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نباید در هر مسئله ای از رهبر معظم انقالب و والیت فقیه هزینه کرد
حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی:

 ............ صفحه 2

4 3 8
گفت وگو با دکتر »مهدی فردوسی مشهدی«  خالد مشعل: سخنگوی کمیسیون صنایع در گفت وگو با قدس:

: jامام علی
کسی که به 

نعمت های جاودان 
آخرت راغب 

باشد، به اندِک دنیا 
قناعت می ورزد. 
غررالحکم- ج 
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پیچ و خم اقتباس ادبی 
برای کودکان و نوجوانان

عرضه خودرو در بورس 
قیمت ها را تنظیم   می کند

می توانیم کاری کنیم که
 ارتش های عربی نتوانستند

 ............ صفحه 6

:wرهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی 

ناکارآمدی ها را با انتخاب درست جبران کنید

کارشناسان در گفت وگو با قدس:

محیط زیست 
در اولویت 
کشورداری 

نیست

 خبــر  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای صبح جمعه در ســالروز عروج ملکوتی امــام خمینی در 
سخنانی تلویزیونی، ابداع و تحقق نظریه جمهوری اسالمی یعنی تشکیل حکومتی بر مبنای 
اســالم ناب و متکی بر مردم ســاالری برخاســته از عمق اسالم را مهم ترین ابتکار امام خمینی 
خواندند و تأکید کردند: راز پرشکوه ماندگاری جمهوری اسالمی و نظام امام خمینی، با وجود 

 ............ صفحه 2همه پیش بینی های دشمنان درباره زوال این نظام، همراهی...

 جامعه   هر روز درختان بسیاری با قساوت تمام 
قلع و قمع می شوند، آب ها به هدر رفته و آلوده 
می شــوند، جنگل های طبیعی از میان می روند، 
بســیاری از گونه های زیستی منقرض می شوند 

و صدها گونه به دلیل...

اسکوچیچ: 
بحرین را مثل کف دستم 

می شناسم

 نبرد 
مرگ و زندگی 

در منامه

پوتین در آستانه دیدار با بایدن:

آمریکا با قدرت 
همان مسیر 

فروپاشی شوروی 
را طی می کند!

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

چهار شهید دفاع مقدس و دو شهید 
مدافع حرم در سالروز شهادت 

امام صادق)ع( تشییع شدند

بدرقه 
6 شهید 

در مشهدالرضا
 ............ صفحه 4 قدس خراسان

گفت وگوی  روز

مناظرات امام رضا)ع( با ارباب و اصحاب مذاهب و مکاتب که توسط مأمون عباسی 
به بهانه های علمی اما با هدف و نیت تخریب مکتب اهل بیت)ع( برگزار و نتیجه 

آن اثبات حقانیت ائمه)ع( شد، برگ زرینی است...

گفت وگو با پژوهشگرتاریخ اسالم درباره روش شناسی مناظرات امام رضا)ع(

 مناظره با بی اخالقی و توهین 
به حقیقت  نمی رسد

 ............ صفحه های 2و3 رواق
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مزایده )فروش( ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین  
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 

شرح در صفحه  8

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  نوبت اول
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی

شرح در صفحه آخر قدس خراسان

ف
,1
40
22
32

ف
,1
40
20
81

 18 آگه�ی تجدید مناقص�ه خرید 
تن پالس�تیک شیت از جنس نرم  و  
0 میلیمتر  / 31 منعطف ب�ا ضخامت 
35 س�انتیمتر  / 2  × 22 و ابعاد 4 /

بش�ماره فراخوان: 
2000001065000011

ش�رکت س�هامی چاپخانه دولتی 
ای�ران

شناسه آگهی 1142772
م الف 835

ش�رح  در صفحه 3

ش�هرداری بجن�ورد در نظردارد 4 باب مغازه و 5 قطعه زمین به ش�رح مش�خصات جدول ذیل را از طری�ق مزایده به فروش 
رس�اند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اس�ناد از اداره حقوقی و پیمان ش�هرداری مرکزی بصورت مهر و 
امضا ش�ده طبق توضیحات اس�ناد مزایده و تحویل پاکتهای پیش�نهادی خود به دبیرخانه ش�هرداری مرکزی حداکثر تا تاریخ                                     

30 / 2/ 1400 اقدام نمایند یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند

شماره قطعه  کاربریمتراژ )مترمربع(ردیف
مغازه

تضمین )ریال(مبلغ پایه محل ملک

مسکونی با 200/97 1
انتهای خیابان نیایش – ضلع 1قابلیت تجاری

شمال شهربازی )اراضی تفکیکی 
موسوم به جفاکش(

7/033/950/000352/000/000

24/538/750/000227/000/000مسکونی 2181/55
35/645/920/000283/000/000مسکونی3201/64
46/934/760/000347/000/000مسکونی4247/67
بجنورد خیابان فردوسی – کوچه 5تجاری48/6همکف5

ایرج تقاطع جمهوری 10
14/580/000/000730/000/000

تجاری24/5نیم طبقه
تجاری 53همکف6

خیابان صفای شرقی – نبش 6
کوچه شهید صفای 6

29/800/000/0001/490/000/000
تجاری 23بالکن

انباری تجاری53زیرزمین
تجاری50/14همکف7

7
خیابان صفای شرقی – نبش 

کوچه شهید صفای 6
28/000/000/0001/400/000/000

تجاری23بالکن
انباری تجاری50/14زیرزمین

تجاری 46/72همکف8
 خیابان صفای شرقی – نبش 8

کوچه شهید صفای 6 – سه نبش

 31/500/000/0001/580/000/000
تجاری 17/2بالکن

انباری تجاری 46/72زیرزمین
9

9تجاری546/98
بلوارشهید صیاد شیرازی – 

نرسیده به تقاطع خیابان سید 
جمال الدین اسد آبادی 

92/986/600/0004/650/000/000

شهرداری بجنورد

ف
14
02
23
7

تجدید آگهی مزایده فروش 4 باب مغازه و 5 قطعه زمین- نوبت اول

اقتصاد در حاشیه!
نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع مسائل  اقتصادی برگزار شد

 ............ صفحه 5

j

 ضرورت اعاده  حیثیت از برخی افراد 
نشده     احراز صالحیت 
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روزنامـه صبـح ایـران 2

فرمانده سپاه شهادت دو تن از پاسداران مدافع حرم را تسلیت گفت  سرلشکر سالمی با صدور پیامی شهادت مدافعان حرم سردار سعید مجیدی و پاسدار حسن عبداهلل زاده را تسلیت گفت. در پیام 
فرمانده سپاه با اشاره به اینکه امنیت پایدار مرهون حماسه شهادت طلبی این فرزندان ایران است، تصریح شده است: »این رزمندگان در تداوم راه و منش قهرمان ماندگار و افتخار آفرین »میدان« سردار دل ها شهید 
حاج قاسم سلیمانی نشان دادند پرچمی که شهیدان گرانقدر در بلندای جغرافیای مقاومت به اهتزاز در آورده اند، همچنان برافراشته و دشمنان امت اسالمی را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام خواهند گذارد«.

حضرت آیت هللا خامنه ای صبح جمعه در 
سالروز عروج ملکوتی امام خمینی در سخنانی 
ابــداع و تحقق نظریه جمهوری  تلویزیونی، 
اسالمی یعنی تشکیل حکومتی بر مبنای 
اسالم ناب و متکی بر مردم ساالری برخاسته 
از عمق اسالم را مهم ترین ابتکار امام خمینی 
خواندند و تأکید کردند: راز پرشکوه ماندگاری 
با  امــام خمینی،  نظام  و  اسالمی  جمهوری 
دربــاره  وجــود همه پیش بینی های دشمنان 
زوال این نظام، همراهی دو کلمه »جمهوری« 
و »اسالمی« یعنی حاکمیت توأمان اسالم و 
مردم است و از این پس نیز همراهی همین دو 

کلمه تضمین پیشرفت مستمر خواهد بود.
ــاره بــه تأکید  رهبر انــقــالب همچنین بــا اشـ
همیشگی امام خمینی درباره ضرورت شرکت 
ــردم در انــتــخــابــات، انــتــخــاب فــردی  ــاد مـ آحـ
شایسته را راه حــل نابسامانی ها ومشکالت 
خواندند و با بیان نکاتی مهم درباره ضرورت 
پایبندی رئیس جمهور آینده به ایجاد عدالت 
اجتماعی، مبارزه صریح و بدون مالحظه با 
فساد و تقویت تولید داخلی افزودند: آحاد 
مردم خود را به شرکت در انتخابات و تشویق 

دیگران به این کار ملزم بدانند.

 نگاهبانی از یاد و رهنمودهای امام»
 نیاز همیشه ماست

ــاره به  ــ ــا اشــ رهــبــر انـــقـــالب بـ
ــاد و  ــ ــدن دوبــــــاره ی ــاری شــ ــ جـ
خاطره امام در ایام رحلت آن 
بزرگوار افزودند: ملت و کشور 
همیشه به نگاهبانی از یاد و 
شخصیت  »آن  رهنمودهای 
عظیم، آن رهبر بی جایگزین و 
آن خردمند حکیم و برخوردار 
از اراده پوالدین، دل عطوف و 

ایمان عمیق« نیازمند است.
حــضــرت آیـــت هللا خــامــنــه ای، 
ــی یــــک حـــزب  ــمــ اعـــــــالم رســ
فرسوده و پرمدعا در سال۶۹، 

نمایندگان  از  گــروهــی  بعد  ســال  چند  نامه 
مجلس ششم مبنی بر رو به پایان بودن مهلت 
جمهوری اسالمی و اعالم علنی برخی مقامات 
آمریکایی  مبنی بر نرسیدن جمهوری اسالمی 
پیشگویی های  نمونه های  از  را  به 40 سالگی 
غلط برای زوال جمهوری اسالمی بر شمردند 
و گفتند: این افراد و گروه ها در پیشگویی های 
خود، عالوه بر بیان آرزوهایشان، به شکست و 
نابودی انقالب های جهان نیز استناد می کردند.

جمهوری و اسالمی با هم راز ماندگاری »
نظام است

ــاره به  ــ ــت هللا خــامــنــه ای بــا اشـ ــ حــضــرت آی
و  دشمنان  پیشگویی های  کامل  شکست 
اقتدار و پیشرفت و توسعه مستمر جمهوری 
افتخارآمیز  و  پرشکوه  راز  افــزودنــد:  اسالمی 
ماندگاری نظامِ امام خمینی، همراهی دو کلمه 

»جمهوری« و »اسالمی« است.
رهبر انقالب، شناخت و تسلط جامع امام 

خمینی بر معارف اسالمی را 
پشتوانه ایجاد و تحقق نظریه 
جمهوری اسالمی برشمردند و 
گفتند: امام ضرورت حاکمیت 
اسالم و اعتقاد به مردم را از دل 
اسالم ناب بدست آورده بود و 

به آن ها عمیقاً ایمان داشت.

سکوالرهای غیرمذهبی و »
دین داران سکوالر مخالف 

تشکیل حکومت اسالمی 
مخالفان  به  اشـــاره  با  ایشان 

بودن  سرسخت دو وجه اسالمی و مردمی 
جمهوری اسالمی افزودند: بخشی از مخالفان 
حاکمیت اسالم، »سکوالرهای غیرمذهبی« 
بودند که معتقدند دین شأنیت تشکیل نظام 
سیاسی و مدیریت کشور را ندارد و محصور 
به مسائل فردی و عبادات است، البته عده ای 
از سکوالرها هم معتقد بودند دیــن اصــوالً 

مضر و افیون جامعه است.
ــگــری از  ــد: دســتــه دی ــزودنـ ــقــالب افـ رهــبــر ان
مخالفان حاکمیت اســالم، به دیــن اعتقاد 
دارند اما می گویند اسالم نباید به سیاست 
آلــوده شود، این افــراد در واقع »سکوالرهای 
مذهبی« هستند و به دخالت و حاکمیت 
اجتماعی،  زندگی سیاسی-  در شئون  دین 

اعتقادی ندارند.
حضرت آیت هللا خامنه ای مخالفان مردمی 
نیز دو دسته  را  ــودن جــمــهــوری اســالمــی  بـ
دانستند و گفتند: جمعی از این مخالفان، 
»لیبرال های سکوالر« هستند که می گویند 
دموکراسی و مردم ساالری را باید لیبرال ها و 
تکنوکرات ها ایجاد کنند و این مسئله ربطی 
نـــدارد. ایــشــان خاطرنشان کردند:  بــه دیــن 
دسته دوم مخالفان مردم ساالری دینی، به دین 
اعتقاد دارند اما می گویند مردم در حاکمیت 

دینی هیچ کــاره ا نــد و دیــن باید بــدون اتکا و 
نقش آفرینی مردم، حکومت تشکیل دهد که 
شکل افراطی این نظر، در سال های اخیر در 

شکل گیری گروه داعش ظاهر شد.
آیــت هللا خامنه ای حاکمیت دین با اتکا به 
مردم را یک استنباط و نظریه عالمانه و نه 
مردم ساالری  گفتند:  و  خواندند  احساسی 
دینی از متن اسالم برخاسته و هر کس انکار 
کند در قرآن مطالعه و تدبر 

نکرده است.

تشکیل حکومت توصیه »
مکرر قرآن و معصومان

ایــشــان بــا استناد بــه آیــات 
متعدد قرآن و احادیث فراوان 
اطاعت  ــرورت  ضــ بــر  مبنی 
مردم از رسول اکرم افزودند: 
در صدها آیه قرآن زمینه های 
نبی مکرم  از  مــردم  اطاعت 
تشریح شده است که آیات 
جهاد، اقامه قسط و عــدل، اجــرای حــدود، 
معامالت اجتماعی - اقتصادی، قراردادهای 
بین المللی و ده ها عرصه دیگر از جمله این 
زمینه ها هستند که مجموعه همین زمینه ها، 

به معنای تشکیل حکومت است.
ایــن بخش از  انــقــالب، در جمع بندی  رهبر 
سخنانشان تأکید کردند: بر اساس آیات قرآن 
مجید و احادیث و سنت پیامبر، اگر کسی به 
اسالم اعتقاد داشته باشد، باید به حاکمیت 

اسالم هم معتقد باشد.

برپایی حکومت دینی از مهم ترین »
معروف هاست

رهبر انقالب پس از تبیین موضوع حاکمیت 
اسالم، به موضوع جمهوریت و مردم ساالری 
پرداختند و با تأکید بر اینکه اعتبار رأی مردم 
مسئله بسیار مهمی است، گفتند: به این 
موضوع از دو منظر می توان نگریست. ایشان 
دربــاره رأی مــردم از منظر دینی و اعتقادی 
ــات، آحــاد مــردم و  ــ ــات و روای افــزودنــد: در آی
قبال سرنوشت  در  خــواص 
جامعه و همچنین جلوگیری 
ــروز شکاف  ــ ب و  انـــحـــراف  از 
دانسته  مسئول  طبقاتی 
شده اند و امر به معروف نیز 
یک وظیفه عمومی شمرده 
از مهم ترین  یکی  که  شــده 
حکومت  برپایی  معروف ها 
همچنین  اســــــت.  ــی  ــنـ دیـ
حق  و  اراده  دارای  انسان ها 
هستند  سرنوشت  تعیین 
از  که حاکمیت مــردم یکی 

نمودهای حق تعیین سرنوشت است.
رهبر انقالب به موضوع مردم ساالری دینی 
از منظر نیاز حکومت ها به پشتوانه مردمی 
نیز اشاره کردند و گفتند: حکومت ها بدون 
پشتوانه مردمی، چــاره ای جز روی آوردن به 
زور و ظلم نخواهند داشت و از آنجا که در 
حکومت اسالمی ظلم جایز نیست، تحقق 
حکومت اسالمی و ادامه آن، فقط با پشتوانه 

مردمی امکان پذیر است.

امام، مردم ساالری را از حکم خدا »
گرفت نه از غربی ها

بنابراین  کــردنــد:  تأکید  آیـــت هللا خــامــنــه ای 
مردم ساالری دینی و جمهوری اسالمی یک 
طرح ناب و خالص دینی است و اینکه برخی 
غربی ها  از  را  مــردم ســاالری  امــام  می گویند 
گرفت، سخنی بی مبناست؛ زیرا امام کسی 
نبود که به  دلیل رودربایستی از حکم خدا 

منصرف شود.
الزام  امام موضوع  افزودند: روزی که  ایشان 
حجاب در اجتماع را مطرح کردند، برخی ها 
از جمله بعضی نزدیکان امام مخالف بودند 
اما ایشان به طور قاطع، دستور دین را مطرح 
کردند. رهبر انقالب به یک نمونه اشاره کردند 

کارگاه های  رشــد  اقتصاد،  در  اگــر  گفتند:  و 
کوچک و متوسط یعنی زمینه ورود مردم را 
به حوزه تولید فراهم کرده بودیم اکنون وضع 

اقتصادی بهتر بود.
ایشان افزودند: اگر مسئوالن حدود و موازین 
اسالمی را در مسائل داخلی و خارجی رعایت 
و سازوکار حضور مردم در صحنه را نیز فراهم 

کنند، مشکالت حل خواهد شد.
حضرت آیت هللا خامنه ای در 
ادامه با اشاره به برخی بیانات 
امــام خمینی دربـــاره اســالم و 
مردم ساالری افزودند: از دیدگاه 
امام، اسالم از یک طرف »ضد 
تحجر و التقاط«، »ضد ظلم، 
استکبار، فساد و ویژه خواری«، 
»ضدسلطه آمریکا و دخالت 
بیگانگان«، »ضد اشرافی گری 
و اختالف طبقاتی« و از طرف 
ــدار مــحــرومــان و  دیــگــر »طــرف

عدالت خواه« است.

امام شرکت نکردن در انتخابات را در »
رأس گناهان کبیره می دانستند

ایشان همچنین دربـــاره دیدگاه امــام دربــاره 
مردم ساالری و انتخابات خاطرنشان کردند: 
امام انتخابات را »فریضه دینی« می دانستند 
و در وصیت نامه خود می گویند: »عدم حضور 
در انتخابات در برخی مقاطع چه بسا گناهی 
»کوتاهی  و  باشد«  کبیره  گناهان  رأس  در 
تا  حتی  و  دنیوی  پیامدهای  مشارکت،  در 
نــســل هــای بعد داشــتــه بــاشــد کــه مستلزم 

بازخواست الهی است«.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: به لطف خداوند 
بعد از رحلت امــام، ملت ایــران عطیه الهیِ 
مردم ساالری دینی را حفظ کرده و در مقابل 
توطئه دشمنان برای جدایی مردم از نظام و 
بی اعتقاد کردن آن ها به اسالم و مردم ساالری 

دینی، محکم ایستاده اند.
برخی  افزودند: متأسفانه  آیت هللا خامنه ای 
را تکرار  ادبــیــات مختلف، حــرف دشمنان  با 

ــزوم  ــ ل از  ــی  ــاهـ گـ مـــی کـــنـــنـــد. 
ایــدئــولــوژی زدایــی و حرکت به 
ــراســی  ــرال دمــوک ــب ــی ســمــت ل
از موضع  گــاهــی  مــی گــویــنــد، 
دلــســوزی بـــرای قــداســت دین 
برخی  حتی  و  می شوند  وارد 
هم می گویند ضوابط اسالمی 
ــا مـــردم ســـاالری قــابــل جمع  ب
نیست. کسانی که این سخنان 
را تکرار می کنند، دلسوز ملت 
ایــران نیستند و به دنبال زدن 

ریشه اسالم هستند.
ایــشــان در بخش دیــگــری از 

سخنانشان با اشــاره به گرم تر شدن محیط 
بــه حضور  مـــردم  دعـــوت  گفتند:  انتخابات 
نیافتن در انتخابات با بهانه های واهی، عمل 
به خواست دشمنان است و اگر هر یک از دو 
رکن مردم ساالری و دین تضعیف شود، اسالم 

و ایران ضربه و سیلی خواهند خورد.

نابسامانی و ناکارآمدی مدیریتی را با »
انتخاب درست جبران کنید

برخی  افزودند: گفته می شود  انقالب  رهبر 
به علت فشارهای معیشتی که همه ما آن را 
لمس می کنیم، برای شرکت در انتخابات مردد 
هستند یا برخی می گویند در دوره هــای قبل 
با شوق به فردی رأی دادیم اما در آخر دوره، 
منجر به دلخوری شد، بنابراین در انتخابات 
استدالل های  مــوارد  ایــن  نمی کنیم.  شرکت 
درستی نیستند و نباید ما را از مشارکت در 

انتخابات دلسرد کند.
ایشان تأکید کردند: اگر نابسامانی، ناکارآمدی 
و ضعف در مدیریت ها وجود دارد، باید آن 
را با انتخاب درست و خوب و روی کارآوردن 
مدیریت مردمی و اسالمی جبران کرد، نه با 

شرکت نکردن در انتخابات.

حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید بر دقت در 
انتخاب و توجه به عملکرد نامزدها افزودند: 
اکتفا  نمی توان  و حرف ها  وعده ها  به  صرفاً 
کرد همچنان که در قضیه مذاکرات هسته ای 
هم که در جریان است، همواره به مسئوالن 
و به حرف ها و  برآید  کــار  به عمل  گفته ایم 

وعده ها نمی توان اعتماد کرد.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: کارآمدی را 
با حرف نمی شود تشخیص 
کرد  نگاه  باید  بنابراین  داد، 
ــا گــذشــتــه و عملکرد  ــه آیـ ک
کاندیداها، وعده های آن ها را 
تأیید و تصدیق می کند یا نه؟

توصیه هایی به نامزدهای »
انتخابات

ایشان در ادامه چند توصیه 
مهم به نامزدهای انتخابات 
کردند و با تأکید بر پرهیز آنان 
از بیان وعده هایی که از انجام 
آن ها مطمئن نیستند، گفتند: دادن وعده های 
بدون پشتوانۀ عملی جایز نیست و این گونه 
وعده ها، گناه و به ضرر کشور است؛ چون با 
محقق نشدن آن ها مردم از انتخابات و نظام 
وعده هایی  فقط  بنابراین  می شوند؛  دلسرد 

بدهید که اهل فن آن ها را تأیید می کنند.
از  حضرت آیــت هللا خامنه ای، توقع دیگر 
نامزدها را صداقت با مردم و بیان شعارهایی 
دانستند کــه در دل خــود بــه آن هـــا کامالً 
اعتقاد دارند و افزودند: کاندیداها با مردم 
صادق باشند و شعارهایی ندهند که به آن ها 

اعتقاد ندارند.
رهبر انقالب تشویق به مشارکت در انتخابات 
را وظیفه تک تک مــردم دانستند و گفتند: 
تک تک مــردم خــود را موظف بدانند همه 
آحاد مردم اعم از خانواده، دوستان و آشنایان 
را به مشارکت در انتخابات دعوت کنند و این، 

مصداق »تواصی به حق« است.
ایشان افزودند: توقع دیگر از کاندیداها این 
است که در صورت پیروزی، خود را به »عدالت 
اجتماعی«، »کاهش فاصله 
فقیر و غنی«، »مبارزه بدون 
مالحظه با فساد«، »تقویت 
تــولــیــد داخــلــی و مـــبـــارزه با 
و  بــی رویــه  واردات  و  قــاچــاق 
افــرادی که با پر کــردن جیب 
کمر  واردات  طریق  از  خــود 
تولید داخلی را می شکنند« 

متعهد بدانند.
تأکید  خــامــنــه ای  آیــــت هللا 
صراحتاً  کاندیداها  کــردنــد: 
درباره این موضوعات موضع 
بگیرند تا اگر بعد از انتخاب، 
عمل نکردند، دستگاه های نظارتی بتوانند از 

آن ها سؤال و مؤاخذه کنند.

