیل ها مانند فندق و بادام زمینی تا ۲۰۰ الی 3۰۰هزار 
تومان نیز موجب شد مــردم این اقــالم را از آجیل خود 
حذف کنند. وضعیت بــازار آجیل همچنان تحت تأثیر 
کروناست و در کنار آن استقبال مردم  از آجیل و خشکبار 
در اسفند 99 در مقایسه با ســال 9۷ خــوب نیست و 

اسفند سال گذشته تمام اصناف تعطیل بودند. 

i150سیسی

برگ س���بز وکارت ماش���ین وکارت س���وخت خودروی 
تیبا2 مدل 1399 رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 13 
د 625 ای���ران 40  ش���ماره موت���ور M15/9051893 و 
شماره شاسی NASS821100L1285351 به مالکیت 
محدثه بزغانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  س
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا قاچکانلوئی 
ک���د مل���ی  فرزن���د عل���ی ش ش 0922668965 
مقط���ع  در  مش���هد  از  ص���ادره   0922668965
تحصیلی کارشناس���ی رش���ته مهندس���ی پزش���کی 
بیوالکترونیک صادره از واحد دانش���گاهی مشهد 

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس 
:مشهد دانشگاه آزاد اسالمی قاسم آباد چهارراه 
اس���تاد یوس���فی  پردی���س دانش���گاه اداره دانش 

آموختگان ارسال نمایید. 
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توس  محاسب  بصیر  موسسه  تغییرات  آگهی 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4785 و 

شناسه ملی 14005277508 

شرکا  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شماره  نامه  برابر  1399,05,28و  مورخ 
حسابداران  1399,8,3جامعه  99,262589مورخ 
رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان 
شماره  به  کاشی  فاطمی  بنی  محمدرضا  سید 
شماره  به  رضایی  علیرضا   ، ملی0046494979 
شماره  به  مشکانی  براتعلی   ، ملی0937723053 
پورفاطمی  غالمحسین  و  ملی2122110422 
عنوان  به  ملی5629875000  شماره  به  جزین 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1108696(
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آگهی تغییرات شرکت متالورژی پودر مشهد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5056 و 

شناسه ملی 10380209877 

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
سالیانه مورخ 1399,04,17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
درج                       جهت  قدس  کثیراالنتشار  روزنامه   -  : شد 
 آگهی های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی 
ملی  به شماره  امین  رایمند  و خدمات مدیریت 
بازرس اصلی و خانم  به عنوان   10380563595
به   0938058517 ملی  شماره  به  خردمند  سمانه 
مالی  برای یک سال  البدل  بازرس علی  عنوان 
انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی سال 1398 

تصویب شد.  
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1108692(
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آگهی تغییرات شرکت صنعتی الما الکترونیک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7494 

و شناسه ملی 10380232900 

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
کلیه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,11,12
شرکت)بجز  آور  تعهد  اسناد  و  دادها  قرار 
آقای  مشترک  امضای  با  وبرات(  چک،سفته 
محمود توکلی )مدیرمالی و رئیس هیات مدیره(

به  مدیره(  هیات  )عضو  بیضایی  مژگان  خانم  و 
انظمام مهر شرکت معتبر می باشد و صدور چک 
محمود  آقای  منفرد  امضای  با  برات  و  سفته  و 
به   ) مدیره  هیات  رئیس  و  )مدیرمالی  توکلی 

انظمام مهر شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1108723(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیسان شرق   به  شماره ثبت 340
از کلیه س��هامداران محترم دعوت می ش��ود که در جلسه عمومی عادی سالیه شرکت به آدرس تهران میدان آرژانتین خیابان گاندی -گاندی  

هفتم  -پالیزوانی- پالک 21 در روز سه شنبه مورخ 1400/1/10 راس ساعت 10 صبح  تشکیل  میشود حضور بهم رسانند.
1-ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  موضوع جلسه : 

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره  منتهی به 1399/9/30
3- بررسی و تصویب صورتهای معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت برای دوره منتهی به1399/9/30

5- انتخاب روزنامه محلی جهت درج آگهی های شرکت  4- انتخاب بازرسین اصل و علی البدل 
6 – سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی سالیانه  باشد .

 هیئت مدیره شرکت نیسان شرق
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 پیرو چاپ آگهی  فراخوان  
من����اقص���ات  تج����دی���د 
ای  مرحل���ه  دو  عموم���ی 
شرکت توزیع نیروی برق 
مورخ���ه  آذربایجانغرب���ی 
99/12/17 صفحه 3 سراس���ری در قسمت 
امض���ا آگهی روابط عمومی ش���رکت توزیع 
نی���روی ب���رق آذربایج���ان غرب���ی صحی���ح              
اص���اح                    وس���یله  بدی���ن  ک���ه  باش���د  م���ی 

م���ی گ���ردد.

یه
الح

اص
ی  

گه
آ

شرکت برق منطقه ای خراسان در نظردارد انجام عملیات " اصالح فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

فراخوان تجدید مناقصات عمومی دو مرحله ای- نوبت دوم 
به ش�رح جدول ذیل : شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی در نظر دارد مناقصات 
عمومی دو مرحله ای به ش�رح جدول ذیل و برابر مش�خصات فنی پیوس�ت اسناد مناقصه را از طریق 
س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت برگزار نمای�د. کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد 
مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) س�تاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز یکشنبه  مورخ 99/12/17

آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز پنج شنبه  مورخ 99/12/28
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/01/16

زم�ان بازگش�ایی پاکت ه�ای الف و ب: روز چهارش�نبه مورخ 1400/01/18  و به ش�رح جدول ذیل 
خواهد بود.

تاریخ تش�کیل جلسه افتتاح پاکات ج ) پیشنهاد قیمت ( پیش�نهاد دهندگان ، با ملحوظ قراردادن زمان 
جهت بررس�ی مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توس�ط کمیته فنی بازرگانی ، در جلسه گشایش پاکات 

الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
توضیح : پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اساس 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه ( تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و 
پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاک�ت های ال�ف:   آدرس : ارومیه – بلوار ارتش-س�ربازان گمنام-ارتش.ش�رکت توزیع نیروی برق 

استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4339  
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :   

مرکزتماس : 27313131-021    دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768 
  دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالع�ات تماس دفاترثبت نام س�ایر اس�تانها در س�ایت س�امانه www.setadiran.ir  “بخ�ش ثبت نام /
پروفایل تامین کننده /مناقصه گر “ موجود است.

ضمنًا فراخوان مناقصه در س�ایت های اطالع رس�انی معامالت صنعت برق ) ش�رکت توانیر ( وس�ایت 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات  به ترتیب به آدرس های :
Iets.Mporg.Ir   ,WWW.Waepd.Ir     ,WWW.tavanIr. org.Ir  قابل مشاهده است . 

توضیح : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی. 

مراتب در س�ایت معام�الت توانیر ب�ه آدرس WWW.tavanir.org.ir  صرفا جهت اطالع رس�انی درج 
گردیده است . 

زمان بازگشایی پاکت های الف و بنوع اعتبارمبلغ  کل تضمین شرکت در مناقصه) به ریال(موضوع  تجدید مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه

روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰1/18 ساعت 11منابع عمرانی6۰4.۰۰۰.۰۰۰خرید انواع مقره )شماره فراخوان 2۰99۰۰9۰۰۳۰۰۰1۳4(99-214

روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/۰1/18 ساعت 11:۳۰منابع عمرانی667.۰۰۰.۰۰۰خرید انواع یراق آالت سیم روکشدار )شماره فراخوان 2۰99۰۰9۰۰۳۰۰۰1۳۵ (99-219

شناسه آگهی1108348

مدرک  تحصیلی اینجانب میثم صادقی فرزندحسن 
ش ش 94506 ک���د مل���ی 0933308183 صادره از 
مش���هد در مقطع کاردانی رشته س���اختمان سازی 
صادره از واحد دانشگاهی مشهد به شماره 6/1761 
تاریخ 1388,1,24 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد به نشانی: مش���هد، دانشگاه 
آزاد اسالمی ، قاس���م آباد، چهارراه استاد یوسفی، 
پردی���س دانش���گاه، اداره دانش آموختگان ارس���ال 

نمایند. 
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برگ سبز خودروی پراید مدل 1390 رنگ سفید روغنی 
به شماره انتظامی 147 و 61 ایران 36  شماره موتور 
4424827 و ش���ماره شاس���ی S1422290310461 به 
مالکی���ت آرزو قربانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودروی تیبا مدل 1394 رنگ سفید - روغنی 
به شماره انتظامی 417 و 54 ایران 36  شماره موتور 
 NAS811100F5848868 8213103 و ش���ماره شاسی
ب���ه مالکیت فاطم���ه محمد زاده مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز و شناس���نامه ماش���ین خ���ودروی پرای���د 
م���دل 1387 رن���گ بژمتالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
68و298ایران74  ش���ماره موتور 2639582 و شماره 
شاس���ی S1412287547259 ب���ه مالکی���ت افس���انه 
باه���وش مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
, 9

91
28

07
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و سند خودرو خودروی پژو206TU3 مدل 
1395 رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 334 
ه����56 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 165A0039890 و 
شماره شاسی NAAP03EE1GJ805068 به مالکیت 
مری���م واحدی کبیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  س
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کارت بازرگانی به ش����ماره 0937805246 
زلف����ی  مرجان����ه  اینجان����ب  ب����ه  متعل����ق 
سیستانی مفقود گردیده و از اعتبار ساقط

 می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
 شماره:  99/2928- م/170

         شرکت ایران خودرو خراسان 
در نظر دارد بارگیری ، انتقال و تخلیه کلیه ضایعات تولیدی و غیر تولیدی خود به مدت یکسال را از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
سپرده شرکت در مناقصه 1.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه از 

تاریخ 1۳99/12/18   لغایت  1۳99/12/24  به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای کاری از ساعت8 الی1۵ و یا از 
طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن)۳۳۵6۳۰۵۰-۰۵1 ( و  )  9-۳۳۵6۳۵۰1-۰۵1 داخلی )4۰21((  
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر ۵۵ جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون 

معامالت در روزهای کاری از ساعت8 الی1۵ 
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1۳99/12/2۵ ساعت 14 می باشد .

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(
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ارتباطات و امور بین الملل



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه 18 اسفند 1399 24 رجب 1442 8 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9484 

کانون های مساجد، ناگزیر از روزآمدی
مروری بر ادیان گوناگون و تأمل در آیین ها و ساختارهای پدید آمده از آن ها 
نشان می دهد که اسالم اجتماعی ترین رویکرد را در میان دیگران دارد. 
بیشتر مناسک برآمده از اسالم بر تعامالت گروهی، ارتباطات اجتماعی و 
مشارکت مدنی تأکید داشته است. این رویکرد اجتماعی و البته برخوردار 
از درون مایه فرهنگی در همه آموزه های معرفتی قابل مشاهده بوده و سیره 
پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( نمونه گسترش  یافته و انجام  یافته آن 
است. بر این بنیاد می بینیم که مسجد از همان روزگار آغازین بر خالف 
مراکز عبادی دیگر ادیان، پایگاهی برجسته برای شکل گیری مشارکت های 

گسترده و گوناگون مدنی بر محور یک نگاه توحیدی بوده است.
اسالم  اجتماعی  فراموش  شده  جلوه های  احیاگر  ایــران  اسالمی  انقالب 
بود. هر چند که نگره های ناسازگار نیرو گرفتن اسالم در جهان، زیرکانه 
کوشش می کردند تا روبنایی تقلیلی از این دین نمایش داده و در مرزهای 
نظرگاهی  از  خمینی)ره(  امــام  امــا  کنند،  خــالصــه اش  فــردی  عبادت های 
فرهنگی و بر پایه قدرت نرم اسالمی این تصویر مخدوش را اصالح و اسالم 
را در عمل همچون نیروی محرکه همه کُنشگری های اجتماعی و زیست 

متعالی انسان بازنمایی کردند.
در 10 سال نخست انقالب اسالمی، مساجد به دلیل پیشینه مبارزات 
بــرای  بـــاارزش  فضایی  عــنــوان  بــه   تحمیلی  آن جنگ  پــس  از  و  انقالبی 
یافتن جنگ  پایان  با  بودند.  توجه  مــورد  و  مردمی مطرح  کنشگری های 
تحمیلی این خطر وجود داشت که با رونق گرفتن فعالیت های اقتصادی و 
عادی شدن روند زندگی، کارکرد اجتماعی و فرهنگی مساجد دچار آسیب 
شود. همزمان نیز رویکرد سخت دشمن به سوی فعالیت های فرهنگی 
بــود. رشد  آغــاز شده  رفتاری  و  ایجاد دگرگونی های هویتی  راه  از  نفوذ  و 
از  بــرخــورداری  با  اجتماعی  متوسط  طبقه  فناوری ، شکل گیری  تدریجی 
توانایی مالی بهتر، حرکت رسانه های گروهی به  سوی گسترش گونه ای 
تجمل خواهی، همه و همه زمینه های یک دگرگونی فرهنگی خطرناک را 
آماده می ساخت که رهبر معظم انقالب اسالمی از آن با تعبیر شبیخون 

فرهنگی و بعدتر تهاجم فرهنگی یاد کردند.
به عنوان  فرهنگی  انقالب  عالی  شــورای  دگرگونی ها،  همین  با  همزمان 
یاد  به خطرات  توجه  با  کشور  فرهنگی  نهاد سیاست گذاری  مهم ترین 
برپایی  طــرح  مدنی مسجد،  ظرفیت  از  بــردن  بهره  راستای  در  و  شــده 
را در 18 اسفند سال  و هنری مساجد  فرهنگی  کانون های  ستاد عالی 
71 مصوب کردند. بر این اساس کوشش شد تا از ظرفیت این کانون ها 
اجتماعی،  ارتباطات  ارتقای  جوانان،  جذب  بــرای  فراسپهری  به عنوان 
مــهــارت هــای  آمـــوزش  البته  و  مــشــارکــت  و  هــمــکــاری  روحــیــه  گسترش 
تخصصی فرهنگی با هدف توانمندسازی در رویارویی پویا با آسیب های 
فرهنگی شکل  گرفته در جامعه بهره برده شود. پرورش صدها هنرمند 
داستانی  ادبیات  شعر،  سینما،  نمایش،  چون  گوناگونی  عرصه های  در 
و... حاصل رونق فعالیت های کانون های مساجد در دهه 70 و بخشی 
از دهه 80 است. ولی متأسفانه با گذشت زمان و ضعف مدیریت های 
اجرایی به تدریج نقش این کانون ها کمرنگ تر شد. از جمله دالیل این 
کم رونقی بهره نبردن ایده درخشان کانون های فرهنگی هنری مساجد از 
ظرفیت ها، قالب ها و الگوهای روزآمد جامعه بود. روشن است که ایده 
کانون در سرشت خویش همان توسعه مشارکت مدنی مبتنی بر نگره 
الهی و دینی بوده است، ولی نباید فراموش کرد که در طول زمان و با 
تازه  ابزارهای  و  زبان  کارگیری  به  نیازمند  به دگرگونی های جامعه  توجه 
هستیم. عدم بهره کانون های مساجد از ابزارهای روزآمد و هماهنگ با 

زبان مخاطب جوان و نوجوان زمینه کم فروغی را فراهم آورد.
و چارچوب های شکلی  درونــی مسجد  کرد ظرفیت  فراموش  نباید  ولی 
گوناگونش چون کانون ها، هیچ  گاه از بین نخواهد رفت، آنچه بدان نیاز 
کانون ها  این  نقش  ایفای  ابــزاری  و  اجرایی  الگوهای  در  بازنگری  داریــم 
در جامعه است. امروز اتفاقاً می توان امیدوار بود که با اصالح رویکرد 
گروه  به عنوان  جوانان  فعاالنه تر  حضور  زمینه  بتوانیم  کانون ها  اجرایی 

مولد اجتماعی را در مساجد ایران اسالمی فراهم آوریم.

خنده درمانی در گلستانه

ســاغــر مــســگــران: نــمــایــشــگــاه عــکــس طنز 
»خنده درمانی« در مشهد برگزار شد.

آثــار  خــنــده درمــانــی،  طنز  عکس  نمایشگاه 
سیدعلی سیدی؛ عضو کمیته علمی انجمن 
عکاسان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد .

در این نمایشگاه ۲1 اثر متعلق به سیدعلی 
سیدی در محل نگارخانه گلستانه مشهد برای 
عالقه مندان به هنر عکاسی به نمایش گذاشته 
شده است. سیدعلی سیدی تا به حال چندین 
جایزه معتبر عکاسی داخلی و خارجی از جمله 
پنج مدال طالی آساهی شیمبون ژاپن، مدال 
و  استرالیا  از  فیاپ  نقره  ایتالیا،  ونیز  طــالی 
صربستان، روبان فیاپ انگلستان و عمان، لوح 

افتخار ازبکستان و... را دارد. 
الزم به ذکر است این نمایشگاه در نگارخانه 
گلستانه، واقع در چهارراه بیسیم، جهاد ۳، از 
14 الی ۲0 اسفند ماه، ساعت 10 الی 1۳ و 17 

الی 19 پذیرای عموم عالقه مندان است.  

