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تفریح،فرصتتوانمندشدنبرایسایرعرصههاست
 رواق  یکی از پرسش هایی که همواره در نسبت میان دین و نگاهیبهجایگاهتفریحوسرگرمیدرسیرهرضوی)ع(وتأثیرآنبرتمدنسازی

آزادی مطرح می شود، همین است که جایگاه تفریح، سرگرمی 
و لذت جویی در آموزه های دینی کجاست؟ حد و مرز آن چگونه 

 ............ صفحه های 2و3تعیین می شود و چه تأثیری بر...
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گفت وگو با علی فخرایی، هنرمند مجسمه سازتولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

 به بهانه روز صنایع دستی

هشدارهای رئیس شورای سالمندی کشور در گفت وگو با قدس

امام باقر)علیه السالم(: گویا یاران قائم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( را می بینم که بر شرق و غرب عالم مسلط اند. کمال الدین- ج 2- ص 673
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 دعوت به مشارکت حداکثری
»رسن بازی« با هنر مدرن محور جشن های دهه کرامت

قانون 20 سال پیش پاسخگوی 
موج سریع سالمندی نیست

وعده های یارانه ای؛ ممکن یا غیر ممکن؟

گزارشقدسازرمزگشاییمواضعجدیدوضدایرانیگروسی

دوربین ها به ساعت صفر 
نزدیک می شوند...

اقتصاداز زمان آغاز هدفمندی یارانه ها بحث بر ســر دســتاوردها و هزینه های پرداخت 
یارانه ها پایان نیافته است و هنوز عده ای یارانه نقدی را پول پاشی و برابر با انداختن مردم 
از چاله به چاه گرانی و عده ای دیگر مساوی با بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه گروه های 
پاییــن درآمــدی توصیف می کنند. اکنون با ورود نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری به 

عرصه رقابت، این مسئله به یکی از محوری ترین وعده های انتخاباتی تبدیل  شده است.
در ایــن گــزارش پــس از مــرور وعده هــای یارانــه ای نامزدهــای انتخابــات ســیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری، صحبت های کارشناسی را می خوانیم تا ببینیم چند برابر شدن یارانه ها 
می توانــد بــه زندگی مردم کمک کنــد و آیا وعده های نامزدها درباره افزایش یارانه ها عملی 
است یا پس از انتخابات پرونده شان بسته می شود؟ یکی از نامزدها اعالم کرده یارانه نقدی 
پنج دهک پایین را پنج برابر و یارانه سه دهک باال را حذف می کنم. دیگری که پیشتر گفته 

بود تأمین منابع مالی یارانه از مشکالت جدی دولت است...

 ............ صفحه 2

مقاماتکاناداحملهوحشیانه
بهیکخانوادهمسلمانرا
تروریستیاعالمکردند

»ترودو«
نخستوزیر
مهدترور

بررسیتحرکاتضدانقالبدر
شبکههایاجتماعیبرایمأیوس
کردنمردمنسبتبهانتخابات

رویمشارکت
قشرخاکستری
تمرکزکنیم

قدسگفتههاینامزدهادربارهافزایشوهدفمندیسوبسیدانرژیراراستیآزماییمیکند

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 3

یـــادداشــت  روز
تقیدژاکام

دعوتبهدیالوگ
بهجایمونولوگ

 ............ صفحه 2

تاانتخابات8روز

سعیدجلیلی:
درهشتسالگذشتهباتعاونیهاوکارگاهها

درارتباطبودهوحرفهایشانراشنیدهام
علیرضازاکانی:

ازرویکردتکجانبهگراییبهغربتوجهمان
رابهقدرتهاینوظهورمعطوفمیکنیم

محسنرضایی:
هیچقومواستانیدردولتمن

بدوننمایندهنخواهدبود
سیدابراهیمرئیسی:

برایکاهشهزینهدرمانکارتسبزی
تهیهخواهدشدکهدارایاعتبارمالیاست

امیرحسینقاضیزاده:
افزایــشســرانهدرآمــدخانوارهــادربهینــه
شدننشاطاجتماعیتعیینکنندهاست

عبدالناصرهمتی:
دردولــتمــنورزشرابایــدافــرادحرفهای

ورزشادارهکنندوکشوررااقتصاددانان
محسنمهرعلیزاده:

بیاییددرکنارهموبااتحادوهمبستگی
بهدولتزندگیسالمکنیم

نگاهی به مواضع روزانه نامزدها

 ............همین  صفحه

برد مقتدرانه ایران مقابل آمریکا
............صفحه7

سعیدجلیلی:من در مناظرات هم اعالم کردم حاضرم با هرکسی که نسبت به برنامه های من تردیدی دارد، بحث و مناظره کنم. اگر ما امروز با شما 
در این جلسه صحبت می کنیم و حرف هایتان را می شنویم باید بدانید که در هشت سال گذشته نه تنها در تهران حتی در شهرستان ها و با تعاونی ها، 

کارگاه ها و کارخانه ها درارتباط بوده و حرف های شان را شنیده ایم. کشور نباید فقط اداره شود، بلکه می تواند در هر مرحله ای جهش پیدا کند.