تذکر ضروری درباره نسبت های خالف »
به برخی احراز صالحیت نشده ها

رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان یک 
تذکر ضروریِ دینی و انسانی درباره مسائل 
پیش آمده در جریان عدم احــراز صالحیت 
بیان  انتخابات  در  کنندگان  ثبت نام  برخی 
افــــرادی که  از  بــه بعضی  و گفتند:  کــردنــد 
صالحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و 
یا خانواده هایشان که خانواده های  به آن هــا 
محترم و عفیفی بودند، نسبت های خالف 
واقع داده شد که بعداً  ثابت شد آن گزارش ها 

غلط و خالف است.
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به انتشار 
این موارد در بین مردم و در فضای مجازیِ رها 
و بدون قید و بند، تأکید کردند: حفظ آبرو 
جزو باالترین حقوق انسان هاست؛ بنابراین 
خواهش و مطالبه من از دستگاه های مسئول 
این است که مواردی را که گزارش خالف واقع 
راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، 

جبران و اعاده حیثیت کنند.

:wرهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی

ناکارآمدی ها را با انتخاب درست جبران کنید

حضرت امام صادق)ع( فرمودند: »هرکه خائنى را امانت دارِ امانتى کند، او را نزد خدا س
ضمانتى نباشد«. )تحف العقول، ص۳۶0(. دقت کنیم که ریاست جمهوری چه امانت 
بزرگی است و با دست خودمان موجب خشم و سخط خداوند نشویم. 9330000852

باعرض سالم وادب. یکی از دالیل اشتیاق غلط به قاچاق کاال ارزان بودن آن است. س
درصورتی که می توان چرخه تولید داخل را طوری مدیریت کرد که هم ارزان باشد 
و هم با کیفیت عالی، به طوری که این نوع اشتیاق ها دیگر وجود نداشته باشد. 

 9220000239
مسئوالن، کارگر نانوا را فراموش کرده اند. کارگر نانوا روزمزد است و اگر هر روز10ساعت س

کنار آتش سخت کار کند شاید ماهانه 2میلیون بگیرد. کارگر نانوا هیچ مزایا، مرخصی 
و پاداش وامنیت شغلی و... ندارد. 9370000100 

با وجود کمبود برق چرا ارگان های دولتی در زمان تعطیلی باز از خاموش کردن لوازم س
برقی خودداری می کنند نمونه آن شب ها دور میدان امام حسین)ع( محلی که برای 

کارگران ساختند دائم روشن است حتی شب ها. 9380000203 
امید دارم دانش بنیان ها این راهکار را مدنظر قرار دهند. ما خودمان درگذشته س

یخچال نفتی داشتیم، تابستان گاز زیاد و برق کم وسایل سرمایشی را با مصرف 
دوگانه تغییر بدهیم. ان شاءهللا شرکت گاز استقبال کند. 9150000278 

کارشناسان : اگر در 10درصد خانه ها و بیابان های  ایران  صفحات  خورشیدی  نصب س
 شود، برق پاک  کشور با دو همسایه  شرقی  تأمین  می شود، اما کویرنشینان  محروم اند 
و دولت  باید تجهیزات  رایگان  بدهد و از محل  برق  تولیدی، پولش  را پس  بگیرد. 

9150000986
در دادگــاه بــدوی دادخواستم رد شد! در دادگــاه تجدید نظرهم رد شد. اعمال س

ماده477 براى اعاده دادرسی هم رد شد. شکایتم از سه قاضی بدوی و تجدیدنظر در 
دادسرای انتظامى قضات نتیجه داد، و پیامکی با مضمون اینکه دادسرا با احراز تخلف 
قضات، پرونده تخلفات را به دادگاه عالی انتظامى قضات ارسال کرده دریافت کردم. 
شایسته است دادگاه اخیرالذکر موارد تخلفات را احصا و در اختیار شاکی قرار دهد تا 
بشود دادخواست اعاده دادرسی داد. ارسال یک پیامک از طرف مرجع عالی مذکور 
هم ضروری به نظر می رسد. هدف شاکی از چند سال پیگیری، اثبات غلط بودن حکم 
قطعی است براى اعاده دادرسی. در شرایط کرونا و وجود مرجع عالی در تهران و شاکی 

در مشهد ضرورت ارسال پیامک را دو چندان می کند. 9150000625 
خواستم بگم آقای عراقچی وهیئت همراه تا کی می خوان به این مذاکرات در وین س

ادامه بدهند، تا کی می خوان چشم امید به آمریکا داشته باشند، تمام کشور در این 
هشت سال به فنا رفت. 9150000158

کم بیچاره بودم، از بی آبی ناله کنم، از قطع برق چاه موتور ناله کنم. کالغ ها س
تمام زراعتمان را می خورند. حال من ماندم با زمین خشک بی آب و علف، 
باید باز هم خدا را شکر کنم که از این بدتر به سرم نیامده است. 9150000936

مؤسسه »کیو« که یکی از مراکز افکارسنجی ملی در سطح کشور است، اعالم س
کرد بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی پیش از برگزاری مناظره، حدود 42 درصد 
از کسانی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند یا هنوز تصمیم نگرفته اند، 
در صورت شرکت در انتخابات به رئیسی رأی خواهند داد. همچنین حدود 4۳ 

درصد، گزینه مورد نظر خود را انتخاب نکرده اند.
سیدحسن خمینی متولی مرقد امام خمینی با اشاره به سخنان اخیر رهبر س

معظم انقالب درباره »نقش مردم در جمهوری اسالمی«، گفت: من باید قدردانی 
و عرض ارادت کنم خدمت رهبر معظم انقالب که در سالگرد ارتحال امام این 
مسئله را خوب توضیح دادند؛ چرا که شاهد بودیم خیلی ها می خواستند در این 
آب گل آلود مسائل سیاسی انتقام خودشان را از جمهوریت بگیرند و فراموش 

کرده بودند میراث بزرگ امام »جمهوری اسالمی« است. 
رئیسی که به مناسبت شهادت امام صادق )ع( برای سخنرانی به مدرسه عالی س

شهید مطهری رفته بود، گفت: خانواده ام اشک ریختند که وارد عرصه انتخابات 
نشو، ولی به آنان گفتم تکلیف من چیز دیگری است. رئیسی همچنین در واکنش 
به مسائل مطرح شده در مناظره گفت: قرار نیست با تهمت و افترا متوقف شویم.

در نظرسنجی آنالین سایت اصالح طلب عصر ایران که تا لحظه تنظیم این س
خبر، حدود 200 هزار نفر در آن شرکت کرده اند، ۶۹ درصد مردم رئیسی را برنده 
مناظرات دانسته اند. حدود 17 درصد نیز همتی را دارای عملکرد بهتری توصیف 
کرده اند. همچنین در نظرسنجی سایت اصالح طلب انتخاب نیز با جامعه آماری 
حدود 55 هزار نفر، حدود ۳4 درصد نیز اعالم کرده اند به رئیسی رأی خواهند داد.

کمال رحمانی رئیس شورای هماهنگی ستادهای رئیسی در خوزستان گفت: س
احتمال هایی وجود دارد که آقایان قاضی زاده و زاکانی به نفع آیت هللا رئیسی 

انصراف دهند، البته سیاست وی مبنی بر انصراف نامزدها نیست.
سعید جلیلی با بیان اینکه من از صداقت آقای همتی خوشم آمد گفت: ایشان س

گفتند خیلی از مواردی که نامزدهای دیگر می گویند امکان پذیر نیست و نمی شود. 
بر همین مبنا من از ایشان درخواست کردم در محضر مردم مناظره کنیم؛ چون 

ما مدعی هستیم می شود.
وهاب عزیزی دبیرکل جهادگران ایــران اسالمی در واکنش به اسامی مطرح س

شده برای شهرداری تهران گفت: شورای شهر، پادگان و حیات خلوت سیاسیون 
نیست، بلکه شورای شهر جای نخبگان، متخصصان و کارشناسان است.

بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران اعالم کرد: پس از دعوت س
آقای زاکانی از آقای همتی برای مناظره، ما در نامه ای آمادگی خود برای میزبانی 
این مناظره در دانشکده اقتصاد این دانشگاه اعالم کردیم اما پس از تماس های 
مکرر با ستاد آقای همتی، گفتند که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری حاضر 

به مناظره با آقای زاکانی نیست.

پس از حریق گسترده و با ایثار آتش نشانان 

پاالیشگاه تهران به مدار خدمت بازگشت
تهران  تــنــدگــویــان  شهید  پــاالیــشــگــاه 
دچــار  گذشته  چهارشنبه  عصر  کــه 
ــود، با  آتــش ســوزی گسترده ای شــده ب
فــداکــارانــه پرسنل  و  تــالش 24ساعته 
به  و  شد  حریق  اطفای  آتش نشانی، 
مدار خدمت رسانی بازگشت. این اتفاق 
پس از آن رخ داد که 12 خرداد یکی از 
خطوط اضطرار گاز مایع در پاالیشگاه 
حریق  دچــار  تهران  تندگویان  شهید 
شد. بر اساس گزارش ایرنا، علت حادثه که البته خوشبختانه مصدومی نداشت، 
نشت مخزن بود. گفته می شود در صورت انتقال حریق به مخازن LPG، انفجار 
آن ها تخریبی معادل یک زلزله هشت ریشتری ایجاد می کرد که خوشبختانه از 
این مسئله با فداکاری نیروهای آتش نشانی جلوگیری شد و از ظهر شنبه این 
پاالیشگاه به مدار خدمت رسانی بازگشت. وزیر نفت پس از بازدید میدانی از 
وضعیت اطفای حریق، در توییتی تأکید کرد: باید در اسرع وقت علل این حادثه 
بررسی، مستندسازی و از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود. حامد آرمانفر 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران نیز در اظهارنظری تأکید کرد: »خوشبختانه 
حادثه مذکور هیچ گونه مصدوم و تلفات انسانی دربر نداشته و با توجه به اینکه 
شرکت از پوشش مناسب بیمه تأسیسات برخوردار است، هماهنگی الزم با 
شرکت بیمه گر برای ارزیابی و جبران خسارت انجام شده اســت«.  همچنین 
به گزارش تسنیم، ناو پشتیبانی »خارک« متعلق به نیروی دریایی ارتش پس 
از بازگشت از مأموریت دریانوردی در حوالی بندر جاسک دچار حریق شد و 
باوجود همه تالش ها برای خاموش کردن آتش، ناو خارک غرق شد. در این حادثه 
کارکنان کشتی به ساحل منتقل شدند و به کسی آسیبی نرسید، هرچند تالش 
شناورها و دستگاه های کشوری و لشکری برای خاموش کردن آتش و نجات این 

شناور بی نتیجه ماند. 

 حجت االسالم والمسلمین مروی 
تولیت آستان قدس رضوی:

 نباید در هر مسئله ای از 
 رهبر معظم انقالب و 
والیت فقیه هزینه کرد

ویژه برنامه  در  رضــوی  قــدس  آستان  تولیت 
ــام خمینی و  ــ ســـالـــروز رحــلــت حــضــرت ام
گرامیداشت سالروز قیام 15 خرداد که در حرم 
مطهر امام رضــا)ع( برگزار شد، گفت: رهبر 
معظم انقالب، صیانت از آرای مردم را یکی از 

وظایف بزرگ خود می دانند.
ــوز، حــجــت االســالم  ــیـ ــان نـ ــتـ ــه گــــــزارش آسـ بـ
والمسلمین احمد مــروی، 15 خــرداد 1۳42 را 
مقطع تاریخی بسیار مهم و آینده ساز برای 
ملت و کشور ایران دانست و افزود: پیش از این 
تاریخ، اقدامات اعتراضی نسبت به ظلم های 
حکومت پهلوی صورت می گرفت، اما شاخصه 
و تفاوت مهم 15 خــرداد با دیگر حرکت های 
اعتراضی و انقالبی ملت ایران پیوند عمیق مردم 

با دین و روحانیت بود.
تولیت آستان قدس رضــوی اظهار کــرد: امام 
آگـــاه و  بـــزرگ،  را ملتی  ایـــران  خمینی، ملت 
توانا می دانست و به آن هــا اعتماد داشــت و 
خوش بین بود و این اعتماد از ابتدای نهضت تا 

زمان ارتحالشان ادامه داشت.
در  نیز  انقالب  رهبر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مقاطع مختلف هرکجا رأی مردم بوده، ضمن 
دعوت ملت به حضور از آرای مردم صیانت 
کرده اند، عنوان کرد: در طول ۳2 سال رهبری 
انتخابات گوناگونی در کشور برگزار  ایشان، 
از  مختلفی  اندیشه های  و  سالیق  و  شــده 
جناح های گوناگون سیاسی در مجلس شورای 
اسالمی حضور یافتند و ریاست جمهوری 
هیچ کس  به طوری که  گرفته اند،  به دست  را 
نمی تواند بگوید در انتخابات پس از انقالب 
تنها یک فکر، اندیشه و سلیقه پیروز بوده و 

روی کار آمده است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه 
در تمامی انتخابات  برگزار شده، رهبر معظم 
انقالب بدون توجه به سلیقه و گرایش افراد 
پیروز، با شجاعت، تدبیر و استدالل از آرای 
مردم صیانت کردند، گفت:  هنگامی که در 
سال 7۶، کسی روی کار آمده بود که با سلیقه 
برخی موافق نبود، عده ای زمزمه هایی را آغاز 
کردند و حتی به رهبر انقالب نامه نوشتند 
انتخابات  نتیجه  ایشان  که  می خواستند  و 
سال 7۶ را باطل اعالم کنند، اما آقا فرمودند: 
را  مـــردم  رأی  و  آرا  از  حفاظت  و  »صیانت 
وظیفه خود می دانم، مگر می توان به رأی مردم 
ــود؟« و ایــن همان تعبیری بــود که  بی اعتنا ب
بعدها فرمودند »رأی مردم، حق الناس است«.
حجت االسالم والمسلمین مروی خاطرنشان 
کــرد: در ســال 88 نیز رهبر انقالب در پاسخ 
به افرادی که به دنبال ابطال انتخابات بودند، 
فرمودند: »من از آرای مردم صیانت می کنم، 
کما اینکه در سال 7۶ نیز از رأی مردم صیانت 
کردم، اگر ادعای تقلب دارید دلیل بیاورید، چند 
صندوق و منطقه که معترض به تقلب در آنجا 
هستید با حضور نمایندگان شما بازشماری 
شود، اگر در آن ها تقلب ثابت شد، رأی گیری 
را باطل خواهم کــرد، اما به صرف اینکه یک 
سلیقه ای روی کار آمده و سلیقه دیگر پیروز 
نشده، نمی توانم آرای مــردم و این حق الناس 

عظیم را نادیده بگیرم«.
وی ابراز کرد: رهبر معظم انقالب در انتخابات 
سال 7۶ فرمودند: »سجده شکر در پیشگاه 
مردم  این گونه  که  می گذارم  زمین  بر  خداوند 
شرکت کردند«. این نشان می دهد ایشان به 
دنبال حضور و نقش آفرینی حداکثری مردم در 
عرصه های مختلف انقالب هستند. چه کسی 
در طول این سال ها از رهبری معظم انقالب 
قوی تر، منطقی تر و با شجاعت تمام از رأی مردم 

و مردم ساالری دینی دفاع کرده است؟
تولیت آستان قدس رضــوی با اشــاره به این 
که  انــقــالب  معظم  رهبر  سخنان  از  بخش 
فرمودند تذکری »اخالقی و انسانی« می دهم، 
ــن معناست کــه از  ــن سخن بــه ای گــفــت: ای
موضع رهبری و سیاسی ورود نمی کنم، چرا 
که اگر رهبری می خواستند از موضع حکومتی 
ورود کنند، همان روزهــای نخست ورود پیدا 
مــی کــردنــد، رهــبــر معظم انــقــالب از موضع 
اخالقی و انسانی به عنوان حاکمی عادل در این 
قضیه وارد شدند. حجت االسالم والمسلمین 
مناسبت  بــه  گذشته  روز  همچنین  مـــروی 
سالروز شهادت حضرت امام جعفرصادق)ع( 
در مراسمی که از سوی شورای عالی و مدیریت 
حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه نواب 
برگزار شد، به ابعاد زندگی سیاسی، علمی و 

معنوی امام صادق)ع( پرداخت.
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کوتاه از انتخابات

خبر
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خبـر

در جریان عدم احراز 
صالحیت ها، به بعضی 

از افراد، ظلم و جفا شد 
و به خانواده هایشان 

نسبت های خالف واقع 
داده شد که بعداً  ثابت 
شد آن گزارش ها غلط 

و خالف است

بـــــــرش

اگر نابسامانی و ضعف 
در مدیریت ها وجود 

دارد، باید آن را 
با »انتخاب درست 
و خوب« و »روی 

کارآوردن مدیریت 
مردمی و اسالمی« 

جبران کرد نه با شرکت 
نکردن در انتخابات

بـــــــرش

دادن وعده های 
بدون پشتوانۀ عملی 

جایز نیست و این گونه 
وعده ها، گناه و به 

ضرر کشور است چون 
با محقق نشدن آن ها 
مردم از انتخابات و 

نظام دلسرد می شوند

بـــــــرش

 کارآمدی را با 
»حرف« نمی شود 

تشخیص داد، بنابراین 
باید نگاه کرد که آیا 

»گذشته« و »عملکرد« 
کاندیداها، وعده های 

آن ها را تأیید و 
تصدیق می کند یا نه؟

بـــــــرش
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 تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن به دلیل شرایط کرونا  محمد اسالمی، وزیر راه در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: مصوبه تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد. وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی تغییراتی در خصوص شرایط تمدید 
قراردادهای اجاره مسکن در نظر دارد، تصریح کرد: این تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح می شود و نتیجه آن را به زودی اعالم خواهیم کرد. در جلسه آینده ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد،  تصمیم های 

جدید ستاد ملی مقابله با کرونا پس از تصویب برای اجرا ابالغ خواهد شد. وی همچنین از تصویب پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد.

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

از  بازار خودرو که  افرازه  طرح ساماندهی  مینا   
سوی مجلس یازدهم در راستای بهبود شرایط بازار 
خودرو ارائه شد، پس از بررسی و چکش کاری های 
به  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  در  الزم 
گفته  براساس  راستا،  همین  در  رسید.  تصویب 
روح هللا ایزدخواه، رئیس کمیته خودرو کمیسیون 
بررسی  و معادن مجلس، طرح در صف  صنایع 
با  گفت وگویی  در  دارد.  قرار  مجلس  صحن  در 
حجت هللا فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن، به بررسی مهم ترین مسائل و موانع بهبود 
عرضه  شورای رقابت،  نقش  بازارخودرو،  شرایط 
خودرو در بورس کاال و اثرات اجرایی شدن آن بر 

وضعیت بازار پرداخته ایم.

مهم ترین مسائل و علل نابسامانی بازارخودرو   
را ناشی از چه عواملی می دانید؟ 

متأسفانه به میزانی که تقاضا برای خرید خودرو 
در جامعه وجود دارد، تولید و عرضه انواع خودرو 
همین  و  نمی گیرد  صــورت  خــودروســازهــا  توسط 
 تناسب نداشتن میان عرضه و تقاضا سبب شده 
این باره  در  ثانویه ای  یا  بازارسیاه  شاهد  همواره 
باشیم. از سوی دیگر همین عامل موجب شده 
میان قیمت کارخانه ای خودروها با قیمت حاشیه 
بازار فاصله فاحشی را شاهد باشیم، بدین صورت 
که همواره یک قیمت حاشیه بازار وجود دارد که 

بیشتر از قیمت اعالمی خودروسازهاست.
اول  مشکل  در  ریشه  شاید  کــه  بعدی  مسئله 
داشته باشد، این است که در کشور ما به خودرو 
کــاالی سرمایه ای نگاه می شود و  به  صــورت یک 
حــوزه خودرو  در  بتوانند  اینکه  با هدف  بسیاری 
با  و  آن می شوند  بــازار  وارد  کنند،  سرمایه گذاری 
ثبت نام خودرو به نام خودشان یا دیگر افراد، در 

این عرصه سرمایه گذاری می کنند.
نسبت  تقاضا  مــی شــود  مــوضــوع سبب  همین   
بــرود و خودرو  باالتر  به مصرف و عرضه خــودرو 
طریق  از  واقعی  مصرف کننده  دست  به  تولیدی 
کــارخــانــه نــرســد. ایـــن در حــالــی اســـت کــه چون 
تولیدکنندگان  از  بسیاری  کارخانه های  ظرفیت 

محدود است و نمی توانند نیازهای بازار را سریعاً 
مجبورند  افــراد  بنابراین  کنند؛  تأمین  کارخانه  از 

خودرو را از بازار آزاد با قیمت گران تر تهیه کنند.
ــود  ــل وجــ ــیـ ــه دلـ ــ ــت ب ــ ــن اسـ ــ ــر ایـ ــگـ مــشــکــل دیـ
و عمالً  بوده  قبل  که در سال های  سیاست هایی 
هم منع قانونی ندارد، سیاست گذاری و ریل گذاری 
اشتباهی صورت گرفته که دولت ها اجازه واردات 
خودرو به میزانی که بتوانند بازار خودرو را متعادل 
کنند، نداشته اند. در حقیقت عدم همخوانی میزان 
تولیدات و عرضه و تقاضای محصوالت خودرویی 
از فاصله و شکافی است که وجــود دارد؛  ناشی 
خودرو  واردات  با  می توان  را  فاصله  این  بنابراین 
بحرانی تر  ــازارخــودرو  ب وضعیت  تا  کــرد  مدیریت 
واردات  به  وسیله  تنظیم بازار  این  حال  با  نشود. 
نه تنها  زیــرا  نیست  امکان پذیر  عمالً  نیز  خــودرو 
بسیار  خــودرو  واردات  از  ناشی  گمرکی  عــوارض 

گران است بلکه دولت ها با اعمال محدودیت ها 
سبب شده اند واردات خودرو به  گونه ای که بتواند 

موجب تنظیم بازار شود، وجود نداشته باشد. 