ضیاءالدین خالقی مطرح کرد

 رواج عاشقانه های آبکی 
و باندبازی ادبی

ضیاءالدین خالقی، شاعر درباره جایگاه آیین ها 
و سنت های ایرانی در ادبیات و به ویژه شعر 
سال های اخیر به ایسنا اظهار کرد: با آنچه 
در  آیین ها  و  سنت ها  به  پرداختن  بابت  از 
شعر معاصر می بینیم، می توان گفت از میان 
شاعران پس از نیما، افــرادی همانند شاملو، 
ابتهاج، کسرایی و به خصوص اخوان با زبان 
و نگاهی تازه به ملیت و سنت ها می پرداختند. 
ــوه ای در  ــا دیــگــر چنین جــل امـــا پــس از آن هـ
وجــود  از  سپس  او  نمی بینیم.  امـــروز  شعر 
عاشقانه های آبکی و باندبازی های آنچنانی در 
شعر امروز گفت و افزود: وضعیت پرداختن 
به آیین ها و سنت های ملی حتی تا دهه 70 
هم خوب بود، پس از آن رکودی ایجاد شد اما 
امــروزه با وجود برخی شاعران اصیل دغدغه 
پرداختن  و  آبکی  بیشتر شاعران عشق های 
اغلب  اســت. شاعران  اینچنینی  به مسائل 
تو رو دوســت دارم« و »تو  به مسائل »مــن 
منو دوست داری« و به عریان و جلف کردن 
مسائل عاشقانه پرداخته اند؛ در واقــع شعر 
)چه غزل و چه شعر نو( پس از دهه 70 به این 
سمت رفته و انگار دیگر پرداختن به سنت ها 
خیلی معنا ندارد. این شاعر در ادامه بیان کرد: 
آیین ها اصالً در شعر امــروز دیده نمی شوند 
و هر کس حرف خودش را می زند؛ در حالی  
به  را  خـــود  یعنی حـــرف شخصی  کــه شعر 
جامعه گسترش دادن و منیت خود را به من 
اجتماعی و سیاسی گسترش دادن تا مخاطب 
را هم دربرگیرد. خالقی در پایان در خصوص 
پرداختن به آیین های غیرایرانی در شعر امروز 
گفت: من چنین چیزی را ندیده ام اما اگر وجود 
دارد، با آن مخالفم، چون ما باید از خودمان 
بگوییم، نویسنده یا شاعر حرفه ای و جهانی 
کسی است که یک نویسنده یا شاعر بومی 
باشد و ما اول باید بومی باشیم و بعد جهانی.
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محاکمات

 محمدجواد استادی، مترجم و روزنامه نگار

خط قرمز عکاسی از کودکان کجاست؟  افشین شاهرودی، عکاس و منتقد هنری: رضایت خانواده برای عکاسی از کودکانشان به این معنا نیست که عکاس می تواند معیارهای قانونی و اخالقی را در کار خود 
نادیده بگیرد. چنین رضایتی هرگز به عکاس اجازه نمی دهد در هر شرایطی عکاسی کند و به هر شکلی و در هر موقعیتی مبادرت به انتشار و ارائه آن کند. به گزارش ایسنا وی خاطرنشان کرد: عکاس در هیچ 
شرایطی مجاز نیست آبرو و حیثیت سوژه را زیر پا بگذارد. هدف اصلی عکاسی اجتماعی، نشان دادن کاستی ها و کمبودهاست و با نشان دادن همین کاستی هاست که شرایط مناسب برای اصالح آن ها به  وجود می آید.

دیـــــدار آیــــت هللا ســیــســتــانــی و پــاپ   
فرانسیس اتفاق مهمی بود که این روزها 
فرهنگی  حــوزه  در  ما  پیرامون  دنیای  در 
سبب شد تا بار دیگر موضوع گفت وگوی 
ــود. گــفــت وگــوی ادیـــان  ــان مــطــرح شـ ــ ادی
چه  اســام  در  انسان ها  بین  گفتمان  و 

جایگاهی دارد؟
یکدیگر  کنار  در  دینی  رهــبــران  حضور   
پیش از اینکه سلیقه سیاسی و شخصی 
بــاشــد، سلیقه و خــواســت قـــرآن اســت؛ 
قُل يا أَهَل الكِتاِب تَعالَوا إِلى كَلِمَهٍ َسواءٍ 
بَينَنا وَ بَينَكُم. مطالعه تاریخ صدر اسالم 
گفت وگوی  و  تعامل  بــه  نــبــوی  ســیــره  و 
پیامبر)ص( با سران دین مسیحیت اعم 
از مسیحیان نجران، شمال مصر و سایر 
نیز  کشورها اشاره دارد. ماجرای مباهله 
گویای همین رویکرد پیامبر در مواجهه با 

پیروان ادیان است. 
دادن  رخ  انــتــظــار  ــاجــرا  م ایـــن  در  هــمــه 
تنها  خــدا  رســول  امــا  داشتند  را  جنگ 
ــانــــواده اش بــــرای مــبــاهــلــه حــضــور  بـــا خــ
روش  و  گفت وگو  با  را  غائله  و  کرد  پیدا 

مسالمت آمیز پایان داد.  
سه  کاتولیک(  )فیلسوف  کونگ  هانس 
بین  صلحی  هیچ  دارد؛  مــعــروف  جمله 
میان  صلح  با  مگر  بود  نخواهد  ملت ها 
نخواهد  ادیــان  بین  ــان، هیچ صلحی  ادی
و هیچ  ادیــان  با گفت وگو میان  بود مگر 
گفت وگویی نخواهد بود مگر با شناخت 
مــتــقــابــل. یــعــنــی صــلــح مـــیـــان مــلــت هــا 
 بـــا شــنــاخــت مــتــقــابــل صــــورت خــواهــد 

گرفت. 
هــمــان گــونــه کــه امـــام عــلــی)ع( فــرمــوده: 
هستند  چــیــزی  آن  دشــمــن  ــســان هــا  ان
ــد بــنــابــرایــن وقتی  ــدارن کــه بــه آن عــلــم ن
نداشته  شناختی  یکدیگر  از  مــلــت هــا 
می شود.  فــراهــم  دشمنی  زمینه  باشند 
همنشینی رهبران ادیان موجب می شود 
از بین برود و  تاریخی  تا سوءتفاهم های 
صلح میان ادیان و ملت ها محکم شود. 
است؛  اهمیت  حائز  بسیار  ادیــان  صلح 
ساموئل  و  فــوکــویــامــا  گفته  بــه  کــه  چـــرا 
سومی  جهانی  جنگ  اگــر   هانتینگتون 
تمدن هاست.  مــیــان  جنگ  بــدهــد،  رخ 
ــش و  ــ ــ ــون داع ــ ــی چـ ــومـ ــای شـ ــده هــ ــ ــدی ــ پ
ــود.  ب نــگــرش  هــمــیــن  نتیجه  بــوکــوحــرام 
بنابراین اگر رهبران دینی در کنار رهبران 
احتمال  باشند  نداشته  حضور  سیاسی 
بیشتر  جــهــان  در  مــذهــبــی  جــنــگ هــای 

خواهد بود. 
ــوان    ــنـ آیـــــــت هللا ســـیـــســـتـــانـــی بــــه عـ

مسلمانان  وثــوق  مــورد  دینی  شخصیت 
چه نگاهی به گفت وگوی ادیان دارند؟

 پــذیــرش دیـــدار پــاپ از ســوی آیــت هللا 
عقبه  وجـــود  نــشــان دهــنــده  سیستانی 
ایــشــان  انــدیــشــه  در  فرهنگی  و  کــالمــی 
مرجع  تنها  سیستانی  آیــت هللا  اســت. 
تــقــلــیــد شــیــعــی اســــت کـــه دو رســالــه 
برای شیعیان ساکن  یکی  دارنــد؛  عملیه 
کشورهای اسالمی و دیگری ویژه ساکنان 
المغتربین«  »فقه  کــه  نوشته اند  غــرب 
یعنی فقه غرب نشینان نامیده می شود. 
از نگاه آیت هللا سیستانی مسائل فقهی 
محیط  از  متأثر  غــرب  ســاکــن  شیعیان 
نگاه  رساله عملیه  این  در  زندگی است. 
غیرمسلمان  ســاکــنــان  بــه  محترمانه ای 
اگر  مثالً  دارد.  وجــود  غربی  کــشــورهــای 
مسلمانی بخواهد در رستورانی غذا میل 
بودن  مسلمان  از  پرسش  به  نیازی  کند 

کارکنان رستوران نیست. 
نکته دیگری که درباره شخصیت آیت هللا 
گیرد،  ــرار  ق توجه  مــورد  باید  سیستانی 
اســت.  ــشــان  ای بــیــن الــمــلــلــی  شخصیت 
العظمی  آیـــت هللا  مــقــلــدان  از  بــســیــاری 
که  می کنند  زندگی  غــرب  در  سیستانی 
نــشــان از نــظــام و آگــاهــی دفــتــر آیــت هللا 
دارد. ایشان سه دفتر مهم در دنیا دارند؛ 

در عراق، قم و یک دفتر در اروپا. 
نکته بعدی هماهنگی آیت هللا سیستانی 

با مکتب قم و والیت فقیه است. 
کرده اند  اثبات  بارها  سیستانی  آیت هللا 
بـــودن مکتب  ــران و قطب  ایـ کــه رهــبــری 
قم را قبول دارند و هرگز اجازه نداده اند 
تحت  قــم  و  نجف  مکتب  بین  وحـــدت 

تأثیر قرار گیرد. شخصیت 
اتــــــحــــــادگــــــرای آیـــــت هللا 
هــمــه  در  ســـیـــســـتـــانـــی 
قابل  معرفتی  جغرافیای 
ــت. انــدیــشــه  ــ تــعــمــیــم اسـ
الگوی  از  برگرفته  ایــشــان 

گفت وگوی نبوی است. 
ــر)ص( بــه  ــ ــب ــ ــام ــ ــی ــ ــه پ ــ ــام ــ ن
سنت  صومعه  مسیحیان 
کاترین مصر در زمانی که 
گسترش  حـــال  در  ــالم  اسـ
جـــامـــعـــه  تـــــــرس  و  بـــــــود 
بود  فراگرفته  را  مسیحی 
ــر مــحــبــت آمــیــز و  ــراســ ســ
به  تعرض  از  را  مسلمانان 

برحذر  آنان  اقتصادی  مراکز  و  کلیساها 
مراجع  رفــتــارهــای  بنابراین  ــود.  ب داشــتــه 
نبوی  جامعه  الــگــوی  از  متأثر  مــا  دینی 
اخیر سیاسی  اتــفــاق هــای  در  مــا  اســت. 
جریان  از  پس  که  بودیم  شاهد  منطقه 
معنویت گری  عقل گرای  جریان  داعــش، 

شیعی بهتر به جهانیان معرفی شد. 

دیـــــدار آیــــت هللا ســیــســتــانــی و پــاپ   
منطقه  بــرای  فرهنگی  دستاوردهای  چه 

خواهد داشت؟
 40 ریــشــه  کاتولیک  و  شیعه  گفتمان   
ســازمــان  پــیــش  ســال هــا  از  دارد.  ســالــه 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی مرکزی به نام 
گفت وگوی ادیان تأسیس کرده که تاکنون 
۲۲ دوره اجالسیه گفت وگوی ادیان برگزار 
ــن اســت که  کـــرده اســـت. تحلیل مــن ای
سیستانی  آیــت هللا  خیال  اگــر  بسا  چه 
ــدار را  ــران راحــت نبود ایــن دی از طــرف ای

نمی پذیرفتند. 
نکته دیگر این است که پاپ با یک مرجع 
عـــالـــی رتـــبـــه شــیــعــی بـــرای 
نخستین مرتبه دیدار داشته 
اســــت. ایـــن دیـــــدار حلقه 
شیعه  گفت وگوی  معرفتی 
مستحکم تر  را  کاتولیک  و 
خواهد کرد و موجب اعتماد 
و  مسلمانان  بــیــن  بیشتر 
مــســیــحــیــان خـــواهـــد شــد. 
این دیــدار نوشدارویی برای 
دوستی  و  محبت  تقویت 
بین پیروان ادیان است. پاپ 
پیش از سفر به عراق گفته 
به عنوان »زائر  بود که من 
صلح« به نجف مــی روم. با 
این عبارت بار معنایی بسیاری دارد که از 
اهمیت و قداست دیدار با آیت هللا و حرم 
این  با  امید است  اهل بیت)ع( می گوید. 
دیــدار عــالوه بر از بین رفتن اختالف های 
و منطقه، خط بطالنی  عــراق  قبیله ای در 
از اسالم  بر قرائت خشونت آمیز داعشی 

کشیده شود. 

گفت وگومحور    فعالیت های  به  شما 
و حــوزه نجف  ایـــران  اســامــی  جمهوری 
اشاره کردید. امروز جای خالی شخصیتی 
مثل امام موسی صدر را چگونه می شود 

جبران کرد؟
از فعالیت های  امام موسی صدر پس   
بــســیــار بــه اشــتــهــار کــنــونــی رســیــده انــد 
یعنی تاریخ گواه این شد که امام صدر 
گفت وگومحوری  ارزنده  شخصیت  چه 
ــد. در حـــال حــاضــر هــم رهــبــر  ــوده انـ بـ
ــاســبــت هــای  ــن م در  ــقــــالب  ــ ان مــعــظــم 
ــا پـــیـــروان فــرق  مــخــتــلــف بـــه دیـــــدار بـ
ــه نــظــر مــن خــود  ــان مـــی رونـــد. ب ــ و ادی
زمانه  صدر  موسی  امام  انقالب،  رهبر 
گــفــت وگــوی  مــشــوق  کــه  چــرا  هستند؛ 
و بر  فـــرق اســالمــی هــســتــنــد  و  ــان  ــ ادی
همین اساس دو مرکز گفت وگوی ادیان 
حمایت  بــا  مــذاهــب  تقریب  مجمع  و 
نامه  می کنند.  فعالیت  معظم  رهبری 
و  اروپایی  جوانان  به  رهبری  دوستانه 
تقریب  برای  کُدهایی  ما  به  آمریکایی 
ادیان می دهد. اگر ما از این فرصت ها 
دنیا  به  را  واقعی  خــود  و  شویم  غافل 
ــان هــای کـــاذب و  مــعــرفــی نــکــنــیــم جــری
نماد  عنوان  به  را  خود  خشونت طلب 
برای  می کنند.  معرفی  دنیا  به  اســالم 
موسی  امـــام  بــایــد  اهـــداف  ــن  ای تحقق 
اقتدار  بــا  را  راه  و  شوند  زاده  صــدرهــا 
به  باید  مسلمان  مبلغان  دهند.  ادامه 
صلح  تاریخ  شوند،  مسلح  بیگانه  زبان 
را  نبوی  سیره  و  بدانند  را  گفت وگو  و 
پیامبر  چراکه  کنند؛  تحلیل  خوبی  به 
گفت وگوی  مانیفست  نخستین  خاتم 

کرده اند. پایه ریزی  را  ادیان 

تصور کنید همۀ زمانی که در اختیار داریم را در یک بطری سربسته به ما 
می دادند. چه می کردید برای اینکه آن بطری بیشتر باقی بماند؟ با آهسته 

نوشیدن آن، با لذت بردن از طعمش یا با یکباره سرکشیدنش؟ 

کتاب: دالیلی برای زنده ماندن
نویسنده: مت هیگ 
مترجم: گیتا گرکانی

ناشر: علمی فرهنگی

مدیر مؤسسه صلح و ادیان قم در گفت وگو با قدس: 

دیدار پاپ با آیت اهلل سیستانی 
خط بطالنی بر قرائت داعشی از اسالم

رهبر انقالب، امام 
موسی صدر زمانه 

هستند؛ چرا که مشوق 
گفت وگوی ادیان و 

فرق اسالمی اند و بر 
همین اساس دو مرکز 

گفت وگوی ادیان و 
مجمع تقریب مذاهب 

با حمایت رهبری 
معظم فعالیت می کنند

بـــــــرش

 نازلی مروت  »گفت وگوی ادیان« با دیدار آیت هللا سیستانی و پاپ فرانسیس بار 
دیگر مورد توجه پیروان ادیان قرار گرفت. گفت وگویی که امید برقراری صلح در جهان 
را با سالح فرهنگ برای جهانیان تداعی می کند. حضور چهره های حامی تقریب 
ادیان و مذاهب چون رهبر معظم انقالب در جهان اسالم راه را برای ادامه طریق 

افرادی چون سیدجمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر آسان خواهد کرد. 
دکتر طاهر امینی گلستانی، مبلغ بین المللی است که مؤسسه صلح و ادیان قم را با 
همکاری واتیکان مدیریت می کند. بنیان گذار حلقه معرفتی قم-وین )ویکو(، ریاست 
اسالمی،  مطالعات  بین المللی  مؤسسه  در  و مسیحیت  اسالم  گفت وگوی  انجمن 
عضویت در انجمن دوستی قم-واتیکان تحت نظارت واتیکان و وزارت امور خارجه، 
سرپرستی مرکز اسالمی مونیخ، سرپرستی مرکز اسالمی امام علی)ع( نروژ و ده ها 
فعالیت علمی و اجرایی دیگر در حوزه تبلیغ بین المللی در پرونده این مبلغ بین المللی 
ثبت شده است. امینی گلستانی در گفت وگو با قدس درباره ضرورت گفت وگوی 

ادیان در دنیای امروز سخن گفته است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1108683(

آگهی تغییرات شرکت شب فروز خدمات تولید روشنایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47182 و شناسه ملی 10380632962 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,07,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:آقای جواد جوادزاده طباطبایی به کد ملی 0939713616 و آقای علی جوادزاده 
طباطبایی به کد ملی 0043266320 و آقای رضا جوادزاده طباطبایی به کد ملی 0920020305 -آقای احمدرضا ذوالفقاری به کد 
ملی 0703462709 به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر ذوالفقاری به کد ملی 0703510691 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1108684(

آگهی تغییرات شرکت شب فروز خدمات تولید روشنایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47182 و شناسه ملی 10380632962 

ملی  کد  به  طباطبایی  جوادزاده  علی  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,07,15 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0043266320 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد جوادزاده طباطبایی به کد ملی 0939713616 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای رضا جوادزاده طباطبایی به کد ملی 0920020305 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل )آقای جواد جوادزاده طباطبایی( و رئیس هیئت مدیره )آقای علی جوادزاده طباطبایی( 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1108725(

آگهی تغییرات موسسه بصیر محاسب توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4785 و شناسه ملی 14005277508 

تصمیمات  ایران  نامه شماره 99,262588مورخ 1399,8,3جامعه حسابداران رسمی  برابر  و  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,07,15  به 
ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی به شماره ملی 0046494979 به سمت رئیس هیأت مدیره-آقای براتعلی مشکانی به شماره 
ملی 2122110422 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره-آقای غالمحسین پورفاطمی جزین به شماره ملی 5629875000 به عنوان عضو هیأت مدیره 
و آقای علیرضا رضایی به شماره ملی 0937723053 به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند وآقای عبداله آزاد) خارج از هیئت مدیره (بعنوان 
مدیرعامل مؤسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. چکها و اسناد و اوراق تعهد آور مؤسسه: هیأت مدیره موافقت نمودند کلیه چکها و اسناد و 

اوراق تعهدآور مؤسسه با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1108739(

آگهی تغییرات شرکت نگار کاوش شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22103 و شناسه ملی 10380375848 

تعیین  به قرار ذیل  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره 
کد  اکبری  عزیزا   هلل  آقای   ، مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  ملی0054370655به  کد  آذری  شیخی  مریم  خانم  گردیدند: 
ملی0651531561 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کورش پوربرات کد ملی0939686864 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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 بازیگر جدید »جزیره« سیروس مقدم
ــروژه هــای نمایش  ــ در حــالــی کــه پ
خــانــگــی بــســیــاری رونــمــایــی شــده 
آن هــا  از  بــســیــاری  تولید  پیش  و 
ــاز شـــده،  ــ در ســکــوت خــبــری آغـ
سیروس مقدم هم با اتمام ساخت 
بخش های پایانی سریال پایتخت 
کار انتخاب بازیگران را ادامه داده و 
حسام منظور جدیدترین بازیگری 
است که به »جزیره« پیوسته است. 