علیرضازاکانی: در حوزه همکاری با همسایگان ما به دنبال کاهش تنش و افزایش مشارکت برای ایجاد یک امنیت درون زا و فراگیر و دقت در تعامالت 
اقتصادی  با آن ها هستیم. هدفمان این است که از رویکرد تکجانبه گرایی به غرب توجه مان را به جهان اسالم و همسایگان و قدرت های نوظهور مانند 

چین و روسیه معطوف کنیم. در کنار آن در ارتباط با اروپا به یک تعامل دوطرفه و احترام متقابل و با محوریت منافع مشترک می اندیشیم.

محسنرضایی:هیچ قوم و استانی در دولت من، بدون نماینده نخواهد بود. از برادران اهل سنت، اعراب، ترک ها، بلوچ ها، کردها و همه استان ها وزیر 
و معاون وزیر خواهیم داشت. نمی شود که ۲۵ استان در اداره کشور نقش نداشته باشند. دولت ما قطار انقالب را بزرگ خواهد کرد و صندلی برای 

سوارشدن ایرانیان خارج از کشور هم در نظر خواهد گرفت.

سیدابراهیمرئیسی:در کنار اقدام برای رفع تحریم، اقتصاد را هم نباید شرطی کرد، زندگی و اقتصاد مردم باید پیش بینی پذیر باشد. برای کاهش 
هزینه درمان بیماران کارت سبزی تهیه خواهد شد که دارای اعتبار مالی است و با این اقدام حتماً مشکل پذیرش و درمان بیماران مرتفع می شود. 
دولت با اقتدار و افتخاری که مردم دارند، باید با قدرت وارد شود و با کسانی که می خواهند حقوق حقه ملت ایران را ضایع کنند، مواجه شده و رفع 

تحریم ها را دنبال کند. 

سیدامیرحسینقاضیزاده:آمار فوتی های کرونا بسیار باال و غیرقابل توجیه است. برنامه ریزی و کشورداری دولت ها بدون توجه به نشاط اجتماعی 
منجر به آسیب های متعددی شده است. قطعاً توسعه اشتغال پایدار و افزایش سرانه درآمد خانوارها در بهینه شدن نشاط اجتماعی تعیین کننده 

است. هر جوان یک ستاد و پشتیبان دولت سالم است.

عبدالناصرهمتی: متوجه شدم به خاطر قطع میکروفن من در مناظره، جمله »به گفته مرحوم ناصر حجازی، سیاسیون باید از ورزش کنار بروند« حذف 
شده است. در دولت من ورزش را باید افراد حرفه ای ورزش اداره کنند و کشور را اقتصاددانان. من با افتخار یک کارمند هستم، شما ]رئیسی[ هم اگر 

واقعاً کارمند بودید از این عنوان به منظور تحقیر رقیب استفاده نمی کردید.

محسنمهرعلیزاده: بیایید همه چون سال ۷۶ در کنار هم به کسانی که به دنبال حذف، تک صدایی و تحمیل هستند، دست رد بزنیم و در کنار هم 
و با اتحاد و همبستگی به دولت زندگی سالم کنیم. مهندسی کرده بودند تیم ملی فوتبال ایران مقابل بحرین ببازد، همه یکدل شدیم، نمایندگانمان 

درون زمین رشادت کردند، بردیم. توانستیم بازی را عوض کنیم. مبارک ملت ایران.
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مواضع روزانه نامزدها

آمریکاایران 3 0
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روزنامـه صبـح ایـران 2

بسیاری از توییت های ضد واکسن ایرانی کرونا منشأ »آلبانی« دارد  معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران جزو معدود کشورهای سازنده واکسن کروناست، گفت: بسیاری از توییت هایی که 
ضد واکسن ایرانی کرونا زده می شود منشأ آلبانی )گروهک منافقین( دارد و تولید و توزیع و حمایت از واکسن داخلی کرونا و واکسیناسیون، وظیفه ماست. به گزارش تسنیم، ایرج حریرچی در مراسم آغاز مرحله 

دوم تست انسانی واکسن ایرانی فخرا اظهار کرد: باعث افتخار است که ایران اسالمی جزو کشورهای معدودی است که قادر است واکسن کرونا را بسازد و در ماه های آینده خودکفا شود.