توسط    قیمت گذاری ها  و  اقــدام هــا  نظرتان  به 
شورای رقابت و ورود این شورا به تعیین قیمت ها، 

چاره ساز مشکالت حوزه خودرویی خواهد بود؟
مسئول  و  متولی  شورای رقابت  حاضر  حــال  در   
قیمت گذاری در بحث خودروهای داخلی است، 
از آن  موضوعی که هم خودروسازها و هم مردم 
گالیه دارند. خودروسازها مدعی اند شورای رقابت 
تمام شده محصوالت  قیمت  و  تــورم  با  متناسب 
در کارخانه ها قیمت گذاری نمی کند و قیمتی که 
این شورا در نظر می گیرد بسیار پایین تر از قیمت 
مردم  دیگر،  ســوی  از  کارخانه هاست.  تمام شده 
توسط  کــه  قیمت هایی  افــزایــش  بــه  نسبت  نیز 

شــورای رقــابــت مــطــرح مــی شــود و مــجــوز افــزایــش 
کــارخــانــه دارهــا و  بــه  بـــرای چندین مــاه  را  قیمت 
نارضایتی شدیدی  ابــراز  مــی دهــد،  خــودروســازهــا 
از عملکرد شــورای  هــر دو طــرف  عــمــالً  و  دارنـــد 
ناراضی هستند. بسیاری معتقدند اصالً  رقابت 
ورود  قیمت گذاری  عرصه  در  نباید  شورای رقابت 
کند و تنها باید زمینه رقابت را در کشور فراهم 
سازد، بدین صورت که ظرفیت های رقابت را فعال 

و دراین باره تصمیم سازی و سیاست گذاری کند.

مهم ترین محورهای طرح ساماندهی بازارخودرو   
و آخرین وضعیت آن به چه صورتی است؟

کرد،  کــار  به  که شــروع  زمانی  از  یازدهم  مجلس 
طرحی را در دست بررسی قرار داد که هنوز هم در 
جریان است و جلسات متعددی با خودروسازها، 
و  دولــت  با  خــودرو  بخش  فعاالن  و  قطعه سازان 

شده  بــرگــزار  آن  دربـــاره  صمت  وزارت  مجموعه 
است. بدین ترتیب راهکار پیشنهادی مجلس این 
بود که خودرو در بورس عرضه شود تا در نتیجه 
آن قیمت گذاری خودروها رقابتی و آزاد شود؛ زیرا 
امکان  شوند،  عرضه  ــورس  ب در  خــودروهــا  وقتی 
اعمال کنترل ها در آنجا بیشتر است. همچنین 
سازوکارهایی در طرح دیده شده که مثالً براساس 
آن هر فردی تا سه سال نمی تواند خودرو دیگری 
را برای بار دوم از بورس خریداری کند یا بفروشد. 
البته این طرح برای دوران نابسامانی بازار است و 
وقتی شرایط بازار خودرو بهتر شود، دیگر نیازی به 
اجرای آن نیست؛ بنابراین با اجرایی شدن طرح، 
تنها کسانی به سمت بورس خودرو می روند که 
مصرف کننده واقعی باشند. عالوه بر آن، طرح این 
را در نظر گرفته که مردم بتوانند قیمت تمام شده 
خودروها و آنالیز ساخت آن را به  صورت برخط در 
سایت مشاهده کنند و بدانند قیمت خودرو مورد 
نظر در بورس چقدر است. بناست همین روند به 
مبنای رقابت در بورس تبدیل شود تا هر کسی که 
درصدد خرید خودرو است، بتواند با همان قیمت 

حاکم در بورس خریداری و رقابت کند.
طرح ساماندهی بــازار خــودرو، طرح کاملی است 
راهــکــارهــای بحث های  هــمــچــون  مــوضــوعــاتــی  و 
فــروش و کیفیت نیز در  از  ایمنی، خدمات پس 
کارشناسی  حوزه های  در  طرح  است.  آمده  طرح 
همچنان در حال بحث است و کمیسیون صنایع 
با  را  متعددی  جلسات  اخیر  هفته های  در  نیز 
خودروسازها داشته و مباحث کارشناسی کماکان 

جریان دارد.
شاه بیت طــرح، عرضه خــودرو در بــورس است و 
یکی از دالیل طوالنی شدن بررسی و تصویب آن 
در صحن، وجود مخالفت ها و موافقت های جدی 
این  استدالل مخالفان طرح  اســت.  ــاره طرح  درب
است که چنین طرح و سازوکاری وجود نــدارد و 
تابه حال نمونه مشابهی نداشته است، به همین 
اجرا  به درستی  اجــرا  زمــان  در  دارد  امکان  دلیل 
نشود. در مقابل، موافقان طرح نیز معتقدند شاید 
تنها سازوکار تنظیم بخشی بازار خودرو در شرایط 
فعلی، عرضه خودرو در بورس باشد. بدین ترتیب 
اگر بتوان این اختالفات را رفع و نظرات موافقان 
و مخالفان را به یکدیگر نزدیک کرد، شاید از آن 

قانونی استخراج شود که مفید باشد.
ــرار اســت بــر همین تولید  بــا ایــن تفاسیر، اگــر ق
داخلی خودرو یعنی عرضه و تقاضای داخلی اتکا 

داشته  بورس  مانند  راهکاری  آن  برای  باید  کنیم 
باشیم تا بتوان بازار خودرو را تنظیم کرد؛ اما اگر 
به دنبال انجام چنین راهکاری نیستیم، باید خأل 
و فاصله موجود بین تولید و تقاضای خودرو را با 
واردات خودروهای خارجی پر کنیم تا بازار تنظیم 
شود. عالوه بر این ها، می توان جذابیت بازارخودرو 
را کاهش داد تا افراد در حوزه خودرو سرمایه گذاری 
انجام ندهند و سرمایه ها به حوزه های دیگر گسیل 
خــودرو  تقاضای  و  مطالبه  کسانی  عمالً  و  شــود 

داشته باشند که مصرف کننده واقعی هستند.

به نظرتان اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو   
چه اثراتی بر بازار خواهد داشت؟

اجرای این طرح چند تأثیر اساسی بر بازار خودرو 
دارد، نخست اینکه خودرو را از کاالی سرمایه ای 
می کند.  تبدیل  مصرفی  کــاالی  یک  به  و  خــارج 
مورد دیگر اینکه، با اجرایی شدن آن تنها کسانی 
وارد می شوند که  ــورس  ب بــه  ــرای خرید خـــودرو  ب
مصرف کننده واقعی هستند. عالوه بر آن، به نظرم 
وقتی خــودرو در بــورس عرضه می شود قیمت را 
متعادل و منطقی می کند. در واقع عرصه بورس، 
عرصه رقابت است و همین طرح موجب می شود 
کیفیت و خدمات پس از فروش هم مورد توجه 
خودروسازها قرار بگیرد. به نظرم این طرح می تواند 
اینکه  به  بزند، مشروط  را رقم  مــوارد گفته شده 
قــانــون بــه خــوبــی اجـــرا شـــود؛ بنابراین اگــر رونــد 
روالی  به همین  اجــرای محتوای طرح  و  تصویب 
می تواند  شــود،  اجرایی  و  تصویب  گفته شد  که 
و  قیمت ها  تنظیم گری  عرصه  در  را  نتایج خوبی 

متناسب سازی آن داشته باشد.

ــورس موجب تشدید    ب در  خـــودرو  آیــا عرضه 
قیمت ها و نابسامانی بازار خودرو نخواهد بود؟

به نظرم این گونه نیست، زیرا از آنجایی  که خودرو 
نمی تواند  کسی  دیگر  می شود  عرضه  بــورس  در 
خـــودرو خــریــداری و در انــبــار دپــو کند و شرایط 
بنابراین  گــذاشــتــه مــی شــود؛  و ضــوابــط خــاصــی 
سوءاستفاده ها  مــی شــود  مــوجــب  عــامــل  همین 
را  خـــودرو هـــا  نتوانند  ســـوداگـــران  و  نیاید  پیش 
بدین ترتیب  بفروشند.  آن  واقعی  ارزش  از  باالتر 
به  نوعی خودبه خود  در طرح  تعیین شده  شروط 
تقاضا  کــه  زمــانــی  و  می کند  مــحــدود  را  تقاضا 
می توانند  بهتر  تولیدکننده ها  ــود،  شـ مــحــدود 
کنند. تولید  را  واقــعــی خـــودرو  تــقــاضــای  مــیــزان 

آسیب شناسی بازارخودرو و تأثیر اجرایی شدن طرح مجلس بر آن، در گفت وگو با سخنگوی کمیسیون صنایع  

عرضهخودرودربورسقیمتهاراتنظیممیکند
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      صفحه 3

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی 
کیفی تامین کنندگان

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد گوشت درجه یک و مورد تایید اداره دامپزشکی خود را به شرح 
جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی  در قالب دو مناقصه مجزاء از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید .

سپرده شركت در مناقصه )ریال(شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف

خرید30.384  کیلوگرم گوشت سفید درجه یك و مورد تائید اداره دامپزشكی1
2951750.000.000)ران و شینسل منجمد و بسته بندی شده مرغ (

خرید 11.282 کیلوگرم گوشت قرمز درجه یك غیر منجمد و مورد تائید اداره 2
2952900.000.000دامپزشكی )قلوه گاه گوسفندی ، گوشت ران و سردست گوساله(

متقاضیان می توانند جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه)یک یا هر دو مناقصه( از تاریخ 1400/03/17 لغایت 1400/03/24 
به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- جهت دریافت اسناد مناقصه بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای کاری از ساعت8 الی15 و یا از 
طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن)33563050-051 ( و )  9-33563501-051 داخلی )4021((

2-محل دریافت و  تحویل اسناد مناقصه: شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور ، دبیرخانه کمیسیون 
معامالت در روزهای کاری از ساعت 15

الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 ساعت 14 می باشد .
)شرکت ایران خودروخراسان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(

)هزینه درج یک نوبت آگهی روزنامه بر عهده برندگان مناقصه است(
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ارتباطات و امور بین الملل
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               آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( )مناقصه شماره  1400/438(
                                                                                                                                نوبت اول

1ـ موضوع مناقصه: تکمیل سوله شماره دو انبار کاال
2ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- کد پستی 94156-75949
3ـ نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارك: از پیمانکاران واجد شرایط )دارای گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری رشته ابنیه، گواهینامه معتبر صالحیت 
ایمنی پیمانکاران، ظرفیت آزاد کاری و ریالی، توانایی مالی، تخصص و سابقه کاری مرتبط( دعوت به عمل می آید جهت شرکت در این مناقصه از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.
* تهیه، تکمیل و بارگذاری مدارک خواسته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی صرفًا تا تاریخ 1400/04/03 امکان پذیر است. ضمنًا ضروری 

است اسناد و مدارک مربوطه پس از درج مهر و امضای الکترونیکی مجاز، با کیفیت مطلوب در سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.
** تحویل اصل ضمانت نامه شـرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از جلسـه بازگشـایی پاکت ها الزامی است و در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در 

مهلت مقرر، مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
***  شرکت های دارای هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

**** مطابق بند الف ماده 5 قانون "حداکثر اسـتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشـور و حمایت از کاالی ایرانی"، ارجاع کار صرفًا به مؤسسـات و شرکت 
های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده 4 این قانون )سامانه توانیران( مجاز است.

ـــ/475/521/683 ریال  4- نـوع و میـزان تضمین شـرکت در فرآیند ارجـاع کار: مطابق با بند الف مـاده 5 آئین نامه تضمیـن معامالت دولتی به مبلغـ 
)چهارصد و هفتاد و پنج میلیون پانصد و بیست و یک هزار و ششصد و هشتاد و سه ریال( می باشد.

5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد مناقصه بر اساس فهارس بهای سال 1400 به مبلغ: ـــ/9/510/433/646 ریال )نه میلیارد و پانصد و ده میلیون و چهارصد 
و سی و سه هزار و ششصد و چهل و شش ریال( می باشد.

6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1400/03/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.
شماره مرکز تلفن: کد شهری )058(  9-32403333    تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاکس امور قراردادها: 32403342

کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 52350253                                                                                             شناسه آگهی 1142990                        
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی

 شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران در نظر دارد خرید 18 تن پالستیک شیت از جنس نرم و منعطف با ضخامت 
31 /0 میلیمتر و ابعاد 4 /22 × 2 /35 سـانتیمتر را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا شرکت کنندگان در 
مناقصه باید ابتدا اسـناد مناقصه را از تاریخ 10 /3 /1400 تا سـاعت 12 مورخ 18 /3 /1400 از طریق سـامانه دولت 
دریافت و پس از درج پیشنهاد قیمت و مستندات در سامانه مذکور، پاکات »الف« را بصورت الکترونیکی بارگذاری 
و سـپس پاکت مذکور را بصورت  فیزیکی تا سـاعت 12 روز یکشنبه مورخ 30 /3 /1400 به دبیرخانه شرکت سهامی 
چاپخانه دولتی ایران تحویل و رسـید دریافت نمایند همچنین پاکات »ب« و »ج« را فقط بصورت الکترونیکی در 
سامانه تدارکات بارگذاری نمایند . )بدیهی است دریافت اسناد مناقصه پس از مهلت قید شده مقدور نمی باشد.( 
ضمنًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000 /000 /800 ریال می باشد که می بایست با ارائه اصل ضمانتنامه بانکی در 

پاکت »الف« ارسال گردد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه شـامل دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات 
از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اسـت مناقصـه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 88969737 

و 85193768
زمان بازگشایی پاکات ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1 /4 /1400 در اتاق کمیسیون معامالت شرکت سهامی 

چاپخانه دولتی ایران می باشد. 
آدرس: تهران، میدان امام حسین )ع(، خیابان اقبال الهوری، جنب پارک خیام، پالک 29

کدپستی: 1714744153 تلفن: 33349079                                                                  شناسه آگهی 1142772   م الف 835
شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

آگهی تجدید مناقصه خرید 18 تن پالستیک شیت از جنس نرم و منعطف
با ضخامت 31 /0 میلیمتر و ابعاد 4 /22 × 2 /35 سانتیمتر

بشماره فراخوان: 2000001065000011
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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   دوشنبه 17 خرداد 1400 26 شوال 1442 7 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9545 

نگاهی به باورهای اساطیری درباره ماهی که با دوگانگی پیوند دارد 

سوسن  هایی برای دو پیکر  
ــا، شش  ــاور پــــدران و مـــــادران مـ ــ در ب
)یـــا هــفــت( وجـــود نــامــیــرا، در تدبیر 
ــد کــه هر  ــ کــارهــای جــهــان نقش دارن
کــدام از آن هــا، تجلی یکی از صفات 
خداوندی هستند. این وجودهای نامیرا 
»اَمشاسپند« خوانده می شوند و گاه از 
آن ها با صفت »اَنوشه« یا »وَرجاوند« 
یاد می شود که اشاره به جاودانگی آن ها 

دارد.
بهمن )وَهومن/ نهاد نیک( نگهبان مردم، چراگاه ها و جانوران است؛ اردیبهشت 
)اَشه وَهیشته/ بهترین راستی( نگهبان زمین و نظم آن؛ شهریور )خَشتره ویریه/ 
کشور آرزو شده( نگهبان فلزات، فره ایزدی و یاری رسان شهریاران دادگر؛ اسفند 
)سپنته آرمیتی/ فروتنی مقدس( دارنده خرد کامل؛ و خرداد)هئوروَتات/ رسایی، 
کمال و تندرستی( و اَمرداد )اَمرتات/ بی مرگی و جاودانگی( پاس  دارندگان آب ها 
و گیاهان و سرسبزی. در باور به دینان، سپندمینو )نور/ نیروی زندگی( هم به این 

جمع شش گانه می پیوندد. 
خرداد، نام پنجمین امشاسپند است. نام او، عموماً با نام امرداد همراه است. 
خرداد و امرداد، در کنار اسفند، سه امشاسپندی هستند که در قالب زن، تصویر 
می شود. خرداد و مرداد همچنین با اسطوره هاروت و ماروت برابر دانسته می شوند 

که در اساطیر سامی و نیز در کالم هللا به آن اشاره شده است. 
امشاسپند خرداد نگاهبانی و نگاهداری آب های روان را هم بر عهده دارد. اوست 
که به مردمان کمک می کند تا تشنگی را از خود دور کنند؛ برای همین هم هر گاه 
آب گوارایی نوشیده  شود، به روان این امشاسپند درود فرستاده می شود. شکلی از 

این سنت کهن ایرانی، به روزگاران معاصر هم رسیده است... .
پدران و مادران ما همچنین به هر کدام از این امشاسپندان، گلی نسبت می داده اند. 
»یاس سپید« ویژه امشاسپند بهمن بوده است؛ »مرزنگوش« ویژه اردیبهشت، 
»شاه اسپرغم« )شاه اسپرم یا ریحان عروسان( ویژه شهریور، »بید مشک« برای 

اسفند و »زنبق« برای امرداد. 
»سوسن« یا لیلیوم، گل خرداد است. سوسن سفید یا سوسن آزاد، گلی است 
که در مراتع سرسبز می روید و نماد پاکی و پاکیزگی زمین هم هست و از این 
منظر با ایزدبانو آناهیتا هم نسبت پیدا می کند؛ چنان که خویشکاری خرداد هم 
بی ارتباط با آناهیتا نیست. به نظر می رسد تقدس گل سوسن در آیین مسیح و 
نسبت دادن آن با مریم مقدس، ارتباطی با این باور کهن ایرانی دارد؛ چنان که 
می دانیم بسیاری از باورهای کهن که ریشه در اساطیر ایران  زمین دارند، با راهیابی 
به آیین مسیح، در سراسر جهان منتشر شده اند. سوسن، گل ملی کشور واتیکان 

هم هست. 
در ادبیات کهن فارسی اما نوعی دوگانگی پیرامون این نماد وجود دارد. سوسن، هم 

نماد سخنوری است و هم نماد خاموشی و سکوت؛ 
ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد/ چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

در حالی که گفته می شود احتماالً بین واژه سوسن و شهر شوش )با نام کهن 
شوشن( ارتباطی وجــود دارد، اما سوسن عمدتاً در این سوی ایــران  زمین، در 
دامنه های البرز می روید. شناخته  شده ترین جایی که رویشگاه سوسن آزاد به 
شمار می آید، روستای »داماش« در گیالن است؛ جایی که عالوه بر سوسن آزاد، 
گونه ای دیگر از سوسن موسوم به »سوسن چلچراغ« هم می روید. زمان گلدهی 

این سوسن ها در همین خرداد ماه است. 
خرداد ماه در گاه شماری کهن، منطبق »جوزا«ست؛ به بیان دیگر از دید ناظر 
زمینی، خورشید در این ماه در حال عبور از صورت فلکی دو پیکر است؛ دقیق تر 
آنکه دست کم 2هزار سال پیش از میالد، خورشید در سومین ماه پس از اعتدال 
بهاری )نـــوروز( از صــورت فلکی جــوزا می گذشته اســت؛ امــا گــذر هــزاره هــا، این 
نقش بندی کهن را مختصری دگرگون کرده است. حاال در روزگار ما، خورشید در 

بخشی از گذر خود در خرداد ماه، از صورت فلکی ثور)گاو( عبور می کند. 
به نظر می رسد در هزاره های پیشین، تقویم رویدادهای نجومی، چندان منطبق بر 
وضعیت فعلی نبوده است؛ هم یافته های نوین دانش نجوم رصدی و هم اعوجاج 
در تفسیر برخی اساطیر، بر این مهم، صحه می گذارند؛ چنان که مثالً ظهور دوباره 
ستاره تیشتر یا شباهنگ یا شعرای یمانی در آسمان شب، که در جهان اساطیر 

همزمان با آغاز بارش های بهاری بوده، امروز انطباقی بر این موعد ندارد. 
در این میان به نظر می رسد صورت فلکی جوزا هم 6 هزار سال پیش از میالد، در 
آغاز پیدایش دانش تنجیم و توجه به دایره البروج،  بر اعتدال بهاری منطبق بوده 
است. نماد دو پیکر هم بیشتر از آنکه اشاره ای به اسطوره هاروت و ماروت باشد، 
می تواند یادآور دوگانه باستانی اهورایی و اهریمنی، روشنایی و تاریکی و نو و کهنه 

باشد که کامالً با مفهوم آیین کهن نوروز همخوانی دارد.

خواندنی ها 

از سختی ها، نگاه های جدیدی زاده می شود  افشین بختیار، هنرمند عکاس پیشکسوت در پاسخ به این پرسش که آیا کرونا تأثیری در نگاه عکاسانه او داشته است، می گوید: عکاسی که قرار است نگاهش 
را به خاطر این گونه مسائل از دست دهد، اصالً نگاه نداشته باشد بهتر است. اتفاقاً معتقدم گاهی از بعضی سختی ها، نگاه های جدیدی زاده می شود؛ به عنوان مثال پیشتر به دنیای اطرافم دقت نداشتم زیرا قبالً به 

وسعت ایران عکس می گرفتم و اکنون که محدود شده ام به محوطه کوچکی که در آن زندگی می کنم، دقیق شده ام و می بینم که چقدر سوژه های جدید برای عکاسی وجود دارد.

