
 

مؤمن مجاهد فی سبیل اهلل
 رواق  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبر معظم انقالب پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم اکبر زاده 

اســالمی بــه مناســبت اولیــن ســالگرد درگذشــت حــاج 
محمود اکبرزاده شاعر و مداح اهل بیت)ع( پیامی صادر 
فرمودنــد کــه دیروز توســط حجت االســالم والمســلمین 

احمــد مــروی تولیــت آســتان قــدس رضــوی در مراســم 
بزرگداشــت ایــن مرحــوم در حــرم مطهــر رضــوی قرائت 
شد.به گزارش آستان نیوز، متن پیام رهبر معظم انقالب 

 ............ صفحه 4به شرح زیر است...

4 4 2
گفت وگو با محمدعلی خامه پرست به انگیزه انتشار نخستین رمان او  رئیس سازمان تبلیغات اسالمی: گفت و گو با دکتر سیدحسین امیدیانی

:jامام علی
ای مردم! بیندیشید 

و بینا شوید، 
عبرت گیرید 
و پند آموزید 

و برای آخرت 
توشه برگیرید تا 
سعادتمند شوید.

 غررالحکم، 
حدیث6589
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ورود به دنیای دیوانگان
با »ماه عسل در تیمارستان« 

دشمن امید جوانان را 
هدف قرار داده است

وقف، مهم ترین منبع مالی 
نهضت علم اسالمی

 ............ صفحه 2

 نگاه کارشناسان به اصالح مدل خدمت زیر پرچم  

طبل بزرگ تغییر زیر پای سربازان

دکتر سیدمصطفی خوش چشم 
در گفت وگو با قدس آنالین:

تضعیف 
مواضع ایران با 
فرسایشی کردن 

مذاکرات

 جامعه  بهبود و اصالح خدمت سربازی همواره به عنوان یکی از مطالبات عمومی مطرح 
بوده ولی هیچ گاه وضعیت روشنی به خود نگرفته است. به گزارش قدس آنالین پس از 
توییت امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی که نوشته بود: 
»باید سربازی اجباری جمع شده و نیروهای متخصص نظامی برای حراست از امنیت و 
اقتدار کشور استخدام شوند، وجود ۳میلیون مشمول غایب نشان دهنده ناکارآمدی مدل 
فعلی است...« ماجرای سربازی اجباری پس از چند سال دوباره سوژه محافل مختلف 
شد.  چندی پیش که تغییر مدل خدمت سربازی نقل محافل شده بود، مرکز پژوهش های 

 ............ صفحه 6مجلس دو الگوی جدید خدمت علمی – تخصصی )حرفه ای(...

 خبر    کارشــناس مســائل بین الملــل گفت: 
جمهوری اســالمی ایران نباید با ارائه هر طرحی 
که ممکن است برای لغو برخی تحریم ها به ایران 
پیشــنهاد شود، در برابر خواسته های بحق خود 
کوتاه بیاید. دکتر سید مصطفی خوش  چشم در 
گفت وگو با قدس آنالین درباره توافق وین و بیان 

راهبرد های مورد...

یک  میلیون واحد مسکونی 
امسال ساخته می شود؟

طرح 
»جهش تولید« 

مسکن در انتظار 
تصویب مجلس

بالیای طبیعی دراندونزی 
خساراتی به جای گذاشت

70 کشته 
در نتیجه سیل 

در آسیای 
جنوب شرقی

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 3

گزارش قدس از انتصابات و اقدامات 
یکماهه فدراسیون جدید فوتبال

وعده های 
به اوت رفته

 ............ صفحه 7

یـــادداشــت  روز
رامین مهمانپرست

جو بایدن از همان آغازین روزهای برگزاری مناظرات و تبلیغات انتخاباتی، موضوع 
بازگشــت به توافق بین المللی و برجامی که دونالد ترامپ از آن خارج شــده بود را 
مطرح کرد. با روی کار آمدن بایدن و گمانه زنی ها برای مطلع شدن از عمل به وعده 

انتخاباتی و بازگشت آمریکا به برجام...

تأثیر مهم توافق راهبردی ایران و چین 
در تصمیم آمریکا و لغو تحریم ها

 ............ صفحه 2

برنامه های هفته هنر انقالب تشریح شد

اعالم پنج نامزد چهره سال هنر انقالب

آگهی مناقصه
خرید سیستم برودتی فریونی )پکیج سرمایی( با ظرفیت 

70 کیلووات -  شرکت خمیرمایه رضوی
شرح در صفحه 4
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فروش آپارتمان  
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی  

)وابسته به آستان قدس رضوی(
 در نظر دارد تعدادی از آپارتمان های در دس��ت س��اخت خ��ود واقع در بلوار 
جانب��از، جانب��از ۶ - نبش چه��ارراه اول را از طریق مزای��ده و به صورت نقد و 

اقساط به فروش برساند. 
متقاضی��ان حداکثر ظ��رف مدت یک هفته از تاری��خ درج آگهی مهلت دارند تا  
ضمن بازدید از پروژه جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به نشانی مشهد - میدان 

استقالل، بین آزادی 37 و 39 ، پالک 21 ، طبقه اول مراجعه نمایند.
ع 1
40
01
90

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظ�ر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مش�ارکت ، اس�ناد خزانه ( بر اس�اس  قانون 
برگ�زاری معامالت دولتی پروژه خرید مش�روحه ذیل را از طری�ق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی کیفی در س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید%

 تعداد/ مقدار نام و مشخصات  کاالردیف

1
خرید لوله دوجداره فاضالبی ) کاروگیت ( در اقطار 

مختلف ) 500-400-315-250-200( 
حدود پنجاه 

هزار متر 

س�ایر توضیح�ات تکمیلی و ش�رح کار در س�امانه فوق الذکر اعالم ش�ده اس�ت که الزم اس�ت                 
مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی  از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام 

نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

/ع
14
00
16
2

تجدید آگهی ارزیابی کیفی  )نوبت اول (

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000005
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه پیمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
17
4

اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دو دس��تگاه آسانسورمس��افربربه  
پیمانکاربخ��ش خصوصی  به ش��ماره 2000001492000005راازطریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبل��غ 18/000/000/000 
ریال )هجده میلیارد ریال  ( به اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته باش��د )پروانه طراحی ومونتاژ 
آسانسور،عضویت در سندیکای آسانسوروپله برقی وفعال باشد(برگزارنماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 

مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 1400/01/17 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18لغایت ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 1400/01/23 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/02/02 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائ��ه ضمان��ت نامه بانکی ب��ه مبلغ 900/000/000 ریال )نه صد میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مال��ی تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی شماره 

2000001492000005واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسورمسافربربه  پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 900/000/000ریال )نه صد میلیون ریال(به حس��اب ش��ماره  400104770۶37241۶ نزد بانک مرکزی بنام 

سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 3880477۶02831008112000۶2000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-۶- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 9 صبح روزدوش��نبه 1400/02/0۶ ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
۶- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه ۶ , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 0513801۶340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

اداره کل پست استان خراسان رضوی .

اول ت 
وب��

ن

شناسه آگهی: 1119472     م الف: 159

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000006
خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلوبرق)کنتور،سلول نرمال وامرجنسی( به پیمانکاربخش خصوصی

,ع
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17
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اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلوبرق)کنتور،سلول 
نرمال وامرجنس��ی( به پیمانکاربخش خصوصی  به ش��ماره 200000149200000۶راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 
۶/000/000/000 ریال )شش  میلیارد ریال  ( به اشخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد برگزارنماید 
لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 1400/01/17 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18لغایت ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 1400/01/23 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/02/02 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائ��ه ضمان��ت نامه بانکی به مبلغ 300/000/000 ریال )س��یصد میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی شماره 

200000149200000۶واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلو برق به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 300/000/000ریال )سیصد میلیون ریال(به حساب شماره  400104770۶37241۶ نزد بانک مرکزی بنام 

سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 3880477۶02831008112000۶2000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-۶- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 11 صبح روز دوش��نبه 1400/02/0۶ ، نماینده تام االختیار موسسات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
۶- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه ۶ , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 0513801۶340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

اداره کل پست استان خراسان رضوی .

اول ت 
وب��

ن

شناسه آگهی: 1119474     م الف: 1۶0
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 دستگاه مناقصه گذار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
موضوع : انج�ام ارزیابی کیفی جهت انتخاب پیمانکار پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی هنری 

باغ اسرار مزینان 
محل اجرای پروژه : استان خراسان رضوی - شهرستان مزینان

 شرایط شرکت کنندگان : پیمانکاران دارای صالحیت حداقل رتبه ۵ ابنیه
 مبلغ برآورد اولیه: 3610 میلیون ریال 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی به میزان ۵ درصد مبلغ برآورد
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه عمومی و فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تحویل اس�ناد استعالم ارزیابی 
کیفی تا ارس�ال دعوتنامه جهت س�ایر مراحل مناقصه از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
انتشار فراخوان در سامانه به شماره 20990000۵۵00000۵ می باشد .
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روزنامـه صبـح ایـران 2

خطیب زاده: با هندوستان و روسیه هم قرارداد همکاری مشترک داریم   سخنگوی وزارت امور خارجه درباره شایعاتی که درزمینه سند همکاری راهبردی ایران و چین منتشر می شود، گفت: سندهای 
همکاری در گذشته هم وجود داشته و مربوط به یک یا دو کشور نیست. همکاری میان ایران با هندوستان و روسیه نیز وجود دارد و ما امسال دهمین سال قرارداد مشترک میان ایران و روسیه را داریم. 
سعید خطیب زاده افزود: متأسفانه برخی بزرگ نمایی ها در این خصوص صورت می گیرد. این سند، چارچوب همکاری های ایران و چین را در ۲۵ سال آینده مشخص می کند اما به معنای یک قرارداد نیست. 

 ســاحــل عــبــاســی   کــارشــنــاس مسائل 
بــیــن الــمــلــل گــفــت: جــمــهــوری اســامــی 
ارائه هر طرحی که ممکن  با  ایران نباید 
ایران  به  لغو برخی تحریم ها  برای  است 
خواسته های  بــرابــر  در  شــود،  پیشنهاد 

بحق خود کوتاه بیاید.
در  خــوش  چــشــم  مصطفی  ســیــد  دکــتــر 
توافق  ــاره  آنــایــن دربـ قــدس  بــا  گفت وگو 
ــورد تــوجــه  ــ ــان راهـــبـــرد هـــای م ــی ویـــن و ب
جمهوری اسامی ایران گفت: ظاهراً قرار 
بر آن است سه شنبه هفته جاری)امروز( 
مــذاکــرات  در  کــه  بین المللی  قــدرت هــای 
برجامی حضور داشتند، درباره آینده این 
و  برجام  ماندن  زنده  و  بین المللی  توافق 
هم  با  معاهده  ایــن  به  آمریکا  بازگشت 

گفت وگو کنند.
وی دراین باره افزود: به هر حال قدرت های 
با  جهانی 1+5 منهای آمریکا قرار است 
یکدیگر دیدارهایی داشته باشند تا نتایج 
بدست آمده، در دیدارهای جداگانه ای با 

طرف آمریکایی مطرح شود.

توافقی برای نقشه راه»
توضیح  بین الملل  مسائل  کــارشــنــاس 
داد: قرار است کشورهای چین، روسیه، 
ــگــلــیــس، فــرانــســه و رئــیــس  آلـــمـــان، ان
سیاست خارجی اتحادیه اروپا هر کدام 
به صورت جداگانه با مسئوالن دستگاه 
ســیــاســت خــارجــی و مــذاکــره کــنــنــدگــان 
طرح  به  تا  باشند  داشته  دیــدار  برجام 
مشترکی برسند. از طرف دیگر بازیگران 
عنوان شده - منهای ایران - با آمریکا نیز 

خواسته های  تا  داشــت  خواهند  دیــدار 
بتوانند  و  بشنوند  را  آمریکایی  طــرف 
ــه هــای  ــبــات و خــواســت بـــراســـاس مــطــال
برای  راهی  نقشه  مشترکات،  و  دوطــرف 

بازگشت به برجام طراحی کنند.
خــوش چــشــم درایــــن بــــاره خــاطــرنــشــان 
بــه عنوان  بــه نظر مــی رســد آنــچــه  کــرد: 
توافق  و  مــذاکــرات  مــرحــلــه ای شــدن  دو 
ــی  ــای ــرجــام تــوســط کــشــورهــای اروپ در ب
ــدف اســت  ــن هــ ــ ــا ای ــود بـ مـــطـــرح مـــی شـ
به  را  تــوافــق  مشترکات  بــعــدی،  گــام  در 
بــنــابــرایــن  کــنــنــد،  تــبــدیــل  راه«  »نــقــشــه 
ــران  ــرای جــمــهــوری اســامــی ایـ ــ آنــچــه ب
به  اســت  ایــن  باشد  اهمیت  حائز  باید 
هــیــچ عــنــوان نــبــایــد از ســیــاســت هــایــی 

اعــام شــده،  خارجه  وزارت  به  مکرر   که 
کوتاه بیاید.

کارشناس سیاست بین الملل در این باره 
با  نباید  اســامــی  جمهوری  کــرد:  تأکید 
ارائه هر طرحی که ممکن است برای لغو 
شود  پیشنهاد  ایران  به  تحریم ها  برخی 
کوتاه  خــود  بحق  خواسته های  بــرابــر  در 
لغو  شامل  ماست  نظر  مد  آنچه  بیاید؛ 
همه تحریم هایی است که در چهار سال 
انجام  و  شــده  تحمیل  ــران  ای به  گذشته 
راستی آزمایی از سوی ایران برای حصول 
اطمینان از لغو همه تحریم ها و بازگشت 
ــه بــرجــام؛ تــا جمهوری  کــامــل آمــریــکــا ب
اسامی ایران پس از این موارد، اقدامات 

خود را انجام دهد.

جلسه هایی برای فرسایش اراده ایران»
که  پرسش  این  به  درپاسخ  خوش چشم 
تحریم ها  باید  آمریکا  اســت  مشخص 
ایــن موضوع چه  در  ــران  ای و  کند  لغو  را 
ــواردی را بــایــد انــجــام دهـــد، پــس چرا  ــ م
ــرگــزاری جلسه مطرح  ب مــوضــوع  مــجــدد 
ایــران  شــده، توضیح داد: درســت اســت 
شده  اعام  سیاست  همان  می توانست 
و  غربی  طــرف  بــه  مکتوب  طرحی  در  را 
ارائــه  برجام  توافق  در  حاضر  کشورهای 
دهــد، البته ایــن کــار انــجــام شــده امــا با 
فشارهای طرف آمریکایی و اروپایی، آن ها 
بودند  جلسه ای  دادن  ترتیب  خواستار 
جلسات  بــه  را  کــار  می خواهند  کــه  چــرا 
به  زمـــان  درطـــول  تــا  بکشانند  مختلف 
مسیر  در  را  ایـــران  اراده  بتوانند  نحوی 
فرسایش قرار دهند و به اشکال مختلف 

ایران را تضعیف کنند.

طرف اروپایی همگام با آمریکا»
درز  اخــبــار  از  کــرد:  تأکید  پــایــان  در  وی 
اخیر، مشخص شده  در جلسات  شده 
ــا آمــریــکــا  طـــرف هـــای اروپـــایـــی هــمــگــام ب
ــود را بــه کــار مــی گــیــرنــد  ــمــام تـــاش خـ ت
مواضع  از  نوعی  به  کنند  وادار  را  ایــران 
است  الزم  بنابراین  بیاید،  کــوتــاه  خــود 
مقتدرانه  به صورت  دیپلماسی  دستگاه 
ــا احـــتـــمـــاالت ایــنــچــنــیــنــی طـــرف هـــای  بـ
نیاز  حد  در  تنها  و  کند  برخورد  مقابل 
معنا  ایــن  به  یابد؛  حضور  جلسات  در 
تا حد ممکن  از حضور در جلسات   که 

پرهیز کند.

دکتر سیدمصطفی خوش چشم در گفت وگو با قدس آنالین:

تضعیف مواضع ایران با فرسایشی کردن مذاکرات

توصیه حضرت علی )ع( به مالک اشتر: مردم زبانی تیز بمانند شمشیر دارند، اما س
تو به حرفشان گوش بده و به کارشان رسیدگی کن. 9120000984

برایم عجیب است هفتم فروردین آقای رئیس جمهور فرمودند: از نظر من پیک س
کرونا تمام شده و درست پس از چند روز، کشور در سخت ترین موج کرونا در چند 
ماهه اخیر فرو رفت و منحنی ای که دکتر حریرچی در تلویزیون نشان داد به جای 
شیب، کاماً عمودی و رو به باال بود! می خواستم ببینم آقای روحانی اصاً از وضع 
کشور و جزئیات ماجراها خبر دارد؟ مگر ایشان رئیس ستاد مبارزه با کرونا نیست؟! 

9330000364
20 روز به سال نو دکتر نمکی قسم داد و التماس کرد امسال مردم مسافرت و س

دورهمی نروند و مثل روز هم برایشان روشن بود خیز چهارم کرونا آغاز می شود. چرا 
دولت و ستاد ملی کرونا مسافرت ها را آزاد کرد و کشور را مثل تعطیات عید پارسال 
که همه جا تعطیل بود، قرنطینه نکرد که حاال دوباره تمام شهرها قرمز شوند و کار و 
کاسبی مردم، فلج و سرقت ها زیاد شود؟ چرا دولت کاری که وظیفه اش بود را انجام 
نداد و سخت نگرفت؟ مردم هم دیدند آزاد است و از جریمه هم خبری نیست، همه 
زدند به دل جاده ها که حاال چوبش را هم آن ها که رعایت نکردند می خورند و هم آن ها 

که رعایت کردند! بیچاره کادر درمان. 9150000936
ــود. جــا دارد از س ســریــال گــانــدو بــه خــصــوص قسمت اخــیــرش خیلی خـــوب بـ

دست اندرکاران این سریال خوب تقدیر و تشکر حسابی شود به خصوص از مدیر 
شبکه سه برای این کار جذاب. اگر امکان دارد قسمت آخر را دوباره پخش کنید. 

9150000203
بنده و امثال بنده که تعدادشان کم هم نیست حدود یک ماه است نمی توانیم س

گوشت مرغ بخریم. چندین بار با نرخ دولتی توزیع کردند و ما نفهمیدیم کی آمد 
و کی تمام شد! بعد آقایان دولتی می گویند اگر ما نیامده بودیم قحطی می شد! 

 9220000239
وقتتون بخیر، تو رو خدا این را پیگیری کنید، من پرستارم. قراردادی از روز اول کرونا س

در بخش icu کرونا بیمارستان وابسته به سپاه پاسداران شیفت دادم. یک دختر سه 
ماهه دارم. دو بار کرونا گرفتم. االن آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کردم. 
حاال که می رم دنبال امتیاز کرونا، دانشگاه علوم پزشکی می گه چون تو در بیمارستان 
نیروی مسلح شیفت دادی، امتیاز بهت تعلق نمی گیره و ما امتیازی بهت نمی دیم! 

کسی نیست از حق ما دفاع کنه. 9160000935

دستگیری جاسوس اسرائیل در آذربایجان شرقی
در  شرقی  آذربایجان  اطاعات  مدیرکل 
نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت 
فــرارســیــدن هفته ســربــازان گمنام امــام 
زمان)عج( اظهار کرد: جاسوس اسرائیلی 
و چند جاسوس در ارتباط با سرویس های 
استان  در  مختلف  کشورهای  امنیتی 
دستگیر شده اند. به گــزارش خبرگزاری 
فــارس، دیالمه در پاسخ پرسش دیگری 
مبنی بر اینکه آیا در آذربایجان شرقی 
مدیر دو تابعیتی داریم یا نه، گفت: اجازه نمی دهیم مدیر دو تابعیتی در استان 
سمت بگیرد و به تازگی مشاور یکی از مدیران، دو تابعیتی بود که برکنار شد. مدیرکل 
اطاعات آذربایجان شرقی در ادامه برخورد با تخلفات ارزی، از شناسایی و دستگیری 
دو نفر از صرافان به دلیل فعالیت های غیرمجاز ارزی به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی 
و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: برآورد ارزش تخلفات بررسی 

شده تنها از این دو نفر، تاکنون افزون بر 50 هزار میلیارد ریال بوده است.

 عبدالرضا داوری مشاور محمود احمدی نژاد که این روزها خود را مخالف شدید س
وی نشان می دهد در کاب هاوس بحثی جنجالی داشته است. وی گفته است: 
به احمدی نژاد گفتم رد صاحیت شما اثر عجیبی در مشارکت ندارد. در دوره های 
گذشته به خاتمی، احمد توکلی و قالیباف هم رأی داده ام. اعتقاد دارم در آمریکا 
تقلب شده و ترامپ 100میلیون رأی داشته. رفتارهای احمدی نژاد مبنی بر براندازی و 
فروپاشی است. من دوسال اخیر در زندان بودم ولی نباید آسیبی به جمهوری اسامی 
وارد شود. حمید بقایی به آن معنا بیمار روانی نیست. پیشنهاد تجمعات احمدی نژاد 

از جانب بقایی بود.
ــرای رد س ب ــارس ضمن اعــام اینکه دلیلی  با ف  عــزت هللا ضرغامی در گفت وگو 

صاحیت خود نمی بیند، گفت: هزینه آزادی و حرّیت در کشور بسیار باال رفته است؛ 
به خصوص در دوره رئیس قبلی قوه قضائیه. خیلی مصداق داریم؛ چهارتا بچه انقابی 

حرف می زدند دوتا سؤال می کردند از آقای الریجانی و برای آن ها زندان می بریدند.
 داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری گفت: علی الریجانی قطعاً س

با حمایت اصاح طلبان می خواهد کاندیداتوری خود را اعام کند و خود را جدا از 
جریان اصاحات نمی داند.

 جال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به س
اینکه پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان به طرح انتخابات ریاست جمهوری، هنوز 
ایراد مجددی از سوی این شورا اعام نشده، گفت: اگر شورای نگهبان اعام کند 
ایرادی به این طرح وارد نیست، طرح برای اباغ ارسال و در انتخابات پیش رو اعمال 

خواهد شد.
 بنیاد امید ایرانیان که محمدرضا عارف ریاست آن را بر عهده دارد فعالیت های س

انتخاباتی خود را در برخی از استان های کشور آغاز و ستادهایی را راه انــدازی کرده 
است، این نشان می دهد معاون اول دولت اصاحات این بار عزم جدی تری برای ورود 

به انتخابات ریاست جمهوری 1400 را دارد. 
منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان دیروز در پایان نوزدهمین س

نشست هیئت عالی این شورا، از آغاز گفت وگوهای شورای وحدت با کاندیداهای 
محتمل و بالقوه انتخابات ریاست جمهوری 1400 خبر داد. به گفته متکی، این 

گفت وگوها با هدف آگاهی از برنامه ها و ترکیب دولت مورد نظر افراد انجام می شود.

 سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور درباره آخرین جزئیات پرونده درگیری س
نماینده مجلس با سرباز راهور در خط ویژه گفت: پس از آن اتفاق، به سرعت از 
طریق تیم های حقوقی شکایت خود را به دادسرا ارائه دادیم که در چند روز آینده 

کیفرخواست صادر می شود. 
 علی ربیعی سخنگوی دولــت گفت: متخصصان ما در دولــت خیلی روشن س

دیدگاه هایشان را درباره لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و به 
ابهامات مجمع پاسخ داده اند.

 محمد جمشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا س
درباره ابتکار دیپلماتیک مطرح شده از سوی علی اکبر صالحی مبنی بر اینکه ایران 
و آمریکا به صورت غیرمستقیم در قالب برجام وارد مذاکره شوند، گفت: در این 
صورت این کار عماً ایران را درگیر یک فرایند طوالنی مذاکراتی خواهد کرد که نتیجه 

آن شکل گیری اجماع علیه ما خواهد بود.
 پس از آنکه محمود صادقی اظهاراتی از علی شمخانی دربــاره وقایع آبان 98 س

نقل کرد، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ضمن تکذیب این سخنان، در بیانیه ای 
نوشت: »با توجه به اظهارات مشابه از سوی آقای صادقی در موضوعات مختلف که 
عمدتاً بدون ارائه هرگونه مستند قابل دفاع مطرح شده، سوء نیت نامبرده از بیان 

موضوعاتی از این دست محرز است«.
 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت و گو با عصر اندیشه درباره همکاری س

25ساله ایران و چین گفت: شما نباید توقع داشــته باشید دیپلمات کارکشته روسی 
و چینی جلو شما بنشیند و نفهمد سیاست شما استفاده ابزاری از روسیه و چین 
است. اگر برخوردهای بنده را بررسی کنید حتی یک نمونه پیدا نخواهید کرد که ما 

برخورد ابزاری با چین و روسیه کرده باشیم؛ امکان ندارد.