به گزارش سینماایده آل هنگامه قاضیانی، محمد رضا فروتن و میترا حجار دیگر 
بازیگران این سریال هستند.  سیروس مقدم که تجربه ساخت »خواب زده« را 
در شبکه نمایش خانگی دارد، قرار است از ۱۵ فروردین »جزیره« را با همکاری 
امیرحسین حیدری به عنوان مجری طرح در کیش کلید بزند. »جزیره« به 
نویسندگی علی طالب آبادی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی قصه ای درام را 

در بستر اجتماعی روایت می کند.

آغاز تصویربرداری فصل 4 »از سرنوشت«
به گــزارش فــارس، با پایان مرحله 
پیش تولید، تصویربرداری فصل 4 
سریال »از سرنوشت « هفته آینده 

در تهران آغاز می شود.
محمدرضا خردمندان کارگردانی و 
علی اکبر تحویلیان تهیه کنندگی 

این سریال را به عهده دارند.
همچنین بیش از نیمی از فیلم نامه 
و  توسط محمد محمود سلطانی 

روح هللا صدیقی به نگارش درآمده است و حدود ۲۰ قسمت از متن ها آماده 
است. فصل4 »از سرنوشت« در ۳۰ قسمت تهیه و تولید می شود.

»هفت خوان« شبیه »برنده باش«
مسابقه  انتشار  مجوز  صــدور 
ــا اجـــــرای  ــ ــوان« ب »هـــفـــت خــــــ
پلتفرم های  محمدرضا گلزار در 
اینترنتی، با پیش شرط هایی از 

طرف ساترا مواجه شده است.
به گزارش مهر در خبر ارسالی 
روابــــــط عــمــومــی ســـاتـــرا روی 
ــدل  کـــلـــیـــدواژه هـــایـــی مــثــل »مـ
شده  تأکید  مشروع«  درآمــدی 

مهدی  تهیه کنندگی  به  هفت خوان  »مسابقه  است؛  آمده  آن  در  و 
معاونت  تأیید  صورت  در  شاه محمدی  مسعود  کارگردانی  و  منیری 
تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در خصوص رعایت الزامات 
اقتصادی و مدل درآمدی مشروع به صورت اینترنتی منتشر خواهد 

شد«.
هنوز جزئیاتی از این مسابقه و چند و چون اجرای آن منتشر نشده 
است. به تعبیری هنوز مدل فراخوان و حضور شرکت کنندگان و سطح 
جوایز احتمالی آن معلوم نیست اما تأکید ساترا نسبت به تأییدیه 
وهله  در  آن،  بودن  به خصوص شرعی  و  این مسابقه  درآمــدی  مدل 
اول مسابقه »برنده باش« و حواشی آن را تداعی کرد که حدود دو 
سال پیش روی آنتن شبکه سه سیما رفت و همین شبهه های مالی 
و تشکیک در روند کسب درآمدی آن، باعث شد بساط این مسابقه 

و مسابقه های مشابه آن از آنتن سیما جمع شود.
با توجه به اینکه هنوز جزئیاتی از این مسابقه اطالع رسانی نشده 
با  تفاوت هایی  و چه  باید دید »هفت خــوان« چه شباهت ها  است 
»مشروعیت  تاییدیه  می تواند  آیــا  و  داشــت  خواهد  بــاش«  »برنده 
از سوی  یا خیر. پیش شرط تعیین شده  را دریافت کند  مالی« الزم 
می توان  را  »هــفــت خــوان«  مسابقه  پخش  و  تولید  بــرای  »ســاتــرا« 
برنامه سازی  از  سبک  ایــن  شــدن  بــاب  از  جلوگیری  ــرای  ب تمهیدی 

مبتنی بر »بخت آزمایی« در فضای مجازی قلمداد کرد.

شمسی فضل اللهی: 

دستمزدهای باال برای چند بازیگر خاص است
شمسی فضل اللهی در گفت وگو 
با میزان درباره وضعیت معیشتی 
بازیگران گفت: همه فکر می کنند 
بــاالســت،  بــازیــگــران  کــه دستمزد 
به  و  هستند  ثــروتــمــنــد  همگی 
راحتی زندگی می کنند، اما به واقع 
ــرای چند  ایــن مبالغ شاید تنها ب
بازیگران  اکثر  بــاشــد،  خــاص  نفر 
ــار کــمــی را  ــســی دســـتـــمـــزدهـــای ب

می گیرند و گاهاً طلبشان پرداخت هم نمی شود. فضل اللهی در همین رابطه 
خاطرنشان کرد: به تمامی جوانان توصیه می کنم اگر می خواهند وارد عرصه 
بازیگری شوند تماماً به سختی ها آگاه باشند، به شب نخوابیدن ها، دوری از 
خانواده و گاهاً نداشتن پیشنهاد فکر کنند، آن ها نباید مجذوب سرابی شوند 
که رسانه ها از این شغل ساخته اند، بازیگری سخت، اما راهی است که عشق 

می طلبد، اگر تمامی خود را در این را نگذارید پیروز نمی شوید.

گفت وگو با کارگردان »بومگرد« درباره چالش ها و ظرفیت های مستند مسابقه ها 

ظرفیتی برای نمایش مردم معمولی 
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انتقاد تهیه کننده »داِدستان« از گروکشی ها  محمد خزاعی تهیه کننده سریال »دادستان« به کارگردانی مسعود ده نمکی در یک نشست خبری درخواست کرد بودجه صداوسیما از دولت جدا شود تا از طرف 
دولت گروکشی صورت نگیرد. وی در این باره گفت:  گروکشی که با این عنوان از صداوسیما می شود مهم ترین مشکل است و اگر بودجه صداوسیما از دولت جدا شود بیشتر به نفع مردم خواهد بود. در این صورت 

مسائلی نقد می شود که برای مردم است وقتی هر مسئولی به خود اجازه می دهد با یک نقد بودجه را تحت تأثیر قرار دهد. اکنون مهم ترین مشکل همین گروکشی در مسائل مالی است.

یا مدل    نمونه  رئالیتی شوها یک  معموالً 
خارجی دارنــد، آیا مستند مسابقه »بومگرد« 

هم این گونه است؟ 
مــا مستندی بــه نــام »نــافــرمــان« در اومافیلم 
ساخته بودیم که به طور ناخواسته شبیه به 
یک رئالیتی شو خارجی شده بود. وقتی کارمان 
از تلویزیون پخش شد و دوستان مختلف آن 
را دیــدنــد، پیشنهاد دادنـــد که ما همان تک 
قسمت را به سبک »جو فراست« بسازیم، اما 
چون برنامه غیر رقابتی جذابیت کمتری دارد، 
امکان چنین کاری فراهم نبود. در نهایت ما به 
یک نوع رئالیتی شو رسیدیم که در آن مسابقه 
هم وجــود داشته باشد. ایــده اولیه بومگرد از 
اینجا شکل گرفت و تورج کالنتری، دوست و 
کارگردان مشترک »بومگرد«، پیشنهاد دادکه 
گردشگری  حــوزه  در  را  ایــن مستند مسابقه 
بسازیم. آن طور که ما گشتیم متوجه شدیم در 
دنیا مستندمسابقه ای مثل »بومگرد « در حوزه 
گردشگری وجود ندارد. بنابراین ما سعی کردیم 
با بومگرد تجربه جدیدی داشته باشیم، خألیی 
را پر کنیم و یک جریان سوم باشیم. دوست 
داشتیم رئالیتی شو درست کنیم که کپی نباشد 

و از فرمت تا محتوا بومی سازی شده باشد.

از    کــردن  ایـــراد می گیرند که کپی  بسیاری 
شما  نظر  نیست.  خــوب  خارجی  برنامه های 

درباره کپی چیست؟
به نظرم کپی کردن محاسن و معایب خودش را 
دارد. مثالً برنامه گات تلنت آمریکا سال هاست 
که در حال تجربه است و به مرور اشکال هایش 
را رفع کرده و به نسخه کامل تری رسیده است. 
یکی از دوستان ما که بررسی کرده بود، می گفت 
گات تلنت آمریکایی پس از ۱۰ سال به ضرورت 
کلید طالیی رسید و آن را در برنامه استفاده کرد. 
بنابراین وقتی ما از روی یک نمونه خارجی و 
تجربه شده کپی می کنیم، می توانیم از تجربیات 
آن ها استفاده کنیم که خیلی با ارزش است. اما 
عیبش این است که نمونه داخلی ما از همین 
برنامه هنوز آنچنان که باید بومی نشده است. 
و  برنامه در بطن خــودش معایب  ایــن  شاید 
تأثیراتی داشته باشد که ما هنوز خودمان را برای 
آن ها آماده نکرده ایم. کشورهایی که گات تلنت 
را ساخته اند، سریالی به نام »آینه سیاه«  هم 
تأثیرات  بــه  قسمت  چند  در  کــه  ساخته اند 
مخرب و اجتماعی این تلنت ها پرداخته است 
و به نوعی نقد این مسابقه است، اما به لحاظ 
نظری و جامعه شناسی این مسائل را بررسی و 
خودمان را برای تأثیرات آن آماده نکرده ایم. پس 
نمی دانیم چه معایبی برای جامعه ما خواهد 
داشت. شاید ۱۰ سال بگذرد تا بفهمیم عصر 
جدید چه معایبی دارد، اما درکل به اعتقاد من 
محاسن برنامه ای مثل عصر جدید از معایب 

آن بسیار بیشتر است. به خصوص امروز که 
در بمباران برنامه های سرگرمی داخلی و خارجی 

هستیم .

در روزهای اخیر انتشار یک آهنگ مبتذل   
حاشیه ساز شده و بحث هایی را دربــاره توجه 
اســت.  انــداخــتــه  راه  بــه  بــه مسئله سرگرمی 
رئالیتی شوها تا چه انــدازه می توانند به ایجاد 
سرگرمی کمک کنند و آیا ما نیازمند انعطاف 

بــیــشــتــری در ســاخــت و پــخــش ایــن 
برنامه ها نیستیم؟

جــواب ایــن ســؤال تــان را طلبگی 
پاسخ می دهم. استادی داشتیم 
کــه هــم حـــوزه و هــم دانــشــگــاه را 

بود و می گفت وقتی شارع  دیــده 
برای احکام پنج حکم 

اعمال  و  مــی گــذارد 
دسته بندی  در  را 
حــــــــالل، حـــــــرام، 
ــب،  ــ ــحــ ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ م
مــبــاح  و  مـــکـــروه 
ــد،  ــی دهـ قــــــرار مـ
در  حـــکـــمـــتـــی 
کـــــــــارش بـــــوده 
ــا ما  ــت. امـ اســ
آمـــــــده ایـــــــم و 
مباح ها  تمام 

اتفاقاً  که  جایی  یعنی  داده ایـــم.  احتیاط  را 
مباح بوده است، مردم را به سمت احتیاط 
و عمل مستحبی سوق داده ایـــم. درصورتی 
را در فالن موضوع  باید فرد  که مباح یعنی 
او آزادی عمل داد. به  راحــت گذاشت و به 
و  مستندمسابقه ها  در  کــه  آنچه  مــن  نظر 
می گیرد،  انجام  داخلی  سرگرمی  برنامه های 
کامالً شرعی و درست است و نباید آن ها را 
با محدودیت مواجه کرد. ولی باید گفت آن 
و حــرام است  دارد  مدیریتی مشکل 
که جلو مباح مردم را گرفته است. 
زور  به  را  همه  می خواهیم  چــرا 

شبیه هم کنیم؟

در    مخاطب  از  شما  بــازخــورد 
فصل اول بومگرد چطور بود؟

مخاطبان  از  مـــا  کـــه  ــازی  ــی امــت
گرفتیم، 94 از امتیاز ۱۰۰ بود. 
یک بازخورد تخصصی هم 

داشتیم که خوب بود. 
وقتی ساخت بومگرد 
تمام شد، کار را برای 
مــحــمــد درویــــــش، 
فعال محیط زیستی 
پخش  کـــشـــورمـــان 
نخستین  ــم.  ــردیـ کـ
چــیــزی کــه او گفت 

این بود که شما با این برنامه دارید حرف هایی که 
ما می خواهیم در زمینه محیط زیست به مردم 
بزنیم را در یک گستره وسیع به گوش آن ها 
می رسانید و این یکی از مهم ترین ویژگی های 
رئالیتی شوها اســت. تا پیش از بومگرد فکر 
می کردم سازمان اوج قرار است همیشه کارهای 
به ظاهر سیاسی و مذهبی بسازد، اما بومگرد 
فتح باب خوبی برای ورود به موضوعات دیگر 
بود. به نظر من فضای اوج با بومگرد عوض شده 
است و حاال خود آن هــا هم خواهان ساخت 

فصل های بعدی بومگرد هستند. 

مستندمسابقه ها ظرفیت زیادی دارند. مثالً   
ما می توانیم مختص شبکه های مختلف مثل 
متنوع  رئالیتی شوهای  و...  ورزش  و  سالمت 
داشته باشیم. نگاه صدا و سیما به این برنامه ها 

چگونه است و آیا حمایت الزم را دارد؟
بــاز کنند تا گــروه هــای جدید و  اگــر فضا را 
پیدا  راه  برنامه سازی  و  خوشفکر به سازمان 
به  ما  خــود  می افتد.  خوبی  اتفاقات  کنند، 
به  به سختی  بومگرد  برنامه ساز  تیم  عنوان 
این عرصه راه پیدا کردیم. متأسفانه کسانی 
اجــازه  و  هستند  همیشه  ــوده انــد  ب قبال  کــه 
در  شوند.  اضافه  جدیدی  افـــراد  نمی دهند 
برنامه  تولید  بــرای  ــادی  زی که ظرفیت  حالی 
از کشور  هــای متنوع وجــود دارد. در خــارج 
آن قدر موضوعات گسترده ای  رئالیتی شو ها 

ــدارد. مثالً یکی از  ــدازه نـ دارنـــد کــه حــد و انـ
مهارت آموزی،  دربــاره  معروفشان  برنامه های 
مختلف  کشورهای  در  اســت  ســال  چندین 
می شود.  استقبال  آن  از  و  می شود  ساخته 
نیاز کشور ما  این موضوعی است که اتفاقاً 
هم هست. یعنی مقابله با مدرک گرایی و لزوم 
توجه به مهارت آموزی از کارهای مهم امروز 
می توان  رئالیتی شو  برنامه های  با  که  اســت 
به راحتی این نکات را به مردم و خانواده ها 
فرمتی  جدید«  »عصر  برنامه  داد.  آمــوزش 
است که تنها یکسری از هنرها و مهارت ها 
نیاز  ما  ولــی  کنند،  آن شرکت  در  می توانند 
به  جذابیت  کنار  در  که  داریــم  برنامه ای  به 
مهارت های غیر هنری و فنی مثل تأسیسات 

و الکترونیک و ... هم توجه کند.

درحال حاضر VODها نیز به بازار ساخت   
مستندمسابقه ها وارد شده اند. چه تحلیلی از 

این وضعیت دارید؟
پلتفرم ها  این  در  که  رئالیتی شوهایی  همه 
درحال ساخت است با حضور سلبریتی ها 
آن ها  در  عــادی  مــردم  و  می شوند  ساخته 
حضوری ندارند. مثالً تمام رئالیتی شوهای 
البته  ابوطالب سلبریتی محور است.  آقای 
مسابقه ها  مستند  آغازگر  ابوطالب  آقــای 
نخستین  اســــت.  ایــــران  هـــای  ــه  رســان در 
مستندمسابقه ای که در ایران ساخته شد 
و  بود  دانایی«  »سرزمین  مستندمسابقه 
زیــادی  زحمت  ابوطالب  آقــای  گفت  باید 
برای جاانداختن این سبک از برنامه سازی 
کارهای  همه  اینکه  دلیل  اســت.  کشیده 
شاید  است  سلبریتی ها  حضور  با  ایشان 
این باشد که ارگان های دولتی به او بودجه 
مردم محور  کار  یک  تا  نمی دهند  مناسبی 
مجبور  همین  برای  بسازد.  تلویزیون  برای 
تا  بسازد  سلبریتی محور  برنامه ای  اســت 
کند.  بیشتر جذب  vodهــا مخاطب  بــرای 
این کار برای vodها عادی است، ولی صدا 
و سیما باید مردم عادی را هم نشان بدهد. 
برنامه »خانه ما« نشان داد که مردم عادی 
تلویزیونی  بــرنــامــه هــای  در  می توانند  هــم 
شرکت کنند و خودشان را در قاب تلویزیون 
ببینند. به قول آن طنزپرداز، ما معمولی ها 
ــلــویــزیــون جـــا داریـــــم. بــنــابــرایــن  هـــم در ت
حمایت  کارها  نــوع  ایــن  از  باید  تلویزیون 
ادامه مسیر حمایت  اگر در  کند. خود ما 
نشویم، شاید بین سلبریتی ها پرت شویم 
وقتی  بسازیم.  سلبریتی محور  کــارهــای  و 
قــرارداد  ولــی ســرِ  را می کشیم  ما خودمان 
... ما  و ساعات پخش و نحوه تبلیغات و 
به سمت  ُســر خــوردن  اذیــت می کنند،  را 

کارهای غیرمردمی محتمل است.

از  آزادان  اصــغــر  علی  خــاکــســپــاری  مــراســم 
پیشکسوتان تلویزیون دیروز در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س( برگزار شد. مخاطبان تلویزیون 
او را با مجموعه نوستالژیک »چاق و الغر« به 
یاد دارند. علی اصغر آزادان پس از حدود ۳۰ 
سال، همچنان ابراز امیدواری می کرد که سری 
جدید این مجموعه را برای تلویزیون تهیه کند.