 مــهــدی خــالــدی  در حــالــی کــه دور پنجم 
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین 
میان ایــران و گــروه 1+4 هم به تازگی و بدون 
یافته و  پــایــان  بــه نتیجه ملموسی  رســیــدن 
دیپلمات ها برای مشورت چند روزه باز هم به 
درظاهر سوی  بازگشته اند،  پایتخت هایشان 
دیگر پازل غرب برای فشار بر کشورمان و وادار 
کردن ایران به امتیازدهی و پذیرش شروط آن ها 
از کانال آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال 
کانالیزه شدن است. بر این اساس دو روز پیش 
بود که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بدون اشاره به تمام خویشتن داری های تهران 
در مقابل زیاده خواهی های این نهاد تحت امر 
کشورهای غربی، پس از پایان نشست شورای 
حکام در گزارشی مغرضانه جمهوری اسالمی 
را به کم کاری در همکاری با این نهاد متهم 
کرد. رافائل گروسی همچنین ادعا کرد ایران به 
پرسش ها در خصوص چهار محل مشکوک 
که از سوی آژانس مورد تردید قرار گرفته، پاسخ 

نداده است! 

آژانس تحت امر آمریکا»
ایــن ادعـــا و اظــهــارات تحریک کننده آقــای 
دبیرکل در حالی مطرح می شود که بر اساس 
گزارشی که دو ماه پیش در خبرگزاری بلومبرگ 
منتشر شد، بازرسی های آژانس از فعالیت های 
ــران در ســال گذشته میالدی به  هسته ای ای
رکورد جدیدی رسید. آژانس پارسال هر ماه 
سه بازرسی سرزده از فعالیت های هسته ای 
ایران داشت. این گزارش می افزاید یک پنجم 
از 1۶1بــازرســی ســرزده آژانــس از فعالیت های 
هسته ای بین المللی مربوط به ایران بوده است. 
واقعیت  از  آمــارهــا  که همه  پس در حالی 
همکاری کامل جمهوری اسالمی با آژانس 
برنامه هسته ای  ســازی  راستای شفاف  در 
صلح آمیزش حکایت دارد، دلیل سفسطه 
ــاره دبیرکل ایــن نهاد به  ــ اتــهــام زنــی دوب و 
تهران چیست؟ به نظر ریشه این اظهارات 
مغرضانه را باید در سخنان چند روز پیش 
ــر خــارجــه آمــریــکــا جست و جــو کــرد.  وزیـ
آنتونی بلینکن که روز دوشنبه در نشست 
استماع گــزارش  کمیسیون روابــط خارجه 
مجلس نمایندگان این کشور حضور یافته 
بود، با بیان اینکه برنامه هسته ای ایران از 
ساختن  وادار  اســـت،  شــده  خـــارج  کنترل 
راه مهار  را  برجام  به  بازگشت  بــرای  تهران 
ایران عنوان کرد. وی در این باره گفته بود: 
برنامه هسته ای ایران در طول )اجرای( توافق 
از  اکنون  امــا  ــود؛  ب کنترل  تحت  هسته ای 

کنترل خارج شده است. 

سیاسی کاری آژانس»
ــا مـــرور نــکــات گفته شـــده مــی تــوان به  ب
ایرانی  ضــد  گـــزارش  انتشار  علت  خوبی 
اخیر آژانس را دریافت. درست در زمانی 

که هیئت های مذاکره کننده برای احیای 
بــرجــام در ویــن بــه شــدت تحت فشارند 
بــرای ادامــه  و تایمر تمدید فرجه آژانــس 
ساعت  به  سرعت  به  دوربین هایش  کــار 
صفر نزدیک می شود، مدیرکل آژانس به 
چالشی  می کند  تــالش  و  می آید  میدان 
جدید به وجود آورد؛ نقشی را که قبالً هم 
است.  کرده  ایفا  موقعیت های خاص  در 
روز سه شنبه  همین مسئله سبب شد 
بین المللی  سازمان های  نــزد  ایــران  سفیر 
گروسی  به  در سخنانی  ویــن  در  مستقر 
یادآور شود آژانس باید از هرگونه دستور 

کار سیاسی فاصله بگیرد. 