تأثیر مهم توافق راهبردی 
ایران و چین در تصمیم 

آمریکا و لغو تحریم ها
جو بایدن از همان آغازین روزهای برگزاری 
موضوع  انتخاباتی،  تبلیغات  و  مناظرات 
برجامی  و  بین المللی  توافق  به  بازگشت 
را  بود  از آن خارج شده  ترامپ  که دونالد 

مطرح کرد.
با روی کار آمدن بایدن و گمانه زنی ها برای 
انتخاباتی  وعــده  به  عمل  از  شــدن  مطلع 
انعقاد  خبر  برجام،  به  آمریکا  بازگشت  و 
تفاهم نامه 25ساله ایران و چین به سرعت 
موضوعی  درنــوردیــد؛  را  جهان  رسانه های 
مهم که به نظر می رسد در رویکرد آمریکا 
برای بازگشت به برجام و برگزاری نشست 
نبوده  بی تأثیر  برجام  عضو  کشورهای  با 
است! آمریکایی ها به ظاهر تاش می کنند 
دولــت  بــه  نسبت  مثبتی  نسبتاً  رویــکــرد 
پیشین آمریکا دربرابر مسئله توافق برجام 
را  آن  نمی توان  که  رویکردی  کنند؛  اتخاذ 
ارتباطات  دربـــاره  آمریکا  نگرانی  از  خــارج 
ایران  اقتصادی  مطلوب  تعامات  و  منظم 
با کشورهای بزرگ از جمله انعقاد قرارداد 
با چین دانست، قراردادی که می تواند به 
اقتصادی  ــراردادهــای  ق مهم ترین  از  یکی 

ایران اسامی تبدیل شود.
ضدانقاب  یکپارچه  واکنش های  در  دقت 
ــیـــن و  ــون خـــارج نـــشـ ــیـ ــسـ ــوزیـ داخــــلــــی، اپـ
علیه  صــهــیــونــیــســت هــا  ــای  ــداهــ ــروصــ ســ
تفاهمنامه درازمــدت ایران و چین همزمان 
به خوبی نشان  آمریکایی ها  نگرانی  ابــراز  با 
می دهد این کار چقدر درســت بــوده و تیر 
چقدر دقیق به هدف خورده که صدای آن ها 

را درآورده است.
اواخــر  انقاب  معظم  رهبر  باشد  یــادمــان 
زمینه  اگر  بودند  کرده  تأکید  سال گذشته 
لغو تحریم ها فراهم شود حتی یک ساعت 
لغو  در  باید  و حتماً  کــرد  دریــغ  نباید  هم 
غیرقانونی  آن  اســـاس  کــه  تحریم ها  ــن  ای
امضای  شــود.  اقـــدام  اســت  غیرعادالنه  و 
قدرتمندی  کشور  با  ــران  ای راهــبــردی  سند 
چون چین که قدرت اقتصادی اول جهان 
دور  برای  بسیار خوبی  تدبیر  بود،  خواهد 
آمریکا  که  به خصوص  تحریم هاست  زدن 
روز به روز از سوی چین تحقیر می شود و 
تحریم های پی در پی این کشور هم بیشتر 
انجامیده  واشنگتن  اقتصادی  انـــزوای  به 
به  چین  اینکه  دیگر  نکته  پکن.  تا  اســت 
تحریم های دستوری کاخ سفید علیه ایران 
کمتر وقعی می نهد و در حقیقت، پکن این 
خوب  دوســت  یک  به مثابه  عماً  سال ها 
تا حد  ایران ظاهر شده است که می توان 
زیادی به او اعتماد کرد و همین امر موجب 
هراس جدی آمریکا شده است و حتماً کاخ 
تحریم های  در  کرد  خواهد  وادار  را  سفید 
بی اثر شده خود علیه کشورمان تا حدودی 
مناسبات  در  ما  دست  و  کند  تجدیدنظر 
به  واشنگتن  کـــردن  وادار  بـــرای  بــرجــامــی 

انجام تعهداتش باالتر برود.
بــه همین دلــیــل اســت چــرخــش  -فعاً   
ــد آمــریــکــا  ــت جــدی ــ ــانـــی- مـــواضـــع دول زبـ
ــرامـــپ در  ــت تـ ــ ــواضـــع دولـ ــه مـ نــســبــت بـ
حائز  برجام  چندجانبه  توافق نامه  زمینه 
اهمیت است. با اینکه آقای بایدن بحث 
ایــران  کشور  دو  ــرای  ب برجام  به  بازگشت 
از  سخنانی  و  ــرده  کـ مــطــرح  را  آمــریــکــا  و 
بازگشت گام به گام به برجام نیز از سوی 
شده  مطرح  اروپــایــی  کشورهای  و  آمریکا 
اسامی  جمهوری  اســت  ایــن  مسئله  امــا 
ایران با همین دست برتر باید بر مواضع 
برجامی خود یعنی »لغو همه تحریم ها« و 
»راستی آزمایی اقدامات طرف آمریکایی از 
سوی ما« که به گفته رهبر معظم انقاب 
ــران اســت،  ــ ای پــایــانــی«  و  »ســخــن قطعی 
روزها  این  که  موضوعی  بماند؛  ثابت  قدم 
ارشـــد جمهوری  مــقــامــات  از ســوی  بــارهــا 

اسامی ایران هم تکرار شده است.
ــی اش باید  ــایـ آمــریــکــایــی هــا و شــرکــای اروپـ
یـــادشـــان بــاشــد جــمــهــوری اســامــی ایـــران 
از  حتی تا یک سال پس از خروج آمریکا 
برجام، همچنان به طور کامل به تعهدات 
خود پایبند مانده بود، بنابراین حسن نیت 
ایران به جهان ثابت شده است، اینک زمان 
ثابت کردن حسن نیت احتمالی آمریکا به 

دنیاست.
جمهوری  همه جانبه  بــازگــشــت  بــی تــردیــد 
کنونی،  زمــانــی  مقطع  در  ــران  ــ ای اســامــی 
بستگی به چگونگی رفتار و انتخاب آمریکا 

در برابر لغو همه تحریم ها دارد.
مورد  زمان بندی های  براساس  آمریکا  اگر   
نظر لغو همه تحریم ها را در دستور کار قرار 
دهد، بدیهی است جمهوری اسامی ایران 
نیز در چارچوب وظایف خود بازگشت به 

تعهدات برجامی خود را کلید خواهد زد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

همکاران  گذشته  سال  در  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
را سرپا  تــولــیــدی  واحـــد  هـــزار  از  کــردنــد بیش  تــاش 
نگه دارند یا از تعطیلی نجات دهند و یا اگر قرار بوده 
اخال  این  نگذارند  ایجاد شود،  آن ها  کار  در  اخالی 

اتفاق بیفتد که جای قدردانی و تشکر دارد.
والمسلمین سید  مــیــزان، حــجــت االســام  گـــزارش  بــه 
عالی  شــورای  تصویری  نشست  در  رئیسی،  ابراهیم 
توصیه قضات  با  استان ها،  با شورای قضایی  قضایی 
به ایستادگی در راه حق، افزود: هم تشخیص حق، هم 
گرایش به حق و هم ایستادگی در راه حق امر بسیار 
برخی  حقوق خوان،  برخی  گفت  باید  و  است  مهمی 

حقوقدان و برخی حق خواه و حق محور هستند.
رئیسی با اشاره به شعار سال اظهار کرد: در هر سالی که 
شعاری از جانب رهبری حکیم و فرزانه انقاب اسامی 
نیاز جدی کشور  اعــام به معنای  این  اعــام می شود، 
به تحقق عملی آن شعار است. این شعار امــروز نیاز 
کشور است و باید همه دستگاه ها با همه ظرفیت خود 
برای تحقق آن تاش کنند. دستگاه قضایی هم چه در 
بخش نظارت و چه در بخش قضاوت باید ببیند چگونه 
می تواند پشتیبانی کند و در کجای موضوع پشتیبانی و 

حمایت از تولید و رفع موانع تولید قرار دارد.

که  کسانی  اینکه  کـــرد:  اظــهــار  قضا  دســتــگــاه  رئــیــس 
مسئولیت داشتند یا دارند با ترک فعل، وظیفه قانونی 
خود را انجام ندهند و سبب شوند یک واحد تولیدی 
دچار تعطیلی و اخال شود، قابل قبول نیست. گاهی 
در سفر های استانی با این موضوع روبه رو می شویم و 
می بینیم  کارخانه ای چند سال از کار افتاده و تجهیزات 
آن را برده اند و با یک تعطیلی جدی مواجه شده است. 
مسئوالن مربوط باید نسبت به ترک فعل خود در این 
از  یکی  کــرد:  رئیسی تصریح  باشند.   پاسخگو  زمینه 
با  تولید در قوه قضائیه مسئله مبارزه  حوزه های مهم 
فساد است؛ چرا که فساد اقتصادی مانع رونق تولید 

است و یقین بدانید اگر در جایی رشوه و رانت خواری 
باب شد، رونق تولید شکل نخواهد گرفت. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از موانع مهم تولید مسئله 
قــاچــاق کــاالســت؛ بــایــد بــا حساسیت بــا قــاچــاق کاال 
به ویژه قاچاق سازمان یافته برخورد شود. برای شناخت 
شبکه های درهم تنیده قاچاق کاال از نیروهای اطاعاتی 
این شبکه ها  است  بگیرید. ضــروری  امنیتی کمک  و 
با آن به صورت جدی تر در  شناسایی شوند و مبارزه 

دستور کار قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه سپس با اشاره به مذاکرات نافرجام 
سال های اخیر اظهار کرد: اگر این قدر که برخی آقایان 
جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی ها 
تولید  برای رونق  این کشور بگیرند،  برای  امکانی  یک 
می گذاشتند  جلسه  کــشــور  در  تولید  مــوانــع  ــع  رف و 
می توانست در گره گشایی در کشور بسیار مؤثر باشد 
و امروز بسیاری از کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل 

در کشور فعال بود.
می توانیم«  »مــا  اصــحــاب  مــا  اینکه  بیان  بــا  رئیسی 
می توانیم«  »ما  فرهنگ  داریــم  یقین  گفت:  هستیم، 
بر فرهنگ »ما نمی توانیم« فائق خواهد آمد و باید به 
می توانیم« در بستر گام دوم میدان داد. اصحاب »ما 

 مهدی خالدی   نشست فصلی گــروه 1+4 در چارچوب 
بــرگــزار می شود.  ویــن  امـــروز در  کمیسیون مشترک برجام 
رسانه ها گزارش داده اند تیم آمریکایی  هم برای شرکت در این 
نشست عازم اتریش است. یانکی ها اما نه در اتاق برجام که 
یک جایی همان دوروبر خواهند پلکید. آن ها به دلیل خروج 
از توافق هسته ای در اتاق برجام جایی ندارند و ایران هم اعام 
کرده هیچ مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی با آن ها نخواهد 
واسطه  را  اروپایی ها  به ناچار گفته اند  آمریکایی ها  داشــت. 
کــاخ سفیدنشینان  نظر می رسد  به  پیام رسانی می کنند.  
این روز ها دغدغه های مهمی دربــاره جمهوری اسامی پیدا 
کرده اند. در تهران سند راهبردی ایران و چین امضا شده که 
می گویند خنثی کننده فشار و تحریم است. از سوی دیگر 
پس از تصویب قانون »اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها« 
از جمله  گــام هــای هسته ای جــدی تــری  تهران  در مجلس، 
آغاز غنی سازی 20درصد و همچنین اخراج بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را مد نظر قرار داده است. در آستانه 
نشست امــروز در گفت وگو با حسینعلی حاجی دلیگانی، 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی، مباحث مربوط 

به این نشست را به بحث گذاشتیم.

 بــا تــوجــه بــه حــواشــی اخــیــر و تــالش آمریکا بــرای  س
اروپایی، تحلیل  با همراهی شرکای  به برجام  بازگشت 
شما از راهبرد کشورمان در مذاکرات پیش رو چیست؟ 
راهبرد کشور ما در این باره مشخص است. قطعاً در هیچ 

سطح و هیچ شرایطی مسئوالن وزارت خارجه حق مذاکره 
باید  را ندارند و  با آمریکایی ها  و برگزاری نشست رودررو 
بر اســاس سیاست های اعام شده قطعی عمل کنند. ما 
معتقدیم واشنگتن تا هنگامی که هزینه خروج از برجام 
و دیگر سیاست های خصمانه خود را نپرداخته حق اظهار 
ــدارد. سیاست  ن را  ــاره برنامه هسته ای کشورمان  نظر درب
قطعی جمهوری اسامی در برابر آمریکا لغو تحریم هاست. 
دولت جو بایدن هم اگر مدعی تعامل با جمهوری اسامی 
است در گام نخست و برای اثبات ادعای خود باید تمام 
تحریم های ضد ایرانی را بردارد. ما تجربه ناموفق برجام را 
داریم و نمی توانیم به وعده و وعیدهای طرف غربی اعتماد 
کنیم پس باید همان گونه که رهبر معظم انقاب هم گفته اند 
عمل آن ها را در بوته آزمون قرار دهیم. آنگاه آمریکا دوباره 
می تواند به عنوان یکی از اعضای مذاکرات هسته ای با ایران 

حضور پیدا کند، اما فعاً برگزاری هیچ نشستی با آمریکا در 
دستور کار نیست. 

ایده بازگشت  س  این روزها اظهارات مختلفی درباره 
گام به گام به تعهدات برجامی مطرح می شود و حتی 
برخی مقامات آمریکایی آن را مفید دانسته اند؛ نظر 

شما در این باره چیست؟
این موضوع از سوی ما پذیرفتنی نیست. حقیقت این است 
آمریکا این روزها در برابر اقدامات جمهوری اسامی ایران در 
موضع ضعف قرار گرفته و به نظر می رسد درصدد است به 
هر طریق ممکن ابزارهای تولید قدرت کشورمان را مهار و 
کنترل کند. این قدرت از طریق اقدامات بجای مجلس حاصل 
شد و با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ابزار 
چانه زنی قدرتمندی برای دولت در رویارویی با طرف غربی 
ایجاد کرد. آن ها به دنبال خنثی کردن این ابزار قدرت هستند. 
در شرایط کنونی، آمریکا و اروپا به دنبال کانالیزه کردن دوباره 
تا  هستند  برجام  طریق  از  اسامی  جمهوری  بر  فشارها 
این حرکت رو به جلو تهران را مهار کنند. اما ما نباید گول 
بازی آن ها را بخوریم. آن ها تا ما این ابزارهای قدرت را داریم 
حرف شنوی دارنــد اما اگر این اهرم ها را بگیرند هر طور که 
بخواهند با ما رفتار می کنند و باز هم وعده ها و تعهدات را 
پشت گوش می اندازند؛ همان گونه که در قضیه برجام اتفاق 
افتاد و آن ها پس از متوقف کردن صنعت هسته ای از عمل به 

وعده های اقتصادی خود طفره رفتند.

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

خبـر

کوتاه از انتخابات 

کوتاه از سیاست 

قوه قضائیه

گفت وگو

یادداشت روز
 رامین مهمانپرست، 
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه 

 سه شنبه 17فروردین 1400 ۲3 شعبان 144۲ 6 آوریل ۲0۲1  سال سی و چهارم  شماره 9496 

رئیس قوه قضائیه:

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با قدس:

آن قدر که برای گرفتن امتیاز از غرب جلسه گذاشتند 
برای تولید وقت می گذاشتند، مشکالت رفع می شد

آمریکا به دنبال مهار ابزارهای تولید قدرت ایران است



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـراناقتصاداقتصاد

دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی در واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و استقراض دولت 
از این بانک برای اجرای قانون بودجه سال ۹۹ گفت: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری 

کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r چک ثبت نشده در صیاد نگیرید
قوانین جدید  بــا  مــرکــزی  بــانــک 
دنبال آن بوده که اعتبار ازدست 
 رفته را به دنیای چک ها برگرداند. 
ــک کسی  ــون جـــدیـــد چـ ــانـ ــا قـ بـ
نمی تواند چک بی اعتبار بکشد 
و طرف معامله اش را با وعده پر 
کردن حساب مدت ها بالتکلیف 
برگشت  راحت تر  بــگــذارد. چک 
ــدحــســاب  مــــی خــــورد و فـــــرد ب

نمی تواند مجدد دسته چک بگیرد.
براساس روال جدید، دیگر شعب بانکی مرجع صدور دسته چک نیستند 
و متقاضی دسته چک از طریق سامانه بانک مرکزی اعتبارسنجی شده و 
دسته چک برایش صادر می شود. نسل جدید دسته چک های صادره که 
به دسته چک صیادی معروف اند، در همه بانک ها دارای اندازه و فرمت 
یکسانی هستند و تنها لوگوی بانک ها وجه تمایز آن ها از یکدیگر است.

براساس اعالم بانک مرکزی از ابتدای امسال دسته چک تمامی بانک ها 
به همین شیوه صادر می شود. چک های بنفش رنگ جدید دارای عبارت 
هشداری »کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن 

در سامانه صیاد است« هستند.
فرایند تبادل چک های جدید صیاد که از ابتدای فروردین سال جاری 
توزیع  شده اند، با چک های قبلی متفاوت است و فقط به نوشتن روی 

برگه و امضا خالصه نمی شود.
چک های جدید در وجه حامل صادر نمی شوند و از طریق سامانه صیاد 
نقل وانتقال داده می شوند یعنی صادرکننده باید مشخصات چک چون 
تاریخ، مبلغ و هویت دریافت کننده و خود را در سامانه صیاد بانک مرکزی 

ثبت کند.
بدین ترتیب ازاین  پس برای نوشتن، انتقال و تأیید چک به اینترنت نیاز 
دارید و سیم کارتی که به نام و شماره ملی خود شما ثبت شده باشد که 
احتماالً برای گرفتن دسته چک و رمز دوم پویا این کار انجام  گرفته است. 
دقت کنید در صورتی  که اطالعات چک در سامانه ثبت نشود، چک 

بدون اعتبار است و بانک ها آن را نقد نمی کنند.
در فرایند جدید مبادله چک مسئولیت کسی که چک را دریافت می کند 
به  اندازه کسی است که چک را صادر می کند و هر دو باید به سامانه 
صیاد رجوع کنند. صادرکننده برای ثبت اطالعات چک و دریافت کننده 
برای مشاهده و اطمینان از ثبت اطالعات باید به سامانه صیاد سر بزنند.  
گیرنده چک اگر قصد انتقال چک به شخصی دیگری را داشته باشد باید 
همانند صادرکننده چک با سیم کارتی به نام خود یا شماره کارت بانکی اش 
که برای سیستم بانکی احراز هویت شده باشد، چک را به نفر بعدی 

منتقل کند و مشخصات نفر سوم را در سامانه صیاد بنویسد.
چک های قدیمی هم فعالً کارسازی می شوند، اما این روند دائمی نیست 

و بانک مرکزی در زمان مشخصی آن ها را از بازار جمع آوری می کند.

تمدید  قراردادهای اجاره 
به خاطر کرونا

عــلــی قـــائـــدی، مــعــاون دفــتــر اقتصاد 
مسکن راه و شهرسازی گفت: قرارداد 
صورت  به  تیرماه  از  پس  مستأجران 
و  مالکان  مــی شــود  تــمــدیــد  خـــودکـــار 
ــار قـــــرارداد،  ــیــل تــمــدیــد خـــودکـ بـــه دل
و  بــگــیــرنــد  نــمــی تــوانــنــد حــکــم تخلیه 
پس از پایان قــرارداد مستأجر موظف 
توسط  و  کند  تخلیه  را  خانه  نیست 
صــادر  تخلیه  حکم  قضایی  مــراجــع 
نخواهد شد. وی افزود: امسال میزان 
افزایش اجاره  بها در تهران 25 درصد، 
و سایر شهر ها  کالنشهر ها 20درصــد 

15درصد است.

پیشنهاد حق مسکن 
کارگران به دولت رفت

ــورای  مــحــمــدرضــا تــاجــیــک، عــضــو شـ
عالی کار، از ابالغ بخشنامه دستمزد 
خبر  اســتــان هــا  کـــار  ادارات  بــه   1۴00
داد و گــفــت: عـــالوه بــر ایـــن، افــزایــش 
ــران نیز  ــ ــارگ ــ کــمــک هــزیــنــه مــســکــن ک
وزیــر  ســوی  از  نهایی  تصویب  جهت 
کــار تقدیم دولــت شــده اســت. وی با 
عالی  شـــورای  مصوبه  اینکه  یـــادآوری 
از  مسکن  کمک هزینه  افــزایــش  ــار  ک
۳00هزارتومان به ۴50هزارتومان است، 
اگر  حتی  مسکن  کمک هزینه  گفت: 
پس از فروردین هم تصویب شود، باید 

از ابتدای سال اعمال شود.

پیشنهاد جبران زیان 
سهامداران ُخرد با 
واگذاری سهام دولت

هــیــئــت رئــیــســه  عــضــو  زره تــــــن،  آرش 
مجلس  بــودجــه  و  برنامه  کمیسیون 
در  سهام دولت  ارزش  کــرد:  پیشنهاد 
۳85هزارمیلیارد  دولــتــی  شرکت های 
تومان اعالم شده و در سال 1۴00 قرار 
واگذار  آن  95هزارمیلیارد  مبلغ  است 
شود، براین اساس پیشنهاد می کنیم 
به  دیگر  تــومــان  10هزارمیلیارد  مبلغ 
منظور جبران زیان سرمایه گذاران خرد 
از سهام دولت واگذار شود تا بخشی از 

مشکالت زیان دیدگان رفع شود.  

خبر خوب

حقوق اقتصاد

اقتصاد در شبکه های اجتماعی
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مازاد امروز، کمبود فردا
هفته  نوشت:  تجارت نیوز  سردبیر  علیزاده،  ابراهیم 
پایانی اسفند ناگهان ستاد تنظیم بازار صادرات سیب 
را ممنوع کرد و امروز رئیس جهاد کشاورزی اردبیل در 
نامه ای به نهادهای اقتصادی اعالم کرده انبوهی سیب 
و سیب  زمینی در انبارها برای صــادرات مانده است. 
تجربه های پیشین نشان داده امروز که حرف از مازاد 

می زنند باید نگران کمبود در فردا شد.

رشد قارچ گونه مناطق آزاد و ویژه
هیئت علمی  عــضــو  ســبــحــانــیــان،  ســیــدمــحــمــدهــادی 
دانشگاه نوشت: به اعتبار اغلب گزارش های کارشناسی، 
رشد قارچ گونه مناطق آزاد و ویژه در کشور نه تنها کمکی 
به تولید و سرمایه گذاری نکرده که دروازه ورود کاالهای 
مصرفی و محمل فــرار مالیاتی شده اســت. راستی از 
وعده سال ها پیش دولت مبنی بر ارسال لوایح مالیات 

برمجموع درآمد و اصالح نظام بانکی چه خبر؟

از چین بیاموزیم
چین  از  نوشت:  اقتصادی  کارشناس  منظور،  داوود 
15ماهه  بحران  در  ۴درصــدی  مثبت  رشد  بیاموزیم: 
کرونا با وجود رشد منفی 12درصدی آمریکا، کاهش 
از 88درصــد جمعیت در سال 1980 به  درصــد فقرا 
عنوان  به  نابغه  اقتصاددان  یک  انتصاب  ۴درصـــد، 
نخست وزیر و الزام مقامات به ویژه سفرا به گذراندن 

دوره های تخصصی اقتصاد داخلی و بین المللی.