ــای دیــنــی مــوجــود در ادبــیــات کــهــن و    ــوزه هـ آیـــا آمـ
مکتب خانه ای می توانند مورد پسند مخاطب کودک و 

نوجوان امروز باشند؟
 اگر مقصود از ادبیات کهن »ادبیات کالسیک« باشد، 
نمی توان  مکتب خانه ای«  »ادبــیــات  با  هم معنا  را  آن 
خواند. البته به گفته ایتالو کالوینو، نویسنده ایتالیایی 
قرن بیستم که 14 تعریف در این  باره را در کتاب چرا 
باید کالسیک ها را خواند گرد آورده است، همه آثاری 
که از سه ویژگی قدمت، اهمیت و سبک برخوردارند، 
کالسیک به شمار می روند. بر پایه این ویژگی ها، شاید 
برخی از آثار مکتب خانه ای هم مصداق مفهوم کالسیک 
باشند. از دید من این دو اصطالح هم معنا نیستند، اما 

اکنون با تسامح آن ها را یکسان فرض می کنم. 
کلیدواژه »پسند مخاطب« در پرسش شما، محور اصلی 
ادبیات  بر تعریف، مصداق  بنا  زیــرا  پاسخ من اســت؛ 
کودک و نوجوان اثر مکتوبی است که مخاطب کودک 
نــوجــوان آن را »خــوش مـــی دارد«؛ یعنی می پسندد  و 
و  از تناسب  ناپسند مخاطب،  و  و می خواند و پسند 
عدم تناسب محتوای اثر سرچشمه می گیرد؛ یعنی اگر 
نوشته برای خواننده متناسب باشد یا متناسب بشود، 
خوانده خواهد شد و به اصطالح مخاطب با آن »ارتباط 
برقرار می کند«. بی گمان اگر متون دیروزی به شکل خام 
به مخاطب امروزی عرضه شود، ارتباطی با آن ها صورت 
نمی گیرد. بنابراین، اقتباس از آن آثار با همه گونه هایش 

و متناسب با مخاطب امروز، گریزناپذیر است. 

این مناسب سازی باید به چه شکلی صورت گیرد؟  
 من این تناسب را با توجه به ذهنیت مخاطب به چهار 
تقسیم  دانشی  و  گرایشی، خواهشی  گویشی،  دسته 
از  کــرد، چکیده ای  خــواهــم  عــرض  کــه  نکاتی  می کنم؛ 
از آثار ادبی کالسیک«  طرحم دربــاره »الگوی اقتباس 

است. 
است.  زبانی  سازگاری  گویشی«،  »تناسب  از  مقصود 
که  خواند  اثــر  به جهان  ورود  دریچه  می توان  را  زبــان 
مخاطبان،  از  دسته  هر  باشد.  پیچیده  و  تنگ  نباید 
ادبیات ویژه ای را می پسندد و نمی توان ادبیات گفتاری 
انواع  آثار دانست.  تام و مطلق همه  را معیار  خاصی 
اقتباس ها از آثار قدیم به انگیزه سازگار کردن آن ها با 

زبان و ادبیات مخاطب معاصر صورت می گیرد. برای 
نمونه، مرحوم مهدی آذریزدی که از آثاری مانند کلیله 
و دمنه، قصه های شیخ عطار، مثنوی معنوی موالنا و 
این نکته  به  کــرد،  اقتباس  گلستان و بوستان سعدی 
تصریح می کرد: »من قصه ها را با انشای ساده نوشتم 

تا دانش آموزان دبستان هم بتوانند آن ها را بخوانند«. 
از این  رو، حاصل کار او را »بازنویسی« می نامند؛ یعنی 
دوباره نویسیِ زبان کهنه دیریاب به زبان تازه آسان یاب. 
مقصود از »تناسب گرایشی«، همترازی سطح عاطفی 
اثر با سطح تجربه احساسی ـ عاطفی مخاطب است. 

ادبیات  کانادایی  پژوهشگر  و  نویسنده  نودِلمن،  پری 
کودک، پس از اشاره به 15 عنصر لذت بخش اثر ادبی، 
عقلی اند؛  لــذت هــای  آن هـــا  از  شــمــاری  می کند  تأکید 
یعنی لذت هایی که از طریق درک، فهم و کشف فراهم 
از این دید، به معنای  می آیند. تناسب متن مقتبَس 
تجربه عاطفی مخاطب  با  آن  هم افقی سطح عاطفی 

است.
مــقــصــود از »تــنــاســب خــواهــشــی«، ســـازگـــاری سطح 
 )Want( خواسته ،)Will( محتوای اثر ادبی با سطح آرزو
و نیاز )Need( مخاطب کودک است. مخاطب هنگامی 
می تواند با اثر ارتباط برقرار کند که اثر، نیاز او را از میان 
ببرد و به اصطالح او را در »حل مسئله« توانا کند یا 
خواسته های او را برآورَد. بنابراین، اگر متن مقتبس با 
مخاطب  )مطلوبات(  خواسته های  و  )ملزومات(  نیازها 

نسبتی نداشته باشد، متناسب نخواهد بود.  
درون مــایــه  همسویی  دانــشــی«،  »تناسب  از  مقصود 
اســت.  کـــودک  بــا سطح شناختی مخاطب  ادبـــی  ــر  اث
هــم روان شــنــاســان پیرو پــیــاژه هــم روان شــنــاســان پیرو 
ویگوتسکی معتقدند توانایی ها و ساخت های شناختی 
کــودک بــه تــدریــج فــراهــم مــی شــود، بــه هــر روی، سطح 
اندیشه ایِ اثر باید با سطح شناختی مخاطب متناسب 

باشد. 

پس نویسنده ای که دست به اقتباس می زند باید به   
این چهار حوزه توجه داشته باشد؟

ــلـــوب«، »عــاطــفــه« و »خــیــال و انــدیــشــه«   بــلــه، »اسـ
بــا حــوزه هــای  ترتیب  بــه  کــه  ادبــی انــد  اثــر  عنصرهای 
»گــویــشــی و خــواهــشــی«، »گــرایــشــی« و »دانــشــی« 
متناظرند. بر پایه این مقدمات، مثالی را خدمتتان عرض 
می کنم. مرحوم آذریزدی نمونه های متناسب بسیاری 
مقصودم،  روشــن شدن  بــرای  اما  دارد،  کارنامه اش  در 
نمونه ای نامتناسب برای کودک از بازآفریده های ایشان 

ذکر می کنم.
عطار در الهی نامه داستان درویشی را آورده که عاشق 
دختر پادشاه شد و مرحوم آذریزدی داستان را با عنوان 
یعنی  کــرده؛  بازنویسی  دختر سلطان«  و  گــدا  »عشق 
تبدیل درویش به گدا به انگیزه متناسب سازی گویشی 
صورت گرفته و زبان داستان هم از این دید متناسب 

شده است. 
بــه مــعــنــای »Eros« و  مــوضــوع داســـتـــان »عــشــق« 
درون مایه اش، »بی نیازی معشوق« است. دختر شاه به 
او می پندارد که عشقی دوسویه  و  لبخند می زند  گدا 

میان آنان است. 
این  باشد،  کودکان  خــوب«  »بچه های  از  مقصود  اگــر 
موضوع از دید گرایشی و خواهشی برای آنان متناسب 
نیست؛ زیرا عاطفه عشق و طلبِ وصال به معشوق، 
نیست.  آنــان  خــواهــش هــای  و  گرایش ها  فهرست  در 
توضیحی  ــا  ب را  بــازنــویــس حــکــایــت  بــه همین ســبــب 
درباره مفهوم »عشق« آغاز می کند که در متن اصلی 
)پیش متن( نیامده و این مفهوم شناسی به انگیزه ایجاد 

تناسب دانشی صورت گرفته است.

نظرتان درباره مخاطب نوجوان چیست، آیا این اثر   
می تواند برای مخاطب نوجوان مناسب باشد؟ 

 البته اگر مخاطب این داستان »نوجوان« باشد، آن را 
می توان داستان متناسبی برشمرد و از قضا با توجه به 
فراگیری پدیده »مالیخولیای رومانتیک« در جامعه ما 
)کمتر نوجوانان و بیشتر جوانان( که به انواع انتقام ها 
مانند اسیدپاشی می انجامد، با اوضاع و احوال مخاطب 

نسبت و تناسب دارد. 
درون مایه داستان پیش متن، مفهوم عرفانی »استغنای 

معشوق« و شأن نزولش، این بیت است: 
خنده گل گرچه در کارَت کشد
 روز و شب در ناله زارَت کشد

 عطار در پایان داستان از تمایز »بر کسی خندیدن« 
و »در کــســی خــنــدیــدن« ســخــن مــی گــویــد کــه اولــی 
ریشخند است و دومی لبخند. معشوقی که عاشق را 
ریشخند می کند، عالقه ای به او ندارد، اما عاشقِ دچار 
بپندارد.  لبخند  را  ریشخند  این  شاید  مالیخولیا،  به 
فیلم  تازه بالغ  پسر  شیفتگی  و  عشق  بــازآفــریــده؛  اثــر 
نزد  کــردم،  را تداعی می کند و چنان که عرض  »مالِنا« 
 مخاطب نوجوان فارسی زبان، مقبول می افتد و در نظر 

می آید.
البته به این نکته توجه کنید! رویکرد عطار و آذریزدی 
و  پــنــدآمــوزانــه  تــذوّقــی اســت؛ یعنی  و  هــر دو، تعلّمی 
برانگیزاننده. هر دو مستقیم نتیجه را در چشم مخاطب 
فرو می کنند و زیر »تحول قهرمان« خط می کشند، اما 
رویکرد »تفکری«  به  را  رویکردها جــای خــود  ایــن  اگــر 
به  فراخوان مخاطب  و  پرسش  با  داستان ها  و  بدهند 
درنگ و اندیشیدن و واگذاری استنتاج به خود مخاطب 
خواهند  برخوردار  بیشتری  اثربخشی  از  یابند،   پایان 

بود. 

از نظر شما این اثر را می توان در حیطه ادبیات دینی   
قلمداد کرد؟

برای  ظرفیتی  پیش متن،  تمثیلی  داستان  درون مــایــه   
بازآفرینی داستانی با موضوع »الهیات برای کودکان« 
مانده  مسکوت  و  معطل  بازآفریده  در  البته  که  دارد 
است؛ زیرا درون مایه اش آیه پانزدهم سوره فاطر است )وَ 
هللا هُوَ الْغَنُِی الْحَمِیدُ( و بازآفرینی آن با رویکرد تفکری 
را  زمینه  داستانی،  شبیه سازی  طریق  از  تعلمی(  )نــه 
برای درک و فهم )نه سپردن به حافظه( ویژگی بی نیازی 

خداوند فراهم می کند.

گفت وگو با دکتر »مهدی فردوسی مشهدی« 

پیچ و خم اقتباس ادبی برای کودکان و نوجوانان

annotation@qudsonline.ir

میراث نیاکان 

 حسن احمدی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر 

ف
/ 1
40
22
49

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
دراجرای مادة 208 قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب اسفندماه  1366 بدینوسیله آگهی اوراق مالیاتی با مشخصـات 
زیربه مؤدیان نامبرده ابالغ می گردد تا در زمان و مکان تعیین شده مراجعه و  نسبت به رفع اختالف احتمالی برابر 

مقررات اقدام نمایند ، بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی رفتار خواهد شد .

روابط عمـومی اداره کل امور مالـیاتی خراسـان رضوی

سالنام مودیكالسهردیف
منبع نوع برگشماره  وتاریخ برگعملكرد

مالیاتی

مبلغ مالیات
مراجعهبه ریال محل مراجعهتاریخ 

حداكثر10 روز 7.499.999سكهقطعی139767843580پروین كهنه موئی1475
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز44.999.999سكهقطعی139768211396علی كهربائیان21144
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز20.999.999سكهقطعی139773494370سهیال كمالی3772
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز14.499.999سكهقطعی139774278274سیدعلی موسوی نژاد4646
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز29.999.999سكهقطعی139768209151سیدرضا موسوی5926
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز180.000.000سكهقطعی139768412497مهدی منوچهری راد62143
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز73.999.999سكهقطعی139773168769میالد منتظری هدشی71391
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز189.999.999سكهقطعی139767845993مریم ملكیان81747
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز43.499.999سكهقطعی139773164302رقیه مقنیان91071
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

فاطمه مقصودی پور 101664
حداكثر10 روز 139.999.999سكهقطعی139773171630زید آبادی

پس از تاریخ ابالغ
مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 

سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 85.999.999سكهقطعی139773158448فاطمه مقدس وحید111441
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 139.999.999سكهقطعی139773171602سیدحسن معلمی121660
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

مریم معصومی كوشک 13331
حداكثر10 روز1.500.000سكهقطعی139761555751مهدی

 پس از تاریخ ابالغ
مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 

سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز پس 80.000.000سكهقطعی139768228688هانیه معتمد رضایی141409
از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز پس 1.500.000سكهقطعی139761202426محمدكاظم مظفری15322
از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

مرضیه مرجانی دشت 16823
حداكثر10 روز 22.499.999سكهقطعی139768199718بیاض

پس از تاریخ ابالغ
مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 

سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 194.999.999سكهقطعی139768877182مصطفی مراغه علین171752
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 8.999.999سكهقطعی139768412459گل افروز مرادی گلشنی182106
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز152.499.999سكهقطعی139773172831محمدحسن محمدنیا191690
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 13.499.999سكهقطعی139768197748رضا محمدنیا حاجی آبادی20559
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز52.499.999سكهقطعی139768211446علی مهربان211251
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 59.999.999سكهقطعی139768867776علی مهرطلب221304
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز20.999.999سكهقطعی139774011799سیدعلیرضا یوسف ثانی23773
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز52.499.999سكهقطعی139773167229امیرعلی یعقوبیان241238
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز50.999.999سكهقطعی139768211434مسعود نیک قدم251228
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 25.499.999سكهقطعی139768211332انسیه نوری26847
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 152.499.999سكهقطعی139773172818حسین نوروزی271688
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز81.999.999سكهقطعی139773169635ماریا نظری تبار281426
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 155.000.000سكهقطعی139768233146علی نظافت291697
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز14.999.999سكهقطعی139768242520نجمه نجف زاده301899
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز83.999.999سكهقطعی139773169664امیرحسین نجبا311432
 پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

حداكثر10 روز 17.999.999سكهقطعی139774283347محمدناصر نبوی32736
پس از تاریخ ابالغ

مالیاتی طبقه  امور  اداره كل  امام خمینی  مشهد-خیابان 
سوم اداره 19-28

 لــیــا خــیــامــی  مــهــدی فــردوســی مشهدی، 
دین پژوه و مبتکر طرح الهیات برای کودکان، 
به طور ویژه فعالیت خود را بر حوزه کودک 
و نوجوان متمرکز کرده و پژوهش های زیادی 

و  کــودک  ادبیات  نظریه  و  نقد  زمینه  در 
انجام  دینی  ادبیات  نقد  الگوهای 
که  ــی  ــژوهــش هــای پ اســــت؛  داده 

این  در  ابهام ها  از  خیلی  پاسخگوی  می توانند 
ادبیات  آثار  او دربــاره جمع آوری  باشند.  زمینه 
انجام  به  را  فعالیت هایی  نیز  مکتب خانه ای 
رســانــده اســت که جــمــع آوری مجموعه »عاق 
والــدیــن« از انــتــشــارات مــدرســه، از همین آثــار 
است. در همین رابطه با او به گفت وگو 

می نشینیم.

آغاز »بهارانه کتاب ١٤٠٠« از امروز
امـــروز  از   »١٤٠٠ کــتــاب  ــه  ــهــاران »ب
بـــا حــضــور ٨٦٠  ــاه  ــ م ١٧ خـــــرداد 
کار  کشور  سراسر  از  کتاب فروشی 

خود را آغاز خواهد کرد.
سقف   »١٤٠٠ کتاب  »بــهــارانــه  در 
مــجــاز خــریــد بـــرای هــر خــریــدار 2 
خــریــداران  و  اســت  ریـــال  میلیون 
ماه  تا ٢٣ خــرداد   ١٧ از  می توانند 
بــا مــراجــعــه بــه کــتــاب فــروشــی هــای 
با  را  دانشگاهی  و  نــوجــوان  و  کــودک  عمومی،  کتاب های  طــرح ،  عضو 
عضو  کتاب فروشی   ٨٦٠ مجموع  از  کنند.  خریداری  ٢٠درصــدی  یارانه 
تهران و ٧٣٦  استان  طرح »بهارانه کتاب ١٤٠٠«، ١٢٤ کتاب فروشی در 
اسامی  اســت؛  ذکــر  به  الزم  هستند.  استان ها  سایر  در  کتاب فروشی 
 »١٤٠٠ کــتــاب  »بــهــارانــه  طــرح  عضو  کــتــاب فــروشــی هــای  مشخصات  و 
مشاهده  قــابــل   tarh.ketab.ir ســایــت  روی  اســتــان  هــر  تفکیک   بــه 

است.

حراج خانه جنگلی »آرتور میلر«
خــانــه مــشــهــور ویــنــدمــیــل هــاوس 
نویسنده  میلر،  ــور  آرتـ بــه  متعلق 
 11 قیمت  بــه  آمــریــکــایــی  مشهور 
فـــروش  بـــه  دالر  مــیــلــیــون  ــیــم  ن  و 

رفت.
به گزارش ایبنا به نقل از لیت هاب، 
این خانه سال ها مسکن تنهایی و 
انزوای بسیار میلر و مدت کوتاهی 
مــرلــیــن مــونــرو بــازیــگــر ســال هــای 
نیز  مونرو  مرلین  با  ازدواج  خاطر  به  میلر  است.  بوده  هالیوود  گذشته 
شهرت دارد و تنها مدت کوتاهی با این بازیگر زن آمریکایی زندگی کرد. 
میلر با نوشتن تعداد زیادی نمایش نامه برای بیشتر از 6۰ سال نقش 
برجسته ای در ادبیات و سینمای آمریکا داشت. هنگام درگذشت میلر 
بسیاری از بزرگان ادبیات و سینما به او ادای احترام کردند و بعضی ها 
او را بزرگ ترین نمایشنامه نویس آمریکا خطاب کردند. معروف ترین اثر 
میلر نمایش نامٔه مرگ فروشنده است که بارها در صحنه های مختلف 

اجرا شده  است. 
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واکنش اینستاگرام دفتر رهبری به مناظره ها 
صفحه اینستاگرام سایت رهبر انقالب پس از پخش نخستین مناظره انتخابات 1400، به نحوه طرح مباحث در مناظرات واکنش نشان داد. این صفحه در قالب پستی با انتشار بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس نوشت: »هر وقتی نامزدها در مناظرات تلویزیونی روش اهانت و توهین 

و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترساندن مردم از رقیب را دنبال کردند، کشور به نحوی ضرر کرد. 1400/3/6«.

 امید ادیب  نخستین مناظره هفت نامزدِ راهیابی 
به پاستور عصر شنبه 15 خرداد در حالی آغاز شد 
که فضای مناظره داغ تر از آنچه تصور می شد، بود.

نخستین فــردی که باید به قید قرعه به نخستین 
پرسش مجری پاسخ مــی داد، سید ابراهیم رئیسی 
بــود. ســؤال دربــاره چگونگی رفع موانع تولید بود که 
رئیسی تأکید کرد: باید برای تولید جذابیت ایجاد کنیم 

و  جذابیت امور اقتصادی غیرمولد را کاهش بدهیم.
عبدالناصر همتی نفر دومی بود که باید به پرسشی 
درباره برخورد با ابربدهکاران بانکی پاسخ می داد. 
اما وی بدون هر گونه پاسخی به این سؤال تنها 
اکتفا  از پیش نوشته شــده  به خواندن یک متن 
کرد. همتی با ابراز تأسف از عدم تأیید صالحیت 
زنــان بــرای انتخابات ریاست جمهوری خطاب به 
مردم گفت: خیلی از شماها اینجا نماینده ندارید 
و بحق هم به این موضوع معترض هستید اما فکر 
می کنم اعتراض مؤثرتر این است که با رأی صحنه 
را تغییر دهید. همتی برای نخستین بار محسن 
رضایی را خطاب قرار داد و گفت: توضیح دهید 
چگونه می خواستید با گروگان گرفتن آمریکایی ها، 

برای کشور درآمد ارزی ایجاد کنید؟ 

 مهرعلیزاده: آیا حمایت از فردی خاص »
در دستور کار است؟

محسن مهرعلیزاده نامزد بعدی بود که در پاسخ 
به پرسش اول خود دربــاره فرار مالیاتی، متنی از 
پیش آمــاده شده را قرائت کــرد. وی گفت: به هر 
دلیلی از جمله شائبه مهندسی انتخابات، با حذف 
تعدادی از افراد صالح روبه رو هستیم و در جایی که 
با صحبت رهبر انقالب درباره جبران ظلم به برخی 
نامزدها روبه رو هستیم، آیا حمایت از فردی خاص 
در دستور کار است؟ وی خطاب به رئیسی گفت: 
شما فقط 6 کالس سواد دارید، البته من به سواد 
حوزوی شما احترام می گذارم اما با سواد حوزوی 

نمی شود اقتصاد را اداره کرد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی در پاسخ به پرسشی 
دربــاره حجم عظیم منابع ارزی کشور که به بازار 
تزریق شده، گفت: متأسفانه رئیس بانک مرکزی 
به جای اینکه خودش را مسئول حفظ ریال بداند 
بیشتر مسئول حفظ دالر می داند. محسن رضایی 
هم نفر بعدی بود که در پاسخ به پرسشی مبنی 
ریــزی، یک هزار  بر اصــالح فرایند کسری بودجه 
مــردم عزیز،  و گفت:  ازجیب خود درآورد  تومانی 

هشت سال پیش در همین مکان در مقابل آن 
کلید بی خاصیت، یک هزار تومانی را نشان دادم و 
گفتم اگر اوضاع به همین صورت باشد، پول ملی 
ما سقوط می کند. بانک مرکزی، جناب آقای همتی 
و دوستانشان با اقدامات خود، بالی بزرگی بر سر 
کسری بودجه آوردند. رضایی همچنین پرسید: چرا 
باید قطار انقالب روز به روز کوچک تر شود. امروز 
پشت این اقتدار عظیم ملی، قطار انقالب به یک 

اسکوتر تبدیل شده است.