به گزارش ایسنا، مراسم خاکسپاری علی اصغر 
آزادان دیروز با حضور خانواده و تعداد اندکی از 
دوستان و عالقه مندانش به دلیل شرایط کرونا 

در قطعه هنرمندان برگزار شد.

مجید پرکار کارگردان تلویزیون، علیرضا دباغ 
فاضل  هومن  صداوسیما،  سابق  مــدیــران  از 
نویسنده و سینا سعیدیان تهیه کننده از جمله 

حاضران در این مراسم بودند.
علیرضا دبــاغ که عــالوه بر سابقه مدیریت 
آزادان  مــرحــوم  دوســتــان  از  صداوسیما  در 
هم محسوب می شد، در این مراسم گفت: 
به  تلویزیون  پیشکسوتان  از  آزادان  آقـــای 
و  طالیی  نسل  از  ایــشــان  می رفتند.  شمار 
تکرارناشدنی تلویزیون هستند. جای خیلی 
از هنرمندان در این مراسم خالی بود. او با 

اشاره به اینکه مرحوم علی اصغر آزادان پدر 
تله تئاتر ایــران بود، ادامــه داد: امــروز ما پدر 
تله تئاتر ایران را به خاک سپردیم؛ کسی که 
در دهه ۶۰ و پس از پیروزی انقالب اسالمی 
با  نــداشــت،  خاصی  سرگرمی  تلویزیون  کــه 
هنرمندی خاصی توانست با تلفیقی از هنر 
کالسیک جهان، تله تئاتر را به روی صفحه 
تلویزیون  بیننده  چشم  پیش  و  تلویزیون 
تئاترهایی  را به نمایش بگذارد.  بیاورد و آن 
از  جهان  نمایشی  ادبــیــات  شاهکارهای  از 
»ایبسن« و »چخوف« و »تولستوی« و حتی 

ایشان  را  نمایش نامه ها  ایــن  »شکسپیر«؛ 
تله  قالب  در  بزرگی  هنرمندان  همکاری  با 
تئاتر مقابل دوربین بردند. از علی نصیریان 
داریـــوش  ــای  آقـ تــا  بگیرید  فتحی  حسن  و 
مؤدبیان، همه را جلو دوربین صف کرد تا تله 
تئاترها را به نمایش بگذارد و در آن زمان این 
برنامه های  از  گسترده ای  حجم  تئاترها  تله 

مورد عالقه مردم ایران را تشکیل می داد.
باسابقه  کننده  تهیه  ـ  آزادان  اصــغــر  علی 
تلویزیونـ  پس از سال ها تحمل بیماری، شنبه 

ـ ۱۶ اسفند ماهـ  دار فانی را وداع گفت.

گزارش

علی اصغر آزادان، پدر تله تئاتر ایران درگذشت

دوست داشت »چاق و الغر« به تلویزیون برگردند

 جــــواد شــیــخ االســـالمـــی  در ســـال هـــای اخــیــر بــرنــامــه هــای 
مستندمسابقه یا »رئالیتی شو« همچون فرمانده، خانه ما، بریم 
... در تلویزیون جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند  بسازیم، بومگرد و 
و مــورد استقبال مــردم نیز واقــع شــده انــد. از سویی در شبکه 
تهیه  ها  برنامه  دست  این  از  هایی  نمونه  هم  خانگی  نمایش 

اما  را دارد،  ارائــه می شود که بیشتر رنگ و بوی سلبریتی ها  و 
آن ها هم در این مدت دیده شده اند. به همین دلیل گفت وگویی 
با حجت االسالم امیر منیری، کارگردان مستندمسابقه بومگرد 
داشتیم تا درباره چالش ها و ظرفیت های این برنامه ها صحبت 

کنیم. این گفت وگو را می خوانید.
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محمدرضا حسین نژاد دوین با کد ملی 0827913796 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- شهرداری مشهد به شناسه ملی 14002764962 به نمایندگی آقای احمد 
عنوان  به  مدیره(  هیئت  از  )خارج  شهابی  سیدعلی  آقای   -4 گردیدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیئت  عضو  عنوان  به   0938733710 ملی  کد  با  محبی 
مدیرعامل برای دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار چک ، سفته و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت 

معتبر می باشد مکاتبات جاری شرکت با امضاء مدیرعامل انجام خواهد شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1108702(

آگهی تغییرات شرکت عمران سپهر وکیل آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46557 و شناسه ملی 10380628735 

 1398,11,10 مورخ  ش   ,  5  ,  98  ,  21596 شماره  نامه  استناد  به   1398,03,19 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شورای اسالمی شهر مشهد مقدس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران سپهر هشتم به شماره ثبت 370715 وشناسه ملی 
10320206471به نمایندگی علی کریمی قدوسی با کد ملی 0938392611 2-شرکت مهندسی شمس سپهر هشتم شرق به شماره ثبت 44638 وشناسه 
ملی 10380602194 به نمایندگی آقای محمد رضا حسین نژاد دوین با کد ملی 0827913796 -شهرداری مشهد به شناسه ملی 14002764962به 

نمایندگی آقای احمد محبی با کد ملی 0938733710به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1108703(

آگهی تغییرات شرکت جهان گشت ماندگار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57919 و شناسه ملی 14005760887 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,06,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سعید نجف پور به 
شماره ملی 0930746910 به عنوان بازرس اصلی ، آقای مرتضی روحبخش به شماره ملی 0938122908 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای مسعود هراتی مطلق ش ملی 
0941387356 - آقای مسعود بهنام مهر ش ملی 0941175626 - آقای محمد رسول هراتی مطلق ش ملی 0946691681 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره و - خانم سمیه هراتی مطلق ش ملی 0943487986 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. 
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برگ سبز و کارت خودرو سواری پراید سیستم سایپا  
تیپ 132 مدل 1390 به رنگ سفید روغنی  به شماره 
ش���هربانی ای���ران 42-   855و26ب���ه ش���ماره موت���ور  
4059212 و ش���ماره شاسیS1422290278374   به 
نام اینجانب علی رجبی ش���اد فرزند  رضا گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد. ,ع
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اصل تعرفه واگذاری قطعه 985 به متراژ128/4 
متر صادر ش���ده از ش���رکت آبادانی مسکن الهیه 
خراس���ان بنام احمد شاه قاسمی مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط است
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کارت ملی، گواهی نامه رانند گی وکارت سوخت 
موتور سیکلت اینجانب رضا درودی فرزند محمد 
قاسم به ش ملی 5740110696 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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موت���ور  تعوی���ض  نام���ه  س���بز،  خودرو،ب���رگ  س���ند 
رن���گ   1394 م���دل   206 خ���ودروی  خ���ودرو،  وکارت 
س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 122 و 38 ایران 
36  ش���ماره موت���ور 165A0002609 و ش���ماره شاس���ی 
مالکی���ت مصطف���ی  ب���ه   NAAP03ED6EJ597887
دادمحمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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محض���ری   س���ند  و  کمپان���ی  س���ند   ، س���بز  ب���رگ 
س���واری پروت���ون م���دل1383 رن���گ س���فید روغن���ی 
شاس���ی  ش���ماره   4G15PKR2214 موت���ور  ش���ماره 
 18 ی   159 پ���اک  PL1C97LNL4B912013ش���ماره 
ای���ران 42 بن���ام محم���د ابراهیم جوادی تب���ار مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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 دانش آموختگی دانشجویی که 
در ۱۳ سالگی تازه خواندن را آموخت!

یک دانشجوی انگلیسی که به دلیل 
ــود یــک اخـــتـــال، تــا ۱۳ســالــگــی  وجــ
ــوانـــدن نـــداشـــت، موفق  ــی خـ ــای ــوان ت
دانــشــگــاه  از  ــگــی  ســال  ۲۲ در  ــد  شـ

دانش آموخته شود.
آی نیوز،  از  نقل  به  ایسنا  گــزارش  به 
توانایی  سالگی   ۱۳ تــا  کــارتــر  ویــلــیــام 
ــی  ــت ول ــداشـ ــوشــتــن نـ ــــدن و ن ــوان خــ
و  سیاسی  علوم  رشته  در  توانست 

روابط بین الملل از دانشگاه بریستول دانش آموخته شود.
وی هم اکنون در حال تحصیل در مقطع دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه 

کالیفرنیا برکلی است.
کارتر در دوره متوسطه دچار خوانش پریشی بود و همیشه در مدرسه از دیگر 
دانــش آمــوزان عقب می ماند، به همین دلیل احساس تنهایی می کرد و به 
بخش خدمات بهداشت روانی فرستاده می شد. هدف از گذراندن این دوره ها 
این بود که مبادا کارتر به دلیل مشکاتش و مورد تمسخر قرار گرفتن توسط 

دیگر دانشجویان،  به یک مجرم تبدیل شود.
ولی  بیاموزد  را  نوشتن  و  خواندن  می کرد  تاش  ناامیدانه  دبیرستان  در  او 
شکست می خورد. سرانجام تحت نظر یک متخصص قرار گرفت و تشخیص 

داده شد دچار خوانش پریشی است.
خوانش پریشی یک اصطاح عام برای تشریح معلولیت آموزشی است. این 
اختال موجب اختال در روان خوانی یا درک مطلب می شود و می تواند خود را 
به عنوان یک مشکل در زمینه واج خوانی،  رمزگشایی، دیکته، مهارت شنوایی، 

حافظه کوتاه مدت، یا نام گذاری سریع آشکار کند.
وی در دوران حضور خود در دانشگاه بریستول در کنفرانس های بین المللی 
شرکت و در پارلمان اروپا سخنرانی کرد و جوایز مختلفی را برای عملکرد علمی 
خود دریافت نمود. او با تاش بسیار توانست نمرات باالیی دریافت کند و 

برنده جایزه دستاوردهای کودکان سیاه پوست شود.
کارتر که هم اکنون ۲۲ سال دارد،  گفت: یادگیری نحوه خواندن و نوشتن، جهان 

را برای من قابل فهم کرد.

همدلی؛ درک دنیای شخصی طرف مقابل
همدلی یا هم احساسی، درک احساس و فهم تجربه حسی دیگران با توانایی 
دید از نگاه آن ها و قراردادن خود در جایگاه آن هاست. به این معنی که فرد 

بتواند خود را جای دیگری بگذارد و دنیا را از چشم او ببیند. 
مهارت همدلی دو جزء شناختی و عاطفی دارد.

 جزءشناختی یعنی فرد بتواند احساس دیگران را بشناسد و تشخیص دهد 
و جزء عاطفی بتواند پاسخ مناسب به آن احساس بدهد. به عبارت ساده تر 
یعنی بتوانید در موقعیت های مختلف، احساسات دیگران مثل خشم، ترس و 

غمشان را تشخیص و به صورت درست به آن پاسخ دهید. 
زندگی سرشار از استرس و تعارض هایی است که باید با آن ها مقابله کرد. 
موقعیت های  استرس ها،  با  مقابله سازگارانه  برای  قرن حاضر  در  انسان ها 
مختلف و تعارض های زندگی به روش هایی نیاز دارند که آن ها را به توانایی هایی 
مجهز کند. بر همین اساس، سازمان جهانی بهداشت در سال ۱99۳ میادی 
برای پیشگیری اولیه و همچنین ارتقای سطح بهداشت روانی، برنامه مدونی 
از آن  با عنوان »آمـــوزش مهارت های زنــدگــی« آمــاده کــرد که همدلی یکی 

مهارت هاست.

انواع همدلی»
از س با استفاده  شناختی: یعنی فهم و درک افکار و احساسات دیگران   

با  این نوع همدلی اغلب  با آن هــا.  بــدون همدردی  منطق و تعقل خود و 
احساسات کمتری همراه است.

 عاطفی: تجربه احساسی با دیگران، طوری که شما هم با آن ها همان س
احساسی را که دارند تجربه کنید. این نوع همدلی معموالً بیش از حد درگیر 

احساسات و عواطف است و منطق کمتری در آن دیده می شود.
انجام س و  دیــگــران  احساسات  درک  و  فهم  یعنی  دل رحــمــی:  و   شفقت 

اقداماتی برای کمک به آن ها. این حالت، بهترین نوع همدلی است، زیرا 
نیز  او  راستای رفع مشکل  اقدامی عملی در  بر درک طرف مقابل،  عــاوه 

انجام می دهیم. 
حقیقت این است که نخستین شرط همدلی با دیگران، خودآگاهی است. 
یکی از عوامل مهم زیربنایی در دستیابی به همدلی، تسلط بر هیجان ها و 
احساسات است. برای برقراری روابط همدالنه باید احساسات خود را شناخت 
و کنترل تکانش های خود را در دست گرفت تا در همدلی کردن با دیگران درمانده 
نشد. ناتوانی در درک احساسات دیگران یک کمبود در هوش هیجانی است.
البته همدلی یک مهارت اکتسابی است که با تمرین و استفاده از راه های 

مناسب می توان آن را تقویت کرد. برخی از این راه ها به شرح زیر است.
1. گوش دادن فعال

گام نخست برای افزایش مهارت همدلی، تمرین گوش دادن به صورت فعال 
است. برای این کار باید به خوبی و با تمام توجه به طرف مقابلتان گوش داده 

و پاسخ های مناسبی بدهید.
2. انعکاس

برابر  در  مثاً  نشان دهید.  را  احساسات، همدلی خــود  کــردن  با منعکس 
صحبت های طرف مقابل می توانید بگویید »مطمئنم خیلی برایت سخت 
بوده« یا »از خوشحال بودنت خوشحالم«؛ در این صورت او احساس می کند 

توسط شما درک شده است.
3.نصیحت و قضاوت نکردن

در بیشتر مواقع وقتی افراد با شما درددل می کنند، درست و غلط موضوع را 
می دانند و تنها به دنبال کسی هستند که نگرانی هایشان را با او تقسیم کنند. 
اگر برای حل مشکلش راهکاری دارید حتماً به او بگویید ولی از توصیه های 

کلیشه ای و مقصر نشان دادن او خودداری کنید.
4.تعصب نداشتن

زندگی اجتماعی یعنی ارتباط با افراد مختلف؛ این افراد همیشه عقایدی شبیه 
به شما ندارند و حتی ممکن است فکر و عقیده ای کاماً مخالف داشته باشند. 
برای همدلی کردن قرار نیست عقیده او را بپذیرید بلکه فقط باید به آن احترام 

بگذارید.
5.تعادل در همدلی

برای اینکه بتوانید مهارت همدلی خود را باال ببرید، باید در واکنش نشان دادن 
تعادل برقرار کنید. نه آن قدر واکنش نشان دهید که به مشکل فرد افزوده شود 
و نه آن قدر بی اهمیت باشید که احساس کند او را درک نمی کنید. برای ایجاد 
تعادل باید واکنش منطقی داشته باشید. فکر کنید این موضوع برای طرف 

مقابل چقدر اهمیت دارد و سپس متناسب با آن برخورد کنید. 
فردی که با دیگران همدلی می کند عاوه بر کسب احترام و محبوبیت در 
اجتماع و خانواده، اعتماد به نفس بیشتری نیز پیدا کرده و احساس مفید 

بودن می کند. 
در آخر همدلی یک مهارت ارتباطی بسیار مهم است و تمام افراد باید آن را 
بیاموزند. شاید شما خودتان کسی باشید که همدلی باالیی با دیگران دارد اما 
کسی برای شنیدن حرف های شما وجود ندارد یا وقت نمی گذارد. مراجعه به 
مشاور و روان شناس این امکان را می دهد تا بدون نگرانی و ترس از سوءاستفاده 

یا قضاوت بتوانید از رازهای نگفته تان با فردی قابل اطمینان صحبت کنید.

فراسو

واکسن کرونای »میالد« تا پایان اسفند به مرحله تست بالینی می رسد  دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: تا پایان اسفند واکسن کرونای میالد وزارت دفاع به مرحله  
تست بالینی می رسد. به گزارش ایلنا مصطفی قانعی افزود: خوشبختانه واکسن کووبرکت هم بسیار خوب بود و تا االن مراحلش به خوبی پیش رفته، مرحله 2 و 3 این واکسن با هم پیش خواهد رفت و امیدواریم 

زودتر به نتیجه برسد. وی ادامه داد: واکسن رازی مراحلش تازه آغاز شده و امتحانش را پس نداده، باید صبر کنیم تا ببینیم نتیجه آن چه می شود.

گزارش میدانی قدس از نحوه اجرای طرح حذف دفترچه های کاغذی توسط پزشکان و داروخانه ها

بیماران و هفت خوان نسخه خوانی الکترونیک
 محمود مصدق  از حدود ۱5 سال پیش در 
برنامه های پنج ساله توسعه کشور و اسناد 
باالدستی نظام سامت، اجرای نسخه نویسی 
الکترونیک به منظور کاهش هزینه ها یک 
ضرورت قانونی عنوان شده اما این برنامه به 
دالیل مختلف عملیاتی نشد؛ درهمین راستا 
به حذف دفترچه  اجتماعی  تأمین  سازمان 
سامت  بیمه  سازمان  و  آورده  رو  درمانی 
بساط   ،۱400 شهریور  تا  کرده  اعام  نیز 

دفترچه های کاغذی را جمع می کند. 
ــوار »حـــذف دفــتــرچــه هــای بیمه  فــرایــنــد دشــ
درمــانــی« از ابــتــدای اسفند امــســال توسط 
آغــاز شــده است.  تأمین اجتماعی  سازمان 
طرحی که بر اســاس آن، گــروه هــای پزشکی 
طرف قــرارداد با سازمان های بیمه گر ملزم به 
الکترونیکی  نسخه خوانی  و  نسخه نویسی 
می شوند و باید به بیمه شدگان، خدمات الزم 

را ارائه دهند. 
حال بیش از دو هفته از حذف دفترچه های 
کاغذی می گذرد و گزارش میدانی ما نشان 
به  داروخانه ها  و  بیماران  از  برخی  می دهد 
الکترونیکی  نسخه نویسی  ــرای  اجــ نــحــوه 
انتقاد دارند و معتقدند هنوز زیرساخت ها 
برای اجرای این طرح فراهم نشده و به همین 
دلیل دچار سردرگمی و مشکاتی شده و به 

زحمت افتاده اند. 
گرچه برخی هم معتقدند هرچه زمان بگذرد 

این برنامه بهتر جا می افتد و پیش می رود. 