قیمت روز

یخچال فریزر
حداقل:  7میلیون تومان

حداکثر:  18میلیون تومان

سرویس قابلمه
حداقل: 700هزارتومان

حداکثر: 4 میلیون تومان

اجاق گاز فردار
حداقل: 6میلیون تومان

حداکثر: 13میلیون تومان

جاروبرقی
حداقل: یک میلیون و500هزارتومان

حداکثر: 7میلیون تومان

فرش
حداقل: 8میلیون تومان

حداکثر: 12میلیون تومان

مبلمان
حداقل: 10میلیون تومان

حداکثر: 30 میلیون تومان

حداقل: 2 میلیون تومان
حداکثر: 15میلیون تومان

سرویس چینی
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 مینا افرازه  مسکن و افزایش بی ضابطه و نجومی 
قیمت های آن، یکی از اصلی ترین مشکالت مردم 
در سال گذشته بود که همین موضوع سبب شد 
تا مجلس نیز در قالب بودجه 1۴00، بانک ها را 
۳60هزارمیلیاردتومانی  تسهیالت  پرداخت  به 
ساخت مسکن مکلف کند و واجدین شرایط در 
اولویت دریافت وام ۳00میلیون تومانی ساخت 

مسکن باشند.
ایــن در حالی اســت کــه بــراســاس گـــزارش اخیر 
بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
با   1۳99 ســال  اسفند  در  تــهــران  در  مسکونی 
جهشی 9۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
1۳98 به ۳0.2 میلیون تومان رسید. به  موازات 
رشد سرسام آور قیمت ها در بازار مسکن، کاهش 
این موضوع  و  رقم خــورد  نیز  معامالت مسکن 
لحظه ای  افزایش  سایه  در  داد  نشان  دیگر  بــار 
مسکن،  ــازار  بـ امنیت  و  عــدم ثــبــات  و  قیمت ها 
ترجیح  فــروشــنــدگــان  و  از خـــریـــداران  بــســیــاری 
می دهند برای انجام هرگونه اقدامی دست نگه  
دارند و خرید یا فروش ملک را به شرایط بهتری 
موکول کنند که همین عامل نیز بر تداوم چرخه 

معیوب افزایش قیمت ها مؤثر بود.
تداوم روند افزایشی بهای مسکن، تورم و حباب 
قیمتی ملک و از بین رفتن قدرت خرید افراد در 
نتیجه آن، رکود در بازار خریدوفروش و عدم رونق 
ساخت مسکن، همگی جزو عواملی هستند که 
در سال های اخیر موجب نابسامانی بازار مسکن 
اقــدام هــای سوداگرانه  ایــن  بین  شــده اســت. در 
بــرخــی فــعــاالن حـــوزه مسکن و انــبــوه ســازان و 
عدم عرضه واحدهای مسکونی در دست آنان نیز 

در تشدید شرایط  بحرانی مؤثر بود.
باورند  از کارشناسان حــوزه مسکن بر این  برخی 
حرکت سرمایه از حــوزه ساخت مسکن به دیگر 

بــازارهــای مــوازی و نیز تمرکز فعاالن اقتصادی در 
این عرصه ها، موجب شده فرایند طبیعی ساخت 
مسکن بــا اخــالل مــواجــه شــود و تـــوازن عرضه و 
واحــدهــای مسکونی  و  بریزد  به هم  آن  تقاضای 
موجود پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان و خریداران 
نباشد که همین موضوع بر نابسامانی بازار مسکن 
افزوده است. در همین راستا، در ماه های پایانی سال 
99، نمایندگان مجلس طرح جهش تولید و تأمین 
مسکن را به  صورت دوفوریتی و با هدف الزام دولت 
به احــداث ساالنه یک میلیون واحــد مسکونی به 
تصویب رساندند. گرچه برخی اقدام های بازدارنده 
همچون اجــرای قانون مالیات بر خانه های خالی، 
می تواند از احتکار و سوداگری این حوزه کاسته و 
بر رونق مسکن در سال جدید بیفزاید، اما طرح 
جهش تولید مسکن بیشتر رویکرد ایجابی دارد و 
براساس آن، طرح بر سه محور اصلی تأمین منابع 
مالی ساخت، تأمین زمین و مصالح ساختمانی، 
ایــن  رو نمایندگان در  از  برنامه ریزی  شــده اســت. 
نخستین جلسه کاری سال 1۴00، به بررسی این 
طرح پرداخته و رئیس مجلس تأکید کرد با تصویب 
طرح انتظار می رود تولید مسکن در کشور جهش 
پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن، سرانجام 
نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از 
از مهم ترین  رونق تولید صنعت مسکن که یکی 
پیشران های اقتصاد و کارآفرینی است، چندصدهزار 

شغل در کسب وکارهای مختلف ایجاد می کند.
مسکن  کــارشــنــاســان  پیش بینی های  ــراســاس  ب
انتظار مــی رود در صــورت اجــرای سریع و مؤثر 
و  بــر خــانــه هــای خــالــی، تصویب  قــانــون مالیات 
عملیاتی شدن طرح جهش تولید مسکن و دیگر 
اقدام های دولت در این عرصه، شاهد شکسته 
غیرواقعی  قیمت گذاری  و  احتکار  زنجیره  شدن 
مسکن و ثبات قیمتی آن در سال پیش رو باشیم.

یک  میلیون واحد مسکونی امسال ساخته می شود؟

 طرح »جهش تولید« مسکن 
در انتظار تصویب مجلس

فرزانه غالمی:  این روزها جلسات مربوط به بررسی 
و جمع بندی طرح»تغییر رویکرد در صدور مجوز 
کسب و کار« در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در 
جریان است و به گفته اعضای این کمیسیون در صورت 
تصویب و اجرایی شدن این طرح، برخی کسب و کارها برای 
شروع نیازی به مجوز نخواهند داشت، اما مصادیق این 

کسب و کارها را باید دولت تعیین کند.
ــژه جــهــش تــولــیــد به  ــ یــکــی از اعــضــای کــمــیــســیــون وی
دو،  برگزاری  از  پس  طرح  گفت: جزئیات  قدس آنالین 
سه جلسه آینده، قطعی خواهد شد، اما برخی کسب 
و کارها مانند آرایشگری، گلخانه داری و ... برای شروع 
به کار نیازی به مجوز ندارند و کافی است متقاضیان 
از  که سال گذشته  پروژه ها  اطالعات  ثبت  در سامانه 
سوی مجلس تصویب و قانونی شد، مشخصات کسب 
و کارشان را وارد و مستندسازی کنند تا دستگاه متولی 
بر آن نظارت کند. صدیف بدری ادامه داد: با تصویب 
ایــن طــرح کــه مصادیق آن را دولــت تعیین  و اجـــرای 

خواهد کرد، راه انداختن کسب و کارهای غیرحساسی 
ــه زیــرســاخــت خـــاص، مــطــالــعــات و بــررســی هــای  کــه ب

زیست محیطی نیاز ندارند، مجوز نمی خواهد.
به گفته وی دستگاه های مختلف در رفع موانع کسب 
و کار همکاری الزم را ندارند؛بنابراین نمایندگان تالش 
می کنند روند طوالنی  اخذ مجوز در برخی کسب و کارها 
همراستا با فعالیت های هیئت مقررات زدایی و تسهیل 

مجوزهای کسب و کار در وزارت اقتصاد، کوتاه و موانع 
موجود در مسیرشان مرتفع شود. 

تغییر نظارت بر کسب و کارها از پیشین به پسین»
به قدس آنالین  ویــژه هم  این کمیسیون  عضو  دیگر  
گفت: این طرح فعالیت های ثبت محور را مدنظر دارد 
و با حذف مجوز از این فعالیت ها، در واقع نظارت از 
حالت پیشین به پسین تغییر خواهد کرد. جعفر قادری 
هم ارائــه توضیحات بیشتر در خصوص این کسب و 
کارها را منوط به اتمام جلسات بررسی طرح دانست 
و افزود: کلیات طرح پیشتر تصویب شده و بحث روی 
جزئیات در جریان است تا در نهایت  دولت جزئیات 
این مشاغل را مشخص کند. چنین طرحی در راستای 
پشتیبانی ها،  »تولید،  عنوان  تحت  امسال  نام گذاری 
در  و  می شود  بررسی  رهبری  ســوی  از  مانع زدایی ها« 
و کارهای  صــورت تصویب می تواند  در مسیر کسب 

زیادی، مانع زدا باشد.

گفت و گو

نمایندگان از طرح تغییر رویکرد در صدور مجوز کسب و کار به قدس آنالین گفتند

مجلس و دولت به دنبال هموارسازی مسیر کسب و کار

حداقل: 7میلیون تومان
حداکثر: 21میلیون تومان

ماشین لباسشویی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 200001492000004
خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر( به پیمانکاربخش خصوصی

,ع
14
00
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0

اداره کل پست استان خراسان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر(به 
پیمانکاربخش خصوصی  به ش��ماره 200001492000004راازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 17/000/000/000 ریال 
)هفده میلیارد ریال  ( به اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته باش��د برگزارنماید لذا کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 1400/01/17 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18لغایت ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 1400/01/23 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/02/02 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 850/000/000 ریال )هش��تصدو پنجاه میلیون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی 

شماره 200001492000004واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ )بویلر(  به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 850/000/000ریال )هش��تصدو پنجاه میلیون ریال(به حس��اب ش��ماره  4001047706372416 نزد بانک 

مرکزی بنام سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 11 صبح روزیک شنبه 1400/02/05 ، نماینده تام االختیار موسس��ات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

اداره کل پست استان خراسان رضوی .
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شناسه آگهی: 1119468     م الف: 158

تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2000001492000003
خرید ، نصب و راه اندازی 18دستگاه داکت اسپیلت به پیمانکاربخش خصوصی
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اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان  رض��وی در نظ��ر دارد مناقصه عمومی یک مرحل��ه ای خرید ، نصب و راه اندازی  18دس��تگاه داکت اس��پیلت به 
پیمانکاربخش خصوصی  به شماره 2000001492000003راازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 19/000/000/000 ریال 
)نوزده  میلیارد ریال  ( به اش��خاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته باش��د برگزارنماید لذا کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 1400/01/17 میباشد .

1- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18لغایت ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 
2- مهلت زمان ارائه پیشنهاد ازطریق سایت : ازساعت 8 صبح تاریخ 1400/01/23 لغایت ساعت 14 تاریخ 1400/02/02 میباشد 

3- محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
4- ارسال فیزیکی پاکت الف از طریق پست ویژه به آدرس مشهد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست.

5-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
5-1- ارائ��ه ضمان��ت نامه بانکی به مبل��غ 950/000/000 ریال )نهصدو پنجاه میلی��ون ریال (ازیکی از بانکها یا موسس��ات مالی تحت نظارت بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت درتجدید مناقصه عمومی 

شماره 2000001492000003واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی 18دستگاه داکت اسپیلت به پیمانکاربخش خصوصی .
5-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 950/000/000ریال )نهصدو پنجاه میلیون ریال(به حساب شماره  4001047706372416 نزد بانک مرکزی 

بنام سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .
5-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.

5-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
5-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

5-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.
زمان بازگش��ائی مناقصه : س��اعت 9 صبح روزیکش��نبه 1400/02/05 ، نماینده تام االختیار موسس��ات ش��رکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 

میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .
6- اطالعات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه : مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست 

خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن  تماس 05138016340
7- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .

اداره کل پست استان خراسان رضوی
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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  سه شنبه 17 فروردین 1400 23 شعبان 1442 6 آوریل 2021  سال سی و چهارم  شماره 9496 

برنامه های هفته هنر انقالب تشریح شد

اعالم پنج نامزد چهره سال هنر انقالب

و  انقالب  هنر  هفته  برنامه های  تشریح  خبری  نشست  علیزاده:  زهــرا 
اعالم نامزدهای نهایی برای معرفی »چهره هنر انقالب« صبح دوشنبه 
۱۶فروردین با حضور مجدالدین معلمی؛ معاون هنری حوزه هنری و دبیر 

رویداد »هفته هنر انقالب« در حوزه هنری برگزار شد.
هفته هنر انقالب اسالمی که هر سال همزمان با سالروز شهادت سید 
برنامه هایی  برپایی مجموعه  با  از سوی حوزه هنری  قلم  شهیدان اهل 
گرامی  داشته می شود، در سال ۱۴۰۰ نیز کار خود را از ۱۸ فروردین ماه 

آغاز می کند.
 ۹۸ سال  در  کــرد:  بیان  هنری  حــوزه  هنری  معاون  معلمی،  مجدالدین 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و نداشتن تجربه برای برگزاری مراسم در 
شرایط قرنطینه و محدودیت ها، چهره سال هنر معرفی نشد بنابراین 
امسال چهره سال هنر در سال های ۹۸ و ۹۹ همزمان معرفی می شوند.

انقالب  مــا  نظر  از  داد:  توضیح  چــهــره هــا  انــتــخــاب  معیار  ــاره  ــ درب وی 
همچنان ادامه دارد و مختص به سال ۵۷ نیست بنابراین هر هنرمندی 
مهم  نکته  اســت.  انقالبی  هنرمند  ما  نظر  از  دارد  مردمی  دغدغه  که 
داوران  منظر  از  و  گرفتند  قــرار  اقبال  مــورد  نیز  جــوانــان  که  اســت   ایــن 

دور نماندند.
معلمی به انتخاب علی حدادی اصل اشاره و تأکید کرد: از همین منظر 
به علی حدادی اصل؛ عکاس جوان که در سال کرونایی فعال بود و اتفاقاً 

عکسش در جشنواره خارجی جایزه گرفت توجه کردیم.
این  خــبــری  نشست  ادامـــه  در  اســالمــی«  انــقــالب  هنر  »هفته  دبــیــر 
رویداد پنج نامزد نهایی چهره انقالبی را اعالم کرد و گفت: محمدرضا 
و  تــصــویــرســاز، افشین عــال؛ شــاعــر  و  دوســت مــحــمــدی؛ طـــراح گرافیک 
پژوهشگر ادبی، جلیل سامان؛ فیلم نامه نویس، تهیه کننده و کارگردان، 
و  ادب  مؤسس شهرستان  و  ادبــی  منتقد  و  شاعر  مــؤدب؛  علی محمد 
هنر  چهره  نهایی  نامزد  پنج  نویسنده،  و  پژوهشگر  یامین پور؛  وحید 
فروردین   ۲۵ که  اختتامیه  مراسم  در  آن ها  از  یکی  که  انقالبی هستند 

برگزار می شود، معرفی و تقدیر خواهد شد.
بــراتــی؛ طــراح گرافیک  ایــن پنج چــهــره، میکائیل  بــر  ــزود: عــالوه  افـ وی 
حسین  و  حسابی  محمدرضا  عــکــاس،  حـــدادی؛  علی  تــصــویــرســاز،  و 
مسلمان  نویسنده  ژوبرت؛  کلر  خانم  انیمیشن،  کارگردان  صفارزادگان؛ 
منتقد  و  مــدرس  نویسنده،  سرشار؛  محمدرضا  ایــران،  مقیم  فرانسوی 
شفاه؛  محمدرضا  فیلم نامه نویس،  و  کارگردان  سرمدی؛  سیاوش  ادبی، 
و  نویسنده  عرفانیان؛  زینب  سوره،  فیلم  باشگاه  مؤسس  و  تهیه کننده 
عبدالحمید قدیریان؛ نقاش و طراح صحنه، ۱۴ نامزد مرحله اول چهره 

سال هنر انقالب در سال ۱۳۹۹ بودند.

خبر

مولوی شناسان درباره مولوی اشتباه کرده اند  عبدالعلی دستغیب در گفت وگو با ایسنا، گفت: آن چه درباره شمس و موالنا مهم است و مولوی شناسان درباره آن چیزی ننوشته اند این است که این دو نفر در خلوت 
طوالنی خود چه می گفتند! طبق شواهد موجود ، این دو می خواستند نهضت تازه  یا کیش تازه ای به وجود بیاورند که بنیاد این جنبش سماع بوده است. آن ها می خواستند سماع را که االن در قونیه رایج است و به احترام روز 
درگذشت مولوی اجرا می شود، به آداب شریعت تبدیل کنند. آن ها معتقد بودند در حالت سماع به جان جهان یعنی خدا نزدیک می شوند. مطلبی که اینان می گفتند، همین بوده و به این دلیل در خلوت می گفتند که کسی مطلع نشود.

 چه شد که نخستین رمانتان را با موضوع دنیای دیوانگان   
نوشتید؟ 

 می توانم بگویم دلیل خاصی نداشت و باالخره رمان نوشتن 
باید از یک جایی شروع بشود. رمان دومم سوژه دیگری دارد 
و سوژه رمان سومی که در حال نوشتن آن هستم در فضای 
دیگری است. من سوژه های زیــادی در ذهن دارم و مسیر 
نوشتن باید از جایی شروع شود و پرداختن به دنیای آدم های 
عاقل و دنیای دیوانگان اولویت ویژه ای به سایر سوژه ها ندارد. 

 در قسمت هایی از کتاب جای دیوانه ها با افــراد عاقل   
عوض می شود، علت توجه شما به این مسئله چیست؟

 همان طور که در خود رمان از زبان دکتر هم می خوانیم از 
نظر علمی افراد دنیا یا هر جامعه به دیوانه و عاقل تقسیم 
نمی شوند و این تقابل دوتایی، تقسیم بندی درستی نیست 
بلکه می توان گفت مثالً ۵درصــد مردم عاقل اند و ۵درصد 
دیوانه و ۹۰درصــد باقیمانده افــراد نرمال هستند یعنی با 
وجود برخی موارد، دیوانگی و نابهنجاری در آن ها در نهایت 
مورد پذیرش و قبول جامعه هستند. آن ۵درصد عاقل هر 
جای دنیا باشند شبیه و مانند هم هستند و مثل هم عمل 
می کنند. آن ۵درصد دیوانه هم مثل و مانند هم هستند. 
یک دیوانه آمریکایی با دیوانه ژاپنی، ایرانی، آفریقایی عین هم 
هستند به همین دلیل در علم روان شناسی و روان پزشکی 
راه هــای درمان مشخص و استانداردی دارنــد. اما ۹۰درصد 
افــراد نرمال، مختلف و متفاوت هستند. تفاوت یک فرد 
نرمال ژاپنی با یک فرد نرمال چینی گاه خیلی زیاد است و 
در اصطالح از زمین تا آسمان است. مضمون نهفته در این 
رمان هم این نکته است که افراد نرمال قابلیت قرار گرفتن در 
هر یک از دو سر این طیف را دارند. نیت من بیشتر توجه به 
کردارهای خودمان است که به عنوان افراد معمولی در جامعه 
ممکن است به واسطه برخی کارها و فکرها در جرگه دیوانه ها 

قرار بگیریم.

 برای نوشتن کتاب چه تجربه ای پشت سر گذاشتید؟  
 برای این کتاب تحقیق خاص و مطالعه ویــژه ای نداشته ام 
بلکه تجربه من از سال های دور جمع شده و چون همیشه 
نسبت به این موضوعات کنجکاو بودم پیش از نوشتن این 
رمان کتاب ها، مقاالت و گزارش های متعددی خوانده بودم و 

مفاهیم و مطالب مختلفی در ذهنم آماده داشتم.

با توجه به سابقه تدریس شما در داستان، بگویید برگزاری   
کالس های داستان نویسی با کیفیت فعلی، چقدر خروجی 

داستان نویس دارد؟ 
 برای نویسنده شدن چند عامل ضروری است؛ اول عالقه، 

دوم انگیزه، سوم پشتکار و چهارم دانش و تجربه. کالس های 
اختیار هنرجویان  را در  و الزم  اولیه  دانــش  آموزشی فقط 
آموزشی  کالس های  گفت  می شود  بنابراین  می دهد  قــرار 
افــراد  بــه  الــی ۲۵درصـــد  داستان نویسی چیزی حــدود ۲۰ 

عالقه مند کمک می کند. کالس های کارگاهی و نقد داستان 
هم که مکمل کالس های آموزشی است اگر بتواند انگیزه و 

پشتکار ایجاد کند به همین میزان می تواند مؤثر باشد.

 مهم ترین خأل داستان نویسی امروز ایران چیست؟  
 نداشتن جذابیت اصیل است. رمان ایرانی االن با ترجمه 
رمان های خارجی رقابت می کند و بازنده است به دلیل اینکه 
رمان خارجی که ترجمه می شود گلچین شده و از بهترین ها 
انتخاب می شود. در بریتانیا جایی خوانده بودم در سال، 
۶۰ هزار عنوان رمان چاپ می شود. از آن همه، ترجمه فقط 
چندین عنوان از بهترین ها و پرفروش ترین ها به بازار رمان 
آمده و در کنار آثار وطنی جوالن می دهند. همان طور که 
در بحث مصرف کاالی ایرانی تبلیغ و ترویج صورت گرفت 
که خرید کاالی خارجی به معنی بیکاری کارگر ایرانی است 
باید گفت استقبال از رمان های خارجی هم بیکاری و سکوت 
نویسنده ایرانی را در پی دارد. از طرف دیگر برخی انتشارات 
از یک مرکز فرهنگی به مرکز سودجویی تغییر مسیر داده اند. 
رمان خارجی را بدون اینکه حق التألیف نویسنده خارجی 
را بپردازند چون قانون کپی رایت در ایــران اعمال نمی شود 
تصاحب می کنند و از طرف دیگر به دلیل کار فرهنگی از 
مالیات هم معاف هستند، ترجمه را هم که سرسری می گیرند 
معلوم است که ترجیح می دهند رمان خارجی چاپ کنند تا 

ایرانی.

 پیشنهاد شما چیست تا داستان ایرانی بیشتر خوانده   
شود؟ 

 در درجه نخست مردم را باید نسبت به بازار کتاب آگاه کرد 
چون بیشتر عالقه مندان در میان انبوهی از کتاب های داستان 
و رمان خارجی و داخلی بدون راهنمایی و معرفی درست رها 
شده اند. باید تبلیغ و معرفی کتاب به صورت تخصصی از 
سوی نهادهای مختلف مثل صدا و سیما جدی گرفته شود. 
چیزی شبیه بیمه برای ناشران در نظر گرفته شود تا ناشران 
آثار جدی، نگرانی کمتری بابت مسائل اقتصادی نشر داشته 

باشند و از طرف دیگر نظارتی در کار ناشران سودجو شود.
برای  و  نویسندگان حرفه ای حمایت شوند  در درجــه دوم 
ارتقای کیفیت آثار آنان مراکزی مانند دانشکده یا هنرستان 
نویسندگی راه اندازی شود تا با باال بردن دانش فنی زمینه برای 

خلق آثار برتر و جذاب تر بیش از پیش فراهم شود.

گفت وگو با محمدعلی خامه پرست به انگیزه انتشار نخستین رمان او

ورود به دنیای دیوانگان با »ماه عسل در تیمارستان« 

 خدیجه زمانیان  داستان »ماه عسل در تیمارستان« درباره یونس است؛ کسی که می خواهد بداند در دنیای دیوانگان 
و افسردگان چه می گذرد. او تصمیم می گیرد مدتی را در یک آسایشگاه روانی بگذراند. یکی از 

دوستانش که روانپزشک است به او کمک می کند و مقدمات بستری شدنش را فراهم می آورد. 
یونس در این مدت عالوه بر دل باختن به آسیه دختر آشپز تیمارستان کم کم با افرادی که در 
آسایشگاه بستری هستند، دوست می شود اما به نظرش می رسد که شرایط آسایشگاه عجیب 
و ترسناک است.  محمدعلی خامه پرست متولد ۱۳۵۰ زنجان است. از این نویسنده تاکنون 

۲۰ عنوان کتاب در حوزه های شعر، داستان کوتاه، داستان نوجوان و تاریخ شفاهی منتشر 
شده است اما »ماه عسل در تیمارستان« نخستین رمان اوست که کمتر از دو ماه به 
چاپ دوم رسیده و توسط نشر صاد منتشر شده است. گفت وگوی ما را با محمدعلی 

خامه پرست درباره اثرش، داستان ایرانی و دغدغه های امروز نویسندگی بخوانید. 

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139960318603011873مورخ 1399/10/20 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض خانم طاهره نژاد شعبانی پورچوکامی فرزند محمد به شماره شناسنامه 5391 
صادره از خمام در قریه پل تالشان  در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 196متر مربع پالک فرعی 5973 از اصلی 39 مفروز 

مجزی از پالک 67 از اصلی 39 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی حسن زاده محرز گردیده است ،
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 36  آ-1400183
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/02 
سعید بدویسرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
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اینجان���ب )ش���رکت اس���تحکام اندیش ب���ه نمایندگی 
آق���ای محم���د رض���ا صفر ن���ژاد (مالک خ���ودرو پیکان 
  NAAA46AA8AG089231 وانت به ش���ماره شاسی
وش���ماره موتور 11488072569 بعلت فقدان اس���ناد 
ف���روش تقاضایی رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت لذا چناچه هر کس���ی ادعای���ی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظ���رف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش ش���رکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر س���اختمان سمند مراجعه نمایند. بدیهی است 
پس ازانقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام 

خواهد شد
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برگ سهم از ش���ماره133337 الی شماره133352 
و تعرفه اراضی ش���هر سبز به ش���ماره برگه111542 به 
تعداد 16 س���هم به همراه صلحنامه پیوس���ت شرکت 
آبادانی و مسکن الهیه خراسان بنام علیرضا سلیمانی 
فرزندعل���ی اکبر به ش.ش52892مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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ب���رگ س���بز خ���ودروی   ج���کJ5 م���دل 1394 رن���گ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 582ط87 ایران 
32  ش���ماره موتور F34U4273 و ش���ماره شاس���ی 
H34U4273  مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار 

ساقط می باشد. 
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تی���پ  ن���وع س���واری سیس���تم س���ایپا  ب���رگ س���بز 
ش���ماره  حی���دری   حس���ین  مال���ك:  ن���ام   111SE
شاس���ي  ش���ماره    M13/5569265  : موت���ور 
NAS431100G5858156 ش���ماره پ���اك :36 ایران 
578ه62 مدل 1395 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
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برگ سبز و س���ند کمپانی خودروی  سمند ال ایکس 
م���دل 1388 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
131ق19 ایران 74  ش���ماره موتور 12488039538 و 
ش���ماره شاسی NAAC91CC59F801060 به مالکیت 
علی رحمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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م���درک ف���ارغ التحصیلی اینجانب اله���ام عرفانی 
محس���نی فرزند محمدرضا به ش���ماره شناسنامه 
از مش���هد در مقط���ع کارشناس���ی  1112 ص���ادره 
پیوسته رش���ته مهندسی شیمی – صنایع غذایی 
ص���ادره از دانش���گاه آزاد واحد قوچان با ش���ماره 
)5804( مفق���ود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د 
. از یابن���ده تقاض���ا م���ی ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد واحد قوچان  به نشانی : قوچان – 
کیلومتر 4 قوچان – مشهد مجتمع دانشگاه آزاد 

قوچان تحویل دهید.