زاکانی: اینجا کالس انشا نیست اینجا وقت »
پاسخ گفتن است

در ادامه علیرضا زاکانی در پاسخ به این پرسش 
نقدینگی  حجم  کنترل  بــرای  برنامه اش  دربـــاره 
تولید  سمت  بــه  آن  هــدایــت  و  افسارگسیخته 
با هم مناظره می کنیم  داریــم  ما درظاهر  گفت: 
ولی دوستان دارند انشا می خوانند، اینجا کالس 
انشا نیست اینجا وقت پاسخ گفتن و مستدل 
صحبت کردن و راست گفتن است. وی خطاب 
 FATF گفتید   98 ســال  شما  گفت:  همتی  بــه 
هیچ تأثیری در اقتصاد ایران ندارد، چرا به مردم 
اقتصاددان  ما  می فرمایند  ایشان  گفتید؟  دروغ 
نوبل  ایشان  به  باید  من  نظر  به  ولــی  هستیم، 
ایشان  را  مملکت  این  ملی  پول  بدهند.  شیمی 
بــی ارزشــی تبدیل کـــرده اســـت. زاکــانــی  بــه چیز 
کسان  بــود  قــرار  اگــر  گفت:  همتی  به  همچنین 
دیگری را تأیید صالحیت کنند قاعدتاً شما نباید 
به هر حال هرکس  اینجا می بودید؛ چراکه  االن 
دارد. شما  ظــرفــیــت هــایــی  و  ــدازه  ــ ان و  یــک حــد 
برابر  نفر در  نفر،  االن 85 میلیون  پنج  فرمودید 
شما قرار دارد. ما پنج نفر یا 6 نفر نیستیم، شما 
و االن در مقابل  نابود کردید  را  نفر  85 میلیون 

شما قرار دارند. 
ــه در  ــ ــی نـــفـــری بـــعـــدی بـــــود ک ــل ــی ســعــیــد جــل
برای  خود  برنامه  و  زدایــی  محرومیت  خصوص 
کم  مــنــاطــق  چــهــره  تغییر  و  مــحــرومــیــت زدایــی 
هلیکوپتر  با  گیری  رأی  موقع  گفت:  بــرخــوردار 
هم که شده می رویم تا از مردم رأی بگیریم اما 
را می کنیم  این کار  افتاده  آیا در روستاهای دور 
که چیزی که حق مردم در جنبه های اقتصادی 
برنامه  همچنین  جلیلی  برسد؟  آن ها  به  است، 
خود تحت عنوان طرح »وان«، طرح سفر و طرح 
دوم  بخش  در  کــرد.  تشریح  را  غــذایــی«  »سبد 

مناظره نامزدها براساس قرعه کشی به صحبت های 
دیگر نامزدها نقد خود را مطرح می کردند.

رضایی:  برای ارز 4هزارو200 تومانی  منابع »
دارید، ولی برای مستضعفان و محرومان ندارید

محسن رضایی درباره منابع مورد نظرش در بحث 
یارانه 450 هزار تومانی خطاب به عبدالناصر همتی 
گفت: شما منبع برای سلطان سازی در فوالد، شکر 
و روغن و ارز 4هـــزارو200 تومانی داریــد، ولی برای 

مستضعفان و محرومان ندارید؟ 

به  خطاب  که  رسید  همتی  به  نوبت  ادامــه  در 
دوستان  اگــر  گفت:  انتخابات  نامزدهای  سایر 
بدهم  را  جوابشان  من  که  می خواهند  پوششی 
صحنه  در  آخــر  تا  که  بخورند  قسم  اینجا  باید 
رقابت انتخابات خواهند ماند. اگر قسم نخورند 
من جواب آنان را نخواهم داد. وی با بیان اینکه 
ابتدایی ترین  و  تــجــارت  اقــتــصــادِ  جلیلی  آقـــای 
مسائل تجاری را نمی فهمد، خطاب به جلیلی 
پدر  و  کردید  بــازی  ترامپ  زمین  در  گفت: شما 

کشور را درآورده اید. 

همتی: از نحوه اخذ مدرک محسن رضایی »
خبر دارم

همتی همچنین زاکانی را خطاب قــرار داد و گفت: 
شما در پزشکی هسته ای معلوم است چطوری مدرک 
گرفتید! همتی خطاب به رضایی هم گفت: من که 
اخذ  نحوه  از  اقتصاد خواندید. من  می دانم چطور 
مدرک شما خبر دارم. استادهای دانشگاه را مجبور 

می کردید بیایند دفتر شما از شما امتحان بگیرند. 
در ادامه مهرعلیزاده با این ادعا که هر سفر استانی 
دارد،  تومان هزینه  میلیارد  تا 5  رئیسی حداقل 4 
گفت: ایشان ]رئیسی[ سندرم پست بی قرار دارند. از 
قوه قضائیه به آستان قدس رفتند و بعد به قوه قضائیه 
برگشتند و حاال هوس ریاست جمهوری کردند. چه 
تضمینی است که ریاست جمهوری  را به سودای یک 

مقام باالتر رها نکنید. مردم نگران هستند .

رئیسی: اگر مشکالت مردم با اهانت به من »
حل می شود، باشد ]اهانت کنید[

ادامـــه  دوم،  بــخــش  در  ــی زاده  ــاضـ قـ امیرحسین 
برنامه های دولــت خود تحت عنوان دولــت سالم 
را تشریح کرد. سپس نوبت به رئیسی رسید که 
ضمن پاسخ به اظهارات مهرعلیزاده درباره مدرک 
اهانت  و  تهمت  این همه  از  دکترای خــود، گفت: 
خسته نشدید؟ اگر مشکالت مــردم با اهانت به 
]اهــانــت کنید[. رئیسی  من حل مــی شــود، باشد 
همچنین گفت قوه قضائیه بیش از 2هزار کارخانه 

را راه اندازی کرده است.

 جلیلی: مردم ببینید تحریم ها برداشته شد »
یا نشد

در ادامه سعید جلیلی گفت: آقای همتی فرمودند 
FATF چرا انجام نشد، اگر شما مسئله اقتصاد 
همین  مدیریتتان[  ]نتیجه  بدانی  ایــن  را  کشور 
 41 در  را  اقـــدام  برنامه   FATF در  مــی شــود. شما 
 FATF امــا  کردید  اجــرا  را  بند  و 39  بستید  بند 
فقط 16 بند را از شما پذیرفته و کشورهای دیگر 
هنوز همین قدر هم انجام ندادند، بعد شما می 
گویید تمام مشکالت کشور در گرو انجام ندادن 
FATF است و می گویید نمی توانم. من می گویم 
حتماً نمی توانید.جلیلی درباره برجام افزود: سال 
94 موقع توافق برجام من گفتم طبق این اسناد 
گوید  می  جلیلی  که  زدنــد  روزنامه  در  نمی شود، 

نمی شود. حاال مردم ببینید شد یا نشد.

علیرضا زاکانی در بخش دوم سخنان خود خطاب 
به همتی اظهار کرد: پرسشی که از جناب همتی 
شــده بــود ایــن بــود کــه ابــر بــدهــکــاران بانکی چه 

کسانی هستند اما به آن پاسخ ندادند. 

قاضی زاده: دولت باید زانوی خودش را از »
روی گردن مردم بردارد

به مدت چهار  نامزدها  مناظره،  در بخش سوم 
خود  اقتصادی  نــظــرات  نقطه  تبیین  بــه  دقیقه 
های  دخالت  تشریح  به  قــاضــی زاده  پرداختند. 
باید  دولت  گفت:  و  پرداخت  اقتصاد  در  دولت 
بـــردارد.  از روی گـــردن مـــردم  زانـــوی خـــودش را 
جایگاه  قضائیه  قــوه  در  من  گفت:  هم  رئیسی 
مطالبه گر دارم و اگر رئیس جمهور بشوم، جایگاه 
پاسخگو خواهم داشت. بنا بر این من نیاز ندارم 
که به فکر پُست و مقام باشم. مردم اقبال دارند 

و شما چرا از این اقبال ناراحت هستید؟ 
عادی  یک شهروند  من  گفت:  ادامــه  در  همتی 
رئیس  ــشــان  ای ــا  امـ دانــشــگــاه هستم  ــاد  اســت و 
می دهید  امان نامه  من  به  آیا  اســت.  قوه قضائیه 
به محسن  نکنید؟ وی  پیگیری قضایی  بعداً  که 
رئیس جمهور شوم،  اگــر  من  گفت:  هم  رضایی 
شما را حتماً به عنوان یکی از مخل های اقتصاد 
معرفی  قضایی  دســتــگــاه  بــه  ــردم  مـ معیشت  و 
می کنم. همتی خطاب به جلیلی هم گفت: من 
خواهش می کنم شما و دوستانتان و شرکت ها و 

نهادهایتان، پایتان را از اقتصاد بیرون بکشید.
در ادامــه جلیلی به تشریح نگاه اقتصادی دولت 
دوازدهم پرداخت و پرسید: چرا صادرات ما به 28 
کشور اروپایی نصف صادرات به افغانستان است؟

در  پیروزی  صــورت  در  گفت:  رضایی  همچنین 
همتی  آقـــای  فــرصــت  نخستین  در  انــتــخــابــات 
ــای روحــانــی  ــ آق ــــت  را در دول تــعــداد دیــگــری  و 
می سپارم.  دادگـــاه  به  و  می کنم  ممنوع الخروج 
زاکانی نفر بعدی بود که در این بخش به تشریح 
سوابق خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی برادر 
معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور،  وزیر 
رئیس  تشخیص،  مجمع  رئیس   فرزند  نفت،  
دانشگاه آزاد، دادستان تهران و تعدادی دیگر از 

چهره ها پرداخت.
دقیقه   20 از  پس  که  مناظره  چهارم  بخش  در 
زمان استراحت برگزار شد، نامزدها هر کدام به 

دو سؤال اقتصادی پاسخ دادند.

 مهدی خالدی  مناظره تلویزیونی میان نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری از آنجا که بی واسطه ترین 
راه شناخت شهروندان از نامزدها و برنامه های آتی 
شان است، از اهمیت زیــادی برخوردار است. در 
جمهوری اسالمی ایران این رسم از سال 1388 بنا 
نهاده شد و به اذعان بسیاری از نظرسنجی ها در 
جهت دهی به افکار عمومی و سرازیر شدن رأی 
مردم به سبد نامزدهای مختلف تأثیر زیادی داشته 
اســت. با وجــود ایــن، این گونه مناظرات به سبب 
حساسیت آن خالی از حواشی نیست. نخستین 
مناظره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
که از ساعت 1۷ روز شنبه در محل سازمان صدا 
و سیما و با حضور هفت نامزد احــراز صالحیت 
شده برگزار شد نیز با حواشی داغی همراه بود و به 
صحنه اتهام زنی برخی نامزدها به رقبایشان تبدیل 
شد. همین رویه سبب شد بسیاری از کارشناسان و 
شهروندان با تأکید بر اینکه نخستین دور مناظرات 
انتخاباتی امــســال بــا بــداخــالقــی شـــروع شــد، به 
این نکته بپردازند که تعدادی از نامزدها اصالً به 
برنامه ها و سؤاالت مناظره توجه نداشتند و فقط 
تخریب طرف مقابل را دنبال می کردند و با زدن انگ 

و تهمت، دنبال رأی جمع کردن بودند. 

چند مالحظه مهم»
انتخاباتی  مناظره  مرحله  ســه  از  نخست  رانـــد 
ــرای آمــوخــتــن داشـــت.  درس هــــای بــســیــاری هــم بـ
و  عیب  بــاشــد،  نگفته  سخن  مــرد  می گویند»تا 
بــاشــد«. مناظره یک کــالس درس  هنرش نهفته 
ملی و عملی بود که برخی نامزدها درجلسه اول 
رفوزه شدند. برنامه، انتظار مردم و کارشناسان از 
نامزدهاست. قرار بود درباره مشکالت و برنامه های 
اقتصادی سخن گفته شود، اما برخی نامزد ها از 
همان آغاز کوشیدند بحث را سیاسی و مجادله ای 
کنند و بنا را بر توهین و تهمت و عصبانی کردن رقبا 
بگذارند. محمد ایمانی تحلیلگر سیاسی در این باره 
می نویسد: نکته کلیدی همین جاست، »برنامه« 
مهم است، اما نه به اهمیت »کارنامه«. کارنامه، ابزار 
مهم راستی آزمایی دعاوی نامزدهاست. نامزدهایی 
که خود و ائتالف متبوع آن ها به عنوان ائتالف حاکم 
بر دولــت، بخش اصلی صورت مسئله و گرفتاری 
مردم هستند. وی در ادامه می نویسد: در حالی که 
رأی آقایان همتی و مهرعلیزاده در نظرسنجی های 
دولتی مختلف، زیر دوتــا سه درصــد و بعضاً زیر 
یک درصد بوده، رأی آقای رئیسی باالی 40 درصد 
است. برخی سیاست بازان معتقدند وقتی چیزی 
برای اثبات خود نداری، سیمای دیگران را بخراش 

و زشــت منظرشان کــن! مــردم امــا تفاوت تعطیل 
کنندگان واحد های تولیدی را با احیا کنندگان این 

واحد ها می فهمند.

بازندگان  اخالق»
مناظره عصر شنبه واکنش های بسیاری در میان 
جــریــان هــای سیاسی کــشــور بــه دنــبــال داشـــت و 
هر کــدام به نحوی کوشیدند آن را از بعدی مورد 
واکاوی قرار دهند. نکته برجسته در این بین اذعان 
کارشناسان و حتی بسیاری از طیف اصالح طلب 
به عدم موفقیت دو نامزد وابسته به این جریان و از 
سوی دیگر تمجید از نوع عملکرد و مواضع ابراهیم 
سیاسی  فعال  دوســتــی  اسماعیل  بـــود.  رئیسی 
مرکزی حزب  شـــورای  سابق  عضو  و  اصالح طلب 
اعتماد ملی در کالب هاوس در واکنش به مطالب 
خالف واقع محسن مهرعلیزاده در مناظره که علیه 
آقای رئیسی مطرح کرد، گفت: آقای مهرعلیزاده 
باید از اصالح طلبان، مــردم و آقــای رئیسی بابت 
کرد:  وی خاطرنشان  کند.  عذرخواهی  اظهاراتش 
بحث سندروم پست بیقرار و مدرک ششم ابتدایی 
که توسط آقای مهرعلیزاده مطرح شد، بی احترامی 
از  منفی  جـــواب  قطعاً  توهین ها  ایــن  البته  بـــود. 
سوی جامعه خواهد گرفت. دوستی افزود: از نظر 
بنده برنده این مناظره متانت آقــای رئیسی بود. 

مدیرمسئول روزنامه اصالح طلب آفتاب یزد هم با 
بیان اینکه رئیسی با متانت به سؤاالت مجری پاسخ 
اخالق  بازنده  اصالح طلب  نامزد های  گفت:  داد، 
بودند. منصور مظفری در این باره گفت: متأسفانه 
دو نامزد اصالح طلبان در این مناظره کارنامه خوبی 
از خود نشان ندادند و برای اینکه بتوانند ضعف های 
دولت را بپوشانند، از ابتدا تخریب آیت هللا رئیسی 
را شروع کردند. در سوی مقابل جریان نزدیک تر به 
دولت تالش کردند با استفاده از فرصت مناظرات بار 

مشکالت را از دوش دولت بردارند. 

واکنش فضای مجازی به نخستین مناظره»
کاربران فضای مجازی و به خصوص توییتر لحظه 
مناظره،  پــایــان  از  بعد  دقایقی  نیز  و  لحظه  بــه 
آن  در  صورت گرفته  بداخالقی های  بــه  نسبت 
واکنش نشان دادنــد. برخی از این واکنش ها را 

در ذیل می خوانید:
من  مــنــاظــره:  جلسه  در  همتی  خــوانــدن  انشا 
وعده ای ندارم به شما بدهم، فقط بدانید هر 
چی بقیه نامزدها در خصوص اقتصاد می گویند 

درست نیست!
همتی: به رئیسی گفتید جناب آقای رئیسی، به 
من گفتید آقای همتی! بنیان گذار جمهوری اسالمی 
گفت که ما نوکر مــردم هستیم و نامزد ریاست 

جمهوری اسالمی به دنبال اینکه به او بگویند جناب 
آقا. بازنده مناظره امروز چه زود معلوم شد.

این مهرعلیزاده با ترکی حرف زدن بیشتر هدفش 
اینه که سرمربی تراکتور بشه تا رئیس جمهور.

آقای همتی! ببخشید که تو این هشت سال آقای 
آقــای رئیسی  و  بــود  بانک مرکزی  جلیلی رئیس 

رئیس جمهور! حالل کنید! 

شهادت یک اصالح طلب درباره سواد رئیسی»
اما محمدعلی آهنگران اصالح طلب هم به دفاع از 
رئیسی برخاست و نوشت: من دانشجوی دانشگاه 
شهید مطهری بــودم و شاهد حضور رئیسی در 
از  ارشــد. در جلسه دفــاع  کالس های کارشناسی 

پایان نامه رئیسی هم حضور داشتم.
محمدصالح مفتاح هم نوشت: مهرعلیزاده مدرک 
دکتری اش را دفاع نکرده! و در این مناظره چند بار 
دروغ گفت. ایشون به آقای رئیسی تهمت زد که 6 

کالس بیشتر سواد نداری! 
رفتارهای اخالقی و کارشناسانه جلیلی هم حسابی 
دل کاربران فضای مجازی از هر طیف و سلیقه ای 
را ربــوده بود: فقط در مورد اقتصاد صحبت کرد، 
انشا نخواند. مظلوم نمایی نکرد، به بقیه توهین 
نکرد، حرف ایجابی زد، از روی موضوع نپرید، نقد 

اقتصادی کرد، از عملکرد واقعی خود دفاع کرد.

برنده مناظره نخست»
باتوجه  اقتصادی،  نخست  مناظره  پایان  از  پس 
بــه نظر کــارشــنــاســان و کـــاربـــران فــضــای مــجــازی، 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی به عنوان کسی 
زاده  قاضی  دکتر  و  دارد  را  کارنامه  موفق ترین  که 
هاشمی به عنوان با برنامه ترین و فنی ترین نامزد 
مناظرات اول شناخته شدند. نکات داده کاوانه در 
مورد  مناظره نشان می دهد در طول مدت مناظره نام 
 زاکانی بیش از سایر نامزدهای انتخاباتی تکرار شده 
و رئیسی، همتی و جلیلی هم در رتبه های بعدی 
بودند. به نظر می رسد اصول گرایان از مواضع زاکانی 
بسیار راضــی بودند و از او حمایت جدی صورت 

گرفته است.

ارزیابی 14 چهره اصالح طلب و اصول گرا»
ارزیابی از میزان محبوبیت نامزدهای انتخاباتی پس 
از جناح های  از مناظره توسط 14 چهره  سیاسی 
جلیلی؛ 5،  رئیسی؛ 42/6،  ترتیب:  به  مختلف. 
رضایی4/۷8،  همتی؛ 4/۷5،  قاضی زاده؛ 4/42، 

زاکانی؛ 4 ، مهرعلیزاده؛ 3/85 درصد.
یکی از مواردی که واکنش های بسیاری را به همراه 
داشت شعرخوانی و ترکی صحبت کردن یکی از 
نامزدها و همچنین اظهارات چند باره نامزد دیگر 
برای استفاده از ظرفیت قومیت ها بود که برخی این 

نوع گفتار را انتخاباتی و با هدف جلب رأی مردم از 
طریق ایجاد نقار و کدورت قومیتی قلمداد کردند و 

مورد نکوهش قرار دادند.

شکایت دکتر مسعود درخشان از همتی»
همچنین دکتر مسعود درخشان استاد دانشکده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در واکنش به 
عبدالناصر همتی  توسط  شــده  مطرح  اظــهــارات 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره صالحیت 
علمی محسن رضایی و همچنین صالحیت علمی 
و اخالقی برخی استادان دانشکده اقتصاد دانشگاه 
تهران در مناظره نخست با ارسال نامه ای به منصور 
غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن ابراز 
شکایت از همتی، خواستار تشکیل دادگــاه ویژه 

رسیدگی به این گونه جرایم شد.
ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به 
سخنان مطرح شده در این مناظره انتخاباتی اعالم 
کرد: آیت هللا دکتر سید ابراهیم رئیسی، با تکمیل 
تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق، موفق به 
دریافت مدرک عالی ترین سطح حوزه )سطح 4( شد 
و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان »تعارض 
اصل و ظاهر در فقه و حقوق« دفاع کرد؛ و با گرفتن 
نمره ممتاز در سال 1392 به درجه دکترای فقه و 
حقوق نائل شده است. پس از جوسازی جناب آقای 
همتی موجی در فضای مجازی با #آقااجازه! توسط 
کاربران در نقد رفتار کودکانه همتی و حاشیه سازی 

او به جای ارائه برنامه راه افتاد.

هزینه 4 میلیاردی سفر رئیسی»
حسین شمسیان ار روزنامه نگاران مطرح کشور نیز 
در استوری خود در جواب به اظهارات مهرعلیزاده که 
ادعا کرده بود هزینه هر سفر استانی رئیسی 4 تا 
5 میلیارد تومان است، با بیان خاطره ای نوشت: هوا 
طوفانی بود و جاده یخبندان. برای مقصد دوم هم 
مجبور به استفاده از هواپیما بودیم. سید با اکراه قبول 
کرد. آخر شب قرار بود به استان مجاور برویم. فرمانده 
حفاظت مشغول هماهنگی با فرودگاه بود. حاج آقا 
حرف هایش را شنید، صدایش کرد: آقاجان! امروز دو 
بار سوار هواپیما شدیم. این بیت المال است. مال 
همه مــردم. با ماشین بریم! - حاج آقا! راه طوالنیه، 
وضــع جــاده هم خــوب نیست... - اشکالی نــداره 
باباجان! با ماشین بریم. ساعت 11:30 شب سید بعد 
از سفری که از اذان صبح شروع شده بود، شام یعنی 
همان نان و پنیر و سبزی اش را خورد سوار ماشین 
ایرانی اش شد و 6 ساعت به طرف استان بعدی رفت. 
هزینه هر سفر به اندازه مروت و اخالص سید بود... .