 ورود اندک نسخه های الکترونیکی »
به آزمایشگاه ها

از  یکی  بــه  اسفند  یــازدهــم  دوشنبه  صبح 
مشهورترین آزمایشگاه های تهران در بولوار 
کشاورز می روم. یکی از کارکنان دفتر سوپروایزر 
آزمایشگاه پس از آنکه به شرط افشا نشدن 
می شود،  مــا  بــا  گفت وگو  بــه  حاضر  نامش 
گذشته  بــا  نسخه نویسی  وضــع  مــی گــویــد: 
تفاوت چندانی نکرده است؛ هنوز 99 درصد 
نسخه  کمتر  و  هستند  کــاغــذی  نسخه ها 
الکترونیکی به آزمایشگاه می آید که در این 
موارد اگر بتوانیم به سامانه تأمین اجتماعی 
یــا متقاضیان،  بــیــمــاران  بــه  متصل شــویــم 

خدمات مورد نظر را ارائه می دهیم.
اتصال دشوار  و  اینترنت  پایین  وی سرعت 
مشکل  دو  را  اجتماعی  تأمین  سامانه  بــه 
اساسی اجــرای طرح می داند و می گوید: هر 
از گاه سامانه تأمین اجتماعی قطع می شود 
و یا نمی توان به آن متصل شد؛ این موضوع 
ــد خــدمــات رســانــی و  ــال در رونـ مــوجــب اخـ
نارضایتی مشتریان می شود که انصافاً هم 

حق دارند چون وقتشان هدر می رود. 

کار پزشکان بر دوش ما »
خودم را به داروخانه ای در حوالی بیمارستان 
تختخوابی  هزار  همان  یا  خمینی)ره(  امام 
معروف می رسانم. پزشک داروساز اینجا هم 
نظرات کم و بیش مشابهی دارد و به قدس 
از  از پزشکان  می گوید: تعداد بسیار کمی 
استقبال  الکترونیکی  نسخه نویسی  طرح 
به جای  از پزشکان  کرده اند. حتی بعضی 
اینکه هویت بیمار و اعتبار دفترچه اش را 
احراز و بعد نسخه را به صورت الکترونیکی 
به داروخانه ارســال کنند کد ملی بیمار را 
روی نسخه کاغذی نوشته، مُهر می کنند و 
تحویل داروخانه می دهند تا داروخانه آن را 
به شکل فایل الکترونیکی در سامانه ذخیره 
کند. یعنی کاری را که پزشکان باید انجام 
می اندازند،  داروخــانــه هــا   دوش  بر  بدهند 
این موضوع موجب می شود ما برای تحویل 
دارو به مشتریان بیشتر به زحمت بیفتیم 
و وقت بیشتری صرف کنیم که این خود به 
نارضایتی و اعصاب خردی مشتریان منجر 

می شود. 

وی با اشاره به اینکه زمان تایپ یک نسخه 
الکترونیکی بــرای پزشک تفاوت چندانی با 
نوشتن نسخه کاغذی نــدارد، می گوید: برای 
ما هم تحویل دارو با نسخه الکترونیکی بهتر 
است. البته گاه نرم افزار پذیرشمان به سامانه 
تأمین اجتماعی متصل نمی شود و بارها پیش 
آمده سامانه این سازمان قطع بوده است با 
وجود این، نسخه خوانی الکترونیکی را ترجیح 
می دهیم؛ چون در این صورت دیگر مشکل 
بــودن دستخط  گم شدن نسخه ها، ناخوانا 
داشــت.  نخواهیم  را  و...  پزشک  دستور  یا 
بــرای  تنها  نــه  الکترونیکی  نسخه نویسی 
سازمان های بیمه گر بلکه برای داروخانه ها و 
پزشکان هم مفید است؛ این گونه، جنگل های 
اگر  زنــده می مانند.  کشور هم کمی بیشتر 
خودم پزشک بودم قطعاً نسخه  بیمارانم را به 
صورت الکترونیکی می نوشتم. اینکه بسیاری 
از پزشکان طبق رویه گذشته عمل می کنند و 
نسخه را روی کاغذ نوشته و تحویل می دهند 
شاید به این خاطر باشد که نگران اند از این 
طریق میزان درآمــدشــان به صــورت دقیق تر 
مشخص شــود و آنــان مجبور بــه پرداخت 

مالیات بیشتری شوند. 

بیماران بیشتر دچار مشکل شده اند »
مسئول فنی داروخانه ای در محدوده خیابان 
جمالزاده هم از فراهم نبودن زیرساخت برای 
اجـــرای طــرح حــذف دفترچه کاغذی سخن 
می گوید و می افزاید: سامانه تأمین اجتماعی 
مشکل خاصی نــدارد امــا سرعت اینترنت 
در کشور پایین است و موجب می شود گاه 
اتصال به سامانه تأمین اجتماعی به سختی 
انجام شود. از سوی دیگر بعضی از پزشکان 
به ویژه آن ها که بیمار بیشتری دارند به دلیل 
کمبود وقت و یا کم حوصلگی، نه تنها نسخه 
را به شکل الکترونیکی ارائه نمی دهند بلکه 
بیمار روی نسخه  از نوشتن کد ملی  حتی 
کاغذی و مُهر کردن آن دریغ می کنند؛ این 
نتوانیم نسخه  موضوع موجب می شود ما 
کاغذی را به الکترونیکی تبدیل و در سامانه 
ذخیره کنیم و به همین دلیل روزانه ۱0 تا ۲0 
نفر از بیمه شدگان به این داروخانه می آیند و 
دارو به صورت آزاد دریافت می کنند. در واقع 

بیش از همه، بیماران دچار مشکل شده اند.
ــرای بــســیــاری از  ــ ــه ایــنــکــه ب ــا اشــــاره ب  وی ب
داروخانه ها تفاوت چندانی بین نسخه کاغذی 
و الکترونیکی نیست، تصریح می کند: البته 
تحویل دارو با نسخه الکترونیکی کمی هزینه 
و زمان بیشتری می برد اما منافعی هم مثل 
پایین آمدن میزان اشتباه در نسخه خوانی و 
تحویل ندادن داروی اشتباهی به بیماران دارد.

آقای خبرنگارحرف های ما را هم بشنو!»
در حال خروج از این داروخانه بودم که صدای 
مردی را می شنوم که می گوید: آقای خبرنگار 

ــا ایــــن طــــرف کمی  ــی ــطــفــاً ب ل
حرف های ما را هم بشنو. مرد 
راستش  که دست  میانسالی 
زده  صــدایــم  گرفته اند  گــچ  را 
اســت. می گوید: بــا ایــن طرح 
سازمان تأمین اجتماعی گرفتار 
شــده ایــم. چند روز اســت که 
شده،  تمام  دفترچه ام  اعتبار 

به  نیازی  رفتم تمدیدش کنم، گفتند دیگر 
این کار نیست فقط باید کد ملی خود را به 
به مطب پزشکم  وقتی  امــا  بگویی؛  پزشک 
رفتم نپذیرفت و ویزیتش را آزاد حساب کرد؛ 
نسخه را هم روی کاغذ نوشت که آن هم از 
طرف داروخــانــه آزاد محاسبه شد. االن هم 
حدود یک ساعت می شود برای دریافت دارو 
اینجا هستم اما ظاهراً نمی توانند به سامانه 
تأمین اجتماعی وصل شوند و داروهــایــم را 

تحویل دهند. 

داروخانه ها چاره ای ندارند»
پس از بــازدیــد میدانی از چند داروخــانــه و 
آزمایشگاه در پایتخت راهــی رودهـــن، یکی 
از شهرهای اقماری تهران می شوم. وقتی به 
داروخانه شبانه روزی این شهرستان می رسم 
نشان می دهند.  را  که عقربه ها ساعت ۲۲ 
پزشک ایــن داروخــانــه معتقد اســت هر روز 
که می گذرد این طرح بهتر اجرا می شود. او 
اضافه می کند: تا یکی دو ماه پیش فقط دو 
الکترونیکی  از پزشکان رودهــن نسخه  نفر 
تجویز می کردند اما االن تعدادشان چهار تا 
پنج برابر شده؛ یعنی پزشکان کم کم قبول 
دل  کاغذی  نسخه نویسی  از  باید  می کنند 
بکنند. داروخانه ها هم چــاره ای جز پذیرش 
نسخه های الکترونیکی ندارند. تا دو سه هفته 
پیش فقط ما بودیم که نسخه الکترونیکی 
را قبول می کردیم؛ اما حاال کم و بیش همه 
داروخانه های این شهرستان این کار را انجام 

می دهند. 
او نوسان های برق، کُندی سرعت اینترنت و 
عدم اتصال آسان به سامانه تأمین اجتماعی 
نسخه نویسی  مــشــکــات  مــهــم تــریــن  از  را 
اگرچه  مــی گــویــد:  و  مــی خــوانــد  الکترونیکی 
نسخه نویسی الکترونیکی و یا تحویل دارو با 
چنین نسخه هایی کمی زمانبر است و وقت 
و خدمت گیرنده  از خدمت دهنده  بیشتری 
گرفته مــی شــود امـــا هزینه اضــافــی هــم به 
پزشکان یا داروخانه ها تحمیل نمی کند، چون 
اگر نسخه ها به صورت الکترونیکی هم صادر 
نشوند بــاز ما باید بــرای سایر امــور خــود به 
اینترنت متصل شویم و بابت استفاده از این 

فناوری هزینه کنیم.

مشکل قطع برق و اینترنت داریم »
علیرضا معصومی، یکی از پزشکان عمومی 
ــاه پیش  ایـــن شــهــرســتــان هــم کــه از ســه مـ

صــــورت  بــــه  را  نـــســـخـــه هـــا 
الکترونیکی ارائــه می دهد به 
قدس می گوید: مشکل اصلی 
مــا در ایــن طــرح قطع بــرق و 
اوقـــات  بعضی  در  اینترنت 
اســت. مثاً همین یکشنبه 
ساعت  از  اینترنت  گذشته 
مشکل  ــار  دچـ تــا ۱5:45   ۱۲
شد و به همین دلیل نتوانستم برای بعضی از 
بیمارانم به صورت الکترونیکی نسخه بپیچم؛ 
بعضی از بیماران نیز با خود دفترچه کاغذی 
نداشتند به این امید که نسخه به صورت 

الکترونیکی ارائه می شود. 
وی با اشاره به اینکه برای اتصال به سامانه 
سازمان تأمین اجتماعی هم هر از گاهی دچار 
مشکل می شویم، می افزاید: گاه نه پزشکان و 
نه داروخانه ها نمی توانند وارد سامانه شوند 
که البته مشکل بیشتر به کُندی یا نارسایی 
اینترنت مربوط می شود نه سامانه سازمان 
تأمین اجتماعی؛ مسئوالن باید برای رفع این 

مشکل چاره ای بیندیشند. 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا پزشکان 
چندان از طرح یاد شده استقبال نکرده اند، 
می گوید: عــاوه بر نوسان های بــرق و کندی 
از  بعضی  کم حوصلگی  بــحــث  ایــنــتــرنــت، 
ــیــمــاران و زمــانــبــر بــودن  پــزشــکــان، تــراکــم ب
برخط هــم مطرح  بــه صـــورت  نسخه پیچی 
اســت. مثاً نوشتن هر نسخه الکترونیکی 
نسبت به نسخه کاغذی دو سه دقیقه زمان 
بیشتری می برد به ویژه اگر بیمار نیاز به انجام 
چند نوع آزمایش داشته باشد و چشمِ پزشک 
مدام باید به مانیتور باشد. اما نسخه نویسی 
است  نداشته  اضــافــی  هزینه  الکترونیکی 
یعنی االن هم بابت اینترنت همان قدر هزینه 

می کنم که پیش از این می کردم. 
داروخــانــه هــا هم می گوید:  در خصوص  وی 
اوایل کار، به جز یکی از داروخانه ها بقیه کمی 
مقاومت می کردند اما وقتی دیدند ما داریم 
نسخه الکترونیکی می پیچیم آن ها هم مجبور 
شدند همکاری کنند چون در غیر این صورت 

ضرر می کنند. 

نسخه نویسی الکترونیکی؛ 10 تا 15 دقیقه »
ایـــران هم  رئــیــس جامعه پزشکان داخــلــی 
امیدوار است با روی کار آمدن پزشکان جوان 
استقبال از نسخه نویسی برخط بیشتر شود. 
دالیــل  خصوص  در  خسرونیا  ایـــرج  دکتر   
استقبال نکردن پزشکان از طرح نسخه نویسی 
الکترونیکی به قدس می گوید: یکی از عمده 
دالیل آن مربوط به شرایط زمانی است؛ در 
واقع االن در شرایط کرونایی بعضی پزشکان 
در مطب ها بیماران کرونایی را ویزیت می کنند 
و به همین خاطر نمی خواهند بیماران پشت 
در مطب جمع شوند و این ویروس به دیگران 
پزشکان  از  برخی  نتیجه  در  شــود،  منتقل 

تمایلی به نسخه نویسی الکترونیکی ندارند. 
دلیل دوم هم ایــن اســت که سن بعضی از 
پزشکان باالست و چندان با رایانه آشنایی 
نــدارنــد و عــامــل دیــگــر هــم بــه زمانبر بــودن 
نام  تا  برمی گردد؛  الکترونیکی  نسخه پیچی 
بیمار، نام پدر و شماره دفترچه را وارد کنند 

۱0 تا ۱5 دقیقه وقت می برد.

زیرساخت ها فراهم نیست »
هم  ــران  ــ ای ــازان  ــ داروســ انجمن  سخنگوی 
یک  را  کاغذی  دفترچه های  حــذف  اگرچه 
طـــرح مــلــی و مفید ارزیـــابـــی مــی کــنــد امــا 
ــرای  ب زیــرســاخــت هــا  معتقد اســـت هــنــوز 
اجرای آن فراهم نیست و قطع گاه و بیگاه 
اینترنت مشکاتی برای خدمات دهندگان و 

خدمات گیرندگان ایجاد کرده است. 
حمید خیری با اشاره به اینکه در این طرح 
عاوه بر سازمان های بیمه گر و بیمه شدگان، 
گروه های پزشکی شامل پزشک، داروســاز و 
داروخانه هم نقش دارنــد، تصریح می کند: 
همه این بخش ها باید با یکدیگر همکاری 
کنند تا این طرح به خوبی پیش بــرود. در 
واقع پزشک باید نسخه مورد نظرش را به 
صورت الکترونیکی وارد کند و کد آن را به 
داروخــانــه  به  را  کد  هم  بیمار  بدهد،  بیمار 
و  کند  وارد سیستم  را  کد  داروخــانــه  ببرد، 
داروی تجویز شده توسط پزشک را به بیمار 
تحویل دهد. این رویه موجب حذف دفترچه 
کاغذی و هزینه هایی است که سازمان های 
بیمه گر تاکنون برای تهیه کاغذ دفترچه های 
درمانی و نیروی انسانی برای چاپ و صدور 
آن ها می کردند، اما در عوض این هزینه ها بر 
دوش داروخانه ها می افتد چرا که داروخانه ها 
به  ارائـــه  بـــرای  را  ــا  داروهــ پرینت  مجبورند 
سازمان های بیمه گر، به بیماران تحویل دهند 
دارد. همچنین  هزینه  داروخانه ها  برای  که 
داروخانه ها برای انجام کار یاد شده باید از 
سخت افزاری  تجهیزات  و  انسانی  نــیــروی 
باشند که همه  نرم افزاری کافی برخوردار  و 
این ها هزینه بر است. در واقع با این طرح، 
بیمه گر  سازمان های  ساختاری  هزینه های 
بــدون  و  بــه راحــتــی  آن هـــا  و  کاهش می یابد 
پرداخت هزینه به اطاعات شفافی از داروها 
و میزان مصرفی آن ها دست پیدا می کنند، 
در حالی که داروخانه ها باید هزینه کنند و 
دچار مشکل می شوند. عاوه بر این بعضی 
از پزشکان نسخه ها را به صورت الکترونیکی 
ارائــه نمی دهند یعنی کد ملی بیمار را روی 
مهر  از  پــس  و  کــاغــذی می نویسند  نسخه 
کردن، آن را به بیمار می دهند تا برای دریافت 
ارائــه دهد و سازمان های  دارو به داروخــانــه 
باید  داروخـــانـــه هـــا  مــی گــویــنــد  هــم  بیمه گر 
این گونه نسخه ها را به صورت الکترونیکی 
زمانبر  کــاری  انجام چنین  که  کنند  تبدیل 
ــاف وقـــت و نــاراحــتــی  ــ اســـت و مــوجــب ات

مراجعه کنندگان به داروخانه ها می شود. 
وی با اشاره به اینکه فقط 5 درصد نسخه ها به 
صورت برخط از سوی پزشکان ارائه می شود، 
کــه نسخه پیچی  پرسش  ایــن  بــه  پاسخ  در 
الکترونیکی تا چند درصد هزینه داروخانه ها 
ــزایــش مــی دهــد، مــی گــویــد: هــر نسخه  را اف
الکترونیکی نسبت به نسخه کاغذی 5 هزار 
تومان برای داروخانه هزینه بیشتری دربردارد 
که انتظار داریم این هزینه از سوی سازمان های 

بیمه گر جبران شود. 
خیری در همین زمینه می افزاید: در حال 
حاضر اجــرای طرح حذف دفترچه کاغذی 
با  الکترونیکی  نسخه نویسی  طــریــق  از 
مشکاتی روبه رو است اما اگر زیرساخت ها 
فراهم شود یا همان مشکل قطع اینترنت 
حل و از سوی دیگر هزینه داروخانه ها هم 
جبران شود طرح  در آینده جا می افتد و به 

خوبی پیش خواهد رفت.

دستچین

حقوق خانواده شهدای محیط بان قطع شده است!
باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ جمشید  گزارش  به 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  خانی،  محبت 
قطع شده  بــان  خــانــواده شهدای محیط  گفت: حقوق 
است و من دلیل آن را نمی دانم. پنج نفر از محیط بانان 
در سه سال اخیر شهید شدند، پرونده  هیچ کــدام در 
این  بابت  و  اســت  مفتوح  و  نشده  بسته  بنیاد شهید 

موضوع گله مند هستم.