,ع
99

12
13

3
لی
صی
تح
ک
در
نم
دا
فق
ی
گه
آ

م���درک فارغ التحصیلی اینجانب کلثوم مرادی فضل 
آباد به ش���ماره شناسنامه 74 فرزند محمد صادره از 
درگز در مقطع کارشناس���ی رشته مهندسی تولیدات 
گیاه���ی- باغبان���ی صادره از موسس���ه آم���وزش عالی 
جهاد دانشگاهی شعبه کاشمر مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
14

00
16
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ی
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آ

برگ س���بز خودرونیس���ان پاترول نام مالك:یوس���ف 
: Z24044818Z ش���ماره  احم���دی ش���ماره موت���ور 
شاس���ي PNK15Z617985 ش���ماره پ���اك :61ایران 
147ه18 م���دل 1376 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
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موت���ور  شناس���ایی  س���بزوکارت  س���ندمالکیت،برگ 
سیکلت انژکتوری ش: پاک :ایران 792- 32996رنگ 
 0196N54304184:مش���کی م���دل1397 ش موت���ور
مالکی���ت  ب���ه   N54AJDKHDJME01221:ش:تن���ه
محمدحافظ���ی ف: حفی���ظ ا... شهرس���تان بش���رویه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است ,ع
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برگ س���هم از ش���ماره133353 الی شماره133368 
و تعرفه اراضی ش���هر س���بز به ش���ماره برگه111541 به 
تعداد 16 س���هم به همراه صلحنامه پیوس���ت شرکت 
آبادانی و مسکن الهیه خراسان بنام محمد سلیمانی 
فرزندعل���ی اکبر ب���ه ش.ش920 مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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پروان���ه بهره ب���رداری دام���داری روس���تایی واحد 
پرواربندی گوساله به شماره 079101263201631 
ب���ه تاریخ صدور 1395,9,17 بن���ام رضا بهکارمرام 

مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی  206 مدل 1393 
رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 817س99 
ای���ران 36  ش���ماره موتور 163B0009438 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAP41FD0EJ648288 شاس���ی 
حس���ین قاس���می مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
14
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 برگ س���بز خودروی کامیون کمپرس���ی سیس���تم بنز 
تی���پ ال. کا 42/1921 رن���گ نارنج���ی معمول���ی مدل 
1362 به ش���ماره موتور10035548  و شماره شاسی 
14913079 متعل���ق ب���ه آقای رمضان کل���ه ده پائینی 

فرزند علی مفقود شده و فاقد اعتبار است.
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ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد یک سیس�تم برودتی فریونی )پکیج س�رمایی( با ظرفیت 
70 کیلووات )20 تن تبرید واقعی( با مش�خصات مشخص خریداری نماید. لذا از تأمین کنندگان 
محت�رم دع�وت می ش�ود از تاری�خ درج آگهی بم�دت 10 روز جه�ت اخذ مش�خصات فنی 
سیس�تم و فرم های ش�رکت در مناقصه با مراجعه به ش�رکت ی�ا پایگاه های اینترنتی ش�رکت به 
 http://www.reo.ir و س�ازمان اقتص�ادی رضوی ب�ه آدرس http://Razaviyeast.Com آدرس
قس�مت مناقصه و مزای�ده، فرم های مربوطه را دریافت و پس از بررس�ی و تکمیل دقیق فرم ها، 
پیش�نهادات خود را بانضمام س�وابق کاری از طریق پست به آدرس شرکت به نشانی: کیلومتر 67 
جاده مش�هد- قوچان؛ شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند. آخرین مهلت دریافت فرم های 
مناقصه از طریق پس�ت، تا پایان وقت اداری روز پنجش�نبه مورخ 1400/02/02 می باشد، ضمنًا 
جه�ت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه ش�ماره تلفن تم�اس 46126622- 051 داخلی 150 یا 

شماره همراه 09153244274 می باشد.
جلس�ه بازگش�ایی پاکت ها در س�اعت 10 صبح روز ش�نبه مورخ 1400/02/04 در محل کارخانه 

انجام خواهد گرفت. شرکت، در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
شرکت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

آگهی مناقصه شرکت خمیرمایه رضوی

/ع
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آگهی دعوت سهامداران شرکت مجریان 
انبوه  ساز ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به

 شماره 48020 و شناسه ملی 10380641611 
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتدعوت
میشودتادرجلس��همجمععمومیفوقالعاده
درس��اعت10م��ورخ1400/01/28درآدرس
مش��هد،خیابانبلوارس��جادکوچهآزادی19،
س��اختمانa10،طبق��هدومش��مالیش��رقی
کدپستی9187953971،تلفن:05136108118
تشکیلمیگرددحضوربههمراهرسانند.

دستورجلسه:
1-تغییرموضوعشرکت

هیئتمدیره ع 1
40
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) » آگهي مزایده شماره  1-37-1400 « ( - نوبت اول
وزارت راه و شهر سازی

راه آهن جمهوری اسالمی ایران
اداره کل راه آهن خراسان

ادارهکلراهآهنخراس��اندرنظرداردش��رحبنددو/2رااز
طریقبرگزاریمزایدهبهمتقاضیواجدشرایطواگذارنماید.

پیمانکارانواجدش��رایطجهتش��رکتدرمزایدهمیبایس��تدر
سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهنشانیwww.setadiran.irثبتنام
وپسازاخذگواهیامضاءالکترونیکینسبتبهدریافتاسنادازطریقسامانه
مذکوراقدامنمایند.الزمبهذکراستکلیهمراحلبرگزاریمزایدهازفراخوانتا

انتخاببرندهازطریقسایتمزبورانجاممیگردد.
2-شرحمختصرموضوعمزایده:جمعآوریوانتقالمکانیزهزبالههایسکوهای
مس��افری،محوطه،فضایبینخطوطاصلیوفرعیایستگاههایمشهد،نیشابور،
نقاب،خطدواروپارکینگهایقطارهایمسافری،منازلسازمانی،اماکناداریو

غیراداریادارهکلراهآهنخراسان.
3-مهلتخریداسنادمزایده:تاساعت15:30روزشنبهمورخ:1400/01/21
4-شایانذکراستدریافتاسنادوارائهپاسخاستعالمارزیابیصرفا"میبایست
ازطری��قس��امانهت��دارکاتالکترونیکیدولت)س��تاد(صورتپذیردوش��رکت
کنندگانیدرصورتتمایل،مجازبهخریدحضوریاس��نادمیباش��ندکهقبالدر

سامانهمذکورثبتنامواسنادراآپلودنمودهاند.
5-قیم��تاس��نادمزایدهونح��وهواریزوج��ه:مبل��غ1.000.000)ی��کمیلیون(
ری��الب��هش��مارهحس��ابIR710100004001064004005747ب��اشناس��هواریز:
294064060280500885132319906000بن��امتمرک��زدرآم��دراهآه��نضمن��ا

واریزیازطریقسامانهستادمیبایستانجامپذیرد.
6-مزایدهازطریقپایگاهملیاطالعرس��انیمناقصاتhttp:/iets.mporg.irنیز

اطالعرسانیمیگردد.
7-مهلتارائهپیش��نهاد:ش��رکتکنندگاندرمزایدهمیبایستپیشنهادات
ارائهش��دهدرپاکات"ب" و"ج"  راعالوهبرارس��الفیزیکیاس��ناد،بهایناداره
کلهمراهباپاکت"الف" تاس��اعت15:30روزس��هشنبهمورخ:1400/01/31-
درسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irنیزبارگذاری

نمایند.

8-محلارائهاسنادفیزیکی:چهارراهراهآهن�حوزهمعاونتتوسعهمدیریت
ومنابع�دبیرخانهادارهکلراهآهنخراسان.

9-شرکتکنندگاندرمزایدهمیبایستدارایشرکتخدماتیباتائیدصالحیت
درکدفعالیتخدماتعمومیازادارهکلتعاونکارورفاهاجتماعیباشد.وصالحیت
مربوط��هرابانضمامگواهینامهتاییدصالحیتایمن��یازوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماع��ی)بهموجبآییننامهایمنیامورپیمان��کاری" مصوب89/03/05وزیر
تعاون،کارورفاهاجتماعیعلیالخصوصماده2آنودس��تورالعملاجرائیآئین
نام��هایمنیامورپیمانکاریمصوب97/04/26ش��ورایعالیحفاظتفنی(همراه
اس��نادمزایدهدر))پاکتب((تحویلنماید.تذکر1:ش��رکتاش��خاصحقیقی

دارایمجوزبالمانعمیباشد.
تذکر2:شرکتکنندگاندرمزایدهمیبایستدارایمجوزهایالزمازشهرداری

وسازمانمپ)پسماند(باشند.
10-زم��انبازگش��ائیپ��اکاتمزای��ده:س��اعت10:30روزچهارش��نبهم��ورخ:

.1400/02/01
11-نوعومبلغیادرصدتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار:مبلغ30.646.238
)س��یمیلیونوشش��صدوچهلوش��شهزارودویستوس��یوهشت(ریال
مطاب��قباتضامی��نمعتبرمندرجدرآیی��ننامهتضمینمعام��التدولتیموضوع
مصوب��هش��ماره123402/ت50659ه�مورخ94/09/22هی��اتمحترموزیران،
درصورتواریزنقدش��مارهحسابIR290100004001064006372624باشناسه
واریز" 984280500111111111111111111111نزدبانکمرکزیاعالممیگردد.تذکر:به
درخواستمزایدهگذارضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکارالزماستبهمدت

سهماهدیگرقابلیتتمدیدداشتهباشد.
12-اجارهماهیانه:طبقنظریهکارشناسیدرجشدهدراسنادمزایده.

13-هزینهکارش��ناسرس��میدادگس��تریبهمبلغ26.000.000)بیستوشش
میلیون(ریالبهعهدهبرندهمزایدهاست.

14-هزینهدونوبتآگهیروزنامهبهعهدهبرندهمزایدهاست.
ادارهکلراهآهنخراسان ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)1118797(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی قطعه ساز مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3285 و شناسه ملی 10380191855 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,12,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای بصیر رحیم زاده خراسانی با شماره ملی 
1286075319 به جای آقای فریدون باقری حریری به عنوان نماینده شرکت پشمبافی توس برای مدت باقی مانده مدت تصدی 
هیات مدیره تا تاریخ 1400,04,29 انتخاب گردید. 2- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ابراهیم 
رحمانی با کد ملی 3871549304 به عنوان ریاست هیئت مدیره آقای موسی الرضا عاکفی مقدم شیروان با کد ملی 0827889542 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عاقل با کد ملی 2529624178 به عنوان مدیر عامل برای مدت باقی مانده تصدی 
هیات مدیره تا تاریخ 1400,04,29 انتخاب گردیدند. 3 ( امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل قراردادها ، چکها ، سفته ها ، 
بروات و غیره با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب ریاست هیئت مدیره ، نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
مدیر عامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود . مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل 

و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . 
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برگ س���بز و کارت ماشین خودروی  206 مدل 1383 
رنگ خاکستری روشن به شماره انتظامی 172س58 
ای���ران 11  ش���ماره موت���ور FSS14770796 و ش���ماره 
شاس���ی 83634438 به مالکیت محمدرضا تفقدی 
مقدس���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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 زهره کهندل   فصل سوم سریال »نون. خ« که پخش آن از 
آخرین روز سال گذشته آغاز شده بود، در نیمه فروردین امسال 
به ایستگاه پایانی رسید. این سریال 16قسمتی که روی آنتن 
شبکه یک سیما رفته بود، تولید آن با تعداد زیادی از بازیگران 
در شرایط سخت کرونا، در پاییز سال گذشته کلید خورد تا 
لبخند را در ایام نوروز سال جدید روی لب مردم بنشاند. با 
بسته شدن پرونده این فصل از سریال  به کارگردانی سعید 
شــروع  از  پیش  تــا  فــرجــی،  مهدی  تهیه کنندگی  و  آقاخانی 
این سریال پخش  ماه مبارک رمضان، خالصه قسمت های 
خواهد شد. دربــاره فصل سوم سریال »نــون. خ« که یکی از 

پربیننده ترین سریال های نوروزی تلویزیون شده 
است، نظرات مختلفی وجود دارد. عده ای این 
فصل را نسبت به فصل های قبلی به ویژه فصل 
اول ضعیف تر توصیف کرده و دلیل استقبال از 
سوی مخاطبان را نبود رقیب در برهوت تولیدات 

تلویزیونی برشمردند. 
تلویزیون،  و  سینما  منتقد  اســـتـــادی،  رضـــا 
دربــاره نقاط قوت و ضعف سریال »نــون. خ«  
می گوید: نقطه قوت سریال »نــون. خ« خود 
سعید آقــاخــانــی اســت چــون هــدایــت حجم 
ــار سختی اســت و در  زیـــادی از بــازیــگــران ک
کارگردانی و بازی ها ناپختگی نمی بینیم که با 
توجه به سابقه طوالنی آقاخانی در بازیگری و 
فیلم سازی، جز این هم توقع نمی رود و کار از 
لحاظ فنی شاخص است، اما در قصه با اتفاق 
خاص و ویژه ای روبه رو نیستیم، به همین دلیل 

سریال با آنچه که باید باشد، فاصله دارد.
به گفته استادی، موسیقی تیتراژ پایان سریال 
هم بسیار خوب است و از معدود موسیقی های 
کُردی شورانگیز به شمار می رود که از تلویزیون 
پخش می شود. وی یکی از دالیل ضعف فصل 
سوم سریال را در مقایسه با فصل های قبلی 
این مجموعه، چنین می داند که سری سازی 
در تلویزیون خیلی دیــر شــروع شد و مربوط 

به دهه 90 است. در واقع سری سازی مجموعه هایی همچون 
تلویزیون  که  افتاد  اتفاق  دوره ای  در  »نـــون.خ«  و  »پایتخت« 
مرجعیت جدی را در جامعه از دست داده است. یعنی اگر 
زمانی تفریح مردم تماشای سریال ها و فیلم های نوروزی تلویزیون 
بود، اما اکنون بسیار کم شده است. در شرایطی که تلویزیون 
جایگاه و جامعیت خــودش را از دســت داده کــاری همچون 
سری سازی، کاری اشباع شده و احتمال موفقیت آن کم است. 
استادی ادامــه می دهد: در کشور ما به دلیل عملکرد غلط 
تلویزیون، این رسانه مقبولیت و اعتمادش را نسبت به گذشته 
از دست داده و عده ای منتظرند از اشتباه های رسانه ملی آتو 

بگیرند، به همین دلیل انعکاس اتفاقات خوب تلویزیون به اندازه 
ضعف هایش نیست.

کیفیت مالک نیست»
به گفته این منتقد، آنچه در سری سازی اتفاق می افتد، این 
است که گروهی سریالی را می سازند و تولیدشان با اقبال مواجه 
می شود اما نگاه سازندگان اثر به چنین موقعیتی مثل نگاهشان 
به ارث پدری است؛ گویی فقط خودشان در آن موفقیت شریک 
هستند و با تیم بازیگران و نویسندگان مشخصی، فصل های 

بعدی را می سازند.
نتیجه  معموالً  می کند:  خاطرنشان  اســتــادی 
ــروه مشخص  ایـــن گـ ایـــده پـــردازی  مکاشفه و 
معطوف به همان فصل اول اســت و ظرفیت 
اینکه چند فصل دیگر آن سریال را بسازند، 
دلیل شوخی های سریالی  به همین  و  ندارند 
همچون »پایتخت« از فصل سوم به بعد در 
باقی  اجتماعی  شبکه های  شوخی های  سطح 
می ماند و فصل آخر آن یک عقبگرد بسیار 
ضعیف اســت. ضمن اینکه ایــن موضوع به 
مناسبت های مالی هم مربوط می شود که عمدتاً 
آگهی دهندگان، سازندگان این آثار را به سمت 
تولید بیشتر سوق می دهند چون فصل های 
بعدی با هر کیفیتی که ساخته شوند، امکان 
جذب آگهی دارند و دیگر کیفیت مالک نیست.

مدیر مسئول وب سایت  سینما مثبت  با اشاره 
به ضعف کار تیمی در کشورمان، عنوان می کند: 
گروه های فیلم سازی عمدتاً باند و قبیله هستند 
و کمتر چهره ها و نویسندگان جدید به آن ها 
تولید   پیدا می کنند، در چنین شرایطی  ورود 
برای مخاطبی که رسانه ای جز تلویزیون برای 
تماشا ندارد)چون سینما رفتن برایش محدود 
شده و چندان تمایل یا امکانی برای تماشای 
سریال های خارجی ندارد( از سریال هایی مانند 

»نون. خ« استقبال می کند.
وی با مقایسه فصل دوم و سوم سریال »نون. خ« با فصل 
کــرده و  گــروه ســازنــده توصیف  بــرای  را عقبگردی  اول، آن 
و  زنجیروار  ســریــال،  ایــن  اول  فصل  در  اتفاقات  می گوید: 
منطقی بود، اما ناگهان قصه در فصل دوم رها می شود و 
با توجه به زحمات زیــادی که در زمان  در فصل سوم هم 
تولید کشیده شد، اما ضعف هایی در پراکنده گویی دارد و 
شخصیت های قصه در فصل های دوم و سوم سعی دارند 
در  امــا  بخندانند،  را  مخاطب  بامزه،  کارهای  و  حرف ها  با 
فصل اول، مخاطب با موقعیت های کمیک مواجه شده و با 

داستان همراه می شود.

برندفروشی نه سری سازی»
وی با بیان اینکه اتفاقات در فصل سوم این مجموعه وارد فاز 
فانتزی می شوند و تعلقی به ژانر و گونه ندارند، خاطرنشان 
می کند: در فضای بی رقابت تلویزیون، برندسازی موضوعیت 
پیدا می کند و سریال هایی مانند »نون.خ« و »پایتخت« معموالً 
بعدی  مــعــروف می شوند، فصل های  بازیگر خــاص،  یــک  بــا 
را می سازند و اسمش را می گذارند دنباله سازی، در حالی که 
سری سازی و دنباله سازی این نیست و باید در هر قسمت 

نسبت به گذشته تکامل وجود داشته باشد.
به باور استادی، این اتفاق برندفروشی است نه سری سازی. وی 
اضافه می کند: اصالً مهم نیست افراد چطور به قصه اضافه 
می شوند و چرا رفتارهایشان دور از منطق است؟ اینکه یک 
گردشگر چینی برای تماشای عروسی ایرانی پول بدهد، منطقی 
است، اما برای تماشای تخم گذاری مرغ، نه! یا اینکه وارد معدنی 

شود و متوجه نشود که معدن طالست! 
وی با اشاره به قسمتی از سریال که مربوط به کشف معدن 
می شود  عنوان  سریال  در  می دهد:  توضیح  می شود،  طال 
که این معدن متعلق به کل مردم ایــران است یعنی حتی 
نویسندگان فرصت یک تحقیق اینترنتی ساده را نداشتند 
که بدانند کشف معادن، قوانین مربوط به خودش را دارد و 
این طور نیست که هر معدنی کشف شد متعلق به کل مردم 
برای  این ضعف هم محدودیت زمانی  ایــران اســت. دلیل 
نویسندگان است  گروه  پایین  و دستمزدهای  نوشتن متن 
که موجب می شود نویسنده نتواند در نگارش از یک تیم 

استفاده کند.
 استادی درباره اینکه احتماالً فصل چهارم سریال برای نوروز 
سال آینده ساخته می شود، دربــاره اینکه گروه سازنده برای 
بهبود کیفیت این مجموعه تلویزیونی تغییر رویه خواهند داد، 
می گوید: در شرایطی که رقیبی برای سریال سازی تلویزیونی 
وجود ندارد، تغییر و اصالح ضرورت ندارد! ضمن اینکه تلویزیون 
از تولید این محصول با هر کیفیتی حمایت و تبلیغ می کند. 
مگر سریال »پایتخت« در دوره خودش رقیبی داشت؟ اکنون که 
پرونده پایتخت در تلویزیون بسته شده، این شرایط برای سریال 
»نون.خ« فراهم شده و این سریال چند سال امکان عرض اندام 

در تلویزیون دارد.
وی می افزاید: وقتی رقابتی وجود ندارد چرا سازندگان برای تولید 
باکیفیت تالش کنند؟ از سوی دیگر دست سازندگان هم بسته 
است و محدودیت ها و خط قرمزهایی برای تولید دارند، یعنی 
باید اثری بسازند که مشکلی برای پخش نداشته باشد و یک 
فرمول مشخص که چند شخصیت بی منطق و ساده لوح را در 
جغرافیای ناکجاآباد، کارهای عجیب و غریب بکنند. در چنین 
شرایطی به کسی برنمی خورد، سریال پخش می شود و آگهی 
زیادی را هم جذب می کند و چندان هم کیفیت نهایی آن مهم 

نیست .
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از »الله« غرورآفرین تا »الله« فمینیست 

محمدرضا مهدوی پور: سرانجام فیلم سینمایی »الله« به کارگردانی اسدهللا 
نیک نژاد، با سپری کردن یک دهه از شروع تولید خود، به چرخه اکران 
عمومی در سینماهای کشور وارد شد و اکنون زمان مناسبی است تا پس از 
دیده شدن نسخه نهایی این اثر جنجالی که در طی این سال ها با حواشی 

بسیاری همراه بوده به بیان چند نکته پرداخت.
1- »اللــه« می تواند اثــری شاخص در ژانــر ورزشــی محسوب شود. س

اثری که از قابلیت کوتاه شدن برخوردار است؛ اما در همین مدت زمان 
طوالنی و تا حدی خسته کننده نیز از این توانایی ویژه برخوردار است 
از اکشن در کنار   قابل قبولی  تزریق حجم  با  را  از مخاطبان  تا طیفی 
میزانسن های مهیج و تصاویر جذاب از اتومبیل رانی جذب خود ساخته 

و به تماشای »الله« وادار نماید.
لوکیشن های س در  هــم  آن  »اللـــه«  همچون  ــری  اث ساخت  قطعاً   -2

نامناسب موجود در کشور و با محدودیت های تکنیکی و فناوری و...، 
جنبه  از  تنها  می توانست  که  حمایت هایی  اســت.  حمایت  نیازمند 
نظر سرمایه گذاران  با جلب  و  شــود  بــرخــوردار  دولــت  توسط  معنوی 
خارجی و یا حتی کمپانی های ماشین سازی داخلی ساخته و به دور از 

هر تنش و تشنجی به مسیر عادی خود ادامه دهد.
3- »اللــه« نمودی بارز از یک اثر کامالً سکوالر است که می تواند س

ویترین سینما را در ترسیم شرایط عدول از ایدئولوژی و مبانی انقالب 
که  اسالمی  انقالب  مبانی  از  شــده  تُهی  اثــری  نماید.  کامل  اسالمی 
ژانر فالکت پرهیز کرده و  از در غلتیدن به  در عین حال سعی کرده 
تصویری باثبات و متمدن از وضعیت و شرایط کنونی جامعه ایران به 
مخاطب جهانی خود ارائه دهد. تصویرسازی ویژه ای که منطق تولید 
آن در مقطع پس از فتنه 88 کامالً واضح بود و از جهتی می توانست 
امــری هوشمندانه تلقی شــود. پس اگر »اللــه« دستخوش  به عنوان 
دولتی  بودجه های  تزریق  و  کشور  وقــت  اجرایی  مدیران  نفهمی های 
خاص نمی شد و تنها با حمایت معنوی همه جانبه می توانست به پیش 
رفته و مسیر عادی خود را در جذب بودجه از بخش غیردولتی طی و 
به اکران جهانی راه یابد و ...؛ شاید می توانست هژمونی رسانه ای غرب 
را حتی به صــورت هر چند محدود، بشکند و ذهنیتی که به سبب 
جنایت فتنه گران داخلی و در قالب تصاویری همچون کشته شدن ندا 
آقاسلطان به عنوان پربیننده ترین مرگ یک انسان در تاریخ بشریت به 

جهان مخابره شده بود را تحت تأثیر خود قرار دهد و ...  .
4- دفع الوقت صورت گرفته در مسیر تولید »الله« موجب شده تا س

»الله« کارکرد دیپلماسی فرهنگی خود را تا حد بسیاری از دست داده 
و به اثری کامالً تجاری و نه فرهنگی مبدل شود که گیشه و اصالت 
جاذبه ها را مدنظر قرار داده است. اثری که دیگر سخن گفتن کاراکترها 
و بازیگران ایرانی فیلم به زبان انگلیسی برایش موضوعیت پیدا نمی کند 
و با وجود تمام هزینه های گزاف و جنجال های گزاف تر، به یک تله فیلم 
نظایر  که  کــرده  پیدا  فروکاست  تیپ گرا  و  جاذبه محور  و  سرخوشانه 

بالیوودی و هالیوودی بسیاری دارد. 
5- اگرچه برخی همچنان بر این باورند که جَرح و تعدیل های صورت س

مبانی  از  تــا »اللـــه«  در طــی هفت ســال گذشته سبب شــده  گرفته 
ایدئولوژیک تُهی و به اثری کامالً سکوالر مبدل شود و برای این مدعای 
خود شاهد مثال هایی همچون سانسور شخصت آرمان و یا جایگزینی 
سکانس شهادت فرزند قهرمان او با صحنه آتش سوزی ماشین و ... 
را متذکر می شوند؛ اما با این همه آنچه مخاطب امروز بر پرده سینما 
مشاهده می کند تنها مالک داوری بوده و از این جهت حضور شتابزده 
نــوروز امسال را می بایست اقدامی  »اللــه« آن هم در اکــران کرونازده 
کاسبکارانه قلمداد نمود که در خوشبینانه ترین صورت ممکن سبب 
ســوی شعارهای جامعه  و  به سمت  اثــر  می شود مخاطب سینمایی 
مدنی سوق داده شود و ایشان را با ذهنیتی برآمده از ناسیونالیسم 
انتخابات  فضای  به  و...  امیال شهری  و  اومانیسم  قهرمان  و  افراطی 
ریاست جمهوری در سال 1400  هدایت و ضمن پوشاندن ناکارآمدی 
دولت مستقر، زمینه های روانی الزم برای موج سواری سیاسی و مطرح 
شدن دعوای حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم نماید.