گزارش

کاربران فضای مجازی سریع و گسترده واکنش نشان دادند

برندگان و بازندگان اخالق و برنامه در مناظره اول 

نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
با موضوع مسائل  اقتصادی برگزار شد

اقتصاد در حاشیه!
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 ۸۰ درصد کودکان خیابانی به دلیل فقر 
کار  می کنند

اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
ایــران در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه کودکان کار در خیابان، دغدغه 
دولت ها نبوده است، گفت: دولت 
آینده برای اینکه بتواند این حوزه ها 
را مــدیــریــت کــنــد، کــودکــان کـــار در 
خیابان را جزیره نبیند. سیدحسن 
موسوی چلک ادامه داد: زمانی که 
ــد ایــن کــودکــان به  بیش از ۸۰درصـ
دلیل فقر کار می کنند و یا درصد قابل توجهی از آن ها کودکانی هستند که 
خانواده های نابسامان و عضو معتاد دارند، مگر می شود بدون انجام کاری در 

این حوزه ها، کودک کار در خیابان را مدیریت کرد؟ 

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت عنوان کرد

آمار ۲۰درصدی ناباروری زوجین ایرانی
با  گفت وگو  در  جمعیت  راهــبــردی  مطالعات  مرکز  دبیر  قاسمی،  صالح 
باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: آمار ناباروری در ایران حدود ۲۰درصد 
است، در حالی که میانگین جهانی آن حدود ۱۴درصد است؛ در واقع، 
از میانگین جهانی  ایران ۶درصد  ناباروری در  ابتالی زوجین به  متوسط 
باالتر است و این یعنی، بیش از ۳میلیون زوج و به تعبیری، یک پنجم 

زوج ها در ایران نابارور هستند.
وی بیان کرد: موضوع ناباروری تأثیر زیادی روی شاخص های جمعیتی 
فرزندآوری  از چرخه  ایرانی  زوج های  پنجم  یک  که  جایی  تا  می گذارد 
ــرار گــیــرنــد تــا بتوانند  ــان قـ تــحــت درمــ ــد و بــایــد حــتــمــاً  ــارج شــده ان  خـ

فرزندآوری کنند.

دبیر انجمن عفونی کشور :

 مغناطیسی شدن بدن پس از تزریق 
واکسن کرونا صحت ندارد

ــیــر انــجــمــن عــفــونــی کــشــور در  دب
گفت و گو با ایلنا، در مورد ماجرای 
مغناطیسی شدن بدن برخی افراد 
بیان  کرونا،  واکسن  تزریق  از  پس 
ــالً صحت  ــرد: ایـــن مــوضــوع اصـ کـ
ــن گــونــه صــحــبــت هــا از  ــدارد؛ ایـ ــ نـ
سال های پیش هم مطرح بوده که 
افرادی مثالً قاشق فلزی و چوبی به 
می گفتند  و  می کردند  وصل  خود 
موضوعی  چنین  علمی  شکل  بــه  البته  داریـــم  خــاصــی  خاصیت   مــا 

درست نیست.
آمیتیس رمضانی ادامه داد: علت این موضوع اصطکاک و جنس پوست، 
همچنین ترشحات غددی بدن است که سبب ایجاد چربی روی پوست 

می شود و در برخی افراد این ترشحات بیشتر چسبندگی ایجاد می کند.
وی افــزود: بنابراین هیچ کدام ارتباطی با مغناطیسی بودن بدن و اثرات 

واکسن کرونا بر بدن ندارد.

خبرها

تجمیع و الحاق نباید موجبات انزوای دانشگاه ها را فراهم کند   سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: روش و فرایند تجمیع و الحاق باید به گونه ای باشد که دانشگاه میزبان و دانشگاه 
ملحق شده هر دو محترم باشند و ظرفیت آن ها به حساب آورده شود و دچار انزوا یا اضمحالل نشوند. به گزارش مهر وی همچنین اظهار کرد: دانشگاه هایی که ملحق می شوند در مرتبه پایین تری قرار گرفته و این 

موضوع به هیچ وجه جلوه خوبی ندارد؛ بنابراین در بررسی موضوع الحاق و تجمیع دانشگاه ها باید از سازوکاری استفاده کرد که این موارد نیز لحاظ شود.

 اعظم طیرانی  هر روز درختان بسیاری با 
آب ها  قمع می شوند،  و  قلع  تمام  قساوت 
به هدر رفته و آلوده می شوند، جنگل های 
از  بــســیــاری  مـــی رونـــد،  مــیــان  از  طبیعی 
گونه های زیستی منقرض می شوند و صدها 
گونه به دلیل از دست دادن زیستگاه های 
خود، نابود می شوند؛ این ها بخشی از بالیی 
زیست  محیط  سر  بر  انسان ها  که  اســت 

خود می آورند.
این  در  ما  که  زیست  محیط  کارشناسان 
به مناسبت هفته محیط زیست  گــزارش 
)۱7 تا ۲۳ خــرداد( به ســراغ آن هــا رفته ایم 
دلیل  به  اتفاقات  این  از  معتقدند بخشی 
ضعیف  عملکرد  و  آمــوزشــی  نظام  ضعف 
دولــت و دستگاه های نظارتی بــرای اجــرا یا 

نظارت بر قوانین زیست محیطی است.

همه مسئول هستیم »
ــیـــل کـــهـــرم،  اســـمـــاعـ
عــضــو هــیــئــت علمی 
واحــد  آزاد  دانــشــگــاه 
در  تحقیقات  و  علوم 
اظهار  ما  با  گفت وگو 
می کند: همگی به عنوان ساکنان زمین در 
قبال محیط زیست مسئول هستیم. اینکه 
چقدر آب را مصرف و چقدر زباله تولید کنیم 
و یا از ایجاد آلودگی هوا با مصرف بی رویه 
و... باید برای همه  سوخت خودداری نماییم 

به مسئله تبدیل شود. 
میلیون   ۲5 ساکنان  اگــر  مــی گــویــد:  کــهــرم 
در  فقط  دارد  وجــود  کشور  در  که  خانه ای 
مصرف آب و تولید زباله صرفه جویی کنند 
و  زیــســت  پــاکــی محیط  در  مــؤثــری  نقش 
پیشگیری از هدررفت آب خواهند داشت. 
سال  بــا  مقایسه  در  امــســال  آبـــی  منابع 
گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته، اما 
در همین شرایط بسیاری از هموطنان، فقط 
برای یک مسواک زدن چیزی حدود ۲۰ لیتر 

آب را هدر می دهند. 
کشورها  بــرخــی  در  مـــی دهـــد:  ادامــــه  وی 
ــودک آمـــوزش  ــان در مــهــدهــای کـ ــودک بــه ک
از هم تفکیک  را  زباله ها  می دهند چگونه 
کنند و این کار را در خانه های خود انجام 
آموزش ها  ایــن  جــای  متأسفانه  امــا  دهند، 

ــدارس و حــتــی در  در مــهــدهــای کــودک، مــ
دانشگاه های ما خالی است.

این فعال محیط زیست معتقد است بخشی 
از تخریب محیط زیست به دلیل کم کاری 
دولت ها و بخشی از آن به دلیل ناکارآمدی 

نظام آموزشی و خانواده ها بوده است. 
به گفته کهرم سال ها به سرزمینمان جفا 
کرده ایم و اگر بخواهیم امروز برای پیشگیری 
از تخریب محیط زیست برنامه ریزی داشته 
باشیم باید دست کم ۱۰ سال کار کنیم و با 
درخت کاری، مرتع کاری و جنگل کاری مانع 
ســیــالب هــا شــویــم و آب را بــه ســفــره هــای 
زیرزمینی هدایت کنیم تا بتوانیم بخشی از 
این آسیب ها را جبران نماییم تا نسل آینده 

دچار بی آبی نشود.

تعریف نادرست توسعه »
محیط  و  طبیعی  منابع  دانشکده  رئیس 
به  اشــاره  با  نیز  تحقیقات  و  علوم  زیست 
کشور  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی  اینکه 
تهدیدهای مرتبط با محیط زیست است، 

بــه مــا مــی گــویــد: ســال هــا بــرای 
منابع  از  ــاورزی  ــشـ کـ تــوســعــه 
تولید  ــا  ب و  ــم  ــردی ک ــرج  خـ آب 
اقلیم  با  ناسازگار  محصوالت 
کشور و یا با دامــداری بیش از 
به  مــراتــع  و  جنگل ها  ظرفیت 
ــم  زده ای آسیب  محیط زیست 
و حاال که به بحران رسیده ایم 
ــه بــهــانــه تــوســعــه در  بـــاز هــم ب

و  طبیعی  مــنــابــع  ــه  ب بــخــش هــای مختلف 
محیط زیست آسیب می رسانیم به طوری که 
این چالش ها با تبدیل شدن به ابرچالش ها 
ما را به نقطه ورشکستگی در اکوسیستم 

رسانده و به راحتی قابل حل نیست. 
ــیـــری  ــا دلـ ــیـ هـــــــادی کـ
ــد: در  ادامــــــه مــــی دهــ
مــردم  کــه  کشورهایی 
مــحــیــط  حـــــــــوزه  در 
زیست مسئولیت پذیر 
نیز  از مسئوالن  را  این مسئولیت  هستند 
اینکه  با  ما  اما در کشور  مطالبه می کنند، 

برخی از سمن ها خوب عمل 
می کنند و قوانین بسیار خوبی 
مثل اصل5۰ قانون اساسی در 
از محیط  خصوص حفاظت 
متأسفانه  داریــــــم،  ــســت  زی
بخشی از مردم و مسئوالن به 
بهانه توسعه، اهمیت محیط 
می گیرند  ــادیــده  ن را  زیــســت 
و قــانــون گــذاران نیز در برخی 
مــوارد، قوانینی در تضاد با اصل 5۰ قانون 

اساسی تصویب می کنند. 
ــی در  ــوزشـ ــظــام آمـ وی بـــا نــقــد عــمــلــکــرد ن
حـــــوزه مــحــیــط زیـــســـت مـــی گـــویـــد: حتی 
دانــش آمــوخــتــگــان مقاطع دکــتــرای مــا هم 
ندارند  زیست  محیط  از  درستی  اطالعات 
و مسئوالن  مـــردم  از  بــســیــاری  بسا  و چــه 
رشــتــه هــای دانــشــگــاهــی محیط زیــســت را 
از  بسیاری  دلیل  همین  به  نمی شناسند، 
دانشکده های منابع طبیعی و محیط زیست 
در حال تعطیل شدن هستند. این روند از 
۱۰ سال پیش آغاز شده و اگر به همین روال 

ادامــه پیدا کند در ۱5 سال آینده با کمبود 
کارشناس محیط زیست روبه رو می شویم. 

 قوانین برای شهروندان عادی »
وضع می شود

اما مژگان جمشیدی، 
ــاس  ــ ــن ــارشــ ــ ــر ک ــ ــگـ ــ دیـ
نظری  زیست  محیط 
متفاوت دارد. او به ما 
تا زمانی که  می گوید: 
محیط زیست در اولویت کشورداری نباشد 
نمی توانیم از مردم انتظار داشته باشیم این 

مهم در اولویت زندگی آن ها قرار گیرد. 
زیست  روز محیط  و  حــال  از  انتقاد  با  وی 
در سال های اخیر می گوید: با اینکه مردم 
تمام وجود  با  را  بحران های محیط زیستی 
درک می کنند و تأثیر آن در زندگی آن ها کامالً 
مشهود است، متأسفانه هنوز به برخی از 
تهدیدها بی توجه اند. به عنوان نمونه برمبنای 
قوانین و مقررات جهاد کشاورزی به جز دو 
استان گیالن و مازندران سایر استان ها اجازه 
کشت برنج ندارند، اما متأسفانه در ۱5 استان 
بــرنــج کشت مــی شــود. همچنین در  دیــگــر 
بسیاری استان ها از جمله فارس به دلیل الگوی 
نادرست کشاورزی شاهد فرونشست زمین، 
پایین آمدن سطح سفره های آب زیرزمینی، 
خشک شدن دریاچه بختگان و تلف شدن 
تعداد زیادی از جوجه فالمینگوها هستیم و 
همواره کشاورز محلی به کشت بیشتر برنج 
تشویق می شود و مسئوالن به اینکه استان 
فارس سومین تولیدکننده برنج کشور است 
سیاست های  وقتی  حــال  می کنند.  افتخار 
دولتمردان سیاست های غلطی است چگونه 
می توان از مردم انتظار همکاری در حفاظت 
از محیط زیست و منابع طبیعی داشت؟
جمشیدی می گوید: محیط زیست کمبود 
ــدارد بلکه با کمبود دانــش و تفکر  ن قانون 
و  قضایی  دستگاه های  نــکــردن  همکاری  و 
نظارتی با دستگاه های اجرایی مواجه است. 
گویا قوانین برای شهروندان عادی وضع شده 
نمی شوند  قوانین  ایــن  شامل  مسئوالن  و 
امــروزه شاهد تخریب  که اگر غیر این بود 
جنگل ها و ساخت و سازهای هکتاری برخی 

از آقازاده ها در استان های شمالی نبودیم.

کارشناسان در گفت وگو با قدس:

محیط زیست در اولویت کشورداری نیست

در کشورهایی که 
مردم در حوزه محیط 
زیست مسئولیت پذیر 
هستند این مسئولیت 

را از مسئوالن نیز 
مطالبه می کنند

بـــــــرش
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      صفحه 6

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان 
در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-شش��دانگ یکباب س��اختمان گاراژ از پالک 131 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 236/01 متر مربع 
ابتیاعی آقای اللهیار رحیمی از محل مالکیت رسمی مرحوم عباس سیرجانیان )ورثه مرحوم عباس سیرجانیان 

آقای حمیدرضا سیرجانیان( برابر رای شماره 0347-1400 مورخه 1400/02/19- کالسه 99-0035
لذا بدینوس��یله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل 
دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2978 آ1401675
تاریخ انتشارنوبت اول1400/03/02                              تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/03/17

علیخان نادری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر کالس��ه 99/203 ورای ش��ماره 139960307114003496  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات 
مالکانه بالمعارض به متقاضی آقای حسن محسنی شکرانلو فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 464 صادره 
از  در یک باب منزل به مس��احت 154 متر مربع قس��متی از پالک 1597 فرعی از 13 اصلی باغات واقع در 
بخش 5 قوچان خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر محسنی شکرانلو محرز گردیده است. 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 باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تصمیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از  تصمیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. یکی از در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ1401672
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/03/02                              تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/03/17

اکبر اقبالی-رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 و براب��ر رأی ش��ماره 139960306008003029 م��ورخ 1399/11/21 هیئت تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی طرقبه ش��اندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای حس��ین جنگی فرزند حجی قدیر نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 
511/16 مترمربع قس��متی از تجمیع پالک های 934 و 935 فرعی از 182 اصلی بخش 06 مش��هد حوزه 
ثبت ملک طرقبه شاندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م.الف392 آ1401695
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/02                         نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/03/17

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 و براب��ر رأی ش��ماره 139960306008002406 م��ورخ 1399/09/24 هیئت تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی طرقبه ش��اندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی نعمتی رضوانی فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 383/39 مترمربع 
قس��متی از پالک 5 فرعی از 127- اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 06 مشهد حوزه ثبت ملک طرقبه 
ش��اندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.م.الف388  آ1401696
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/02                          

نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/03/17
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 و براب��ر رأی ش��ماره 139960306008003027 م��ورخ 1399/11/21 هیئت تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم 
عذرا خادم فرزند عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 511/16 مترمربع 
قسمتی از تجمیع پالک های 934و 935 فرعی از 182 اصلی بخش 06 مشهد حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رس��می و م��اده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز از طریق این روزنامه محلی و 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.م.الف390  1401697
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/02                  

 نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/03/17
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 و براب��ر رأی ش��ماره 139960306008002438 م��ورخ 1399/09/26 هیئت تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی طرقبه ش��اندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای احمد سررشته دار عمرانی فرزند ابوالحسن نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
به مس��احت 4177/32 مترمربع قس��متی از پالک 1215 فرعی از 119 اصلی بخش 06 مش��هد حوزه ثبت 
ملک طرقبه ش��اندیز محرز گردیده اس��ت لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 

دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م.الف394  آ1401698
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/02                     نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/03/17

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رأی شماره 139960306008002356 مورخ 1399/09/26 هیئت تعیین تکلیف موضوع 

ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای
ابوالقاس��م ترابی فرزند محمد نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنا از محل مالکیت مشاعی 
سیدحسن گلشنی به مساحت 138/87 مترمربع قسمتی از پالک باقی مانده 550 فرعی از 19 فرعی 1- اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 06 مشهد حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز محرز گردیده است لذا به موجب ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولی��ن آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعت��راض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م.الف396  آ1401699
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/02                     نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/03/17

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز-حسن ابوترابی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب��ررای ش��مار139960306022000925هیات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرس��می مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زینت مزینی فرزندقاس��م به ش��ماره شناس��نامه33صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به 
مس��احت154.19مترمربع پالک2405 فرعی از276 اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت رسمی  متقاضی 
محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددر صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
ب��ه مدت دوم��اه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.  آ1401728                                  
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/3/03                          تاریخ انتشارنوبت دوم:1400/3/17

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060306003000188 مورخ 1400/02/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هاشم حاجی احمدی فرزند محمدمهدی بشماره شناسنامه 
53155 صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111/80 مترمربع قسمتی از پالک  
2295 اصلی بخش 3 مشهد واقع در میدان شهدا انتهای هاشمی نژاد سه سمت چپ پالک 69خریداری 
از ورثه مالک رس��می آقای عباس مشتاقی شعربافان 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 داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 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.آ1402226 م.الف456
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17             نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

محمدجواد غالمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060306003000278 مورخ 1400/02/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه عطاری فرزند حسین بشماره شناسنامه 107 صادره 
از طبس در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 166/5 مترمربع قسمتی از پالک  28583 و 5330 
فرعی از232 اصلی بخش 9 مش��هد واقع در بلوار فرودگاه فارابی جنوبی 4 چهارراه اول س��مت چپ پالک 
116 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به آستان قدس رضوی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 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.  آ1402227م.الف458
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17             

 نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/04/02
محمدجواد غالمی

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060306003000125 مورخ 1400/01/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پروانه خزچین فرزند ماش��اءاله بش��ماره شناسنامه 63425 
صادره از مش��هد  در سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب انباری به مساحت 149/34 مترمربع قسمتی 
از پالک  11 فرعی از 2159 اصلی بخش 3 مشهد واقع در خیابان شیرازی کوچه شهید حبیبی متعلق به 
خود متقاضی )س��هم مش��اعی خودش ( محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 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. آ1402228م.الف460
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17           

 نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/04/02
محمدجواد غالمی

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 140060306003000124 مورخ 1400/01/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه 
یک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاظم مجیری فرزند رضا بشماره شناسنامه 35198 صادره از 
مشهد  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انباری به مساحت 149/34 مترمربع قسمتی از پالک  11 
فرعی از 2159 اصلی بخش 3 مشهد واقع در خیابان شیرازی کوچه شهید حبیبی متعلق به خود متقاضی 
)سهم مشاعی خودش ( محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م.الف462 آ1402229
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17        

 نوبت انتشار نوبت دوم: 1400/04/02
محمدجواد غالمی

رئیس ثبت اسناد و امالک

 405GLX-XU7پ���ژو س���واری  س���بز  ب���رگ 
ای���ران36-886م64  پ���اک  ش���ماره  م���دل1396 
شاس���ی  ش���ماره    124K1065298 موت���ور  ش���ماره 
NAAM01CE4HK591571به نام باراناناجی مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د.

14
02
24
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودرو وان���ت پی���کان 1600 ب���ه 
ش���ماره  ب���ه   1382 م���دل  روغن���ی   س���فید  رن���گ 
انتظام���ی 63 ای���ران 344 د 84 وش���ماره موت���ور 
ب���ه  11282022860وش���ماره شاس���ی 0089921087 
مالکی���ت  محمود فرنودی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار س���اقط می باش���د . 14
02
21
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری MVM 315 به رنگ سفید 
روغنی  مدل 95 به شماره انتظامی ایران 66_ 164 ل 
86 وشماره موتور MVM477FJAG048129وشماره 
ش���ایی NATFBAMD9G1037020مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار س���اقط می باش���د .

14
02
21
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل صل���ح نام���ه 400 متر زمی���ن واقع در 
اراض���ی فیانی ی���اس 4 متعلق ب���ه اینجانب 
مجتبی عباس���پور مفقود گردیده وهر گونه 

جعل و سوء استفاده پیگرد قانونی دارد .

14
01
86
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری مش��هد در نظر دارد به منظور تامین قطعات یدکی خودروهای 
س��نگین متعل��ق به خ��ود از قبیل  بنز، FH، ایس��وزو ، ایویکو ، ولوو ، آمیکو ، اس��کانیا و خودروهای 

)L90(نیمه س��نگین از قبیل خاور ، فوتون ، ایس��وزو و دس��تگاه های راهس��ازی از قبیل لودر هیوندا 770 و ولوو
)HL200( و همچنین الستیک خودروهای مذکور ،روغنجات و فیلترجات ، نسبت به شناسایی تامین کنندگان جدید 
اقدام نماید لذا افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط می توانند  به منظور ارائه رزومه کاری ، مدارک و مستندات 
مربوطه را تا تاریخ حداکثر 1400/03/25 به آدرس مش��هد مقدس- بولوار ش��هید س��ردار قاس��م سلیمانی- حد 
فاصل پل حافظ و غدیر- جنب معاینه فنی ) س��اختمان غدیر ( -  س��اختمان ش��ماره دو - اداره کارپردازی سازمان 

ارسال نمایند.   تماس جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33855500-051 داخلی 2260-66

آگهی فراخوان تامین کننده

ف
14
02
23
9

جهت ش�ركت در مناقصه و كسب اطالعات بیشتر به سایت مناقصات شهرداری مشهد 
به آدرس http:\\ ets.mashhad.ir  مراجعه نمائید . همچنین جهت اطالع در روزنامه 

رسمی به آدرس  rrk.ir www. درج می گردد. تلفن تماس 05131294359 

مبلغ برآورد)ریال(موضوعشماره مناقصهردیف
24.980.598.584باز سازی پیاده رو خیابان سرخس فاز 15-1400-013
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آگهی مناقصه عمومی

ف
14
02
24
4



واکنش کالدرون به شکایت از پرسپولیس
به  پرسپولیس  باشگاه  محکومیت  حکم  تازگی  به  که  کالدرون  گابریل 
دلیل عدم پرداخت مطالباتش از سوی فیفا صادر شده است، در صفحه 
شخصی خود گفت: من هرگز قصد رفتن از پرسپولیس را نداشتم. یک 
پیشنهاد مالی بهتر را رد کردم، چون آرزوی من کسب قهرمانی بود و ما 
در مسیر رسیدن به قهرمانی بودیم. تحمل کردم تا اینکه دیگر شرایط 
ناپایدار شد و از آن زمان به بعد به خاطر احترام به باشگاه، همواره رویکرد 

مثبتی به این مجموعه، بازیکنان و به خصوص هواداران داشتم.