قاچاق چوب با خودروهای گرانقیمت
به  آبــخــیــزداری  ارشــد  کارشناس  مقدم،  محمدی  علی 
برنا گفت: به دلیل فقر در منطقه جنگل نشین  بخش 
اما  مــی رود  بین  از  و  قطع می شود  از جنگل  عــمــده ای 
خودروهای سواری گرانقیمت با شیوه های خاص اقدام به 
انتقال چوب می کنند. در این شرایط باید اشد مجازات 

برای افراد خاطی در نظر گرفته شود.

نتیجه اعطای وام ازدواج به افراد باالی 50 سال
وزارت  جــوانــان  امــور  معاون  تندگویان،  مهدی  محمد 
افراد  ازدواج  به  وام  ارائــه  به  اشــاره  با  و جوانان  ورزش 
برای  فــرزنــدآوری  بحث  گفت:  برنا  به  ســال   50 ــاالی  ب
سنین باالی 50 سال وجود ندارد و دادن وام ازدواج به 
این افراد هم معنا ندارد، چرا که در راستای سیاست 

فرزندآوری نخواهد بود. 

می توانیم تمام هتل ها را در نوروز تعطیل  کنیم
بــه گـــزارش مــهــر، علی اصــغــر مــونــســان، وزیـــر میراث 
وزارت  اگر  گفت:  و صنایع دستی  گردشگری  فرهنگی، 
بهداشت عاقه مند است و فکر می کند کمکی به مهار 
کرونا می شود، ما می توانیم اباغ کنیم همه هتل های 
کشور در ایام نوروز تعطیل شوند.وی خاطر نشان کرد: 
البته فکر نمی کنم این موضوع در شدت شیوع کرونا 

تأثیرگذار باشد.

دریافت مجوز فعالیت داروخانه ها از صنف خرازی!
حمید خیری، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران 
در گفت وگو با مهر اظهار کرد: مکلف ساختن داروخانه ها 
اقام  ــرای عرضه  ب از صنف خـــرازی  دریــافــت مجوز  به 
بهداشتی واقعاً تأسفبار است. من با تمام وجود بابت 
طرح این موضوع، احساس شرمندگی و سرشکستگی 

برای کل نظام بهداشت و درمان کشور دارم.

صدور سند برای تاالب انزلی غیرقانونی است
مجلس  در  بندرانزلی  مــردم  نماینده  دنیامالی،  احمد 
گفت: صدور سند برای تاالب انزلی اقدامی غیرقانونی و 

بدون مطالعه است.
به گــزارش خانه ملت وی افــزود: به تازگی در یک اقدام 
نام مجموعه  به  استان سندی  اسناد  ثبت  غیرقانونی، 
وزارت نیرو صادر کرده؛ بنده پیگیر این مسئله در مراجع 

باالتر هستم تا این موضوع برطرف شود.

فقط 5 درصد نسخه ها 
به صورت آنالین از 
سوی پزشکان ارائه 

می شود
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برتری پورتو با پاس گل طارمی
تیم پورتو در دیداری خارج از خانه در لیگ برتر پرتغال پیروز شد.

ادامــه دیدارهای هفته بیست ودوم لیگ  گــزارش سرویس ورزش در  به 
برتر پرتغال تیم پورتو در خانه ژیل ویسنته به پیروزی 2 بر صفر رسید. 
متئوس اوریبه )7( و سرجیو اولیویرا )60( گل های پورتو را در این بازی به 
ثمر رساندند. مهدی طارمی سازنده گل دوم پورتو بود و در دقیقه 84 هم 

تعویض شد.

دعوت انصاری فرد به اردوی تیم ملی
به نقل از سایت رادیو ورزش یونان، کریم انصاری فرد مهاجم تیم فوتبال 
ایران توانست در فصل جاری ۹ گل در تمام رقابت ها برای آ.ا.ک آتن یونان 
به ثمر برساند و فصل نسبتا خوبی داشته است.  این بازیکن برای اردوی 
پیش روی تیم ملی فوتبال ایران از سوی دراگان اسکوچیچ به تیم ملی 
دعوت شده و می تواند در دیدار دوستانه برابر سوریه که در نوروز ۱400 

برگزار می شود تیم ملی را همراهی کند. 

مدافع کلیدی نفت محروم از تقابل با پرسپولیس
بازیکن ثابت ترکیب نفت مسجدسلیمان در لیگ بیستم سرانجام به 
دلیل چهار اخطاره بودن، فرصت حضور در ترکیب نفت را از دست داد 
و نمی تواند تیمش را در جدال هفته آینده با پرسپولیس همراهی کند. 
به گزارش سرویس ورزش اخطاری که نوروزی فرد در بازی با سایپا گرفت 
باعث شد  مصاف حساس هفته آینده با پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی 
از دست بدهد و کادرفنی نفت مسجدسلیمان نیز برای انتخاب جانشین 

وی در دفاع میانی، دچار چالش جدی شوند.

هفته هفدهم لیگ دسته اول

تیم پایان رأفت در صدر
به گزارش سرویس ورزش هفته هفدهم لیگ دسته اول فوتبال ایران با 
پنج بازی آغاز شد که در مهم ترین آن ها مس کرمان در خانه خودش با 
نتیجه یک بر صفر مقابل استقالل خوزستان شکست خورد و شهرداری 
آستارا نیز با هدایت پایان رأفت مقابل هوادار تهران با سرمربیگری رضا 

عنایتی به پیروزی رسید تا با 3۱ امتیاز، صدرنشین لیگ آزادگان شود.
نتایج بازی ها به شرح زیر است:

بادران تهران 3 – صفر ملوان بندر انزلی/ خوشه طالیی ساوه یک – یک 
رایکا بابل / نود ارومیه صفر – صفر خیبر خرم آباد   / مس کرمان صفر 

– یک استقالل خوزستان  /شهرداری آستارا یک - صفر هوادار تهران
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مغانلو  به پرسپولیس پیوست    شهریار مغانلو با رضایت سانتا کالرا مبنی بر حضور قرضی اش در جمع سرخ پوشان عصر دیروز رسماً به پرسپولیس پیوست. شهریار مغانلو پس از فصل درخشانی که با زدن 
13 گل در پیکان پشت سر گذاشت، در نقل و انتقاالت تابستانی به سانتا کالرا پرتغال پیوست اما فرصت زیادی برای خودنمایی و قرار گرفتن در ترکیب این تیم به دست نیاورد و نتوانست جایگاه مدنظرش را  

در پرتغال کسب کند. مغانلو پس از مهدی ترابی دومین خرید بزرگ پرسپولیس در نقل و انتقاالت زمستانی است. گفتنی است همزمان با این اتفاق پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس هم باز شد.

دنیای ورزش

تلگرامی

جــواد رســتــم زاده: اینکه کمیته تعیین 
وضعیت فدراسیون در بزنگاهی تاریخی 
یقه پرسپولیس را گرفته که تا بدهی هایش 
را صاف نکند، پنجره اش را بــرای ثبت 
قرارداد جدید باز نمی کند و اینکه پس از 
تسویه حساب خارجی و اجازه فیفا برای 
قانون  این گونه  فدراسیون  قـــرارداد  ثبت 
مدارانه پای کار بیاید، امری بی سابقه و 
البته مهم است. به هر حال از یک جای 
کار باید این تسویه حساب های داخلی به 
شکلی محکم انجام می شد تا انباشت 
بدهی ها باعث مشکالت مالی الینحل 

نشوند. 
با این برخورد سرسختانه موافق هستیم، 
امـــا معتقدیم اگـــر قــانــون قـــراراســـت با 
ایــن دقــت از ایــن پس اجــرا شــود، همه 
باشگاه ها باید به یک چشم دیده شوند. 
خیلی از تیم های دیگر هم دارای چنین 
شرایطی هستند ولی در منگنه فدراسیون 
نیستند. این دوگانگی برخوردهای قهری 

بیش از اینکه مفید باشد، برای لیگ برتر 
فدراسیون های  در  بارها  آفت می شود.  
مختلف دیده ایم که در شروع هر فصل 
تسویه حساب کامل با طلبکاران را شرط 
ورود تیم ها به مسابقات می گذاشتند، اما 
در عمل پس از مدتی با کدخدامنشی 
قضیه رفع و رجوع می شود. این بار هم 
ایــن عــزم جــزم فدراسیون به  امیدواریم 
ریاست عزیزی خادم تداوم داشته باشد و 
مقابل فشارهای بیرونی دچار تغییر رویه 
نشود. بدون شک مرتفع شدن مشکالت 
و بدهی های باشگاه ها باعث تسریع در 
فرایند اخد مجوز های حرفه ای و باالتر 
بــرای  ایـــران  باشگاه های  رنکینگ  رفتن 
متأسفانه  می شود.  سهمیه ها  افزایش 
در دوره هــــای قبلی گــاهــی بـــرای گرفتن 
هایی  ســازی  سند  ای  حرفه  مجوزهای 
صورت می گرفت که حاصل آن را امروز 
در بیالن منفی مالی باشگاه ها مشاهده 

می کنیم. 

محمود زاده: بدهی ها 
رسانه ای نمی شوند

حسینی:  ســیــنــا 
محمود  فــریــبــرز 
زاده رئیس کمیته 
انتقاالت  و  نقل 
ســـــازمـــــان لــیــگ 
فدراسیون فوتبال در ارتباط با مسدود 
برخی  انتقاالت  و  نقل  پنجره  ماندن 
ــری گــفــت: برخی  ــرت تــیــم هــای لــیــگ ب
ــن بــاورنــد کــه بــا پــرداخــت بدهی  بــر ای
بازیکنان خارجی می تواند مشکل نقل 
و انتقاالت را برطرف کرد، اما همان گونه 
که فیفا به شکایت بازیکنان و مربیان 
خارجی رسیدگی می کند، کمیته تعیین 
وضعیت فدراسیون فوتبال نیز موظف 
و  بازیکنان  شکایات  مــوضــوع  اســت 
مربیان داخلی را بــرای حصول نتیجه 

پیگیری کند.

وی در ادامه در گفت و گو با خبرنگار 
انتقاالت  و  نقل  کمیته  گفت:  قــدس 
تنها مجری قوانین و تصمیمات کمیته 
مربیان  و  بازیکنان  وضعیت  تعیین 
فوتبال است، تا مادامی که این کمیته 
بــه صـــورت رســمــی بــه مــا اعـــالم نکند 
مشکل پرداخت ها حل و فصل نشده 
ما به هیچ عنوان قرارداد بازیکنان جدید 
را ثبت نخواهیم کرد و بر اساس قانون 
تا وقتی قراردادی ثبت نشود، کارت بازی 
برای هیچ کسی صادر نخواهد شد، از 
این رو مدیران باشگاه ها به جای البی 
و تالش برای دور زدن قانون به سمت 
چیز  همه  تا  بروند  بدهی ها  پرداخت 
اصولی پیش برود. وی در پاسخ به این 
پرسش که ریز جزئیات بدهی باشگاه ها 
ــه صـــورت رســمــی اعــالم  چــه زمــانــی ب
خواهد شد، گفت: بعید می دانم این 
اتفاق رسانه ای شود، چون دلیلی ندارد 

بدهی باشگاه ها رسانه ای شود.

مهاجم تیم سپاهان ۹ گل دیگر تا رسیدن به رکورد بیشترین گل در یک فصل لیگ برتر 
فاصله دارد. به گزارش ایسنا، سجاد شهباززاده مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان در 
این فصل در امر گلزنی بسیار خوب عمل کرده و ۱۵ گل تا 
پایان هفته هفدهم به ثمر رسانده است.  این در حالی است 
که فصل قبل شیخ دیاباته با همین تعداد گل در پایان فصل 
آقای گل شد و حاال سجاد شهباززاده می تواند رکورد گلزنی 
خود را در این فصل بیشتر کند. رکورد گلزنی در یک فصل 
لیگ برتر فوتبال ایران به رضا نوروزی تعلق دارد که تقریباً یک 
دهه پیش زمانی که لیگ برتر ۱8 تیمی بود توانست 24 گل 
به ثمر برساند. به این ترتیب سجاد شهباززاده ۹ گل تا رسیدن به رکورد نوروزی، مهاجم 
وقت فوالد فاصله دارد این در حالی است که ۱3 هفته تا پایان لیگ برتر باقی مانده است. 

مهاجم تیم فوتبال شهر خودرو گفت: در هفته های گذشته وضعیت باشگاه و تیم وخیم 
شده بود اما خدا را شکر که به آرامش رسیدیم. احمد الجبوری در گفت وگو با تسنیم در 

خصوص اینکه چرا کم گل زده است، تصریح کرد: به هر 
حال شرایط طوری پیش رفت که تا اینجا فقط سه گل زدم 
اما تالش می کنم تا تعداد گل هایم را بیشتر کنم تا آمار 
بهتری داشته باشم. این گل را هم به علی نعمتی تقدیم 
می کنم که وضعیت نگران کننده ای داشت اما خدا را شکر 
که مصدومیتش به خیر گذشت. گفتنی است این بازیکن 
تا ساعات پایانی شب گذشته تحت نظر پزشکان بود و بعد 

از سی تی اسکن از سر او، مشخص شد خطری این بازیکن را تهدید نمی کند و بازیکن 
شهر خودرو بعد از چند ساعت تحت نظر بودن از بیمارستان مرخص شد.

الجبوری:  گلم را به نعمتی تقدیم می کنمشهباززاده و بیشترین گل در یک فصل لیگ برتر

سرمربی جوان شهر خودرو نسبت به 
با  بــرای مذاکره  باشگاه ها  اقــدام برخی 
بازیکنان تحت قرارداد تیمش واکنش 
صحبت  »ایسنا«  با  که  داد.او  نشان 
کرده در خصوص مذاکرات غیر قانونی 
با بازیکنانش گفت:من از یک مسئله 
بسیار گله مندم و آن این است که برخی 
می بینند  وقتی  عزیز  فوتبالی های  از 
برای تیمی مشکل به وجود آمده، برای 
خود  تیمی  و  رفــع مشکالت شخصی 
حاضرند آن تیم را قطعه قطعه کنند و 
یک قطعه آن را به تیم خودشان ببرند.

نیز  فعلی  انتقاالت  و  نقل  شــرایــط  در 
را  ما  تیم  از  بازیکنی  اگــر  بــود  منطقی 
و  بزنند  زنــگ  بــاشــگــاه  بــه  می خواهند 
البته  درخــواســت خــود را مطرح کنند. 

بــاشــگــاه هــا و مــربــیــانــی هــم بــودنــد 
ــن تــمــاس  ــود مــ ــ ــا خـ ــ ــه ب ــ ک
بازیکن  شرایط  و  گرفتند 
روزی  از  شــدنــد.  جــویــا  را 
کــه مــســئــوالن اســتــانــی و 
شهری پای کار شهرخودرو 

و  نقل  کمیته  ایستاده اند، 
انتقاالتی را در باشگاه 
ـــم و  ــ تــشــکــیــل دادیـ
همه مسائل خروج 
بازیکنان را به این 
ــتــقــال  کــمــیــتــه ان

دادیم.
این  افــــزود:  وی 
وســــــط بــرخــی 
افراد متأسفانه 
ــن  ــکـ ــازیـ بـــــا بـ
مــــذاکــــره می 

خــودت  می کنند  عــنــوان  او  بــه  و  کنند 
تا  از باشگاهت بگیر  را  رضایت نامه ات 
با تو قــرارداد ببندیم. این بازیکن تحت 
فشار قرار می گیرد، هوایی می شود و در 
تمرینات دیگر دل به کار نمی دهد و در 
کنارش تیم ما هم آسیب می بیند. من 
مهدی رحمتی تا به حال چنین رفتاری 
نکردم و نخواهم کرد و به دنبال رفتار 
پیش  قانونی  کارها  تا  هستم  حرفه ای 

برود.
ــه هیچ  ــا ب ــا تــأکــیــد ایــنــکــه م  رحــمــتــی ب
بازیکنی رضایت نامه نمی دهیم، گفت: 
من نمی توانم اجــازه دهم بازیکن تیمم 
ــرود و اگــر یک  بــدون جایگزین راحــت ب
بازیکن دیگر مصدوم شد، کاسه »چه 
 کنم، چه کنم« دستم بگیرم به همین 
بازیکنی  اجــازه جدایی  به راحتی  دلیل 
را نمی دهم.ما چهار بازیکن یعنی 
وکیا، هاشم پور، بایرامی و فالحیان 
را جذب کردیم و از آن هــا راضی 

هستم. 
ــن دیــگــر  ــکـ ــازیـ چـــنـــد بـ
می خواهیم و همچنین 
ــد داریـــــــــم از  ــصـ قـ
فیفای  سهمیه 
خــــــــــــود نـــیـــز 
استفاده کنیم 
ــا بـــتـــوانـــیـــم  ــ تـ
ادامـــــــــه  در 
ــاهــــی  ــگــ ــ ــای جــ
درخــــور شــأن 
ــاه  ــ ــ ــگـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ بـ
داشــــــــــتــــــــــه 

باشیم. 

سیرجان  گهر  گل  فوتبال  تیم  سرمربی 
با بیان اینکه پیشنهاد استقالل به وی 
تمرکزش را بر هم نزده است، گفت: اگر 
تیم من از داوری سود کرده باشد مرا تا 
آخر عمر محروم کنند. قلعه نویی که با 
برنامه »تهران ورزشی« گفت وگو می کرد، 
تصریح کرد: ببینید من چند هفته است 
آقــای حسن زاده  از  کنار تیمم نیستم؟ 
این  اعضای  و  انضباطی  کمیته  رئیس 
که علیه  کمیته تشکر می کنم. حکمی 
گفتم  بنده  قبول می کنم.  را  ــد  دادن من 
ایراد از خودم است و ایرادم را بگویید تا 
اصالح کنم. وقتی اشتباه )داوری( تکرار 
می شود  و  نیست  اشتباه  دیگر  شـــود، 
تصمیم. در چند بازی پشت سر هم با 
تیم های مختلف این اشتباهات برای من 
تکرار می شود. قلعه نویی تاکید کرد: آقای 
حسن زاده! آقای رضا جاودانی! )رئیس 

فدراسیون  انضباطی  کمیته  عضو  و 
فــوتــبــال( بــه گفته کــارشــنــاســان و 
پنالتی  از هفت، هشت  مــن،  نــه 

پنالتی  که علیه ما گرفتند، 6 
اشتباه بوده است. 