6- »الله« با وضعیت کنونی اثری آنچنان عقیم شده و موقعیت نشناس س
و الکن است که در الیه های محتوایی خود هیچ چیز برایش باقی نمانده، 
جُز تصویرسازی از آموزه های موج سوم؛ آموزه هایی که اگر چه دارای مسئله 
شدنِ زن در سینمای ایران را به همان سبک همیشگی و با یک عصبانیت 
رو به بیرون و در تقابل و مخالفت مستقیم با سنت و دین نشان نمی دهد 
و همچون »دیوار« و یا حتی »آذر« و ... سعی نمی کند تا از زن ایرانی به 
عنوان موجودیتی مفلوک و در تعارض با سبک زندگی اسالمی و ایرانی 
تصویرسازی نماید؛ اما به دقت آموزه های موج سومی را رعایت کرده و به 
روایت زنی می پردازد که ضمن به رسمیت شناختن وسیله ای به نام »مرد« 
می خواهد با بهره گرفتن از توان او در اجتماع به تفوق برسد و حصارهای 
ُسنت را بشکند و به الگوی زن یاغیِ مدرن مبدل گردد! پس اگرچه در فیلم 
سینمایی »الله«  با دختر طاغی و معترضِ چشم  رنگی و یا دخترِ خانه گریز 
مواجه نیستیم و خانواده ایرانی به عنوان موجودیتی مفلوک و تحقیر شده 
نشان داده نمی شود؛ اما در عوض با یک دختر نجیب زاده مواجهیم که 
بسیار شیک و مجلسی و البته بسیار اغراق شده و گل درشت، به حقنه 

مانیفست فمینیسم در عمق جان مخاطب خود مبادرت می ورزد.

»رؤیای سهراب« به مسکو می رود !
فیلم سینمایی »رویای سهراب« 
ــوی تن  ــ ــی عــلــی ق ــردانـ ــارگـ بـــه کـ
فستیوال  در  مـــاه  اردیــبــهــشــت 
داده  نـــمـــایـــش  مــســکــو  ــم  ــل ــی ف
ــود. ایـــن دومــیــن حضور  مــی شـ
که  اســت  فیلم  ایــن  بین المللی 
روی  کرونایی  شرایط سخت  در 
از کشور  پرده سینماهای خارج 

به نمایش در می آید. 
علی قــوی تن دربـــاره اینکه چرا 

گذاشته  نمایش  به  ایــران  در  ابتدا  ــای سهراب«  »روی فیلم سینمایی 
نشده، به مهر گفت: در داخل کشورمان هنوز آن توجه درخــور این 
فیلم شاعرانه و فرهنگی را ندیدم، فیلم سینمایی »رویای سهراب« یک 
نامدار است که در داخل  از وجــود شاعری  اثر  شوخی نیست، یک 
کشور و خارج تاثیر گذار بوده و هست. بنابراین فیلم سینمایی »رویای 
سهراب« فعاًل در فستیوال کشورهایی به نمایش درمی آید که به آن 

توجه نشان می دهند و خواستارش هستند.

بررسی نقاط قوت و ضعف فصل سوم سریال »نون. خ«  

نقد و بررسی کتاب »همه دروغ می گویند«برندفروشی به جای سری سازی

کالن داده ها مهم تر از افراد
یا همان »بیگ دیتاها« مقوله ای  کالن داده ها 
است که در سال های اخیر از ابعاد مختلفی 
به آن پرداخته شده است. گوگل حجم انبوهی 
از این اطالعات و داده ها را به خود اختصاص 
داده و در واقــع کاربران نیز به صــورت روزانــه 
اضافه  اطالعات  کوه  این  بر  دائماً  ثانیه وار  و 

می کنند.
کتاب  در  متفاوت  نگاهی  از  استیفنز؛  سث 
»همه دروغ می گویند« در مورد مثلث کاربر، 
اینترنت و دروغ نگریسته و زاویه تحلیلی نوینی 

ایجاد کرده است.
به بخشی از مقدمه وی نگاهی بیندازید تا 
متوجه شوید منظور اصلی نویسنده و رویکرد 

وی چیست.
»مردم در ارتباط با تعداد نوشیدنی هایی که 
می گویند؛  دروغ  نوشیده اند  خانه  مسیر  در 
آن ها در ارتباط با تعداد دفعاتی که به باشگاه 
می روند، قیمت کفش های نوی خود و اینکه 
دروغ می گویند.  را خوانده اند،  کتاب خاصی 
آن ها به دروغ مرخصی  استعالجی می گیرند 
و می گویند در تماس خواهند بود در حالی 
موضوع  می گویند  آن هـــا  بـــود.  نخواهند  کــه 
ناراحتی شان رفتار شما نیست، در حالی که 
هست. آن ها می گویند شما را دوست دارند در 
حالی که ندارند. آن ها می گویند خوشحال اند 

زمانی که ناراحت هستند...«.
شــایــد در نــگــاه اول ایـــن مــوضــوع انــدکــی با 
سیاه نمایی نیز همراه باشد، اما محور اصلی 
کتاب این است که کاربران در معنای خاص 
و شهروندان جامعه جهانی در موقعیت های 
مختلف و بسته به اقتضائات شرایط، در مورد 
خود نکاتی را بیان می کنند که ممکن است با 
چاشنی دروغ و یا اغــراق همراه باشد و کمتر 
از حقیقت بهره گرفته باشد، اما تنها در یک 
موقعیت است که همه شهروندان با صداقت 
هــم هنگام  آن  و  بــرخــورد می کنند  بیشتری 

برخورد با »اینترنت و گوگل« است.
ایــن اســاس نتیجه می گیرد که  بر  استیفنز 
کالن داده ها برخالف افراد هیچ گاه به ما دروغ 
نمی گویند و می توانند محل اتکا و اطمینان 
این  ــرای  بـ نیز  وی  اصــلــی  اســتــدالل  باشند؛ 
جانبداری از کــالن داده هــا ایــن اســت که این 
اطالعات از سوی رفتار افراد سانسور نشده  و 
واقعیت های زندگی افراد جامعه را جمع آوری 
می  کند، امری که البته در آن نقش اصلی را 

خود کاربران برعهده دارند.
اما از زاویه روان شناختی فردی این رفتار توأم 
با گریز از حقیقت و یا اغــراق شهروندان در 
مورد رفتار خود نیز دارای استدالل خاص خود 
است که استیفنز آن را »سوگیری مقبولیت 
اجتماعی« می نامد، به این معنا که شهروندان 
دوســت دارنــد خوب به نظر بیایند حتی اگر 
در اکثر نظرسنجی ها به طور ناشناس و بی نام 
باشند و مصاحبه کنندگان قول دهند اطالعات 
آن هــا را افشا نمی کنند. عده زیــادی از مردم 
رفتارها و افکار خجالت آور را کمتر از آنچه در 
واقعیت است در نظرسنجی ها اعالم می کنند،  
اما همین شهروندان آنجا که قرار است ناگهان 
داده ای به کــالن داده هــای گوگل اضافه کنند، 
دارای صداقت می شوند و همه چیز را به صورت 

کامل در اختیار گوگل قرار می دهند.
آنچه در واقعیت این کتاب رخ نمایی کرده این 
از کتاب مذکور  است که سهم قابل توجهی 
را »داده هــا و داستان ها« تشکیل می دهند و 

ناگزیر از بررسی آن ها هستیم.
راهکارهایی که نویسنده کتاب نیز برای پی بردن 
به نیات واقعی شهروندان پیشنهاد می دهد 
بازهم به سود کالن داده ها است. برای مثال 
نویسنده معتقد است به جای اینکه از مردم 
است  بهتر  هستید«  افــســرده  بپرسید»آیا 
ببینید آیــا تاکنون دربـــاره  روش هـــای غلبه بر 

افسردگی در گوگل جست وجو کرده اند؟ 
راست  کـــالن داده  نهایی،  داوری  در  بنابراین 
و سخنان شهروندان ممکن است  می گوید 
پس  باشد  داشته  حقیقت  از  کمتری  بهره 
بهتر است به جای اینکه سخن شهروندان را 
در یک زمینه خاص مالک قرار دهیم، سراغ 
در گوگل  آن موضوع خــاص  در  جست وجو 

برویم و کلیدواژه ها را بررسی و تحلیل کنیم.

گزارش

خـــبر

نقد کتاب 
 دکتر محمد شیخانی

»نون خ 3« پرمخاطب ترین سریال نوروزی  رئیس مرکز تحقیقات و افکارسنجی صدا و سیما گفت: مجموعه تلویزیونی »نون خ 3« پرمخاطب ترین سریال و خندوانه پرمخاطب ترین برنامه بودند. به گزارش قدس، 
به نقل از صدا و سیما، طلوعی گفت: خندوانه با بیش از ۵4درصد مخاطب پرمخاطب ترین برنامه نوروزی بود. وی خاطرنشان کرد: 42درصد مردم فیلم های سینمایی را تماشا کردند که ۵۵ درصد آن ها فقط فیلم های ایرانی 

را تماشا کردند. طلوعی افزود: پربیننده ترین فیلم های نوروزی هم تک تیرانداز با ۵1درصد بیننده است، شکرستان و 23 نفر در رده های بعدی قرار دارند. رضایت مخاطب از فیلم های سینمایی باالی ۸0درصد است.

 آرش خوشخو، منتقد  شاید بتوان سریال »نون. خ« را به چند 
دلیل موفق ترین سریال طنز تلویزیون و سریال های طنز شبکه 
نمایش خانگی در حال حاضر برشمرد، نخست اینکه بسیاری از 
سازندگان تولیدات آثار طنز دچار آفت لودگی می شوند اما »نون.خ« 
روال طنز خودش را به خوبی حفظ کرد و در شخصیت پردازی موفق 

بود، روایــت جذابی داشت و به مسئله قومیت ها و کُردها خیلی خوب 
پرداخته بود، بدون اینکه به کسی باج بدهد یا در تصویر فرهنگ کُردها 
مبالغه کند. به نظرم این سریال نوع و جنس طنزی را داشت که کمتر 

در آثار کمدی شاهد آن بودیم. مقایسه این مجموعه با تولیدات 
طنز حال حاضر شبکه نمایش خانگی و برنامه سازی های 

بیان دیگر آن  به  اســت.  قــدم جلوتر  تلویزیون، چندین 
بــودیــم، در سریال  کــرده  جنس طنزی که سال ها گم 
نظرم سریال هایی  به  احیا شد.  بار دیگر  »نــون. خ« 
مانند »پایتخت« و »نون.خ« نوعی سبک زندگی ملی 
و بومی را ترویج می کنند که جایش خیلی خالی بود 
و نگاه بزرگمنشانه و بزرگوارانه ای به زندگی قومیت ها 

ــون.خ«،  از جنس »نـ تــعــداد سریال هایی  اگــر  ــد.  دارنـ
به  چــون  شــود،  بیشتر  کهن«  »سرزمین  و  »پایتخت« 
قومیت های مختلف کشورمان می پردازند، نوعی همگرایی 
ملی را ترویج می کنند و به نفع جامعه ایرانی است. من 

موافق حساسیت هایی نیستم که درباره لهجه، قومیت و انحصارگرایی قهرمان های ملی 
وجود دارد.

ایران، رنگین کمانی از قومیت ها و نژادهاست که چنین حساسیت هایی فقط دست 
قومی  نمادهای  که  و نشان دهیم  را دید  لیوان  پر  نیمه  باید  را می بندد.  سازندگان 
برنامه ای در رعایت دقیق  قرار می گیرند. هر  این سریال ها چطور مورد ستایش  در 
مسائل قومی و نشانه های لهجه، آداب و رسوم نقطه ضعف هایی دارد، ولی باید به 
نــژادی دارد و  جنبه مثبت ماجرا نگاه کرد، چون کشور ما تنوع و کثرت قومیتی و 
این یک ظرفیت بزرگ است. بیش از 20 سال پیش اتفاق مثبتی در بهره گیری از 
ظرفیت تنوع بومی در سریال »روزی روزگاری« رخ داد اما متأسفانه ناگهان متوقف 
شد در حالی که موفقیت های سریال »روزی روزگــاری« بسیار زیاد بود و 
می توانست به کرات تکرار شود. این سریال ماندگار با تکیه بر گروه های 
و  نمایشی  ظرفیت های  که چه  داد  نشان  و خرم آباد  تئاتری شیراز 
بازیگری در مناطق مختلف کشورمان وجود دارد و اکنون سریال 
»نون. خ« با بهره گیری از بازیگران بومی کُرد به ما نشان 
داد در شهرهای مختلف ایران چه بازیگران خوبی داریم 
نظرم سعید  به  بــرد.  بهره  آن هــا  استعداد  از  و می توان 
برای  آقاخانی، چهره ماهر، مفید، کم اشتباه و متواضعی 
بر  عــالوه  دارد. وی  کارنامه بسیار خوبی  و  تلویزیون است 
اینکه فیلمساز خوبی است در بازیگری هم بسیار توانمند است 

و امیدوارم که تلویزیون چنین چهره ای را به آسانی از دست ندهد.

دیدگاه

ترویج  همگرایی ملی به نفع جامعه ایرانی 
»نون. خ« نگاه بزرگوارانه ای به زندگی قومیت ها دارد

نقطه قوت سریال 
»نون. خ« خود سعید 
آقاخانی است چون 

هدایت حجم زیادی از 
بازیگران کار سختی 

است و در کارگردانی 
و بازی ها هم ناپختگی 
نمی بینیم که با توجه 

به سابقه طوالنی 
آقاخانی در بازیگری 
و فیلم سازی، جز این 

هم توقع نمی رود

بـــــــرش
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بهزیستی  سازمان  صبوحی:  جواد 
از  از گذشت دو ماه  سرانجام پس 
انتشار فیلم تنبیه معتادان در یک 
واکنش  آن  به  اعتیاد،  تــرک  کمپ 

نشان داد.
ــان در  ــازمـ روابـــــط عــمــومــی ایـــن سـ
خبرگزاری ها  ــروز  دی که  توضیحاتی 
منتشر کردند، اعالم کرد: »این فیلم 
مربوط به سال ۱۳۹۶ در یک کمپ 
بدون مجوز در یکی از شهرهای شمالی کشور است و پس از انتشار این 
کلیپ در سال ۹۶، با پیگیری اداره کل بهزیستی استان مازندران مرکز ترک 
اعتیاد، پلمب و عوامل متخلف به دستگاه قضایی معرفی شدند و در حال 

حاضر مرکز فوق تعطیل و فاقد فعالیت است«.
بگذریم از اینکه تازه ترین ویدئوی منتشر شده در خصوص تنبیه معتادان 
مربوط به کمپی غیرمجاز در قالت استان فارس است که پیش از این نیز 
اداره کل بهزیستی فارس ضمن تأیید ماجرا، وعده برخورد با عوامل آن را 
داده بود و موردی که سازمان مزبور به آن اشاره می کند ویدئویی قدیمی 
است که سوابق انتشار نخستین نسخه آن حداقل به پنج یا شش سال 

پیش برمی گردد.
موضوع کمپ های غیررسمی و بدون مجوز ترک اعتیاد که رسانه ها بارها از 
آن ها با عناوینی همچون »کمپ های زیرزمینی«، »کمپ های وحشت«  و 

»مراکز غیررسمی« و... یاد کرده اند پدیده تازه ای نیست.
کتک  بی رحمانه  را  معتادان  بی احساس،  زامبی هایی  آن  در  که  مراکزی 
سگ ها  از  ترساندنشان  بــرای  می اندازند،  يخ  آب  استخر  درون  می زنند، 
استفاده می کنند و یا با وارد کردن شوک به روش سقوط آزاد که به روش 
ترک یابوئی معروف است ادعا می کنند می کوشند آن ها را به زندگی واقعی 

برگردانند. 
چندی پیش، روزنامه ای به نقل از یکی از معتادان نوشته بود: »... برای 
خــوردن بیسکویتی که مال خــودم بود جوجه کبابم کردند، دو تا بشکه 
گذاشتند این طرف و آن طرف و مثل سیخ کباب من را بستند به یک چوب 

و چرخاندند و با میلگرد به کف پاهایم زدند!«
پاسخ به انگیزه رفتارهای خشن اینچنینی که معموالً در خلوت باغ ها و 
یا مجتمع های بی نام و نشان رخ می دهد را باید به مسئوالن بهزیستی و 

کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی واگذار کرد.
آثــار مثبت رسانه های اجتماعی  از  ایــن سکه و صرف نظر  امــا روی دیگر 
دربازنمایی الیه های زشت معضالت پنهان اجتماعی، پاسخ به چرایی بازنشر 

این گونه ویدئوها و میل به انتشار این گونه تصاویر است.
اینکه چرا عده ای پس از گذشت ماه ها و یا سال ها از زمان وقوع اتفاقات 
تلخ، همچنان از شنیدن صدای ضجه معتادان و مشاهده شکنجه های آن ها 
حظ می برند و اعتیاد به انتشار اخبار و تصاویر سیاه آن ها را رها نمی کنند؟

از سویی شاید هم بتوان قدری به مخاطبان خُماری فکر کرد که همچون 
معتادانی پنهان، اشتیاق و ولع سیری ناپذیرشان برای دنبال کردن این گونه 

تصاویر در فضای مجازی تمامی ندارد.

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد

 افزایش شمار مبتالیان کرونا 
از وضعیت پلکانی به آسانسوری

معاون کل وزارت بهداشت گفت: در 
وضعیت کنونی موارد ابتال و بستری 
در کشور به صــورت آسانسوری در 

حال افزایش است.
ــروز در یک  ایــرج حریرچی صبح دی
برنامه تلویزیونی اظهار کرد: متأسفانه 
از جنوب غرب با  موجی که عمدتاً 
ویـــروس جهش یافته شــده شــروع 
شده بود در حال حاضر غرب کشور 

را فرا گرفته و بیشتر به سمت شرق و شمال حرکت می کند.
وی ادامه داد: در شمال نیز با توجه به سفرهای نوروزی شاهد افزایش مبتالیان 
هستیم. به تعبیری می توان گفت موارد ابتال و بستری قبالً پلکانی افزایش 

می یافت اما االن به صورت آسانسوری باال می رود.
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر به اقدامات حادتری نیاز 
داریم، افزود: هم اکنون با توجه به وضعیت شهرهای قرمز، تعطیلی مشاغل 
دو و سه و چهار اجرایی خواهد شد. کارکنان دستگاه های اداری نیز تا یک 
دوم و دستگاه هایی که خدمات ضروری ارائه می کنند با تشخیص باالترین 
مقام مسئول و دو سوم نیروها مشغول به کار می شوند و سایر دستگاه ها، 
فعالیت های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و غیره تعطیل می شوند تا 

ان شاءهللا بتوانیم وضعیت فعلی را کنترل کنیم.

 کشف یک سنگ عجیب 
در سطح مریخ 

ناسا،  استقامت  کــاوشــگــر  بــالــگــرد 
سطح  در  عجیب  سنگی  بــه تــازگــی 
ــه بــســیــار  مـــریـــخ را رصــــد کـــــرده کـ
تعجب  و  اســـت  مــرمــوز  و  عجیب 
اســت. برانگیخته  را  دانــشــمــنــدان 
به گزارش تسنیم، یکی از مهم ترین 
دربــاره  اخیر  ماه های  در  که  اخباری 
مریخ منتشر شد خبر نخستین پرواز 
آزمایشی بالگرد »نبوغ« در آینده ای 
نزدیک بود. اما حاال کاوشگر »پشتکار« سرگرم بررسی صخره هایی است که 
در نزدیکی محل فعالیت  خود کشف کرده. یکی از سنگ های کشف شده،  

ظاهر عجیبی دارد و دانشمندان را به فکر فرو برده است.
ناسا در ابتدای اسفند ۱۳۹۹ موفق شد مریخ نورد پشتکار را پس از سفری هفت 
ماهه با موفقیت روی سطح مریخ فرود آورد. این کاوشگر که با نام »استقامت« 
)Perseverance( هم شناخته می شود سنگی با ظاهری عجیب را کشف کرده 
است. تصویر این سنگ به تازگی در صفحه رسمی توییتر کاوشگر پشتکار 
منتشر شده است. این سنگ طولی حدود ۱5 سانتیمتر دارد و هم رنگ سبز 
آن تعجب برانگیز است و هم لکه های براقی که منشأ آن ها مشخص نیست.

محققان در مورد منشأ این سنگ، فرضیه های مختلفی را مطرح کرده اند. آیا 
این قطعه ای از مریخ است که در اثر یک برخورد دیگر به اینجا پرتاب شده 
است یا منشأ آن بستری در همان منطقه است که بر اثر تغییرات آب و هوایی 
به سطح آمده؟ آیا با یک شهاب سنگ طرف هستیم یا اصالً این سنگ چیز 

دیگری است؟
کاوشگر پشتکار از ابزار طیف سنج لیزری به نام »SuperCam« بهره می برد که 
با تاباندن نور لیزر به سنگ، بخشی از آن را به پالسما تبدیل می کند تا ترکیب 
شیمیایی و مواد تشکیل دهنده آن مشخص شود. این پرتو لیزر به حدی 
قدرتمند است که می تواند سطح سنگ را تا حدود ۱0 هزار درجه سانتیگراد 

حرارت دهد.

پس از خبر

خبر

فراسو

حتی یک نفر از مسئوالن کشور واکسن نزده است  سعید نمکی، وزیر بهداشت با بیان اینکه تهیه واکسن بسیار دشوار و در دنیا کاالی سیاسی به شمار می رود و در اختیار هر کسی قرار نمی دهند، گفت: 
حتی یک نفر از مسئوالن جمهوری اسالمی تاکنون واکسن نزده و رهبر معظم انقالب هم تأکید کردند واکسن ایرانی می زنند. به گزارش ایسنا  وی افزود: متأسفانه پولی را از 10 درصد هدفمندی و یک درصد ارزش 

افزوده به ما ندادند، با این حال طرح شهید سلیمانی را دنبال کردم و معتقد بودم باید از ظرفیت بسیج برای مبارزه با کرونا استفاده کرد.