دو بازی دوستانه پرسپولیس در غیاب ملی پوشان
به گزارش مهر پرسپولیس روز چهارشنبه ۱۹ خرداد در دیداری دوستانه 
به مصاف تیم صنعت نفت آبادان می رود و روز دوشنبه ۲۴ خرداد نیز در 
دیداری تدارکاتی برابر تیم پیکان به میدان خواهد رفت. با اعالم باشگاه 
پرسپولیس و طبق هماهنگی تیم ها، این دو بازی پشت درهــای بسته 
برگزار می شود. تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت ملی پوشان، برای 

بازی برابر تراکتورسازی در سوپرجام، آماده می شود.

جدایی علی کریمی از الدحیل
سایت استاددوحه در خبری مدعی شد علی کریمی در فهرست بازیکنان 
الدحیل در فصل آینده جایی ندارد و از این تیم جدا خواهد شد. وی 
پس از ادواردو برزیلی ملقب به دودو و مهدی بن عطیه مراکشی سومین 
الدحیل جدا می شود. علی کریمی هافبک  از  که  بود  بازیکنی خواهد 
القطر  تیم  در  اول  فصل  نیم  در  استقالل  فوتبال  تیم  گذشته  فصل 

عضویت داشت و با قراردادی قرضی به تیم الدحیل پیوسته بود.

ادعای سعودی ها 

قوچان نژاد در استقالل؟
قرارداد قوچان نژاد  تابستان امسال با باشگاه زوله هلند تمام می شود و با توجه 
به شرایطی که با سرمربی تیم دارد جدایی اش قطعی است. مدت هاست که 
تقریباً تمام باشگاه های ایرانی از استقالل و پرسپولیس تا تراکتور تبریز به دنبال 
خرید گوچی هستند، اما او نشان داده فوتبال ایران آخرین انتخابش خواهد 
بود. اما سایت سعودی نوشت استقالل برای آمادگی هر چه بیشتر برای 
رویارویی با الهالل به دنبال جذب رضا قوچان نژاد است. در عین حال اکنون 
صحبت از بازگشت احتمالی روزبه چشمی و علی کریمی است و احتمال 
بازگشتشان به استقالل بعید نیست. ظاهرا لیست مجیدی برای سال بعد 
شامل این بازیکنان و البته دژاگه و رضا اسدی است. اسدی یک فصل دیگر با 
باشگاه سنت پولتن اتریش قرارداد دارد، اما با توجه به نیمکت نشینی و پس از 
آن آسیب دیدگی شدیدی که دچارش شد، گفته می شود که نامش در لیست 
مازاد این باشگاه قرارگرفته و در تابستان پیش رو شاهد جدایی او خواهیم بود. 
استقالل و پرسپولیس باشگاه هایی هستند که گفته می شود به خرید این 

هافبک و همچنین مدافع ۲5 ساله عالقه مندند. 

w w w . q u d s o n l i n e . i r
7روزنامـه صبـح ایـرانورزشورزش

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

ضد حمله

منهای فوتبال

 دوشنبه 17 خرداد 1400 26 شوال 1442 7 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9545  

وحید امیری: مقابل بحرین نتیجه خوب می خواهیم    بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: برای بازی حساس و سخت مقابل بحرین آماده هستیم. وحید امیری   در نشست خبری پیش از این بازی گفت: 
می دانیم بازی حساس و سختی پیش رو داریم ولی آمادگی زیادی داریم. وی افزود: بعد از بازی هنگ کنگ ریکاوری کردیم و تمرینات تاکتیکی انجام دادیم. امیدوارم بازی خوب توأم با نتیجه خوب انجام بدهیم.

امیری در مورد بازی در قسمت چپ تیم ملی هم گفت: با بازی در این پست بیگانه نیستم و در جام باشگاه های آسیا بازی کرده ام. هر جا سرمربی تیم ملی صالح بداند با جان ودل بازی خواهم کرد.

دنیای ورزش

تلگرامی

تصور  کــســی  هــیــچ  حسینی   سینا   
نمی کرد بازی برگشت ایران و بحرین 
جهانی  جــام  انتخابی  رقابت های  در 
قطر بــه بـــازی مــرگ و زنــدگــی تبدیل 
برنامه ریزی  اما به واسطه عدم  شود، 
مناسب و بی کفایتی مدیران تیمی که 
دو دوره اخیر به راحتی جواز حضور 
را بدست  رقابت های جام جهانی  در 
باشد  امیدوار  باید  است، حاال  آورده 
با شکست بحرین بتواند شانس خود 
را برای صعود به مرحله بعدی افزایش 

دهد.
اوج مــی گــیــرد که  امــیــد زمــانــی  و  بیم 
شاگردان اسکوچیچ در نخستین بازی 
خود در مرحله برگشت برای تیم ملی 
امیدوارکننده ای  نمایش  کنگ  هنگ 
این  در  کنگ  هنگ  گلزنی  نداشتند، 
را  جامعه  اهالی  نگرانی  سقف  بــازی 

افزایش داد.

تغییر آرایش»
پیش بینی می شود، اسکوچیچ در این 
داشته  ترکیب  در  تغییر  چند  بــازی 
بازگشت  محتمل تر،  تغییر   . باشد 
حاج صفی، به ترکیب اصلی خواهد 
در پست  ملی هم  تیم  کاپیتان  بــود. 
هــم در پست هافبک  و  دفـــاع چــپ 
پست  کــنــد.در  ــازی  ب می تواند  میانی 
دفاع چپ با توجه به عملکرد خوب 
وحید امیری تغییر کمی دور از ذهن 
بــه نــظــر مـــی رســـد.در پــســت هافبک 
کنگ،  هنگ  بــا  بـــازی  در  هــم  میانی 
و  کردند  بــازی  نوراللهی  و  عزت اللهی 
این  از  به جای یکی  احسان  احتماالً 

دو بازیکن به میدان خواهد رفت. 
ــه اســـتـــراحـــت بــیــشــتــر  ــ ــا تـــوجـــه ب ــ ب
او  بـــازی  و دقــایــق کمتر  عــزت الــلــهــی 
به  نسبت  کنگ  هنگ  بــا  جـــدال  در 
نوراللهی، به نظر می رسد اسکوچیچ، 

ــاج صــفــی را جــانــشــیــن احــمــد در  حـ
جدال با بحرین کند.

ــا یک  ــا هــنــگ کــنــگ مـ ــدال بـ ــ در جـ
گــل ســاده خــوردیــم. ایــن احتمال که 
اسکوچیچ ، مرتضی پورعلی گنجی را 
به جای خلیل زاده یا کنعانی زادگان به 

ترکیب اصلی وارد کند، زیاد است. 
اگر شاگردان اسکوچیچ نتوانند در این 
دیدار نفس گیر با پیروزی قاطعانه بازی 
را به پایان برسانند، باید منتظر موج 
جدیدی از انتقادها از مدیریت فوتبال 
باشیم، دقیقاً همان اتفاقی که پس از 
رفتن کارلوس کی روش و قطع همکاری 
فضای  در  بلژیکی  ویلموتس  عجیب 
رسانه ای ایجاد شد و یک تراژدی تلخ 

برای اهالی فوتبال رقم خورد.

اسکوچیچ:به تیمم ایمان دارم»
دراگان اسکوچیچ در کنفرانس خبری 

پیش از دیدار برابر بحرین گفت: این 
واقعاً مسابقه ای بسیار حیاتی است 
آن  اهمیت  مــورد  در  نیست  نیازی  و 
صحبت کنیم. بحرین هم تیم بسیار 
خوبی اســت و ما بــرای آن هــا احترام 

زیادی قائل هستیم. 
اسکوچیچ در پاسخ به سؤالی که در 
مورد دیدار رفت بود، توضیح داد: برای 
ما فرقی نمی کند که بازی کجا برگزار 
شود. چه در تهران و چه در بحرین، 
ما برای برد بازی خواهیم کرد. شرایط 
ایــران  بــود که میزبانی در  ایــن  عــادی 
بازی می کردیم،  انجام می شد و آنجا 
به  اعتماد  هستیم.  اینجا  حــاال  ولــی 
ایمان  به تیمم  و  نفس کاملی داریــم 
با  مــی تــوانــم  مطمئنم  و  دارم  کــامــل 
خارج  مسابقه  ایــن  از  خوبی  نتیجه 
خودم  تیم  مثل  را  بحرین  شویم.من 

می شناسم. مثل کف دستم.

با اینکه چند روز قبل اعضای هیئت مدیره استقالل به همراه احمد مددی مدیرعامل 
باشگاه نزد وزیر ورزش رفتند و جلسه ای را برای حل مشکالت برگزار کردند اما امروز نیز 
قرار است جلسه دیگری برگزار شود. با وجود تأکید معاون وزیر 
ورزش برای حفظ مددی در سمت مدیرعاملی استقالل اما 
اعضای هیئت مدیره همچنان دل خوشی از او ندارند و نسبت 
به برخی اتفاقات ناراحت هستند. در این شرایط گفته می شد 
امروز قرار است اعضای هیئت مدیره جلسه دیگری را برگزار 
کنند تا درباره مسائل مختلف به بحث و گفت و گو بنشینند. 
همچنین شنیده می شود در جلسه امروز علی نامداری مشاور 
هیئت مدیره نیز حضور خواهد داشت و احتمال اینکه او رسماً از سوی وزیر ورزش به 
عنوان عضو هیئت مدیره جدید وجایگزین اسماعیل خلیل زاده انتخاب شود، زیاد است. 

تیم فوتبال پدیده در ادامه روند آماده سازی خود روز شنبه در دیداری دوستانه  به 
مصاف ذوب آهن رفت و با نتیجه 3 بر ۲ مقابل شاگردان حسینی شکست خورد. 

طبق برنامه اعضای تیم فوتبال پدیده روز چهارشنبه در 
مشهد در دیداری دوستانه مقابل گل گهر به میدان خواهند 
رفت. به گزارش فارس شاگردان رحمتی در ادامه روند آماده 
سازی بعد از این مسابقه روز ۲3 خرداد در مشهد میزبان 
ذوب آهــن خواهند بود و دیــدار دوستانه دیگری را برگزار 
خواهند کرد. تیم فوتبال پدیده روز 3۱خرداد در ورزشگاه 
آزادی دیدار معوقه هفته بیست و یکم لیگ برتر مقابل 

استقالل را برگزار خواهد کرد که امتیازات این دیدار برای رحمتی که مقابل مجیدی 
قرار می گیرد حیاتی، حیثیتی و سرنوشت ساز خواهد بود.

برانمه رحمیت برای  شکست آیب هاروز رسنوشت ساز مددی در وزارتخانه

فرهاد مجیدی با انتقاد از شرایط فعلی 
ــرای آمــدن  ــ اســتــقــالل و عـــدم حــمــایــت ب
میلیارد   3۰ کمک  به  ایتالیایی،  دستیار 
تومانی به پرسپولیس اشاره کرد و وضعیت 

مدیریت استقالل را فاجعه دانست.
 در حال حاضر باشگاه باید ٦٠ میلیارد س

تومان پرداخت کند تا فقط تیم امسال را 
تسویه کنیم و اسپانسر هم بیش از مبلغ 
قــراردادش پرداختی داشته است )حدود 
تــومــان( و ایــن یعنی فاجعه!  ۹۰ میلیارد 
فاجعه ای که توسط مدیریت عوام فریب و 

دروغگوی قبلی اتفاق افتاده است.
 عـــالوه بــر همه ایــن مشکالت بدهی س

۶۰میلیارد تومانی استراماچونی هم وجود 
دارد که شنیدم به مهلت آخرش نزدیک 
هستیم و ممکن است به کسر ۶ امتیاز 
انتقاالت  و  نقل  پنجره  شــدن  بسته  و 
منتهی  ــالل  ــقـ ــتـ اسـ

شود.
 سپاهان، کاپیتان س

)احسان  ملی  تیم 
حاج صفی( را خرید، 
پرسپولیس هم از 
لیگ پرتغال و 
بازیکن  قطر 
گــــــرفــــــت، 
امــــــا مــا 

مجبور بودیم با بودجه خیلی کم به بازار 
برویم. عالوه بر این شنیدیم که یک اپراتور 
میلیارد  رقیب 3۰  تیم  بــه  نیم فصل  در 

تومان کمک کرده است.
برای س بستن  تیم  و  انتقاالت  و  نقل   

قهرمانی، این نیست که شبانه در هتل 
قــرارداد  تومانی  میلیون   ۱۶۰ بازیکن  با 

۲میلیاردی ببندند.
 این هم لطف هواداران به من است که س

توقعات هشت ساله را در سه ماه از من 
می خواهند.

 مشکالت مدیریتی تا زمانی که به تیم س
لطمه نزند به من و بازیکنان ارتباطی ندارد، 
اما وقتی اختالفات و دعواهای شخصی 
لطمه می زند، مجبورم  تیم  به  مدیریتی 
واکنش نشان دهم. امروز در بخش هایی 

از باشگاه واقعاً ضعیف هستیم.
 وقتی کسی نیست از فدراسیون بپرسد س

چرا جلسه کمیته انضباطی بازی سپاهان 
با پرسپولیس را به بعد از دربی انداختید، 
چه کار باید کرد؟ آیا شما می دانید با داور 
دربــی که همه تأیید کردند پنالتی ما را 
نگرفت، چه برخوردی شد؟ یا داور بازی 
ما با صنعت نفت آبادان؟! یا وقتی بعد از 
بازی با پیکان برای اعتراض به تعویض های 
در  را  شکایتمان  نداشتیم  پـــول  آن هـــا 
فدراسیون ثبت کنیم، به عنوان سرمربی 

چه کار باید کنم؟!
 امروز در باشگاه همه تالش می کنند س

اما این استقالل بی نظم محصول 
سال ها بی انضباطی و بی کفایتی 

است.
 من تا آخرین بازی فصل لیست س

خروجی ندارم.

کریم بنزما، ستاره رئال مادرید و تیم ملی 
فرانسه، مصاحبه مفصلی با مارکا انجام 

داده است.

تو مانند خوشبخت ترین مرد کره زمین  س
به نظر می رسی. درست است؟

ــاس مــی کــنــم  ــ ــسـ ــ ــن احـ ــ ــاً، مـ ــنـ ــئـ ــمـ مـــطـ
خوشبخت ترین مرد جهان هستم. چیزی 
که من را بیشتر خوشحال می کند خانواده 
و فوتبال است. من در مادرید خوشحالم 
و برای بازی در مسابقات قهرمانی اروپا به 
فرانسه برگشته ام. فقط می توانم افتخار 
شــروع  منتظر  و  باشم  خوشحال  کنم، 

مسابقات باشم.

 آیا فرانسه مدعی قهرمانی است؟ س
این تیم بسیار بسیار قدرتمند است اما 
شانس زیاد برای قهرمانی بیشتر چیزی 
است که خارج از اینجا درباره آن صحبت 
می شود. ما از قدرتمان آگاه هستیم اگرچه 

باید آن را نشان دهیم.

دارد؛  س تــو  بــه  ــادی  زیـ اعتقاد  آنچلوتی 
نظرت درباره بازگشت او چیست؟

خبر خوبی است، ما بازیکنان و هواداران 
او را به خوبی می شناسیم. او مربی بزرگی 

اســت. من فلسفه او را دوســت دارم، 
می بیند،  را  فوتبال  چگونه  او  اینکه 
و  می کند  مــدیــریــت  را  ــروه  گـ چگونه 
او  مــی کــنــد.  هــدایــت  را  تیم  چگونه 
بدست  را  عناوین  همه  می خواهد 

آورد.

نــظــر شــمــا در مــــورد جــدایــی  س

زیدان چیست؟
این جدایی برای همه تعجب آور بود، نه 
فقط برای من. مطمئناً او همیشه برای من 
مثل یک برادر بزرگ بوده است چون من 
مدت هاست که او را می شناسم و او هم 
در زمین و هم خارج از زمین به من کمک 
کرده است. این تصمیم سختی برای همه 
ــم و تالش  بــود. اکنون مربی دیگری داری

می کنیم دوباره موفق شویم.

آیا دوست داری با کیلیان امباپه بازی  س
کنی؟  

چه تیمی دوست ندارد او را داشته باشد؟ 
ــرارداد دارد و  حاال او با پــاری سن ژرمــن ق
خواهیم دید که چه اتفاقی رخ خواهد داد. 

امروز اولویت ما قهرمانی در اروپاست.

فرهاد مجیدی: 

مدیریت استقالل فاجعه است
کریم بنزما: 

خوشبخت ترین مرد دنیا هستم

اسکوچیچ: بحرین را مثل کف دستم می شناسماسکوچیچ: بحرین را مثل کف دستم می شناسم

 نبرد مرگ و زندگی در منامه نبرد مرگ و زندگی در منامه

صعود به رتبه ششم والیبال جهان با اعتماد به جوانان

شگفتی سازی سروقامتان  ایرانی
رضا جونقانی: با انجام هشت بازی، هفته دوم رقابت های لیگ ملت های والیبال 
۲۰۲۱ به پایان رسید تا تیم ها پس از سه روز استراحت، از چهارشنبه هفته سوم 
پیکارها را آغاز کنند. در شروع هفته دوم اما، تیم ملی رفته رفته به هماهنگی 
و اعتماد به نفس کافی دست یافت. والدیمیر الکنو، رفته رفته به شناخت از 
بازیکنان خود دست یافت تا در هر بازی از ترکیبی متفاوت و جوان استفاده 
کند. سرمربی تیم ملی والیبال ایران با استفاده از بازیکنانی مانند صابر کاظمی، 
میثم صالحی، امیرحسین اسفندیار، آرمان صالحی و بردیا سعادت نشان داد 
اعتماد خوبی به بازیکنان جوان دارد و همچنین در مدت زمان کوتاه دو ماهه که 
هدایت تیم ملی را برعهده گرفته به شناخت خوبی از آن ها دست یافته است. 
بازیکنان جوان نیز به خوبی پاسخ اعتماد سرمربی تیم ملی را تا به اینجا داده اند.
در این هفته عالوه بر اینکه شاگردان آلکنو توانستند چهارمین برد متوالی خود 
را کسب کنند و به رده ششم جدول رده بندی برسند، ژاپن سومین شکست 
متوالی خود را متحمل شد؛ تیمی که در هفته اول سه برد بدست آورده بود و 

باالتر از ایران قرار داشت. 
از سوی دیگر در حساس ترین بازی، لهستان سه بر یک از سد روسیه عبور کرد 
تا خودش را در پایان هفته دوم به صدر جدول رده بندی برساند. البته تیم های 
برزیل و فرانسه نیز مثل لهستان با پنج برد و یک باخت در رده های دوم و سوم 
هستند.تنها تیمی که تا پایان هفته دوم موفق به کسب پیروزی نشده، استرالیا 

است که بدون برد در انتهای جدول قرار دارد. 
باتوجه به اینکه امتیازات در میانه جدول بسیار نزدیک به هم است، پس از هر 

برد و یا باخت تیم ها می توانند چند رده صعود و یا سقوط را تجربه کنند. 

نبرد با آمریکا»
ملی پوشان ایــران در صــورت عملکرد خوب در ادامــه لیگ ملت های والیبال 
می توانند تعقیب کننده جدی تیم ملی والیبال فرانسه باشند تا رتبه پنجم جهان 

را به نام خود کنند.
ملی پوشان ایران در هفته سوم این رقابت ها به ترتیب مقابل آمریکا، صربستان 

و آلمان قرار خواهند گرفت.
والدیمیر الکنو که مدال طالی المپیک ۲۰۱۲ لندن را در اختیار دارد همراه با تیم 
ملی والیبال کشورمان چهارمین حضور خود در المپیک توکیو را تجربه خواهد 
کرد، او با برنامه و حساب شده به خوبی از تمامی بازیکنان در رقابت های لیگ 
ملت ها استفاده می کند و به ترکیب نهایی خود و خلق شگفتی در المپیک توکیو 

همراه با تیم ملی والیبال ایران می اندیشد.

 تمدید قرارداد الچولو 
تا سال 2024

روزنامه AS اسپانیا نوشت اتلتیکو مادرید با 
الچولو به توافق رسیده است که قرارداد وی 
را برای دو سال دیگر تمدید کند و تا سال 
۲۰۲۴ در ونــدا مترو پولیتانو بماند. ضمن 
اینکه سیمئونه درخواست امضای قرارداد با 

الئوتارو مارتینز، ستاره اینتر را دارد.

10 بازیکن گران قیمت 
تاریخ رئال 

اسامی ۱۰ خرید گران قیمت تاریخ تیم فوتبال 
رئال مادرید منتشر شد که بیل در رأس این 

لیست حاضر است.
۱- بیل، ۱۰۱ میلیون یــورو/ ۲- هــازارد، ۱۰۰ 
میلیون/ 3- رونالدو، ۹۴ میلیون/ ۴- زیدان 
77.5 میلیون/ 5- رودریگوئز، 75 میلیون/ 
۶- کاکا، ۶7 میلیون / 7- فیگو، ۶۲ میلیون/ 
ادر  یــورو / ۹-  یوویچ، ۶۰ میلیون  لوکا   -8
میلیتائو، 5۰ میلیون/ ۱۰- مندی، ۴8 میلیون. 

خودکشی بازیکن ایتالیایی 
به خاطر نژادپرستی 

بازیکن  نــوشــت: ویسنی  ــرا  ــ کــوریــره دالِس
۲۰ســالــه ســابــق مــیــالن بــه دلــیــل مسائل 
ــرســتــی حـــاد در ایــتــالــیــا دســـت به  ــژادپ ن

خودکشی زد.
این بازیکن یادداشتی پیش از خودکشی 
برای کشور ایتالیا گذاشت و از مسائل حاد 

نژادپرستی در آن صحبت کرد.