ــم  ــ ــی ــ ــوی ــ ــی گ ــ م
پنالتی هایی 
کـــــه عــلــیــه 
به  مــا  تیم 
ــاه  ــ ــب ــ ــت اشــ
گــرفــتــنــد 
ــوی  ــهــ ســ
بـــــوده؛ ما 

گـــــل گــهــر 
هــســتــیــم و 

در  دوم  ســـال 

گل  وقتی  می کنیم.  تجربه  را  برتر  لیگ 
ما بازی با تراکتور گرفته نمی شود شیرازه 
تیم از هم می پاشد.  وی یادآور شد: دو 
بازی کنار تیمم نبودم. در جام حذفی هم 
کنار تیمم نیستم.  آقای حسن زاده! ما 
گل گهر هستیم و تجربه تیم های فوالد، 
پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و استقالل 
را نداریم. از شما یک خواهش دارم. در 
اولین برنامه اشتباهات داوری نیم فصل 
را دربیاورید و ببینید حداقل بین 8 تا ۹ 
امتیاز ضرر کردیم یا نه. اگر این امتیازات 
را داشتیم االن کجای جدول بودیم؟ اگر از 
داوری سود بردیم تا آخر عمر مرا محروم 
کنید! حرف من فقط برای لیگ امسال 
به من  که  بگویید حکمی  اگرنه  اســت. 

داده اید اشتباه بوده است.
صحبت هایش  به  اشـــاره  با  نویی  قلعه 
که  تلویزیونی  برنامه  یــک  در 
ــه مــحــرومــیــتــش  مــنــجــر بـ
شـــــــد، گــــفــــت: در 
همان برنامه گفتم 
اشتباه از من بوده 
و می خواهم خودم 
را اصالح کنم. بعداً 
از داوران دلجویی 
کـــــــــردم. چـــرا 
محروم  باید 
در  و  شــــوم 

حــســاس تــریــن 
بازی های تیمم نباشم؟ باید 
عدالتی هم باشد. چطور به 
هر تیمی می روم اشتباهات 

داوری علیه من می شود؟ 

رحمتی: بازیکن نمی فروشم چون جایگزین برایشان ندارم

به دنبال قطعه قطعه کردن تیم ما هستند!
قلعه نویی: 

اگر از داوری سود کردم، محرومم کنید! 

رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ در گفت وگو با قدس:رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ در گفت وگو با قدس:
مدیران به جای البی بدهی ها را بدهندمدیران به جای البی بدهی ها را بدهند  

هفته بیست و هفتم لیگ برتر انگلیس

چلسی - اورتون
دوشنبه 18 اسفند -  21:30 از شبکه ورزش

هفته بیست و ششم سری آ ایتالیا

اینتر - آتاالنتا
دوشنبه 18 اسفند -  23:15 از شبکه ورزش

ایبراهیموویچ دست بردار نیست

زالتان 39 ساله در آستانه بازگشت به تیم ملی
زالتان 3۹ ساله در سال 20۱6 به کار خود در عرصه ملی پایان داد، اما 
به نظر می رسد سپری کردن یک فصل فوق العاده در ترکیب میالن و 
گلزنی های پیاپی باعث شده او دوباره در آستانه بازگشت به ترکیب تیم 
ملی سوئد قرار بگیرد. به گزارش سرویس ورزش نشریات سوئدی مدعی 
شدند در هنگام فیفادی بعدی در ماه مارچ، تیم ملی سوئد به مصاف 
کــوزوو، گرجستان و استونی مــی رود و زالتــان در آن مقطع به تیم ملی 

سوئد فراخوانده می شود.
یان اندرسون، سرمربی تیم ملی سوئد تأیید کرد که چندی قبل جلسه ای 
با زالتان در خصوص احتمال بازگشت او به اردوی تیم ملی داشته، اما 
با قطعیت نگفت که قطعاً ستاره سوئدی در رقابت های یورو 2020 حاضر 

خواهد بود یا خیر.
یان اندرسون گفت: »من فعالً در مورد این شایعات هیچ نظری ندارم و 
پاسخ دادن به این حرف ها دشوار است. اما من در ماه نوامبر برای مالقات 
با زالتان سفر کردم. نتیجه آن جلسه این بود که ما فعالً مذاکرات برای 
بازگشت این بازیکن به تیم ملی سوئد را ادامه دهیم. وقتی زالتان برای 
بازگشت به تیم ملی اعالم آمادگی کرد، دیدار و گفت و گو در اسرع وقت 
بین ما طبیعی و مهم بود. خوشحالم که خیلی زود توانستیم جلسه ای 

برگزار کنیم«.
زالتان در مورد اتفاقات هیجان انگیز زندگی اش گفت: »همه زالتان را 
می شناختند. زالتان چالش و آدرنالین را دوست دارد. اگر شما خودتان را 
به چالش نکشید، نمی توانید پیروز شوید. من در دوران فوتبال خود ۹4۵ 
بازی انجام داده ام و در بسیاری از آن ها پیروز شده ام، اما نه در همه. من ۱۱ 
عنوان قهرمانی برده ام، اما چند تایی را هم باخته ام. من جام  های زیادی 
برده ام اما چندین جام را نیز از دست داده ام.من زالتان هستم، حتی اگر 
در تمام بازی ها پیروز نشوم. وقتی که پیروز می شوم یا شکست می خورم، 

من گل های زیادی زده ام اما تعدادی گل را نیز زالتــــــان هــســتــم. 
نیست، از دست داده ام.  موفقیت  مقابل  نقطه  شکست 
از  ــی  ــ ــشـ ــ ــخـ ــ نکنی بـ کــاری  اینکه هیچ  اســت.  موفقیت 

بــزرگ تــریــن شکست اســـت. اگــر زالتــان 
شود،  اشتباه  مرتکب  می تواند 
شــمــا هــم مــی تــوانــیــد. نکته 
مهم این است که هر روز 
ایجاد  تغییری  بتوانید 
کنید: تالش، فداکاری، 

پشتکار، تمرکز«.

 لغو مقدماتی جام جهانی 
در آمریکای جنوبی

قاره  در  جهانی  جــام  مقدماتی  مسابقات 
آمریکای جنوبی در ماه مارچ به دلیل عدم 
موافقت باشگاه های اروپایی با سفر بازیکنان 
لغو شد. به گزارش سرویس ورزش بازیکنان 
شاغل در اروپا و دیگر قاره ها در صورت سفر 
به این قاره باید هنگام بازگشت حداقل ۱0روز 
در شرایط قرنطینه قرار می گرفتند و این گونه 
شرایط حضور در ترکیب تیم باشگاهی خود 

را نداشتند.

 منچستر  یونایتد 
دروازه بان جدید می خرد

به نظر نمی رسد در صورت جدایی داوید 
هندرسون  دیــن  روی  یونایتد  ســران  دخیا 
حساب خاصی باز کنند.به گــزارش ورزش 
سه داویــد دخیا با اشتباهات گاه و بیگاه 
خود در یکی دو سال گذشته، هــواداران را 
خسته کرده است. همه چیز به عملکرد این 
دروازه بان جوان بستگی خواهد داشت و او 
اگر نتواند پاسخ اعتمادها را بدهد، یونایتد با 
فروش دخیا به دنبال یک دروازه بان بزرگ و 

باکیفیت خواهد رفت.

وکا یوویچ:

شاید به رئال برنگردم
ستاره صرب رئال که قرضی برای آینتراخت 
این  در  بـــازی می کند شــایــد  فــرانــکــفــورت 
سه،  ورزش  ــزارش  گـ شــود.بــه  ماندنی  تیم 
در  یوویچ  لوکا  که  بــوده  تابستان 20۱۹  در 
پــر ســر و صــدا و گران قیمت  انتقال  یــک 
مادرید  رئــال  به  فرانکفورت  آینتراخت  از 
»وقتی  گفت:  رابــطــه  ایــن  در  او  پیوست. 
االن  می گیرم.  تصمیم  شــود،  تمام  فصل 
فقط به آینتراخت فکر می کنم ممکن است 
همین جا بمانم و در فوتبال حرفه ای شما 

نمی توانید آینده را پیش بینی کنید«.

 کلوپ: از لیگ برتر
 دست نمی کشیم!

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، می گوید که 
این تیم هرگز لیگ برتر را قربانی تمرکز بر 

روی چمپیوزنلیگ نخواهد کرد.
به گــزارش سرویس ورزش مدافعان عنوان 
قهرمانی لیگ برتر به شدت در رقابت های 
داخلی به دردســر افتاده انــد و تنها امید 
باقی مانده آن ها برای این فصل امید به بردن 

جام قهرمانی در چمپیونزلیگ است.
او هرگز  تیم  امــا می گوید که  یورگن کلوپ 
از سه رده باالی  ــرای کسب یکی  ب تــالش 
را قربانی تمرکز روی  برتر  جــدول در لیگ 

چمپیونزلیگ نخواهد کرد.

در دور دوم از مرحله مقدماتی کاپ س
قطر، نوشاد عالمیان با رنکینگ جهانی 
رنکینگ  بــا  بــرابــر »آن چین چــن«   74
جهانی 6۹ به پیروزی سه بر صفر رسید 
و گام به دور سوم گذاشت تا برابر ژوآئو 
مونترو نفر 80 رنکینگ جهانی از پرتغال 

برود.
علیرضا کریمی که بعد از ۱۵ ماه دوری س

در تورنمنت ایتالیا روی تشک رفت، با 
کسب مدال نقره نمره قبولی گرفت.

مــســابــقــات س از  دیــــــدار  دومـــیـــن  در 
دسته جات آزاد اسکیت هاکی روی یخ 
آقایان جام ایران مال، تیم آیس باکس 
ایرانمال توانست با نتیجه ۵ بر 2  تیم 

پدیده مشهد را شکست دهد.
ــازی مــلــی پــوش س ــ ــا بـ ــیــم ســیــچــوان بـ ت

ــیــگ حــرفــه ای  بــســکــتــبــال ایـــــران در ل
بسکتبال چین در وقت اضافه شکست 
خــورد. حامد حــدادی در این دیــدار 28 
امتیاز، 6 ریباند و دو پاس گل کسب کرد 
و مثل بازی های قبلی سیچوان عملکرد 

درخشانی را از خود به جای گذاشت.
دو ملی پوش اسنوکر ایران با شکست س

رقابت های  گــردونــه  از  حریفانشان  از 
اسنوکر جبل الطارق حذف شدند.

غیبت س از  تکواندو  ملی  تیم  سرمربی 
تورنمنت  در  ــران  ــ ایـ الــمــپــیــکــی  چــهــره 
بلغارستان به دلیل تب و لرز خبر داد 
میرهاشم  ندانستیم  صــالح  گــفــت:  و 

حسینی با این شرایط به میدان برود.
اسفندماه س  2۵ از  چین  والیبال  لیگ 

کاپیتان  و سعید معروف  آغــاز می شود 
تیم ملی ایران به همراه تیم بایک موتور 
پکن آماده حضور در این رقابت هاست.
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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(  

یا قاضی الحاجات

 حزب هللا و امل از اغتشاشگران اعالم برائت کردند

جوکرها در جنوب بیروت
در دو روز گذشته، دامنه اغتشاش های جوکرها به 
مناطق شیعه نشین جنوب بیروت رسیده است. 
موج جدید اغتشاش های لبنان ریشه اقتصادی 
داشته و از نارضایتی لبنانی ها نسبت به اوضاع 
اقتصادی نشأت گرفته است. باوجود این، جنبش 
حزب هللا و امل در بیانیه مشترکی هرگونه ارتباط 
میان خود و برخی اقدامات آشوبگرانه در جنوب 
بیروت را تکذیب کردند. به نظر می  رسد جوکرها از 
اعتراض های مردمی در لبنان سوءاستفاده کرده و 

خود را به شهرهای  شیعه نشین رسانده اند.
لبنان نزدیک یک سال است که دولــت نــدارد و 
حسان دیــاب، نخست وزیر پیشبرد امــور، آن را 
اداره می کند. گروه های لبنانی بر سر سعدحریری 
به توافق رسیده اند و او قرار است دولت را تعیین 
کند. اما بیش از 6ماه است تشکیل دولت لبنان 
به تأخیر افتاده و در نتیجه آن، اوضاع اقتصادی 

مردم به هم ریخته است.
بنا بر برخی تحلیل ها غرب با سوار شدن بر موج 
اعتراض های مردمی در کشورهای عضو مقاومت 
دامن  این کشورها  در  را  بی دولت سازی  دارد  بنا 
زده و تمرکز قدرت را از بین ببرد. نخستین نتیجه 

عملی این اتفاق، امنیت اسرائیل است.

در  بیروت  مرکز  در  ابتدا  گذشته  روز  معترضان 
اعــتــراض بــه افــزایــش قیمت دالر تجمع کـــرده و 
علیه دولت شعار دادند. در ادامه به تدریج دامنه 
ــراف کــاخ ریاست جمهوری در  اعــتــراض هــا بــه اطـ
»بعبدا« کشیده شد و نیروهای ارتش جلو حرکت 
معترضان را گرفتند. در این میان در منطقه ضاحیه 
و صیدا در جنوب بیروت، برخی افراد اقدام به آتش 
زدن الستیک ها و بستن راه ها و میدان های اصلی 

کردند. نیروهای ارتش لبنان جاده را باز کردند.
می شد  گفته  مــجــازی  فــضــای  در  کــه  آنــجــا  از 
را سازماندهی  اعتراض ها  این  امل  و  حزب هللا 
ایــن دو حــزب طی واکنش سریع در  کــرده انــد، 
بیانیه ای گفتند: »برخی در شبکه های اجتماعی 
نوشته اند طرفداران ما در ضاحیه جنوبی اقدام 
به بستن راه ها و اقدامات تخریبگرانه در برخی 
ــام حــســیــن)ع(  مــنــاطــق بــه خــصــوص مــیــدان امـ
ــزب هللا هــرگــونــه  ــل و حــ کـــرده انـــد. جــنــبــش امـ
را  تخریبگرانه  اقدامات  با  طرفدارانشان  ارتباط 
تکذیب کرده و از دستگاه های امنیتی و قضایی 
عمومی  امــوال  به  که  را  فــردی  هر  میخواهند 
پیگرد  تحت  اســت  زده  آســیــب  خصوصی   و 

قرار دهند«.

ایلهان عمر:

مجازات نکردن بن سلمان 
تهدیدی برای آمریکاست

عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
آمریکا  نمایندگان 
بــا  مـــصـــاحـــبـــه  در 
ســی ان ان گفت: هر 
دقیقه ای که محمد 

مجازات  عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن 
و  آمریکا  اعتبار  تهدیدی علیه  نمی شود 
همچنین میزان توجه آن به حقوق بشر 
به گزارش  است.  و شهروندان عربستانی 
بــایــدن یک  کــه مثل  ایلهان عمر  ایسنا، 
ادامــه داد: در چارچوب  دموکرات اســت، 
حمایت آمریکا از آزادی بیان، دموکراسی و 
حقوق بشر دلیلی وجود ندارد بایدن مانع 
اعمال تحریم  علیه محمد بن سلمان شود. 
وی افزود: واشنگتن افراد دیگری را که در 
قتل خاشقچی دست داشتند تحریم کرد 
اما ما در قانون تنها کسانی را که عملیات 
ــد، مــجــازات نمی کنیم  قتل را انجام دادنـ
بلکه کسانی که دستور قتل را داده اند نیز 
مجازات می شوند. بایدن باید نهایت تالش 
خود را برای حفظ این ارزش ها و اصول به 

کار گیرد.

فیصل المقداد:

غرب ماجرای آوارگان را 
سیاسی کرده است

وزیر خارجه سوریه 
ضـــمـــن تـــأکـــیـــد بــر 
اســتــقــبــال دمــشــق 
آوارگــان  بازگشت  از 
و کاشانه  بــه خــانــه 

خود، از کشورهای غربی به خاطر کارشکنی 
در بازگشت آوارگــان به شدت انتقاد کرد. 
ــه، »فیصل  ــزارش خــبــرگــزاری ســوری ــ بــه گ
المقداد« در دیدار یک هیئت لبنانی تأکید 
کرد: دمشق از بازگشت تمامی پناهجویان 
به میهن استقبال و تدابیر الزم و تسهیالت 
مورد نیاز را برای تضمین بازگشت امن و 
شرایط خوب معیشتی آنان فراهم می سازد.
با  غربی  برخی کشورهای  کــرد:  بیان  وی 
استفاده از ابزارهای گمراه کننده، مخدوش 
کردن حقایق و فشار به کشورهای میزبان 
پناهجویان، با این پرونده به شیوه سیاسی 

برخورد می کنند.