 سید حبیب قاآنی  بهبود و اصالح خدمت 
سربازی همواره به عنوان یکی از مطالبات 
عمومی مطرح بوده ولی هیچ گاه وضعیت 

روشنی به خود نگرفته است.
ــن پــس از توییت  ــالی ــه گــــزارش قـــدس آن ب
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس 
بــود:  کــه نوشته  اســالمــی  ــورای  مجلس شــ
»باید سربازی اجباری جمع شده و نیروهای 
متخصص نظامی برای حراست از امنیت و 
اقتدار کشور استخدام شوند، وجود ۳میلیون 
مشمول غایب نشان دهنده ناکارآمدی مدل 
فعلی است...« ماجرای سربازی اجباری پس 
از چند سال دوباره سوژه محافل مختلف شد.

2 الگوی مرکز پژوهش ها برای سربازی»
چندی پیش که تغییر مدل خدمت سربازی 
پژوهش های  مرکز  بـــود،  شــده  محافل  نقل 
– علمی  الگوی جدید خدمت  دو  مجلس 
تخصصی )حرفه ای( و خدمت داوطلبانه –
بسیجی چابک برای سربازی در ایران ارائه داد.
این مرکز با تأکید بر اینکه همه بررسی ها و 
مطالعات بیانگر پیدایش تغییر و تحوالت 
و سازوکارهای  رویکردها  در  اساسی  بسیار 
سربازی در میان کشورهای مختلف به ویژه 
یـــادآور شد  اســت  یافته  توسعه  کشورهای 
تطبیقی  مطالعات  با  کشورها  از  بسیاری 
اجتماعی  و  اقتصادی  بررسی هزینه های  و 
سبک های سنتی سربازی با سبک های نوین 
ایجاد  به  ــدام  اق فایده  و سنجش هزینه – 
تغییر و تحوالت منطقی در نظام سربازی 
کرده اند و واقعیت این است تاریخ مصرف 
سربازان وظیفه ای که صرفاً به مأموریت های 
خدماتی و نگهبانی و غیرتخصصی به سبک 
یافته  خاتمه  می پردازند  گذشته  سده های 
جدید  ســالح هــای  کارشناسان،  تعبیر  به  و 
نظامی فقط توسط سربازان حرفه ای کاربرد 
پیدا خواهد کــرد نه ســربــازان وظیفه ای که 
فقط قرار است به مدت یک سال و یا کمتر 
وظیفه  سربازان  از  استفاده  کنند.  خدمت 
برای به کارگیری فناوری های نوین، ایده خوبی 
این  در  دیگر  توجه  شــایــان  نکته  نیست. 
نیروهای  و  سازمان ها  چابک سازی  زمینه، 
مسلح است که در بسیاری از کشورها به 
منظور افزایش کارآمدی نیروهای مسلح در 
حال انجام است و به نظر می رسد حرفه ای 
در  چابکی  اصــل  و  مسلح  نیروهای  شــدن 
قالب های سربازی وظیفه با شکل سنتی و 

قدیمی آن در تقابل است.

سربازی را هدفمند کنیم»
باید  که  آنچنان  مرکز  ایــن  پیشنهاد  البته 
جدی پیگیری نشد اما قرار داشتن در دوران 
صلح و بررسی تطبیقی وضعیت سربازی در 

ایــران با دیگر کشورها، از جمله محورهایی 
بود که منتقدان با استناد به آن استدالل 
می کنند دیگر دوران سربازی اجباری به سر 
رســیــده اســـت. در دنــیــا ۲۸ کــشــور قــانــون 
سربازی اجباری دارند و از میان آن ها تنها 
۱۸ کشور سربازی اجباری بیش از یک سال 

دارند که ایران نیز در زمره آن هاست.
امور  کمیسیون  عضو  ابوترابی،  ابوالفضل 
با بیان  داخلی کشور و شوراها در مجلس 
اینکه طرح اجباری شدن سربازی از دوران 
طرح  مــورد  در  نداشته،  تغییری  رضــاخــان 
اخــتــیــاری شـــدن ســـربـــازی گــفــت: دغــدغــه 
ــزایـــش مشکالت  ــان بـــا افـ ــوانـ ــازی جـ ــربـ سـ
اقتصادی دو چندان شده است؛ با توجه به 
اینکه هر گونه تغییری در روند سربازی تعداد 
نیازمند  دربرمی گیرد  را  جامعه  از  وسیعی 

اصالح قوانین اعزام مشموالن هستیم.
وی افزود: تغییر قانون اجباری بودن سربازی 
از مدت ها پیش در مجلس مورد بررسی قرار 
گرفته است. براساس این طرح هر مشمولی 
که بیش از ۲۸ سال دارد، به شرط اینکه تا 
مشموالن  از  بیش  درصــد  سالگی، 50   50
دوره  می تواند  بپردازد،  مالیات  سربازی رفته 
خدمت وظیفه عمومی را سپری نکند و در 
عین حال از خدمات اجتماعی که به کارت 
پایان خدمت ربط دارد و به دارندگان کارت 

پایان خدمت تعلق می گیرد، بهره مند شود.
به گفته ابوترابی اجرایی شدن این طرح فقط 
به اختیاری بودن سربازی ختم نمی شود و 
موضوعات دیگری مثل نیاز نیروهای مسلح 
دوران خدمت  افزایش  و  انسانی  نیروی  به 
البته به صورت  از دو ســال به پنج ســال- 

هدفمند- را شامل می شود.

ــش  ــ ــزای ــ اف داد:  ادامـــــــــه  وی 
ــدی حــقــوق ســـربـــازان  ــ ــ ۹0درصـ
موضوع دیگری است که در این 
طــرح مــورد توجه قــرار می گیرد 
و حتی کسانی که به هر دلیل 
اعــزام  ــازی  ســرب بــه  نمی توانند 
ــرداخــت مبلغی، از  پ بــا  شــونــد 
سربازی معاف شده و خدمات 

دریافت می کنند.
ابوترابی تأکید کــرد: نیروهای مسلح تاکنون 
استقبال خوبی از اجــرایــی شــدن ایــن طرح 
نداشته و متأسفانه دلیل مخالفت خود را 
عنوان نکرده اند؛ مجلس یازدهم پذیرای هر 
گونه نظر و پیشنهادی از سوی نیروهای مسلح 
برای تغییر قانون اجباری بودن سربازی است.

طرحی  تاکنون  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
برای قانون سربازی ارائه نداده، در عین حال 
این  در  مجلس  پیشنهادهای  و  طرح ها  با 

خصوص هم مخالفت می کند.
اما سردار موسی کمالی، مشاور عالی قرارگاه 
مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح 
که سابقه طوالنی در مدیریت اداره سرمایه 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی 
روزنامه ها  از  یکی  به  ــاره  ب همین  در  دارد، 
گفت: تجدیدنظر در مدل خدمت سربازی، 
باید  و  اســت  نظامی  پیچیده  یک موضوع 
فــرمــانــدهــان عــالــی رتــبــه نــیــروهــای مسلح و 
آن  خصوص  در  نظامی  استراتژیست های 
در  باید  این بحث ها  نظر دهند. همچنین 
مسئوالن  حــضــور  ــا  ب تخصصی  جــلــســات 
نه در  امنیتی کشور مطرح شــود  و  دفاعی 
توییتر و با اطالعات و آمار ضعیف و اشتباه. 
از سوی دیگر آمار ۳ میلیون مشمول غایب، 

به طور ناگهانی پدید نیامده و 
بــرای غایبان یک و دو و حتی 
ــال اخــیــر نــیــســت. ایــن  ۱0 سـ
میزان مربوط به غایبان متولد 
سال های ۱۳55 تا ۱۳۸۲ است؛ 
یعنی ۳ میلیون مشمول غایب 
بنابراین،  طی حدود ۲۶ سال. 
تعداد ۳ میلیون غایب به طور 
دفعی و در یک بازه زمانی کوتاه پدید نیامده 
و آمار میلیونی غایبان، پدیده تازه ای نیست.

حدود  غایبان  تعداد  هم اکنون  ــزود:  افـ وی 
۲میلیون و ۹00 هــزار نفر است و حتی در 
پیدا  افزایش  اســت  ســال ۱۴00 هم ممکن 
کند. با توجه به تجربه ای که در اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح دارم، 
روند صعودی شدن تعداد غایبان تعجب آور 
نیست چــون در گذشته هم وجــود داشته 
نظیر کاهش  ــواردی  مـ اینکه  اســت. ضمن 
اســتــخــدام در مــراکــز دولــتــی مــوجــب شده 
استخدام  منع  همچون  محدودیت هایی 
کم اثر   دولــتــی،  مــراکــز  در  غایب  مشموالن 
شود. همچنین مصوبات مجلس در زمینه 
حذف برخی محدودیت ها برای غایبان، نظیر 
برداشته شدن محدودیت دریافت گواهی نامه 
یا محدودیت ثبت اموال نیز در افزایش آمار 
غایبان اثرگذار بوده است. حتی وعده هایی 
کــه در مــورد حــذف ســربــازی داده می شود 
دارد. غیبت  افــزایــش  در  زیـــادی  تأثیر  نیز 

ــاره داوطــلــبــانــه شـــدن خدمت  ــ کــمــالــی دربـ
سربازی نیز گفت: بعضی طوری جو درست 
می کنند که انگار تا چندماه دیگر سربازی 
برخی بحث های  وظیفه ای حذف می شود. 
عامه پسند در فضای مجازی انجام می شود. 

نمی توان در این حوزه، عامیانه نظر داد. اینکه 
از سوی برخی جوانان در فضای مجازی این 
سربازی  دوران  دیگر  که  شــود  ساخته  جو 
وظیفه ای به سر رسیده و جوانانی هم که با 
این جو روبه رو می شوند، خوششان بیاید و 
گامی  نمی تواند  بگویند،  بــارک هللا  و  آفرین 
جدی برای بهینه کردن دوران خدمت باشد.

وی تصریح کرد: طراحی مدل جدید خدمت 
وظیفه عمومی، شباهت هایی با حذف کنکور 
دارد. همان طور که برگزاری یا حذف کنکور، 
ماندن  باقی  اســت؛  معایبی  و  مزایا  دارای 
خــدمــت دوره ضـــرورت بــه شــیــوه فعلی یا 
داوطلبانه شدن آن هم مزایا و معایبی دارد. 
قدمت بحث حذف کنکور در فضای رسانه ای 
کشور و برنامه ها و وعده هایی که در این باره 
ــای مختلف  از ســوی دولــت هــا و در دوره هــ
را مالحظه  و می شود  مجلس مطرح شده 
کنید. با وجود این قدمت اما هنوز موضوع 
اجــرایــی نشده  بــه طــور کامل  حــذف کنکور 
است. تغییر مدل سربازی و داوطلبانه شدن 
آن هم اگر بخواهد تثبیت و اجــرا و منابع 
آن تأمین شود، مانند حذف کنکور سال ها 
طول می کشد و اتفاقی نیست که بتواند با 
یک تصمیم در عرض چندماه یا چند سال 
تصمیم گیری  اینکه  شــود؛ ضمن  عملیاتی 
درباره سربازی که به مسائل دفاعی و امنیتی 
هم  کنکور  از  مهم تری  موضوع  دارد،  ربــط 
محسوب می شود و نیازمند تصمیم گیری در 

سطوح عالی دفاعی و نظامی است.

طرح مجلس برای سربازی»
اما در نهایت، سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس از تهیه طرح جدید نمایندگان برای 
تغییر مدل سربازی با امضای ۲5 نماینده 
خبر داد و گفت: ایــن طــرح تهیه شــده اما 
هنوز در کمیسیون مطرح نشده است. برای 
به جریان افتادن آن، الزم است هماهنگی 
الزم با ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی 

امنیت ملی صورت گیرد.
علی بابایی با اینکه حامی طراحی مدل جدید 
برای دوران خدمت سربازی است اما با حذف 
سربازی اجباری موافق نیست و تأکید دارد 
هر جوانی که به سن سربازی می رسد باید 
اعزام شود. وی می گوید: به دنبال این هستیم 
در مدل جدید، به سربازان این اختیار داده 
شود که بین گذراندن دوره سربازی در قالب 
نظامی یا در حــوزه تخصصی تحصیلشان، 
قدرت انتخاب داشته باشند.  طرح نمایندگان 
به دنبال این است مقوله سربازی در کشور 
به صورت حرفه ای دنبال شود. هم اکنون در 
دوران صلح به سر می بریم و ضرورتی ندارد 
بــه سمت  وظیفه  نــیــروهــای  تــمــام ظرفیت 

خدمت در محیط های نظامی هدایت شود.

نگاه کارشناسان به اصالح مدل خدمت زیر پرچم

طبل بزرگ تغییر زیر پای سربازان

دستچین

انتقاد پرستاران از کندی واکسیناسیوِن کادر درمان
شمس الدین شمسی، رئیس شورای عالی نظام پرستاری به ایلنا 
گفت: به عنوان سازمان نظام پرستاری از وضعیت پیشرفت 
واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان به خصوص پرستاران راضی 
نیستیم. به نظر می رسد هم کسانی که واکسن را می فروشند 
دست و دلبازی نداشتند و قطره چکانی واکسن می دهند و 
هم مسئوالن در عملکردشان ضعف و سهل انگاری داشتند. 

دانشگاه

براساس آیین نامه جدید وزارت عتف

فتیله جذب دانشجو پایین 
کشیده می شود

دانشگاه های  و  اتحادیه مؤسسات  رئیس 
غیر انتفاعی اظهار کــرد: بر اســاس الگوی 
جـــدیـــد »تــخــصــیــص ظــرفــیــت پــذیــرش 
محدود  دانشگاهی  رشته های  دانشجو« 
می شود و دانشگاه های دولتی و غیردولتی 
به ازای هر عضو هیئت علمی صرف نظر از 
درجه وی که مربی، دانشیار و یا استاد باشد، 

می توانند چهار دانشجو پذیرش کنند.
علی آهون منش در گفت وگو با مهر گفت: 
اگر دانشگاهی هــزار هیئت علمی داشته 
پذیرش  دانشجو  هـــزار   ۴ می تواند  باشد 
کند. با توجه به این بخشنامه وزارت علوم، 
و  دولتی  دانشگاه   های   همه  دانشجویان 
جدید  الگوی  می یابد.  کاهش  غیردولتی 
تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس 
طرح ساماندهی دانشگاه ها از امسال اجرا 
خواهد شد و سبب می شود دانشگاه های 
دولتی و غیردولتی ها زیر فشار قرار گیرند.

گردشگری

سازمان ها همکاری نکردند

راه اندازی هتل کپسولی 
شکست خورد

راه اندازی هتل کپسولی در ایران با همکاری 
نکردن دستگاه های دیگر شکست خورد.
کانون  صنایع دستی  و  گــردشــگــری  مــدیــر 
جهانگردی و اتومبیلرانی به مهر گفت: ما 
با مدیران بیمارستان ها در این باره صحبت 
کردیم. در ابتدا، استقبال کرده و گفتند برای 
ساماندهی همراهان بیمار بسیار مؤثر است 
اما در مرحله اجرا گفتند جا نداریم! مشکل 

ما همکاری نکردن سایر نهادهاست.
هادی سجادی راد افزود: دستگاه های دیگر 
به فکر ســودآوری هستند و می گویند اگر 
بــرای ما ســودی دارد آن را اجــرا می کنیم، 
در  نــدارنــد.  خدمات دهی  دغدغه  بنابراین 
بیمارستان ها از این طرح استقبال می شد؛ 
حتی می گفتند همراهان بیمار را شب ها 
باز  می کنیم  بیرون  بیمارستان  محوطه  از 
می بینیم البه الی درخت ها پنهان می شوند 

چون جایی برای اقامت ندارند.

نظامی و انتظامی

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا هشدار داد

کالهبرداری در فضای مجازی 
با ادعای کار خیر

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به برنا گفت: 
افرادی سودجو با طراحی کمپین های مختلف 
با موضوع جمع آوری کمک های مردمی برای 
می کنند. کالهبرداری  مــردم  از  نیازمندان 
آن ها پس از حوادثی مانند سیل یا زلزله اوراق 
برخی سازمان ها و نهادها مثل هالل احمر و 
کمیته امداد را که مجوزهای قانونی دارند، 
جعل کرده و خود را در جایگاه این نهادها 
قرار می دهند و از این طریق با کالهبرداری از 

مردم، مبالغی را از آن ها می گیرند.
عنوان  همچنین  پاشایی  رامین  سرهنگ 
کــرد: در یکی از استان های جنوب شرقی 
فردی تبلیغات زیادی برای خیریه ای می کرد 
و در نهایت نیز پس از جمع  آوری مبلغ یک 
میلیارد و ۱00 میلیون تنها 70 میلیون به 
حساب سرپرست خانواده واریز کرده بود؛ 
یعنی یک میلیارد تومان از مــردم منطقه 

کالهبرداری کرده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد

حذف کامل نسخه های 
کاغذی از اردیبهشت

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره 
ــد اجـــرای طــرح نسخه الکترونیک  به رون
گفت: امید است در اردیبهشت با توجه 
به وعده ای که با سایر بیمه های درمانی و 
کامل  طور  به  داشته ایم  بهداشت  وزارت 
و دیگر  کــاغــذی حــذف شــود  نسخه های 
همکاری  بــا  کــه  نشود  استفاده  دفترچه 

وزارت بهداشت در حال پیگیری است.
مصطفی ساالری در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به اینکه امکان گزارش موارد تخلف 
نپذیرفتن  در  قـــرارداد  درمانی طرف  مراکز 
از  با استفاده  بیمه شدگان بدون دفترچه 
سامانه تلفنی ۱۴۲0 وجود دارد، گفت: البته 
شمار مراکز درمانی که همکاری نمی کنند 
نسبت به هفته نخست اجرای طرح بسیار 
کمتر شده است. طرحی به این بزرگی که 
منشأ تحوالت اساسی بود در حال اجرا و 

نارسایی ها کمتر از حد پیش بینی ماست.

آسیب های اجتماعی

نتایج مرکز آمار نشان داد

کاهش یک درصدی نرخ 
»بیکاری« ۱۸ تا ۳۵ ساله ها

مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز 
آمار در زمستان ۹۹، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا 
۳5 ساله کشور با یک درصد کاهش نسبت 
به سال ۹۸ به ۱۶.۸ درصــد رسیده است.
تعداد  زمستان ۹۹  در  ایسنا،  گــزارش  به 
تا ۳5 ساله کشور  بیکار ۱۸  جــوانــان  کل 
یک میلیون و 7۳۹ هزار و ۱۶ نفر بوده که 
نسبت به سال گذشته ۲57 هزار و ۶۹0نفر 

کاهش داشته است.
سنی  گـــروه  همین  در  ــردان  ــ م جمعیت 
در زمستان ۹۹ یک میلیون و ۱۸۱ هزار و 
۶۹۸نفر بوده است که نرخ بیکاری در آن ها 
بــه سال  بــا کاهش 0.۹ درصـــدی نسبت 

گذشته به ۱۴ درصد رسیده است.
اســت:  ــده  آمـ گـــزارش همچنین  ایــن  در 
به  زنان بدون تغییر نسبت  بیکاری  نرخ 
زمستان سال ۹۸ همچنان ۲۹ درصد باقی 

مانده است.

انتقاد از الیحه رتبه بندی معلمان 
حسین حق وردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت اظهار کرد: الیحه نظام 
رتبه بندی معلمان مطالبات فرهنگیان را برآورده نمی کند. 
این الیحه که پس از سال ها پیگیری فرهنگیان و نمایندگان 
مجلس تدوین و به مجلس ارسال شده سختگیرانه و گویا 

تنها برای رفع تکلیف تهیه شده است.

نخبه ها جذب هیئت علمی دانشگاه ها نمی شوند
با  گفت وگو  در  مجلس  نماینده  رضوانی،  غالمحسین 
فارس اظهار کرد: بسیاری از نخبه ها و دانش آموختگان 
در هیئت علمی های دانشگاه ها جذب نمی شوند و افراد 

با مشخصات علمی کمتر جذب می شوند.
باید سازوکارهای قانونی جذب، رعایت و محتوا به سمتی 

حرکت کند که مشکالت کشور حل شود.

بعضی طوری جو 
درست می کنند که 

انگار تا چندماه دیگر 
سربازی وظیفه ای 

حذف می شود

بـــــــرش
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مجوز سرلک برای بازی با نساجی صادر شد 
در شرایطی که گفته می شد میالد سرلک چهار کارته شده و قادر به 
باشگاه  استعالم  نیست،  ــدران  ــازن م نساجی  بــرابــر  تیم  ایــن  همراهی 
ندارد.  بازی  این  در  برای حضور  او مشکلی  پرسپولیس نشان می دهد 
سرلک در دو بازی رفت و برگشت مقابل پدیده مشهد و همچنین پیکان 
محسوب  سرخپوشان  کارته  سه  بازیکن  اکنون  و  کــرده  دریافت  کــارت 
می شود و قادر خواهد بود برای این تیم در بازی برابر نساجی مازندران 

نیز به میدان برود.

جواب منفی فکری به نفت مسجد سلیمان
محمود فکری، مربی اول فصل استقالل خانه نشینی را به رفتن مجدد به 
مسجد سلیمان ترجیح می دهد. مسئوالن نفت که سابقه همکاری خوبی 
با محمود فکری داشتند و با هدایت او به لیگ برتر صعود کرده بودند، 
گزینه هدایتشان محمود فکری بود که با پاسخ منفی او روبه رو شده اند.

ویزای ۳۰۰ میلیونی برای پرسپولیس 
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس قرار است به زودی عازم شهر گوا در هند 
نکته  اما  کند  برگزار  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  دیدارهای خود  تا  شود 
این تیم صادر نشده  ویــزای اعضای  اینجاست که هنوز  عجیب ماجرا 
است. ایسنا نوشت: از سوی دیگر سفارت هند هزینه صدور ویزا برای 
هر نفر را ۲۸۰ دالر اعالم کرده است که در این صورت کاروان ۴۵ نفره 

پرسپولیس باید بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بابت صدور ویزا بپردازند.

سرمربی نفت مسجدسلیمان: نمی روم
سرمربی نفت مسجدسلیمان گفت که قصدی برای جدایی از این تیم 
ندارد. به گزارش تسنیم، داریوش یزدی درباره شایعه جدایی خود از نفت 
مسجدسلیمان بیان کرد: من از بازیکنان تیمم بسیار ناراحت بودم و از 
اعضای تیم خداحافظی کردم. با این حال قصد جدایی ندارم و اگر قرار 
بود از نفت بروم، اصالً نمی آمدم. از هواداران نفت بابت شکست مقابل 

نساجی عذرخواهی می کنم.

ناظم الشریعه:  

برای بازی با برزیل برنامه ریزی می کنیم
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: با ژاپن توافقات اولیه انجام شده 
اما اگر مشکالتی به وجود آمده واقعیت این است که ما حرفه ای عمل 
نکردیم. به گزارش فارس، ناظم الشریعه درخصوص بازی با ژاپن با توجه 
به اینکه با هزینه خود این کشور است، خیلی به تیم ایران کمک می کند، 
گفت: اجازه بدهید روی موضوع بحث نکنیم. ژاپنی ها روی این مسئله 
مقداری حساس شده اند. وی در مورد انجام بازی دوستانه با برزیل گفت: 
ارتباطات برقرار است. خودمان هم دوست داریم ارتباط برقرار باشد اما 

برزیل شرایط خاص خودش را دارد. 
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فریاد انصاری فرد بر سر سرمربی: استعفا بده برو!     به نقل از رادیوورزش یونان، کریم انصاری فرد که از  شکست سنگین خانگی  آ.اک آتن یونان برابر المپیاکوس با نتیجه ۵ بر یک  ناراحت بود در 
رختکن خطاب به سرمربی تیم مانولو خیمنز گفت: »اگر نمی توانی به تیم کمک کنی استعفا بده« پاناجیوتیس کونه، مدیر ورزشی کریم انصاری فرد از این بازیکن ایرانی توضیح خواست که بازیکن ایرانی با رد این 

صحبت ها گفت: من تنها گفتم همه باید منتقد عملکرد خودشان باشند و من خودم هم اولین نفری باید باشم که بازی خودم را بررسی کنم و مورد انتقاد قرار دهم. این چیزها صحبت ندارد.

دنیای ورزش

تلگرامی

عزیزی  شهاب الدین  سینا حسینی    
ــار انـــقـــالب در فــوتــبــال  خــــادم بـــا شــع
با  و  شد  فوتبال  مدیریتی  عرصه  وارد 
حمایت های پیدا و پنهان وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک توانست رأی مورد 
نظر برای نشستن روی صندلی ریاست 
وجود  با  امــا  آورد  بدست  را  فدراسیون 
گذشت ۳6 روز از ریاست آقای رئیس 
دگردیسی  و  انقالب  از  نشانه ای  هیچ 
دیده نمی شود بلکه صرفاً همه چیز به 

حرف و شعار ختم می شود.