فرناندز:

رونالدو  انگیزه بزرگ من بود
سایت  بــا  مصاحبه ای  در  فــرنــانــدز  بــرونــو 
رسمی منچستریونایتد در مورد الگوبرداری 
از کریستیانو رونالدو گفت:» همه می دانند 
که کریستیانو رونالدو بازیکن مورد عالقه من 
بود. وقتی کریستیانو اولین قدم های خود را 
در یورو ۲۰۰۴ برداشت، من تنها ۹ سال سن 
داشتم. آن سال همیشه به یاد ما می ماند؛ 
چراکه در فینال شکست خوردیم. بعد از 
فینال گریه او را دیدیم. او پسری بود که در 
آن زمان شروع به درخشیدن کرد. من در آن 
زمان شروع به تماشای او کردم.رونالدو یکی 

از انگیزه های بزرگ من بود«.

قهرمانی س سامبو  مسابقات  جــریــان  در 
آسیا در ازبکستان، محمد سعیدی مدنی 
در مرحله فینال برابر حریفی از ازبکستان 
بــه مــیــدان رفـــت و بــا شکست بــرابــر این 
سامبوکار به مدال نقره قهرمانی آسیا دست 
یافت. همچنین در حاشیه این رقابت ها، 
انتخابات شورای سامبو آسیا نیز برگزار شد 
و عباسعلی اکبری به عنوان نایب رئیس 

سامبو آسیا انتخاب شد. 
نوجوانان س وزنه برداری  تیم ملی  اردوی 

از  جهانی  مسابقات  در  شرکت  بـــرای 
بیستم خرداد ماه در تهران آغاز خواهد 
قهرمانی  وزنـــه بـــرداری  مسابقات  شــد. 
نوجوانان جهان مهر ماه سال جاری در 

عربستان برگزار خواهد شد.
 امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو س

ویژه  و  دنبال یک محل خــاص  به  گفت: 
بــرگــزاری مسابقات WWF هستیم  بــرای 
و صحبت هایی در مورد میزبانی تهران یا 
کیش شده اســت. وی گفت: لیگ ووشو، 

شهریور ماه استارت می خورد.
روی س تنیس  عالمیان،ملی پوش  نــوشــاد 

از دو دوره حضور متوالی در  میز که بعد 
بازی های المپیک از کسب سهمیه بازمانده، 
تأکید دارد ناکامی اش به خاطر تغییر قوانین 

جهانی است نه کم و کسری داخلی. 
در س ایـــران  نفره  تیم ملی بسکتبال ســه 

نخستین دیدار خود از رقابت های انتخابی 
برگزار  مجارستان  میزبانی  به  که  المپیک 
می شود، مقابل چین تایپه به میدان رفت و 

با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ شکست خورد. 
 کاظمی، پاسور جــوان تیم ملی والیبال س

ایــــران، پنجمین بــازیــکــن امــتــیــازآور لیگ 
ملت های ۲۰۲۱ است.

 تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور س
در رقابت های بین المللی جام زیلکوفسکی 
دیروز راهی لهستان شد. اسامی تیم برای 
شرکت در  این رقابت ها که روزهــای ۱8 تا 
ــزار مــی شــود بــه ایـــن شرح  ــرگ ــرداد ب ۱۹ خــ
است: ۶۱کیلوگرم رضا اطری/ 7۴ کیلوگرم: 
یونس امامی – مصطفی حسین خانی/ 
۹7کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، علی 
شعبانی، علیرضا کریمی/ ۱۲5 کیلوگرم: 

امیرحسین زارع – امین طاهری.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

 پوتین در آستانه دیدار با بایدن:

آمریکاباقدرتهمانمسیرفروپاشیشورویراطیمیکند!
»آمریکا با قدرت همان مسیری را می رود 
ــحــاد جماهیر شــــوروی طــی کـــرد«؛  ــه ات ک
کــوتــاه، پیش بینی ای اســت که  ایــن جمله 
مجمع  نشست  یــک  در  پوتین  والدیمیر 
آینده  دربــاره  اقتصادی در سنت پترزبورگ 
ایــاالت متحده داشته اســت. اگرچه هنوز 
به تاریخ محتمل دیــدار پوتین و بایدن در 
از  دوطـــرف  امــا  باقی مانده  روز  ــن 10  16ژوئـ
کرده اند.  آغاز  را  لفظی  هم اکنون دعواهای 
به گزارش یورونیوز، پوتین به ایاالت متحده 
از خود«  عنوان »آمریکای بسیار مطمئن 
داد و گفت: »می دانید مشکل از کجاست؟ 
شوروی  جماهیر  اتحاد  شهروند  به عنوان 
سابق، می توانم بگویم مشکل امپراتوری ها 
قدرتمند  به قدری  می کنند  فکر  است  این 
از پس  بــه راحــتــی  هستند کــه مــی تــوانــنــد 
اشتباه ها و خطاهای کوچک بربیایند. اما 
وقتی شمار مشکالت زیاد شد دیگر توان 
رویــارویــی با همه آن هــا نیست. آمریکا با 
گامی مطمئن و محکم مستقیم به همان 

راهــی مـــی رود کــه اتــحــاد جماهیر شــوروی 
رفت«.

مدتی پیش از این، بایدن مشت اول این 
دعوا را زده بود. او در گفت وگو با  ای بی اس 
گفته بود: پوتین یک قاتل است و من با این 

امر موافقم.
پوتین در ادامه این نشست، روابط فعلی 
مسکو و واشنگتن را »به شدت در سطحی 
جمهوری  رئــیــس  ــرد.  کـ توصیف  پــایــیــن« 
روسیه با انتقاد از تحریم های آمریکا و اروپا 

مربوط  ادعاهای  همچنین  و  روسیه  علیه 
آمریکا  انتخابات  در  مسکو  دخــالــت  بــه 
گفت: »ما هیچ مشکلی با آمریکا نداریم. 
دارد.  مشکل  مــا  بــا  کــه  آمریکاست  ایــن 
و  ما شود  توسعه  مانع  آمریکا می خواهد 
آشکارا در مورد آن صحبت می کند. تالش 
اقتصادی  محدودیت های  ایجاد  با  آن هــا 
ــر ســیــاســت هــای داخــلــی  ــیــرگــذاری ب ــأث و ت
کشورمان با تکیه بر نیروهایی که متحدان 
خود را در داخل روسیه می دانند، از همین 

امر ناشی می شود«.
به  کریمه  شبه جزیره  اهالی  شــدن  ملحق 
روسیه پس از یک همه پرسی، نقطه آغاز 
درگیری های جدید بین روسیه و غرب بود. 
آمریکا،  انتخابات  در  مسکو  دخالت های 
ــروژه نــورد استریم، نزدیک شــدن ناتو به  پ
مرزهای روسیه، تحریم های اقتصادی روسیه 
و به تازگی هم برخوردهای دولت روسیه با 
این  اختالفات  مهم ترین  ناوالنی  الکسی 

کشور با بلوک غرب است.

خالد مشعل:

می توانیم کاری کنیم که 
ارتش های عربی نتوانستند

سیاسی  دفتر  رئیس 
حماس در خــارج غزه 
طی نشستی در کالب 
هــاوس اظــهــار کــرد: از 
هر  فلسطینی ها،  نظر 

مسئله ای که در عرصه سیاسی، ملی یا دینی 
مربوط به قدس باشد، به منزله بازی با آتش 
است، به همین دلیل باید در مقابل اقدامات 
تــوان با آن  اسرائیل، پایداری کرد و با تمام 
برخورد نمود. باید اختالفات داخلی پشت 
سر گذاشته شود و به یاد داشــت دشمن، 
مشترک و هدف ملی، یک چیز است. وی 
در مورد شرایط پس از نبرد نیز عنوان کرد: 
مقاومت می تواند خود را گسترش و توسعه 
ــود. نقش  دهــد تــا روی آن حــســاب بــاز شـ
فلسطین در معادله در حال گسترش است 
و مقاومت می تواند کاری کند که ارتش ها]ی 

عربی[ از آن عاجز بوده اند.

بنیامین س بــرکــنــاری  احــتــمــال  آســتــانــه  در 
نتانیاهو از منصب نخست وزیری، سرویس 
امنیت داخلی این رژیم در اقدامی بی سابقه 
در خصوص احتمال وقوع خشونت داخلی 

در فلسطین اشغالی هشدار جدی داد.
پس از اعالم برگزاری نشست کمیته های س

واشنگتن،  و  بــغــداد  مشترک  نظامی-فنی 
از  عــراق  مشترک  عملیات  فرمانده  معاون 
توافق بر سر طرح استقرار نیروهای ائتالف 

آمریکایی در خارج از خاک عراق خبر داد.
خبرگزاری فرانسه از یک منبع قضایی نقل س

کرد: مسئوالن قضایی فرانسه تحقیقاتی را 
درخصوص ثروت رئیس بانک مرکزی لبنان 

آغاز کرده اند.
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مصر و بازتنظیم روابط خارجی
مصر این روزهــا در حــوزه سیاست خارجی ایــام پرهیجانی را سپری می کند؛ 
رابطه اش با ترکیه کمی بهتر شده و با اینکه در لیبی با هم درگیر بودند اما 
موضعی میانه را در پیش گرفت. مصر همچنین به قطر نزدیک تر شده، آن هم در 
شرایطی که همه می دانند حکومت قطر ارتباطات بسیار خوبی با اخوانی ها دارد، 
یمن و همراهی با عربستان نیز دیگر در سیاست خارجی مصر جایی ندارد. اما 
آنچه بیشتر از همه این ها نشان از تحول در مصر است، سفر امنیتی ترین مرد 

السیسی یعنی کامل عباس به غزه و استقبال گرم یحیی السنوار از او است.
بسیاری این دیدار گرم را در چارچوب رفتارهای پراگماتیک حماس تعریف کردند 
و گفتند این گروه با اینکه اخوانی است اما ناگزیر از چنین دیدارهایی با مقامات 
خارجی است، چرا که نوار غزه محاصره است و حماس باید از هر روزنه ای برای 

روشن نگه داشتن چراغ مقاومت در این باریکه استفاده کند.
اما آیا این، پاسخ همه فعالیت های دیپلماتیک اخیر مصر است؟ فرض کنیم 
مصر تصمیم گرفته به دولت های منطقه نزدیک شود اما آیا حماس که حتی 
دولت رسمی فلسطین را هم در اختیار ندارد مصداق کشور است؟ دولت رسمی 
فلسطین در حال حاضر تشکیالت خودگردان است. عالوه بر این، اخوان و دولت 
مستقر در قاهره اختالفات فکری عمیق و سابقه خونینی در رفتارها نسبت به هم 
دارند. بنابراین فعالیت های اخیر مصر دالیلی دیگر غیر از درخواست های حماس 

نیز دارد. این دالیل کدام است؟
قبول کنیم یا نه، کشورهای منطقه در حال بازتنظیم آینده خود در غرب آسیا 
و شمال آفریقا هستند. این بازتنظیم تنها و تنها یک دلیل دارد؛ رفتن ایاالت 
متحده از منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به شرق دور. در ذیل این تغییر 
جدی، نزدیک شدن مصر به حماس و دیگر کشورهای اخوانی به سه دلیل اصلی 

می تواند باشد: 
اولین دلیل بیم مصر و دیگر کشورها از نزدیکی بیشتر حماس به ایران و محور 
مقاومتی که ایران آن را رهبری می کند؛ این هراس به ویژه پس از حمایت علنی 
سردار قاآنی از غزه و اخباری که درباره ارسال سالح از سوی ایران به غزه منتشر 

شد، بیشتر خودنمایی می کند.
دوم اینکه برای مقامات قاهره مسلم شده حماس بیش از این قدرت خواهد 
گرفت و به زودی به عنوان آلترناتیو همه کشورهای عربی در فلسطین مطرح خواهد 
شد. همچنین حماس قابلیت دارد الگوی آینده گروه های اپوزیسیون در مصر 
باشد. حماس پس از جنگ 1۲روزه به شکل لگاریتمی در انظار ملت عرب صعود 

کرده است. این، خطر پیش  روی السیسی را مضاعف جلوه می دهد.
سوم به احتمال قریب به یقین حماس برنده انتخابات آینده فلسطین نیز خواهد 

بود و این یعنی اینکه قدرت سیاسی را هم در اختیار خواهد گرفت. 
بنابراین در چنین شرایطی مصر و دیگر کشورهای منطقه عمالً حماس را در 
جایگاه اداره کننده آینده فلسطین می بینند و از این رو مصلحت را در نزدیکی 

بیشتر به این گروه می دانند نه دوری از آن.
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رصد

پهپادها برنده اصلی درگیری ها در 24ساعت گذشته در 
منطقه بوده اند؛ جایی که نخستین حمله را نیروی هوایی 
ارتش یمن علیه مواضع سعودی در عربستان انجام داد. 
یحیی سریع در توییتی در این زمینه نوشت: »نیروی هوایی 
ارتش یمن با یاری خداوند توانست سحرگاه امروز)یکشنبه( 
با یک فروند پهپاد قاصف پایگاه هوایی ملک خالد را در 
خمیس مشیط هدف قرار دهد و هدف گیری دقیق بود«. به 
نوشته سریع این حمله با استفاده از یک فروند پهپاد نوع 
قاصفK2 انجام شده است. وی گفت: این هدف گیری در 
چارچوب حق قانونی ما برای مقابله با تجاوزهای دشمن و 

ادامه محاصره مداوم مردم یمن است.

در سوی دیگر، مقاومت در عراق هم در یک حمله پهپادی 
پایگاه عین االسد را هدف قرار داد. به گزارش تسنیم، در 
این حمله دو فروند پهپاد مورد استفاده قرار گرفته است. 
باوجود این، اداره اطالع رسانی امنیتی عراق با تأیید این 
پدافندی  سامانه  ســوی  از  پهپاد  دو  سرنگونی  از  حمله 
پایگاه عین االسد خبر داد و اعالم کرد: سامانه دفاع هوایی 

توانسته است این دو پهپاد را رد گیری کند.
نیروهای  و  پایگاه ها  به  حمالت  مــوج  باالگرفتن  از  پس 
ــاالت متحده تصمیم گرفت همه  آمریکایی در عــراق، ای
عین االسد  حاضر  حــال  در  کند.  متمرکز  را  نیروهایش 

بزرگ ترین پایگاه آمریکایی ها در عراق است.

عملیاتپهپادی،ازملکخالدتاعیناالسد

 پروژه تقاطع چهار سطحی آزادگان مشهد در نظر دارد " خرید تسمه خاک مسلح را به تولید کننده 
/ فروشنده واجد شرایط واگذار نماید.

 بدی�ن منظ�ور از تولی�د کننده / فروش�نده دعوت به عمل می آی�د جهت دریافت اس�ناد مناقصه به 
آدرس : مشهد، میدان نمایشگاه- پروژه تقاطع چهار سطحی مراجعه نمایید 0

تلفن :09151022318 و 051-35134929
سایرشرایط :

1-مدت اجرای کار: 60 روز تقویمی
2-مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه : اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت 

3-تضمین شرکت در مناقصه فوق  1.000.000.000 ریال می باشد 
الف- ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماهه، صادره از س�وی موسس�ات اعتباری غیربانکی 

دارای مجوز بانک مرکزی در وجه »قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( - موسسه شهید رجایی« 
ب- واریز نقدی به حساب شماره 5151718160004 بانک سپه به نام »موسسه شهید رجایی« 

   IR 620150000005151718060004به شماره شبای
محل بازگش�ایی پاکات: مشهد، میدان نمایش�گاه - پروژه تقاطع چهار سطحی -  مدیریت امور پیمان 

پروژه های مشهد مقدس 
4-مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است

5-آخری�ن مهل�ت مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه پای�ان وق�ت اداری) س�اعت 14( روز پنجش�نبه  
1400/03/20 میباشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
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موضوع: اجرای عملی�ات آرماتوربندی و 
بتن ریزی پروژه های س�طح ش�هر سازمان 

عمران
مبلغ برآورد اولیه: 30.455.000.000 ریال 
جهت ش�رکت در مناقصه و کسب اطالعات 
ش�هرداری  مناقص�ات  س�ایت  ب�ه  بیش�تر 
  http:\\ ets.mashhad.ir : مش�هد ب�ه آدرس
مراجعه نمائید و همچنین جهت اطالع در 
 www.rrk.ir روزنامه رس�می ب�ه آدرس

درج می گردد.
امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری مشهد

آگهی مناقصه عمومی 
شماره )5269(  

ف
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موضوع: اجرای زیرس�ازی و روسازی )به 
جزء آس�فالت( در پروژه های س�طح شهر 

سازمان عمران
مبلغ برآورد اولیه : 53.556.882.808 ریال 
جهت ش�رکت در مناقصه و کسب اطالعات 
ش�هرداری  مناقص�ات  س�ایت  ب�ه  بیش�تر 
 http:\\ ets.mashhad.ir : مش�هد ب�ه آدرس
 مراجعه نمائید وهمچنین جهت اطالع در 
 WWW.RRK.IR  روزنامه رس�می به آدرس

درج می گردد.
امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری مشهد

آگهی مناقصه عمومی 
شماره )5270(  

ف
14
02
24
2

شهرداری بجنورد در نظردارد اجرای عملیات جمع آوری 
پسماند خشک براس�اس طرح تفکیک درمبدا سطح محدوده شهر بجنورد 
را ب�ا ب�رآورد اولی�ه 000 / 000 / 400 / 14 ریال برای مدت س�ه س�ال از 

طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید.
ل�ذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اس�ناد از واحد حقوقی 
و پیمان ش�هرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد 
مزایده و تحویل پاکتهای پیش�نهادی خود به دبیرخانه ش�هرداری مرکزی 
حداکثر تا تاریخ 30 / 3 / 1400 اقدام نمایند و یا جهت کس�ب اطالعات با 

شماره تلفن : 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند.
شهرداری بجنورد

ف
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40
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عملی�ات                                 واگ�ذاری  مزای�ده  تجدی�د  آگه�ی 
جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهربجنورد

ف
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شهرداری پیش��وا بااستناد به مجوزشماره 1400/86ص ش – 1400/2/22شورای اسالمی 
شهربراس��اس بودجه داخلی درنظر دارد نس��بت به احداث و تجهیزپارک ترافیک ازطریق 
برگ��زاری مناقص��ه عمومی اق��دام نماید. ل��ذا ازمتقاضیان واش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
دعوت به عمل می آید به مدت ده روزپس ازانتش��ار آگهی نوبت دوم جهت کس��ب اطالع 
بیش��ترودریافت فرم ش��رایط ش��رکت درمناقصه وارائه قیمت به معاون��ت اداری ومالی 
وامورقراردادها ی شهرداری مراجعه نمایند.  تلفن تماس:36721802- 021-36734420   

غالمرضاحبیبی شهرداری پیشوا  

آگهی مناقصه عمومی نوبت )اول(

موض�وع: اج�رای عملیات خاکب�رداری و 
زیرس�ازی در پروژه مس�یر نمایش�گاه تا پل 

پرتوی
مبلغ برآورد اولیه: 71.000.000.000 ریال 
جهت ش�رکت در مناقصه و کس�ب اطالعات 
بیشتر به س�ایت مناقصات شهرداری مشهد به 
آدرس : http:\\ ets.mashhad.ir  مراجعه نمائید 
وهمچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به 
گ�ردد. م�ی  درج   WWW.RRK.IR آدرس 

امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری مشهد

آگهی مناقصه عمومی
شماره )4209(
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مزایده )فروش(ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین
ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به فروش تعدادی از ماشین آالت سنگین و نیمه س�نگین مازاد برنیاز خود از طریق 
مزایده عمومی کتبی اقدام نماید .  لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقمند به خرید دعوت می ش�ود جهت کسب اطالعات و دریافت  اسناد 
مزایده حداکثرتا تاریخ 1400/3/22 برای دریافت اس�ناد به س�ایت www.omqo.com  مراجعه و اس�ناد را دریافت نمایند. مهلت تحویل پاکت 
پیش�نهاد قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 1400/3/26 می باش�د که به آدرس مشهد - خیابان دانش�گاه – بعد از خیابان کفایی پالک 439- 

دبیرخانه شرکت باید تحویل گردد.
پیشنهاددهندگان محترم در صورت دریافت اسناد از سایت با شماره 38422669 بازاریابی و تدارکات شرکت تماس گرفته و اعالم آمادگی نمایند تا در صورت وجود 

الحاقیه اطالع رسانی شود .

 پروژه تقاطع چند س�طحی آزادگان مش�هد) میدان نمایش�گاه( در نظر دارد " عملیات تهیه ، بارگیری ، 
حمل و اجرای قشر آسفالت را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 بدی�ن منظور از اش�خاص حقیقی و حقوق�ی دارای تجربه کارهای مش�ابه  دعوت به عم�ل می آید جهت 
دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایید : مش�هد، میدان نمایش�گاه- پروژه تقاطع چند سطحی 

آزادگان مشهد) میدان نمایشگاه( دفتر پیمانها  مراجعه نمایید 0
تلفن :09151022318 و 051-38583933

سایرشرایط :
1-مدت اجرای کار: 90 روز تقویمی

2-مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه : اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت 
3-تضمین شرکت در مناقصه فوق  5.000.000.000 ریال می باشد 

الف- ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماهه، صادره از س�وی موسس�ات اعتباری غیربانکی دارای 
مجوز بانک مرکزی در وجه »قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( - موسسه شهید رجایی« 

ب- واریز نقدی به حساب شماره 5151718164005 بانک سپه به نام »موسسه شهید رجایی« 
   IR 880150000005151718164005به شماره شبای

محل بازگش�ایی پاکات: مش�هد، می�دان نمایش�گاه - پروژه تقاط�ع چهار س�طحی -  مدیریت ام�ور پیمان                     
پروژه های مشهد مقدس 

4-مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است
5-آخرین مهلت مهلت دریافت اس�ناد مناقصه پایان وقت اداری) س�اعت 14( روز یکش�نبه  1400/03/23 

میباشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
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شهرداری منطقه ثامن در نظر دارد پیمانهای  را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ساماندهی و بهسازی فضای سبز محالت باغ حسن 1
29.109.729.422ریالخان، کشمیری ها،جوادیه وعیدگاه

بهسازی و پیاده رو سازی معابر محالت باغ حسن خان، 2
48.018.804.101ریالکشمیری ها، جوادیه و عیدگاه

آدرس ب��ه  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  و  مناقص��ه  اس��ناد  دریاف��ت  جه��ت 
 ets.mashhad.ir مراجعه فرمایید . تلفن 33687006-8

 امور قراردادها و پیمانها ی شهرداری منطقه ثامن-قطاع 3و4 

آگهی مناقصه عمومی-قطاع 3و 4 
شهرداری منطقه ثامن
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