ــایــدن در حـــال تشکیل یک س ب دولـــت 
بــرای بررسی حمله هکری  گــروه ضربت 
 اخیر علیه مایکروسافت است که حدود 
۳۰ هزار کاربر آمریکایی و ۲۵۰ هزار تن در 

سراسر جهان را درگیر کرد.
سنای آمریکا بسته یک تریلیون و ۹۰۰ س

میلیارد دالری برای احیای اقتصاد ایاالت 
متحده آمریکا در دوران همه گیری کرونا را 

با اختالف یک رأی بیشتر تصویب کرد.
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جنگ مأرب، مشابه جنگ 33 روزه
اگرچه براساس اعالم فعاالن منطقه ای، القاعده و داعش یمن جنگ در 
شهر مأرب را اداره می کنند اما جبهه مقاومت به هفت کیلومتری مأرب 
رسیده و دیرزمانی نخواهد گذشت که این شهر را فتح کند. در نتیجه 
این پیشروی ها دبیرکل سازمان ملل متحد چند روز پیش در نشستی 
خبری با تأکید بر اینکه سال هاست روشن است هیچ راه حل نظامی 
در یمن وجود ندارد، گفت: این جنگ نسل کل یمنی ها را می بلعد و 

باید متوقف شود. 
واضح است متأسفانه در طول 6 سال تجاوز سعودی و کشتار ملت 
مظلوم یمن، سازمان ملل هیچ اقدام سازنده ای علیه متجاوزان انجام 
نداده و دبیرکل وقت آن، بان کی مون رسماً اعتراف کرد به خاطر دریافت 
کمک از عربستان، نمی تواند این کشور را در لیست ناقضان حقوق بشر 
قرار دهد. در حال حاضر اولویت سازمان ملل جلوگیری از تجاوز ائتالف 
سعودی نیست. با توجه به اینکه در روزهای گذشته ارتش و کمیته های 
مردمی یمن پیروزی های متعددی داشته اند، این نهادها دست به کار 
شده اند تا همچون روال گذشته خود سعی کنند پیشروی های میدانی 
ارتــش و  را مسدود کنند. در روزهــای گذشته،  را متوقف و مسیر آن 
توانستند  و  داشتند  راهبردی  دستاورد  یک  یمن  مردمی  کمیته های 
لحاظ  از  این شهر  و  کامل خود دربیاورند  به محاصره  را  مــأرب  شهر 
نظامی سقوط کرده است. سقوط این شهر برای عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی اثرات و پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت. 
بنابراین دبیرکل سازمان ملل متحد اکنون یادش آمده مردم یمن زیر 
فشار و تحت محاصره هستند و به طور روزانه مورد حمله جنگنده ها 
و پهپادهای سعودی قرار می گیرند. از همین رو، به نظر می رسد این 
موضع  گیری ها با توجه به دستاوردهای گسترده انصارهللا بوده و سازمان 
ملل به دنبال آن است این پیشروی ها را با اهرم های حقوق بشری و 

فشارهای نهادهای حقوقی  بین المللی متوقف کند.
پایتخت  و  درگــیــری  جبهه  مهم ترین  مــأرب  شهر  داخــلــی،  لحاظ  بــه 
غیررسمی دولت عبدربه منصور هادی و آخرین پایگاه و شهر مهم در 
اختیار نیروهای وابسته به سعودی است. اگر این شهر بازپس گرفته 
شود، عربستان سعودی از صحنه معادالت یمن خارج خواهد شد و 
تنها مجلس  رفت.  بین خواهد  از  اخوانی اصالح  دستاوردهای حزب 
در دستان  که  ماند  باقی خواهد  استان های جنوبی  و  انتقالی جنوب 
نیروهای وابسته به امارات بوده و رقیب جدی برای انصارهللا محسوب 
مــأرب شکست  گیری  پس  بــاز  هم  المللی  بین  زمینه  در  نمی شوند. 
دومینووار سایر جبهه ها را در پی خواهد داشت. تسلط انصارهللا بر باب 
المندب و سایر نقاط راهبردی یمن کابوس غرب و رژیم صهیونیستی 
موفقیت ها  ایــن  از  ممکن  هر شکل  به  تــالش  انــد  در  بنابراین  اســت، 
و  پهپادی  عرصه  در  انــصــارهللا  گذشته  روزهـــای  در  کنند.  جلوگیری 
موشکی حمالت بسیار وسیعی را در عمق خاک سعودی انجام داد و 
توانست شهرهای ریاض و جیزان را هدف قرار دهد؛ در عرصه میدانی 
هم در مأرب با قبایل بزرگ جلسه برگزار کرد و آن ها به طور کامل با 
مقاومت یمن همراه شدند. انصارهللا مدتی پیش در یک حمله موفق 
و  آمریکایی  فرماندهان  و  سعودی  نیروهای  جلسه  توانست  موشکی 
فرماندهان میدانی  از  نفر  از ۳۰  و بیش  قــرار دهد  را هدف  انگلیسی 
آن ها را از بین ببرد. اتفاق مهم سوم نیز کشته شدن عبدالغنی شعالن، 
فرمانده نیروهای منصور هادی در شهر مأرب بود که در تضعیف روحیه 
و شکسته شدن جبهه های آن هــا بسیار تأثیر داشــت. امــروز هم که 
انصارهللا بر جبال بلغ که مشرف بر شهر مأرب است، تسلط کامل پیدا 
کرده و این شهر هم به زودی باز پس گرفته خواهد شد. بنابراین  می توان 
گفت نقطه عطف 6 سال گذشته یمن این نبردهای اخیر مأرب است 
که آینده تحوالت یمن را تعیین خواهد کرد و اثرات راهبردی آن مساوی 

با جنگ ۳۳ روزه حزب هللا لبنان علیه رژیم صهیونیستی خواهد بود.

رئیس یکی از احزاب صهیونیست:

 تصمیم دیوان کیفری 
علیه اسرائیل درست است

رئیس حزب چپ گرای مرتس رژیم صهیونیستی اذعان کرد تصمیم دیوان 
کیفری بین المللی بــرای آغــاز تحقیقات درخصوص جنایت های جنگی 
رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین، اقدامی قابل توجیه بود. به گزارش 
ایسنا، نیتسان هوروویتس، پس از این اعالم نظر به شدت مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
به گزارش یورونیوز، دیوان کیفری بین المللی )ICC( مستقر در الهه هلند 
ماه گذشته اعالم کرد صالحیت رسیدگی به پرونده وقوع جنایت جنگی 
در سرزمین های فلسطینی را دارد. اما اسرائیل به بهانه اینکه عضو دیوان 
نیست، پیش از این، صالحیت آن را در رسیدگی به این پرونده رد کرده بود.
رئیس مرتس گفت: مــردم به ما می گویند ما خواهان حضور اسرائیل 
در مقابل دیوان الهه هستیم. من خواهان این نیستم، اما اسرائیل نیز 
مسئولیت های مشخصی دارد. من با اندوه بسیار می گویم زمینه ای برای 
این تصمیم )تصمیم دیوان کیفری بین المللی( وجود دارد. اسرائیل باید از 

خود بپرسد برای جلوگیری از این امر، به چه چیزی احتیاج دارد.
کیفری  دیـــوان  با  ــم صهیونیستی خواست  رژی ــت  دول از  وی همچنین 

بین المللی همکاری کند.
اقدامات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۲۰۱۴ علیه شبه نظامیان 
فلسطینی در نوار غزه، همچنین شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری 
و شرق بیت المقدس موضوع اصلی این تحقیقات است. آمریکا هم پیش از 
این در پشتیبانی از صهیونیست ها مقامات این دیوان را تحریم کرده است.

آلمان نگران تضعیف ناتو توسط روسیه
یک روزنامه آلمانی با ارجاع به یک سند داخلی وزارت دفاع این کشور 
گزارش داد: برلین معتقد است مسکو به دنبال »بی ثبات سازی و تضعیف 
ناتو« است. به گزارش اسپوتنیک، برپایه گزارش روزنامه آلمانی، این سند 
و ظرفیت های جدید  قــدرت  از جنگ  ناشی  فزاینده  تهدید  به  نسبت 
نظامی در روسیه و چین هشدار می دهد. وزارت دفاع آلمان به ویژه نگران 
موشک های »با دقت باال، ردگیری دشوار، مافوق صوت و بلندبرد« روسیه 
و سرمایه گذاری های عظیم این کشور در حفظ ظرفیت حمله هسته ای 

تالفی جویانه از دریا و »مدرن سازی ظرفیت هسته ای« است.
این سند نیروهای مسلح روسیه را »ابزار قدرت سیاسی« توصیف کرد که 

»باالترین ارزش ممکن را با هزینه نسبتاً کم« تولید می کند.
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ازآخر اول!ازآخر اول!
۲۵ شاخص،  بین المللی، طبق  ســازمــان  یــک  گـــزارش  اســاس  بــر 
عربستان سعودی در میان کشورهای عربی از نظر آزادی بیان رتبه 
آخر را به خود اختصاص داده است. به گزارش تسنیم، سازمان 
سراسر  کشورهای  در  دموکراسی  وضعیت  »فریدوم«  بین المللی 
جهان را بر اساس ۲۵ شاخص مورد بررسی قرار داده است. این 
به جز چند کشور  عربی  می دهد همه کشورهای  نشان  گــزارش 
و کومور است  لبنان، کویت  که شامل تونس، مغرب، موریتانی، 
از میان آن ها هم  در لیست کشورهای غیر آزاد قرار گرفته اند و 

عربستان سعودی با 7 امتیاز از ۱۰۰ در رتبه آخر ایستاده است.

چهره ها

بدون تیتر

خبر
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 مترجم: امیرمحمد سلطانپور    اندیشکده »کارنِگی« 
آمریکا  میان  رابطه  بازنگری  درزمینه  مقاله ای  در 
جمال  قتل  گزارش  انتشار  خاطر  به  عربستان  و 
کشور  دو  ساختاری  مشکالت  دنبال  به  خاشقچی، 
در جوامع آن ها می گردد. گزارشی که آمریکا در مورد 
بلکه  آمریکا،  در  تنها  نه  کرد  منتشر  قتل خاشقچی 
در ریاض نیز با بیم و هراس های بسیاری همراه بود. 
از سال ۲۰۱۵ هیچ حرکت سعودی ها تنش ها میان دو 
طرف را به این حد نرسانده بود. از زمانی که محمد بن 
سلمان به مهره ای تأثیرگذار در سیاست های عربستان 
تبدیل شده، اقدامات مخرب زیادی مانند جنگ یمن، 
عربستان  تأثیرگذار  چهره های  از  بسیاری  بازداشت 
آدم ربایی  و   ۲۰۱7 سال  در  کارلتون  ریتز  هتل  در 
نخست وزیر لبنان را رقم زده، اما حاال با انتشار گزارش 
قتل خاشقچی، بسیاری در واشنگتن معتقدند زمان 

بازنگری رابطه آمریکا و عربستان فرا رسیده است.
حواشی  سلمان  بن  محمد  مستقیم  تحریم  اینکه  با 
از آن سر  زیــادی به وجــود خواهد آورد و آمریکا فعالً 
باز زده، اما حتی اگر این اتفاق نیز بیفتد برای ترمیم 
مشکالت سیستماتیک بین این دو کشور کافی نخواهد 
این قضیه کمک کند  به  بتواند  که  بــود. شاید چیزی 
این است که هر کدام از دولت های آمریکا و عربستان 

شیوه رفتاری خود با مردمان کشورشان را تغییر دهند. 
در حال حاضر رابطه هیچ کدام از این دولت ها با مردم 
خود سالم، طبیعی و بازتاب دهنده مفاهیم دموکراتیک 

نیست.
با وجود ارتباط نزدیک امنیتی دو کشور، شاید مسافرت 
هزاران عربستانی به آمریکا برای تحصیل، تنها ارتباط 
دیپلماتیک واقعی بین دو کشور باشد. آمریکا همیشه تا 
جایی که توانسته از رسانه های عربستانی و جامعه این 
کشور دوری کرده تا احساسات ضدآمریکایی جامعه این 
کشور را شعله ور نکرده و شرکای تجاری خود را از دست 
تئوری  به وجود آمدن صدها  امر سبب  ندهد. همین 
توطئه از طرف عربستانی ها علیه آمریکا در رسانه های 
نوشتاری و برخط آن ها شده است. سیاست های مخرب 
سال های گذشته آمریکا در خاورمیانه نیز به این قضیه 
کمکی نکرده و سبب شده بسیاری از چهره های مهم 
سیاسی عربستان که نماینده این کشور در آمریکا نیز 

بوده اند، بارها در خصوص گسل عمیق ارزشی میان دو 
کشور صحبت به عمل بیاورند.

اگر دولت جو بایدن واقعاً می خواهد در رابطه خود با 
عربستان تغییر ایجاد کند باید به سراغ مردم این کشور 
برود و نه تنها سیاست های خود در مقابل این کشور 
را توضیح دهد بلکه دیگر موانع را نیز به صورت شفاف 
بیان کند. شاید برای مقامات عربستانی غیرممکن باشد 
دموکراتیک  انستیتوهای  دهند  اجــازه  آمریکایی ها  به 
اما  کنند  دایر  یا جمهوری خواهانه در خاک عربستان 
ارزش هــای  کند  تــالش  باید  ریــاض  در  آمریکا  سفارت 
را به جامعه عربستان عرضه کند. عربستانی ها  خود 
نیز معتقدند نمی توانند خودِ واقعی شان را در جامعه 
آمریکا مطرح کرده و به همین دلیل همیشه به صورتی 

ناعادالنه با آن ها برخورد می شود.
حمالت  سالگرد  بیستمین  امسال  سپتامبر  یازدهم 
نیویورک محسوب می شود که رابطه دو طرف را برای 
سال ها مسموم کرده است. حتی اگر دولت عربستان 
این  به  نباید  عربستان  مــردم  باشد  ماجرا  آن  پشت 
خــاطــر مــجــازات شــونــد و از طــرف دیــگــر آمــریــکــا نیز 
عربستان  جامعه  تصورات  اصالح  برای  طوالنی  راهی 
دولت  با  امنیتی  نزدیک  رابطه  در خصوص حقیقت 

کشورشان دارد.

اتاق فکر

اندیشکده »کارنِگی« بررسی کرد

»مردم« حلقه گمشده رابطه میان آمریکا و عربستان

دریـچـه

پست  واشنگتن  روزنـــامـــه 
اصـــلـــی صفحه  گـــــــزارش 
نخست خود را به تصویب 
تریلیون   1.9 مالی  کمک 
سنا  توسط  آمریکا  دالری 
ــردم و  ــ ــرای کــمــک بـــه مـ ــ بـ

کسب وکارهای درگیر همه گیری ویــروس کرونا اختصاص 
داده است. این کمک شامل 130 میلیارد دالر به مدارس 
برای بازگشایی مجدد، 350 میلیارد دالر به شهرداری ها 
و فرمانداران ایالت ها، 150 میلیارد دالر برای آسان گرفتن 
مالیات ها و پرداخت هفتگی 350 دالر تا شهریورماه به 
افرادی که شغل خود را از دست داده اند می شود. واشنگتن 
پست مقاله ای نیز به مناسبت پنجاهمین سالگرد »نبرد 
قرن« بین محمد علی کلی و جو فریزر منتشر کرده است.

اکونومیست  نــامــه  هفته 
ــی،  ــب ــا طـــــرح جـــلـــد جــال ــ ب
بــرای  مناسب  راهــنــمــایــی 
بازگشت به دنیای پس از 
همه گیری کرونا را منتشر 
کــرده اســت. در این طرح 

جلد، افرادی دیده می شوند که با بر پا کردن توری نجاتی 
که آتش نشان ها برای پریدن افراد از ساختمان ها استفاده 
می کنند، می خواهند پریدن خوانندگان این مجله به این 
برایشان  را  قبل  به  نسبت  شــده  متفاوت  شاید  دنیای 
آسان کنند. اکونومیست همچنین در مقاله ای با عنوان 
»آیا آمریکا می تواند از خاورمیانه فرار کند؟« تالش های 
این کشور برای خروج از این منطقه را زیر ذره بین برده 

است.

واشنگتن پست
روزنامه آبزرور چاپ انگلیس 
ــزارش اصــلــی خــود را به  ــ گ
از تصمیم  انتقادها  ادامــه 
بریتانیا  وزارت خــزانــه داری 
تنها یک  ــزایـــش  افـ بــــرای 
بسیاری  حقوق  درصـــدی 

از کارکنان از جمله پرستاران اختصاص داده است. این 
روزنامه با انتشار عکسی از یک پرستار که روی ماسک 
خود جمله »از قهرمان به هیچ« را نوشته، این افزایش 
دستمزد برای جانفشانی پرستاران را نوعی توهین به آن ها 
قلمداد می کند. آبزرور همچنین درگیری جدید انگلیس 
با اتحادیه اروپا را بازتاب داده که صادرات و واردات مواد 
غذایی بین دو طرف به خاطر قوانین خــروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا را دچار حواشی زیادی کرده است.

اکونومیستآبزِروِر

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

ادعای عربستان سعودی

پهپادهای یمنی را 
رهگیری کرده ایم

عربستان سعودی مدعی شد روز گذشته 
آسمان  در  را  یمن  پهپاد  فــرونــد  هشت 
عربستان رهگیری کرده است. پایگاه خبری 
»الجزیره« به نقل از رسانه های سعودی 
نوشت: پنج پهپاد یگان پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن رهگیری و منهدم 
اعالم  نزدیک یک ساعت بعد،  و  شدند 
شد سه فروند پهپاد مهاجم دیگر یمن 
نیز رهگیری شده اند. از سوی دیگر برخی 
کانال های تلگرامی از شنیده شدن صدای 
انفجارهای مهیب در آسمان شهر جده 
پایگاه  ــد.  ــ داده ان خبر  سعودی  عربستان 
خبری سعودی »سبق« نیز با انتشار این 
خبر آن را تأیید کرده است. در یک هفته 
گذشته مقاومت یمن چندین عملیات موفق 
علیه تأسیسات زیرساختی عربستان در 
جده، ابها و خمیس مشیط داشته است.
مقامات یمن هنوز خبر رهگیری پهپادها 

را تکذیب یا تأیید نکرده اند.

گزارش خبری

پاپ در دیدار با مقامات کردستان عراق:

شما با مسیحیان مثل برادر رفتار کردید
رهبر کاتولیک های جهان، روز گذشته در سفر به منطقه 
کردستان عالوه بر گفت وگو با رئیس و نخست وزیر این 
دیدار  نیز  کردستان  دموکرات  حزب  رئیس  با  منطقه، 
بار  ایــن نخستین  نیوز«،  به نوشته وبگاه »شفق  کــرد. 
است که یک پاپ از عراق دیدن می کند. او روز پنجم 
مارس در چارچوب سفری چهارروزه وارد عراق شد. پاپ 
تاکنون با مصطفی الکاظمی، )نخست وزیر( برهم صالح 

) رئیس جمهور( و آیت هللا سیستانی دیدار کرده است.
او روز گذشته هم برای دیدار با مقامات اقلیم کردستان 
عراق وارد این منطقه شد و به محض ورود به اربیل با 
نیچروان و مسرور بارزانی دیدار کرد. پس از این دیدار، 

رئیس منطقه کردستان در پستی توییتری نوشت در 
این دیدار بر پایبندی دائمی منطقه کردستان به صلح، 

آزادی های دینی و برادری تأکید کرده و از قهرمانی های 
نیروهای پیشمرگه و فداکاری های آن ها در دفاع از صلح 

و آزادی همه عراقی ها سخن گفته است.
ــرد:  ــارزانـــی نــیــز تــصــریــح ک پـــاپ در دیــــدار مــســرور بـ
شما  درخواست  به  و  نکرده ام  فراموش  را  »کردستان 
از من  تنها  نه  آمــدم. شما  اینجا  به  وزیــر  و نخست 
بلکه از مسیحیان هم استقبال کردید. شما در هنگام 
حمله داعش، مسیحیان عراق را حفظ کرده و مانند 
کاتولیک های  رهبر  کردید«.  استقبال  آن هــا  از  بــرادر 
جهان پس از دیدار با مقامات منطقه کردستان، عازم 

استان نینوا شد.
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