ازدسترفتنمیزبانیها»
از دست رفتن میزبانی باشگاه های ایرانی 
و در پی آن سلب میزبانی از تیم ملی 
فوتبال ایران موجب شد هجمه سنگینی 
ــازه وارد به وجــود آید.  ــ ت علیه مدیریت 
ایــران منتظر واکنش  ــواداران فوتبال  هــ
اما  بودند  فدراسیون  مسئوالن  سریع 

عزیزی خــادم و تیم همراهش نه تنها 
اقدامی انجام ندادند بلکه با برگزاری چند 
جلسه فرمایشی و نمادین تالش کردند 
از دست رفتن میزبانی تیم ملی را به پای 
مدیریت قبلی بنویسند تا این بار هم از 

کنار این ماجرا به سالمت عبور کنند.

وعدههایازیادرفته»
اما در کنار این موضوع عزیزی خادم یک 
وعده انتخاباتی دیگر خود را نیز به کلی از 
یاد برد. او در کابینه فوتبالی خود برخالف 
انتظار از حیدر بهاروند استفاده کرد با 
سوی  از  وی  می دانست  اینکه  وجـــود 
کمیته ناظر بر انتخابات رد صالحیت 
شده، در کنار این مسئله انتخاب منصور 
قنبرزاده به عنوان سرپرست دبیرکلی نیز 
ابهام های فراوانی را به دنبال داشت چون 
برابر قانون دبیرکل بایستی تمام وقت در 
فدراسیون فوتبال حضور داشته باشد اما 

وی کارمند رسمی وزارت نفت بود و بدون 
استعفا عهده دار این مسئولیت شد.

سرپرستپرابهام»
دایره انتخاب های آقای رئیس به همین 
جا ختم نشد بلکه وی در اقدامی ناباورانه 
روز گذشته مجتبی خورشیدی، سرمربی 
سابق پاس همدان و راه آهن تهران را به 
بزرگساالن  ملی  تیم  سرپرست  عنوان 
زیــادی  انتقادات بسیار  تا  کــرد  معرفی 
نسبت به این موضوع صــورت بگیرد. 
تا پیش از این سرپرستی تیم  معموالً 
ملی به عهده فردی سپرده می شد که 
از نظر جایگاه و اعتبار دارای کارنامه ای 
شــاخــص بـــود امـــا انــتــخــاب یــک مربی 
نه چندان مطرح این ابهام را به وجود آورد 
که بر اساس برخی روابط، خورشیدی به 
عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب شده 

است!

بالتکلیفیکمیتهها»
توضیحات  منتظر  افکارعمومی  حاال 
با  ــاط  ــ ــب ــ ارت در  ــون  ــیـ ــدراسـ فـ رئـــیـــس 
تـــا متوجه  ــر اســـت  اتـــفـــاق هـــای اخــی
در  انقالب  طرح  از  وی  منظور  شوند 
فــوتــبــال ایـــران چــه بـــوده اســـت؟ چرا 
کمیته ها  و  دپارتمان ها  تکلیف  هنوز 
ــن نــشــده اســــت، در حــالــی که  روشــ
کمیته های  پررنگ  و  فعالیت مستمر 
می تواند  فوتبال  فدراسیون  مختلف 
به  را  مــلــی  فــوتــبــال  موفقیت  زمــیــنــه 
حامیان  باشد! سکوت  داشته  دنبال 
این  در  نیز  رئــیــس  آقـــای  انتخاباتی 
میان جالب توجه است چراکه آن ها 
مدعی بودند عزیزی خادم توانمندی 
نــجــات فوتبال  بـــرای  خــارق الــعــاده ای 
مــاه وی  امــا عملکرد یک  دارد  ایــران 
نــشــان مــی دهــد آش هــمــان اســـت و 

کاسه همان!

علیرضا جهانبخش بازیکن نیمکت نشین برایتون این روزها مورد انتقاد شدید هواداران 
این تیم قرار گرفته است. به گزارش قدس آنالین، در سایت northstandchat که مربوط 
به هــواداران برایتون است، برخی از طرفداران این تیم مدعی 
شده اند یکی از تصمیمات قابل دفاع گراهام پاتر، عدم استفاده 
از جهانبخش در ترکیب اصلی است، چراکه این بازیکن به 
درد برایتون نمی خورد. در توییتر هم شاهد حمالت عجیب به 
جهانبخش هستیم. تعدادی از هواداران از پاتر به خاطر اینکه 
در دقایق آخر بازی علیرضا جهانبخش را وارد زمین کرد، انتقاد 
کردند. از دید آن ها، در شرایطی که تیمشان از منچستر عقب 
بوده، ورود علیرضا به میدان بدترین تصمیم ممکن از سوی پاتر بوده است! یکی از هواداران 

برایتون توییت زده است: به محض ورود جهانبخش به زمین، تلویزیون را خاموش کردم.

سعادتمند در دوران حضور در استقالل از یکی از دوستانش مبلغ ۵۸۰ هزار درهم امارات 
قرض گرفته و در یکی از مفاد قــرارداد آمده که باشگاه استقالل اگر به هر دلیلی موفق 

به بازپرداخت پول نشود، باید بابت هر روز دیرکرد هزار 
درهم به قرض دهنده جریمه پرداخت کند. حاال نزدیک 
به حدود یک سال از موعد چک گذشته و طلب ۵۸۰ هزار 
درهمی به ۸۸۸ هزار درهم تبدیل شده است. اسماعیل 
خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره استقالل می گوید: »قرارداد 
مابین باشگاه و پرداخت کننده پول است. در این قرارداد 
مبلغ تأخیر دیده شده است. ما در دادگاه اعتراض کردیم«. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای هیئت مدیره هم این قرارداد را امضا کرده اند، 
گفت: »هیئت مدیره بی خبر بوده و آقای سعادتمند این قرارداد را امضا کرده است«.

خلیل زاده: به بدهی 888 هزار درهمی اعتراض کردیمهواداران برایتون: جهانبخش را نمی خواهیم!

جواد رستم زاده: هفته نوزدهم لیگ برتر 
و  با صدرنشینی سپاهان  ــروز  دی عصر 
پیروزی گل گهر تمام شد. در یکی از دو 
دیدار پایانی این هفته ماشین سازی از 
ساعت ۱6 میهمان گل گهر سیرجان بود 
که با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد تا 
شاگردان قلعه نویی به رده هفتم جدول 

صعود کنند.
در این دیــدار ابتدا محمد ابراهیمی در 
دقیقه ۴۲ ماشین سازی را پیش انداخت 
اما یونس شاکری در دقایق ۲+۴۵، ۵۳ و 
6۴ گلزنی کرد تا سه امتیاز به حساب 
گل گهر واریز شود. گل گهر با این پیروزی 
۲6 امتیازی شد و به رده هفتم رسید. 
ماشین سازی نیز با ۹ امتیاز در قعر جدول 
ایــن وضعیت مالکیتی و  با  باقی ماند. 
امتیازگیری ماشین سازی را باید یکی از 

سقوط کننده های حتمی بدانیم.
یونس شاکری بازیکن نیشابوری گل گهر 
در این بازی جور توقف گلزنی های منشا 
را کشید و ارزش های خود را به نمایش 
گذاشت. اما در دیگر بازی مهم دیروز 
سپاهان که در کورس با پرسپولیس قرار 

دارد موفق شد با نتیجه یک بر صفر 
مقابل سایپا در تهران به پیروزی برسد 
بگیرد.  پس  پرسپولیس  از  را  صــدر  و 
آب  دقیقه ۳  در  پورغاز  زودهنگام  گل 
سردی بود بر پیکره میزبان و البته دیگر 
سپاهان  توقف  منتظر  که  باالنشینان 
معموالً  که  اســت  تیمی  سایپا  بودند. 
بــازی  جنگنده  بـــزرگ  تیم های  مقابل 
نمی دهد  امتیاز  راحــتــی  بــه  و  می کند 
ابتدای  اما دیروز مردان نویدکیا همان 
بازی زهر چشم گرفتند و نارنجی پوشان 
به  گزندی  نتوانستند  بــازی  انتهای  تا 
با  سپاهان  کنند.  وارد  نیازمند  دروازه 
این پیروزی ۴۰ امتیازی شد و قاطعانه 
ایستاد.  صدر  در  بیشتر  امتیاز  دو  با 
رده  در  امتیاز   ۱۸ همان  با  هم  سایپا 

سیزدهم جا خوش کرد.
گفتنی است هفته بیستم لیگ برتر از 
پنجشنبه با بازی پرسپولیس – نساجی 
شروع می شود که هفت بازیکن نساجی 
مشکوک به کرونا هستند و با توجه به 
سفر پرسپولیس برای جام باشگاه های 

آسیا احتمال لغو این بازی وجود دارد.

باشگاه  داد  خبر  ترکیه  فوتومچ  رسانه 
ــا مبلغ  شــاخــتــار دونــتــســک اوکـــرایـــن ب
۸میلیون یورو به دنبال صیادمنش است.

این روزنامه نوشته است: ستاره ای که با 
7۵۰ هزار یورو به فنرباغچه آمد، روزهای 
اوکــرایــن ســپــری می کند.  را در  خــوبــی 
فنرباغچه این بازیکن را با گزینه خرید 
۳.۵ میلیون یورویی به زوریا لوهانسک 
با  باشگاه  اکنون یک  و  اســت  فروخته 
هزینه باالیی به دنبال خرید صیادمنش 
است. مدیرعامل زوریا لوهانسک یعنی 
در  ــا  آن هـ گفت  اوگــانــوف  استانیسالو 
بیانیه ای که در هفته های گذشته ارائه 
بــرای  تصمیم گیری  حــال  در  ــد،  ــ داده انـ
آینده این بازیکن و دائمی کردن این بند 
خرید هستند اما زوریا آماده است تا با 
استفاده از گزینه خرید، فوراً صیادمنش 

را به شاختار دونتسک بفروشد.
ــر عـــالقـــه شـــاخـــتـــار به  بـــا اعـــــالم خــب
صیادمنش و اینکه این باشگاه حاضر 
او  ــرای  بـ ــورو  یـ میلیون  مبلغ ۸  اســـت 
بپردازد، مسئوالن فنرباغچه را به تکاپو 
انداخت و آن ها حتی به مدیران زوریا 

لوهانسک اعالم کردند با پایان قرارداد 
صیادمنش در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، او را به 

ترکیه بازمی گردانند.
ظاهراً پیشنهاد وسوسه کننده شاختار 
سبب شده است تا مدیران فنرباغچه، 
خود تمامی مبلغ این انتقال را به جیب 
بزنند که این ادعــا به صــورت شفاف و 
ــا رد شــد و  صریح توسط مــدیــران زوریـ
آن ها اعالم کردند مطابق با قراردادی که 
با همتایان ترک خود امضا کرده اند، در 
ازای ۳.۵ میلیون یورو قرارداد صیادمنش 
را دائمی می کنند و خود آن ها هستند که 
این بازیکن آینده دار را به مبلغ ۸ میلیون 

یورو به شاختار واگذار می کنند.
ــن سال  بــه هــر حــال زوریـــا تــا پــایــان ای
قــــرارداد ستاره  دارد  فــرصــت  مــیــالدی 
ایرانی خود را تمدید کند و در صورت 
ــا شــاخــتــار،  رســمــی شـــدن مـــذاکـــرات ب
بزنند.  صیادمنش  فـــروش  بــه  دســت 
اللهیار تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ با فنرباغچه 
قرارداد دارد. او در ازای مبلغ 7۵۰ هزار 
ایــن تیم ترکیه ای  به  از استقالل  یــورو 

پیوسته بود.

سپاهان با شکست سایپا از پرسپولیس سبقت گرفت 

صدر در وضعیت زرد
شاختار دونتسک به دنبال اللهیار است 

صید 224 میلیاردی صیادمنش

گزارش قدس از انتصابات و اقدامات یکماهه فدراسیون جدید فوتبالگزارش قدس از انتصابات و اقدامات یکماهه فدراسیون جدید فوتبال
وعدههایبهاوترفتهوعدههایبهاوترفته  

بارسا دست به کار می شود؟

دمبله،  شکار بزرگ تابستان
عثمان دمبله، ستاره جوان فرانسوی تابستان ۲۰۱7 و پس از شورش علیه باشگاه 
دورتموند و خودداری از حضور در تمرینات، توانست مجوز جدایی خود را گرفته 
و به عنوان جانشین نیمار به بارسلونا بپیوندد. رقم انتقال او، ۱۰۵ میلیون یورو 

ثابت به عالوه ۴۰ میلیون یورو بندهای متغیر عنوان شد.
موندودپورتیوو نوشت: در سه فصل گذشته دمبله سایه ای از گذشته خود هم 
نبود و تحت تأثیر مصدومیت های متوالی هرگز نتوانست ارزش هایش را اثبات 
کند. تابستان گذشته بارسا تمایل جدی به فروش او داشت ولی دمبله که تا 
۲۰۲۲ قرارداد دارد، تحت هیچ شرایطی راضی به جدایی نشد در حالی که گفته 

می شد از منچستریونایتد پیشنهادی خوب دارد.
دمبله در بارسا ماند و زیر نظر رونالد کومان، سرمربی بارسا توانست 
به روزهای اوجش برگردد. او البته در نیم فصل اول دو نوبت دیگر هم 
در  توانسته  بدون مشکل  متوالی  بازی  در ۲۳  ولی حاال  مصدوم شد 
او پنج  بوده است.  نیز فیکس  بازی  و در ۱۸  بگیرد  قرار  بارسا  ترکیب 
گل زده و دو پاس گل داده است و دیگر نمی توان ترکیب بارسا را بدون 

دمبله تصور کرد.
فرارهای او یک آزار دائمی برای هر مدافعی محسوب می شود و شاید تنها نقطه 
ضعف او در تمام کنندگی باشد. پیشرفت دمبله موجب شده تا سران بارسا حاال 

با چرخشی ۱۸۰ درجه ای به فکر تمدید قرارداد با او باشند.
این اتفاق اما ساده نیست و هزینه بر خواهد بود. ستاره ۲۳ ساله فرانسوی تنها 
یک سال و چهار ماه دیگر قرارداد دارد و یا بارسا باید با او به توافق برسد یا 

مجوز جدایی اش را صادر کند؛ چراکه از دست دادن همین تابستان 
شکل رایگان در تابستان ۲۰۲۲ همچون کابوس دمـــبـــلـــه بــه 
بود. بارسا می داند بازیکنی که ۱۴۵ میلیون یورو خــــــواهــــــد 
هزینه داشته را نباید رایگان از دست بدهد.جـــــذبـــــش 

ــلـــه  ــبـ همین حاال چهار باشگاه بزرگ را خواهان دمـ
خود می بیند و اگر بر سر تمدید به توافق 
نرسد، مشکلی برای انتخاب تیم بعدی 

خود نخواهد داشت.
که  منچستریونایتد 
ــســتــان گــذشــتــه  ــاب ت

ــان  ــواهــ جذب قرضی با بند خــ
خرید دائمی او بود، همچنان عالقه مند به 

جذب دمبله است. 
یــوونــتــوس دیــگــر بــاشــگــاهــی اســـت که 
 ۲۰۱۹ تابستان  مــی خــواهــد.  را  دمبله 
یووه تالش زیادی برای جذب ستاره 
فرانسوی داشت ولی خود بازیکن 
دو  نداشت.  جدایی  بــرای  تمایل 
دیــگــر خـــواهـــان دمبله،  بــاشــگــاه 
پی اس جی و لیورپول هستند. او 
در نهایت با بارسا تمدید می کند 
باشگاه  چهار  از  یکی  پیراهن  یا 

فوق را به تن خواهد کرد؟

 چراغ سبز »گورتزکا« 
برای تمدید با بایرن

لئون گورتزکا، ستاره آلمانی بایرن مونیخ برای 
تمدید قرارداد با این تیم چراغ سبز نشان 
داد . گورتزکا در مصاحبه ای با ZDF گفت: 
»من اینجا کامالً احساس راحتی می کنم. 
بایرن در چند سال گذشته کمک زیادی به 
من کرد تا قدم بعدی را در حرفه ام بردارم. به 
همین دلیل است که به شکل کامالً واضح 

گرایش من به سمت بایرن مونیخ است«.

 دست رد دیباال 
به سینه کارلتو

یوونتوس،  آرژانتینی  دیباال، ستاره  پائولو 
عالقه ای به حضور در اورتـــون نـــدارد. در 
روزهــای گذشته برخی شایعات حاکی از 
آن بود که کارلو آنچلوتی، سرمربی اورتون، 
به پائولو دیباال عالقه مند است و از سران 
باشگاه انگلیسی درخواست کرده که این 
بازیکن را به مرسی ساید بیاورند. با این 
حال به نظر می رسد ستاره آرژانتینی عالقه 
چندانی به حضور در جمع شاگردان کارلو 
نــدارد و هرگونه احتمال حضور در جمع 

اورتونی ها را رد کرده است.

 شروط سنگین هالند 
برای بارسلونا!

جــوان  مهاجم  هالند،  ارلینگ  انتقال 
ــه هــیــچ وجــه  ــه بــارســلــونــا ب ــد ب ــمــون دورت
آسان نخواهد بود. رادیو کاتالونیا مدعی 
شــد ارلــیــنــگ هالند خــواهــان دریــافــت 
یــورو حقوق در هر فصل به  ۳۰میلیون 
مالیات  کسر  از  بعد  و  خالص  صــورت 
شده است. این ستاره جوان و موکالنش 
خواهان ماندن لیونل مسی برای فصول 
آینده و تمدید قرارداد با این بازیکن ۳۳ 

ساله و آرژانتینی شده اند. 

امیر خوش خبر، سرپرست تیم  ملی س
برنامه های  خصوص  در  ــران  ایـ والیبال 
گفت:  ملت ها  لیگ  از  پیش  ملی  تیم 
ایــن شرایط سخت در  اردویـــی در  هیچ 

کشور های خارجی نخواهیم داشت.
 ۳ جودوکار پارالمپیکی برای شرکت در س

یک اردوی تمرینی مشترک و تدارکاتی 
عازم ترکیه شدند. علیرضا خجسته در 
نــوری  وحید  کیلوگرم،   77 منهای  وزن 
محمدرضا  و  کــیــلــوگــرم   ۹۰ مــنــهــای  در 
خیرهللا زاده در مثبت ۱۰۰ کیلوگرم نفرات 

اعزامی به ترکیه هستند.
 پیمان اکبری با حضور در باشگاه پیکان س

مدیرعامل  محمدی،  اکبر  بــا  مــذاکــره  و 
باشگاه به طور رسمی سکان هدایت تیم 

والیبال پیکان را به دست گرفت.
به مسابقات س اعــزامــی  ۳ شمشیرباز   

توکیو  المپیک  انتخابی  بــرای  آسیا  زون 
مشخص شدند. علیرضا ادهمی و نگین 
کافی در اسلحه فلوره به عنوان نمایندگان 
ایران انتخاب شدند. در اسلحه اپه زنان 
نیز پریا ماهرخ توانست جــواز اعــزام به 

مسابقات زون آسیا را کسب کند.
پارالمپیک س ــاروان  ــ کـ واکــســیــنــاســیــون 

کــشــورمــان بــه درخـــواســـت کمیته ملی 
فدراسیون  هماهنگی  بــا  و  پارالمپیک 
پزشکی، ورزشی و معاونت قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان، توسط وزارت بهداشت و 
در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و 

معلولین انجام شد.
 براساس تقویم فدراسیون جودو آسیا، س

مسابقات  امــســال  تیرماه  در  ــود  ب قـــرار 
نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی کشور 
ماکائو برگزار شود، اما بر اساس گزارش 
به دلیل  ماکائو  رئیس فدراسیون جودو 
شــدت گرفتن ویـــروس کــوویــد۱۹ در این 
کشور مسابقات لغو و به زمــان دیگری 

موکول شد.
کمیته ملی المپیک در جلسه هیئت س

اجرایی بودجه فدراسیون ها را برای سال 
بـــرای ســال جــاری  کـــرد.  ۱۴۰۰ تصویب 
مالی  کمک  تــومــان  میلیارد   ۵۰ حـــدود 

مستقیم به فدراسیون ها انجام می گیرد.
ــه آخــریــن س ــیــبــال روســی ســوپــرلــیــگ وال

فرصت آلکنو برای تصاحب عنوان با تیم 
زنیت کازان روسیه خواهد بود.

ــرزگــر، ســرمــربــی ســابــق تیم س ب منصور 
حضور  از  انــتــقــاد  ــا  ب آزاد  کشتی  ملی 
گفت:  ورزش  رأس  در  غــیــرورزشــی هــا 
صرف  ما  ورزش  بودجه  تمام  متأسفانه 

کارمندانش می شود سه
ش 

رز
: و

س
عک
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 همزمان با سومین جلسه محاکمه نتانیاهو، تشکیل دولت در رژیم اسرائیل پیچیده تر شد

کالف سردرگم صهیونیستی!
 علوی  بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی روز گذشته برای سومین بار 
در میان تدابیر شدید امنیتی در محکمه 
رسیدگی به پرونده های متعدد فساد خود 
حاضر شــد تــا ایــن بــار اظــهــارات شاهدان 
دعوت شده به دادگاه علیه خود را بشنود. 
ــارس، لــیــات بــــن آری، معاون  ــ ــزارش ف ــ بــه گ
دادستان کل اسرائیل در این جلسه گفت: 
نتانیاهو، قدرت سیاسی خود را در اختیار 
تاجران صاحب سازمان های خبری قرار داد 
تا هر زمانی که خواست از آن ها استفاده 
کند. منافعی که نتانیاهو به الوویچ ارائه کرد، 
ارزشــی صدها میلیون ِشکِلی )واحــد پول 
رژیم صهیونیستی( دارد. در ادامه قضات 
دادگـــاه، اظــهــارات شهود از جمله »ایــان 
یِشوها« سردبیر سابق نشریه »والا نیوز« 
در جدی ترین پرونده علیه نتانیاهو موسوم 
»شائول  شنیدند.  را   »۴۰۰۰ »پــرونــده  به 
الوویچ« رئیس گروه رسانه ای »بِزِک« نیز به 
عنوان یکی از شرکای جرم نتانیاهو در اتهام 
ارتشا در جریان پرونده ۴۰۰۰ در این جلسه 

حاضر شد.

درســت در زمــانــی کــه نتانیاهو در دادگــاه 
از  ــادی  ــ زی شــمــار  بـــود،  محاکمه  مشغول 
معترضان به وی با تظاهرات در بیرون دادگاه 
خواستار استعفای او شدند. اما مسئله ای 
حضور  برانگیخت،  را  رسانه ها  توجه  کــه 
ساختمان  در  امنیتی  نیروهای  گسترده 
دادگاه و معابر مجاور آن بود؛ به حدی که 
نه فقط نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی 

ــوران ســـازمـــان امــنــیــت داخــلــی  ــأمـ بلکه مـ
اســرائــیــل مــوســوم بــه »شــابــاک« نیز بــرای 

حفاظت از نتانیاهو حاضر شدند.
ــیــس رژیــم  ــیــن، رئ ــول ــن ری ــ هــمــزمــان روویـ
صهیونیستی روز گذشته با سران احزاب 
سیاسی این رژیم به منظور تعیین گزینه 
مأمور تشکیل کابینه دیدار کرد؛ امری که 
به اهمیت برگزاری این جلسه دادگاه افزوده 

بود. شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
شامگاه یکشنبه گزارش داد: »یائیر الپید« 
احزاب  رهبر  و  »یش عتید«  حزب  رئیس 
بِنِت«  »نفتالی  با  کنست  در  اپوزیسیون 
دربــاره نخست وزیری  یامینا  رئیس حزب 
اساس  بر  رسیده اند.  توافق  به  چرخشی 
تشکیل  به  منجر  می تواند  که  توافق  این 
صهیونیستی  ــم  ــ رژی در  جــدیــد  کــابــیــنــه 
ابتدا نخست وزیر خواهد بود  شود، بنت 
و پس از طی نیمی از دوره کابینه، الپید 
همین  در  مــی شــود.  بــعــدی  نخست وزیر 
حــال، وزیــر جنگ رژیــم صهیونیستی در 
سخنانی با هشدار درباره تشکیل کابینه 
گفت  نتانیاهو  ــری  وزی نخست  به  جدید 
بنی  بـــود.  خــواهــد  فاجعه بار  کابینه  ــن  ای
گانتز افزود: کابینه جدید راست افراطی به 
ریاست بنیامین نتانیاهو کابینه  نامتعادلی 
باشد.  فاجعه بار  می تواند  که  بود  خواهد 
اشغالی  فلسطین  در  پارلمانی  انتخابات 
برای چهارمین بار به بن بست رسیده و تا 
این لحظه، هیچ یک از احزاب به تنهایی 

به حد نصاب نرسیده است.

 وزیر خارجه چین 
خطاب به آمریکایی ها:

 خودتان را ابرقدرت 
فرض نکنید

ــه چین  ــارجـ وزیـــــر خـ
ــه آمــریــکــا هــشــدار  بـ
پیش فرض  این  داده 
را نــداشــتــه بــاشــد که 
بــیــن الــمــلــل  ــور  ــ امـ در 

نظر نهایی با او اســت. به گــزارش تسنیم، 
وانگ یی در گفت وگو با رسانه های خارجی 
درباره دیدارهای اخیر خود با وزرای خارجه 
کره  و  فیلیپین  انــدونــزی،  مالزی،  سنگاپور، 
جنوبی گفت: چین نمی پذیرد ایاالت متحده 
لیستی از درخواست های یکجانبه را برای 

مذاکره در مقابل پکن قرار دهد.
وی در ادامه گفت: چین نخواهد پذیرفت 
کشوری در دنیا خود را در موضع برتر در 
مقابل دیگران قرار دهد و فکر کند نظر نهایی 
را در امور جهانی دارد. اگر آمریکا به تقابل 
ادامه دهد، چین این موضوع را بدون ترس و 

به آرامی انجام خواهد داد.

بــیــکــاری در س ــرخ  ــ ن ــــش  ــزای ــ در ســـایـــه اف
سه  در  خارجی  کــارگــران  تعداد  عربستان 
ماهه چهارم سال گذشته میادی ۱۳۵.۴ 

هزار نفر کاهش یافته است.
نشان س نظرسنجی  جــدیــدتــریــن  نــتــایــج 

شهروندان  اتفاق  به  قریب  اکثر  می دهد 
آلمانی به تحقق وعــده هــای دولــت دربــاره 
واکسیناسیون همه شهروندان علیه کرونا 

تا پایان تابستان اعتماد ندارند.

 12/34 13/07 

23/50 00/23  4/425/16

 18/58 19/30

6/096/42

19/16 19/48

آیا در اردن کودتا رخ داد؟
چند روزی است کودتای اردن در صدر تحلیل های رسانه های منطقه 
است. اما بسیاری، از آن به عنوان یک بحران مصنوعی یاد می کنند. 
در این میان، دو نظر مطرح است که البته به مرور زمان ابعاد بیشتری 
از آن آشکار خواهد شد. تحلیل نخست بر این است هر گاه در اردن 
نمایان  بحران  وقــوع  نشانه های  و  یافته  افزایش  معیشتی  مشکات 
می شود، دستگاه حاکمیتی با شکل دهی یک بحران مصنوعی، اذهان 
مردم را از بحران اصلی و توجه به مسائل معیشتی منحرف می کند. 
امری که بارها در زمان ملک حسین هم اتفاق افتاده و با یک تعویض 
کابینه و یا تغییر نخست وزیر اوضاع جمع شده است. نظر دیگر هم 
بر این انگاره  استوار است که پس از انعقاد معامله قرن و مبهم ماندن 
تکلیف بیت المقدس و متولی آن، بین اردن و رژیم صهیونیستی سر 
این موضوع اختاف افتاد. به خصوص آنکه اسرائیل تاش داشت این 
تولیت را به سعودی منتقل کند. در حالی که اردن از ابتدا حتی پس 
به ویژه  اســت.  بــوده  بیت المقدس  متولی  باختری هم  کرانه  اشغال  از 
که در معامله قرن پیش بینی شده بود بیش از گذشته، فلسطینی ها 
آن  از  اردن  جمعیت  بیشترین  امــروز  شوند.  مستقر  اردن  خــاک  در 
فلسطینی هاست. از همین رو، بین اردن و رژیم صهیونیستی و بین 

ملک عبدهللا و بنیامین نتانیاهو اختاف شدیدی بروز کرد.
گفته می شود بعضی از عناصر امنیتی رژیم صهیونیستی با همدستی 
برخی عناصر داخــل دربــار از جمله حمزه بن حسین که بــرادر ناتنی 
پادشاه است، تاش کردند دولت ملک عبدهللا را سرنگون کنند. اما به 
دلیل قدرت دستگاه های امنیتی این کشور این توطئه کشف و خنثی 
شد. به هر حال، التهاب قابل توجهی برای رژیم کنونی اردن شکل گرفته 
است. از یک طرف سعودی قصد دست اندازی به قدس شریف و در 
اختیار گرفتن تولیت آن را دارد و از طرف دیگر هم رژیم صهیونیستی 
به دنبال گوشمالی دادن به ملک عبدهللا است. البته در یک نگاه کلی، 
اردن همیشه باید از نظر امنیتی یک مکان آرام باشد و هر نوع حادثه 
امنیتی در آن، خط قرمز سرویس های اطاعاتی است؛ چرا که هرگونه 
ناامنی در این کشور بافاصله به رژیم صهیونیستی و کشورهای اطراف 
آن سرایت می کند. از همین رو، اردن همیشه خط قرمز سرویس های 
جاسوسی غربی بوده است. بیشترین مرز رژیم صهیونیستی با اردن 
بوده و رفت و آمد بسیاری بین آن ها در جریان است. از سوی دیگر، 
اتصال  که  می کنند  زندگی  اردن  در  فلسطینی ها  از  زیــادی  جمعیت 
رخداد  هر  رو،  همین  از  دارد.  باختری  کرانه  به  جغرافیایی  مستقیم 
البته  تأثیرگذاری مستقیم دارد.  بر تحوالت اسرائیل  اردن  امنیتی در 
اردن دولتی سست و ناتوان ندارد که نتواند زمام امور را به طور محکم در 
دست بگیرد. حوادث امنیتی اخیر در اردن تقریباً تمام شده و موضوع 

به روال عادی خود برخواهد گشت.
تنش ها میان اردن و عربستان امر جدیدی نیست و از قدیم بین این 
دو اختافات قابل توجهی وجود داشته است. زمانی که رژیم وهابی 
سعودی و ملک عبدالعزیز در شبه جزیره قدرت را در اختیار گرفتند، 
شریف حسین که در قرون متمادی کلیددار مکه بود را اخراج و به سمت 
سرزمین شامات کوچ دادند که به این ترتیب، پادشاهی اردن تأسیس 
شد. یعنی شکل گیری کشور اردن از اساس به دلیل یک اختاف بوده 
اینکه عربستان جلودار طرح معامله قرن  امــروز هم به خاطر  اســت! 
شده و این کشور و امارات متحده عربی روابط بسیار نزدیکی با رژیم 
صهیونیستی ایجاد کرده اند اردن  به خاطر مسائل امنیتی نمی تواند این 
موضوع را به طور شفاف و صریح دنبال کند که این خود باعث اختاف 
با حضور عراق و مصر  را  اردن محوری  به تازگی  شده است. به عاوه 
تشکیل داده که عربستان در آن حضور ندارد. این هم یک بلوک بندی 
بــرای سعودی ها ثقیل اســت؛ به  اتحادیه عرب است که  جدید درون 
اضافه اینکه رژیم صهیونیستی دست برتر و اشراف را در تحوالت اردن 
دارد و می تواند سیستم های ساختاری قدرت در این کشور را دستکاری 
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رصد

مصاحبه ای  در  عربستان  خارجه  ــر  وزی
ضمن »قــوی« خــوانــدن روابــط کشورش 
با ایاالت متحده، دیدار مخفیانه محمد 
به  کـــرد.  رد  را  نتانیاهو  ــا  ب ســلــمــان  بــن 
گــزارش ایسنا، فیصل بن فرحان دیــدار 
قــریــب الــوقــوع مــقــامــات ارشـــد ریـــاض و 

واشنگتن را بعید ندانست.
بن فرحان اظهار کرد: ما گفت وگوهای قوی 
با ایاالت متحده داریم و اظهارات بسیار 
محکمی را در مــورد تقویت توانایی های 
عربستان در دفاع از خود شاهد بودیم. ما 
از تعهد ایاالت متحده برای محافظت از 

عربستان راضی هستیم.
وزیر خارجه عربستان با تأکید بر اینکه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
و  اسرائیل  میان  صلح  توافق  از  پس  تا 

بــود،  نخواهد  امــکــان پــذیــر  فلسطینیان 
افــزود: بــرای گرد هم آوردن فلسطینی ها 
تاش  مــذاکــرات  میز  دور  اسرائیلی ها  و 
خواهیم کرد. طرح و پیشنهادی تاریخی 
بــرای یک عــادی ســازی جامع با اسرائیل 
ارائه کردیم که از سال ۲۰۰۲ در طرح صلح 

عربی گنجانده شده است.
بن فرحان در پاسخ به این پرسش که آیا 
عربستان روابط خود با رژیم صهیونیستی 
را پیش از رسیدن به توافقی با فلسطینی ها 
به حالت عادی درخواهد آورد یا پس از 
آن، گفت: تاش هایی انجام خواهیم داد تا 
به این راه حل برسیم اما طرح صلح عربی 
روشن و مشخص است، ما برای رسیدن 
به صلح و عادی سازی روابط با هم تاش 

خواهیم کرد.

تالش برای انجام مذاکره بین فلسطین و اسرائیل
وزیر امور خارجه عربستان مطرح کرد

نشان  ترکیه  بهداشت  وزارت  آمــارهــای 
می دهد شمار مبتایان به ویروس کرونا 
در این کشور در روزهای شنبه و یکشنبه 
ــورد جــدیــدی را ثبت کـــرده اســـت. به  رکـ
گزارش فارس، همزمان با هشدارها درباره 
مـــوج گــســتــرده جــدیــد کــرونــا در ترکیه، 
نشان  ترکیه  بهداشت  وزارت  آمــارهــای 
می دهد شمار مبتایان به ویروس کرونا در 
این کشور در روزهای شنبه و یکشنبه با 
۴۴هزار و 7۵6 و ۴۱هزار و 998 مورد، رکورد 

تازه ای را ثبت کرده است.
بر اساس میانگین هفته ای، ترکیه درحال 
حاضر در رتبه پنجم جهانی از نظر شیوع 
ویــروس کرونا قــرار گرفته اســت. افزایش 
شمار مبتایان به ویروس کرونا در ترکیه 
پس از آن صورت گرفت که دولت آنکارا 

محدودیت های اعمال شده در این کشور 
را از ماه مارس میادی کاهش داد.

مجموع مبتایان به کرونا در ترکیه تا کنون 
تلفات  شمار  و  هـــزار  و ۴87  میلیون   ۳
این کشور نیز ۳۲هــزار و ۲6۳ نفر اعام 
شده است. این درحالی است که رئیس 
دانشگاه  عفونی  بیماری های  دپارتمان 
آنکارا گفته به دلیل شیوع گسترده ویروس 
کرونا در ترکیه، احتمال وقــوع جهش و 
ظهور نوع جدیدی از این ویروس مختص 

این کشور وجود دارد.
بالیک در مصاحبه با خبرگزاری »آناتولی« 
گفت: ویروس کرونا هنوز هم در معرض 
جهش های بیشتر است و جهان شاید در 
آینده نزدیک شاهد سویه های بیشتری از 

این ویروس باشد.

آیا کرونای ترکی در راه است؟
رکوردشکنی دوباره کرونا در ترکیه

دریـچـه

نــیــویــورک تایمز  روزنـــامـــه 
ــه جــدیــدتــریــن تــحــوالت  ب
کشور  ــن  ایـ مـــرزهـــای  در 
مـــــی پـــــردازد، جـــایـــی که 
شرایط پناهجویان دوباره 
بحرانی است؛ اما تمرکز 

گزارش بر نیمه پر لیوان و پدری است که پس از سال ها 
جدا افتادن از کودک 6 ساله اش اکنون شانس دیدن 
دخترش را پیدا کرده است. این روزنامه همچنین در 
گزارشی به وضعیت آسیایی آمریکایی ها پرداخته که 
این روزها موج نفرت در جامعه این کشور نسبت به 
آن هــا افزایش پیدا کــرده، اما با وجــود ایــن، بیشتر از 
هر زمان دیگری شانس خود را برای ورود به سیاست 

آمریکا امتحان می کنند.

ــه ویــــــک در  ــ ــام ــ هـــفـــتـــه ن
تــازه تــریــن شــمــاره خــود به 
ادامــه دادگــاه پرونده قتل 
آمریکا  در  فلوید  ــورج  جـ
نشریه  ــن  ایـ ــردازد.  ــ ــی پ مــ
ــتــشــار طـــرح جلدی  بـــا ان

شهر  پلیس  سابق  افسر  چاوین،  درک  از  توجه  جالب 
مینیاپولیس که با گذاشتن زانوی خود بر گردن فلوید او 
مــزارش  بر سر  با همان حالت  را  قتل رساند، وی  به  را 
برای مبرا کردن  او  از تالش های  انتقاد  به  و  نشان داده 
خودش از جرم در دادگاه می پردازد. ویک همچنین در 
مقاله ای  می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه 
گیر کردن یک کشتی در کانال سوئز سبب اختالل در 

تجارت جهانی شد.

نیویورک تایمز
تایمز  فایننشیال  روزنــامــه 
ــــی صــفــحــه  ــل ــکـــس اصــ عـ
مــوج  ــه  ب را  ــود  خـ نخست 
ــا  ــ اروپـ در  ــا  ــ ــرون ــ ک ــد  ــدیـ جـ
اختصاص داده که ضربه 
ــن قـــاره وارد  سختی بــه ای

آورده است. این روزنامه همچنین در مقاله مرتبط دیگری با 
کرونا، آخرین شرایط برزیل را بررسی کرده، جایی که اوضاع 
بیشتر از هر زمان دیگری بحرانی دیده می شود و کنترل از 
دست رئیس جمهور خارج شده است. فایننشیال تایمز 
همچنین اوضاع اسکاتلند را زیاد مطلوب دولت بریتانیا 
اسیر همان  بوریس جانسون  و می گوید  نکرده  ارزیابی 
تاکتیکی برای استقالل احتمالی اسکاتلند شده که خود 

برای جدایی از اتحادیه اروپا به کار برد.

ویکفایننشیال تایمز

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

اتاق فکر

اندیشکده »نشنال اینترست« بررسی کرد

جی پی اس؛ معضل آینده ارتش آمریکا 
»نشنال  اندیشکده  سلطانپور   امیرمحمد  مترجم:   
بیش  اتکای  به  خود  مقاله  تازه ترین  در  اینترست« 
و  جی پی اس  فناوری  به  آمریکا  ارتش  اندازه  از 
ضربه پذیری آن ها در این زمینه صحبت به میان آورده 
است. آنچه باید در ابتدا بر آن تأکید کنیم این است 
هر ارتشی به شدت به جی پی اس متکی است و بدون 
آن نابود خواهد شد. از این رو ارتش آمریکا به خاطر 
نگرانی هایی که در خصوص وضعیت این سیستم در 
خاورمیانه پیدا کرده از همین حاال روی جانشین های 

آن مشغول کار است.

دست برتری که از بین رفت»
از  فــارس  در جنگ خلیج  بــار  بــرای نخستین  آمریکا 
بر  متکی  بسیار  که  خود  ارتباطی  جدید  فناوری های 
سیستم ناوبری بود استفاده کرد و از آن زمان اتکا به 
جی پی اس برای انواع و اقسام ادوات جنگی از پهپادها 
دشمن  ــی  ــ ردزن سیستم های  مــاهــواره هــا،  ــا  ت گــرفــتــه 
و ســاح هــای  نــیــروهــای خـــودی  رهــگــیــری وضعیت  و 
و حیاتی شده است. در  پیچیده  تر، بسیار  معمولی 
شروع استفاده از این فناوری ها آمریکا در بسیاری از 
عملیات هایش دستی کاماً برتر را نسبت به رقیبانش 
داشت اما در حال حاضر دیگر کشورها نیز در بسیاری 
با  بــه ویــژه در حــوزه مقابله  ایــن زمینه ها  مــوارد در  از 

جی پی اس، خود را به آمریکا نزدیک کرده و در برخی 
جنگ های  افتاده اند.  نیز  پیش  آن ها  از  سناریوها  از 
الکترونیک، سیستم پیشرفته از کار انداختن ساح ها 
برای  ابــزاری  و همین طور حمات سایبری،  راه دور  از 
و  بکشند  چالش  به  را  آن هــا  تا  آمریکاست  رقیبان 
جی پی اس نیز فناوری ضربه پذیر و متزلزلی در این 
آزمایشگاه  دلیل  همین  به  اســت.  داده  نشان  مواقع 
تحقیقات نیروی هوایی ایاالت متحده )AFRL( مدتی 
است تاش های خود را بر استفاده از فرکانس رادیویی 
مسیریابی  و  رهگیری  بــرای  تا  کــرده  متمرکز  جدیدی 
از  استفاده  به  نیازی  دیگر  این کشور  ارتش  سربازان 

جی پی اس نباشد.

تکاپوی آمریکا برای جانشین جی پی اس »
این فناوری جدید که آمریکا روی آن کار می کند یک 

دستگاه قابل حمل روی زمین است که از الگوریتمی 
از چند منبع فرکانس  برای دریافت و ارسال ترکیبی 
رادیویی به صورت همزمان استفاده می کند. بسیاری 
به  و  نشده اند  ناوبری طراحی  برای  فرکانس ها  این  از 
و  بــوده  هوشمند  گوشی های  به  اتصال  قابل  راحتی 
نمی تواند مورد اختال قرار گیرد. یکی از اصلی ترین 
دالیل به تکاپو افتادن آمریکا برای ارائه این سیستم، 
نام  به  فناوری پیشرفته خود  به تازگی  چین است که 
ارتش  البته  کــرد.  آزمــایــش  را  مــاهــواره  یا ضد   ASAT
بسنده  جدید  فــنــاوری  ایــن  روی  کــار  به  تنها  آمریکا 
نکرده و از بیم اختال جی پی اس که می تواند وضعیت 
بسیار  را  نیروهایش  ردیــابــی  و  مــاهــواره هــا  عملکرد 
ضعیف کند در حال همکاری با چندین شرکت حوزه 
فناوری است. یکی دیگر از این فناوری های در دست 
ساخت، Versa PNT نام دارد که با همکاری شرکت 
ــزار در شکل  اورولــیــا ساخته شــده اســت. ایــن یک اب
و همین طور  نظامی  آالت  ماشین  بر  که  است  جعبه 
سیستم های  از  استفاده  بــا  و  شــده  نصب  پهپادها 
کدگذاری شده شخصی، تداخل امواج توسط رقیب را 
شناسایی و برای از بین بردنش تاش می کند. شرکت 
اورولیا همزمان روی دستگاه دیگری نیز کار می کند که 
برای پیاده نظام در نظر گرفته شده و وضعیت ناوبری 

و رهگیری آن ها را در زیر زمین ممکن می کند.

دیپلماسی ترکیه جواب داده است

منت کشی اروپا از آنکارا
رهبران اتحادیه اروپــا قــرار است امــروز طرح 
از سرگیری  پیشنهادی خود شامل شرایط 
تدریجی روابط اقتصادی با ترکیه و چگونگی 
کشور  ایــن  در  کــه  پناهندگانی  از  حمایت 
مستقر شده اند را به رجب طیب اردوغــان 
ارائـــه دهند. یکی از معضات جــدی اروپــا 
در قبال ترکیه، ادامه عملیات های اکتشافی 
این کشور در میادین انرژی دریای مدیترانه 
اســت. به گـــزارش یورونیوز، شــارل میشل، 
رئیس شورای اروپا و اورزوال فن درالین، رئیس 
کمیسیون اروپا در آنکارا، پایتخت ترکیه درباره 

چگونگی این رخداد گفت وگو خواهند کرد.
شــارل میشل پیش از ایــن اعــام کــرده بود 
اگرچه اتحادیه اروپا با این موضوع موافقت 
کرده که به آرزوی دیرین اردوغان برای همکاری 
دوجانبه پاسخ دهد، اما »اتحادیه اروپا نیز 
چارچوبی برای بهبود این روابط دارد و بسیار 
ضروری است ترکیه رفتار خود را تعدیل کند؛ 
اســت«. محتاط  بروکسل  دلیل  همین  به 
اروپایی ها می خواهند به موضوع پناهندگان 
پناهنده  به ۴ میلیون  نزدیک  بپردازند؛  نیز 
سوری همچنان در ترکیه هستند. همچنین 
ترکیه و اتحادیه اروپا یک سال پرتنش را پشت 
سر گذاشته اند و اقداماتی همچون اکتشافات 
گاز ترکیه در آب های یونان و قبرس واکنش های 

تند بروکسل را در پی داشته است.

 بالیای طبیعی دراندونزی خساراتی 
به جای گذاشت

 70 کشته در نتیجه سیل 
در آسیای جنوب شرقی

مقامات محلی در اندونزی و تیمور شرقی روز 
گذشته از کشته شدن دست کم 7۰ نفر بر اثر 
جاری شدن سیل و رانش زمین در مناطقی 
از این دو کشور خبر دادند. به گزارش رویترز، 
سخنگوی سازمان مدیریت حوادث و شرایط 
اضطراری اندونزی به خبرنگاران گفت در این 
کشور تاکنون ۵۵ نفر بر اثر جاری شدن سیل 
ناپدید شدن  به  توجه  با  و  باخته اند   جــان 
قربانیان  شمار  شهروندان  از  دیگر  تن   ۴۲
احتماالً در ساعات آینده افزایش خواهد یافت.
تیمور  در  مقام محلی  یــک  دیگر  از ســوی 
شرقی نیز شمار تلفات سیل و رانش زمین 
اعــام  کــم ۱6 نفر  را دســت  ــن کشور  ای در 
کرد. مسئوالن محلی و رئیسان سازمان ها 
و نهادهای امدادرسان و مدیریت بحران در 
هر دو کشور از مفقود شدن ده ها نفر خبر 
داده اند؛ مسئله ای که احتمال باال رفتن شمار 

تلفات را در ساعات آینده افزایش می دهد.
جاری شدن سیل و نیز رانش زمین در ژانویه 
نیز، جان ۴۰ تن از شهروندان اندونزی ساکن 
در شهر سومدانگ واقع در استان جاوه غربی 

را گرفته بود.

تنش های جدید بین قاهره و ابوظبی
تنش  می گویند  مــصــری  منابع 
خـــامـــوش در روابــــــط قـــاهـــره و 
که  گرفته  بــاال  جایی  تا  ابوظبی 
ــیــس جــمــهــور مــصــر دســتــور  رئ
داده روابط اخیر برخی مقامات 
شود.  بررسی  امـــارات  با  مصری 
الجدید« چاپ  »العربی  روزنامه 
که  منابعی  از  نــقــل  ــه  ب ــنــدن،  ل
را »ویــژه«  نامیده نوشت:  آن هــا 
با  و فعلی مصری  ارتباط عمیق برخی مقامات سابق  از  قاهره  دولــت 
اماراتی ها بسیار نگران است. به نوشته این روزنامه، روابط میان امارات 
و مصر دچار تنش های شدیدی شده و دو طرف در خصوص تعدادی 
از موضوعات اختاف نظر دارند. بحران لیبی در صدر این موضوعات 
است؛ به طوری که قاهره به دنبال حل و فصل سیاسی و توقف تنش 
نظامی است. همزمان مصر به ترکیه نیز روی خوش نشان داده که هر 

دو مورد موجب عصبانیت اماراتی ها شده است.
امنیتی دفتر  اداره  آمــده  یــاد شــده  منابع  از  نقل  بــه  گـــزارش  ایــن  در 
عبدالفتاح السیسی خواستار جمع آوری اطاعات کامل از سفر مقامات 
مصری به امارات و محتوای دقیق دیدارها یا جزئیات هرگونه ارتباط میان 

مقامات مصری و اماراتی شده است.
طبق این گزارش، این درخواست دفتر السیسی در سایه تیرگی روابط 
قاهره و ابوظبی انجام شده است. به این دلیل که امارات به تازگی در 
قاهره مواضعی گرفته  به نظر مقامات  النهضه،  پرونده سد  با  ارتباط 
که به نفع مصر نیست و به شکل غیرمستقیم به حمایت از دولت 

اتیوپی می پردازد.
همزمان به تعدادی از مراکز پژوهشی که با اماراتی ها قرارداد بسته اند 
یا تحت حمایت مالی امارات هستند، اعام شده هیچ گونه گزارش و 
پژوهشی درباره وضعیت داخلی مصر و تأثیر بحران های منطقه ای بر 
انجام  این کشور  اوضــاع حقوق بشری  و  و کلیت وضع داخلی  مصر 
ندهند؛ به خصوص اینکه برخی از این اندیشکده ها را مقامات امنیتی 

سابق مصری اداره می کنند.
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