غریب آبادی: از ایران انتظار اجرای »
تعهدات برجامی را  نداشته باشید

به گزارش  نیز  آبــادی روز گذشته  غریب 
گــفــت:  و  داد  نــشــان  واکـــنـــش  آژانـــــس 
ــه هــیــئــت هــایــی کــه از ایـــران  در پــاســخ ب
هسته ای  جبرانی  اقــدام هــای  خواستند 
کنم  تصریح  مایلم  کند،  متوقف  را  خود 
باشید در حالی  نداشته  انتظار  ایــران  از 
که تحت تحریم های یکجانبه و ظالمانه 
تعهدات هسته ای خود  است، همچنان 
را تحت برجام نیز اجرا کند. وی تصریح 
مفاد  با  منطبق  کامالً  ما  اقدام های  کرد: 
برجام و حقوق ما بوده و واکنشی است 
به نقض تعهدات آمریکا، اتحادیه اروپا و 

سه کشور اروپایی.

آژانس بازوی اجرایی و نظارتی »
ایاالت متحده 

یک تحلیلگر سیاسی 
به  اذعـــان  نیز ضمن 
مــی گــویــد:  نکته  ایـــن 
بین المللی  ــس  ــ ــ آژان
انرژی اتمی همواره به 

عنوان بازوی اجرایی و نظارتی ایاالت متحده 
ــران عمل کـــرده تــا بــا فــشــار سیاسی،  ــ بــر ای
ــه همه  ب کــنــد  وادار  را  اســالمــی  جــمــهــوری 
دهــد.  تــن  واشنگتن  سیاسی  خواسته های 
دکتر سید مصطفی خوش چشم در این باره 
ادامه داد: در شرایطی که قرارداد برجام هنوز 
به طور رسمی پابرجا بود، همه گزارش های این 
نهاد به پایبندی تهران بر تعهداتش صحه 
می گذاشت، ولی به محض اینکه بحث های 
دوباره بین ایران و ایاالت متحده بر سر برجام 
باال گرفت، این روند تغییر یافت. اکنون هم در 
همراهی با آمریکا مواضع این نهاد تغییر پیدا 
کرده و سعی می کند با تهدید، ارعاب و فشار 
ایران را وادار به خواسته های طرف غربی کند و 

به برجام بازگردد. 
ــوع رویــکــرد را کالس  ــن ن خــوش چشم ای
درسی برای سیاستمداران ما خواند و گفت: 
با امضای برجام موضوع  یادمان نرود که 
"PMD” یا »ابعاد احتمالی نظامی« برنامه 
هسته ای ما به کلی بسته شد. اما رویکرد 
اخیر آژانــس نشان می دهــد ایــن پرونده 
ــاز بــاشــد بـــرای طــرف غــربــی که  بسته یــا ب

تنها به دنبال بهانه جویی است، تفاوتی 
نمی کند. آن ها اگر بخواهند هر لحظه می 
توانند موضوعی را بهانه و از رهگذر آژانس 

این فشار کانالیزه را بر ما وارد کنند. 

بازی نخ نما»
بــه نظر مــی رســد گــروســی از ســوی وزارت 
امــور خارجه آمریکا موظف شده است تا 
و  مؤلفه های مبهم  گــزارش هــای خــود،  در 
هسته ای  فعالیت های  دربـــاره  تهدیدساز 
ایــران را تقویت کند. گروسی می خواهد از 
این طریق، ضمن تهدید کشورمان به صدور 
قطعنامه ضد ایرانی جدید در شورای حکام، 
آلمان،  و ســه کشور  آمریکا  مــانــور  قـــدرت 
انگلیس و فرانسه را در وین تقویت کند. این 
قطعنامه ها، مبتنی بر نیاز تاکتیکی خاص 
آژانــس  کل  مدیر  به  متحدانش  و  آمریکا 

دیکته می شود. 

مراقب فرسایشی کردن مذاکرات باشیم»
مالکی  حسین  فـــدا 
ــضـــو کــمــیــســیــون  عـ
ــی و  ــ ــلـ ــ ــت مـ ــ ــیـ ــ ــنـ ــ امـ
ســـیـــاســـت خـــارجـــی 
هــــــم در  ــــس  ــل ــجــ مــ

گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین در این رابطه 
با بیان اینکه ما زمان تصویب قانون اقدام 
راهبردی برای رفع تحریم ها این پیش بینی 
را داشتیم که آمریکایی ها در مسیر بازگشت 
به برجام سنگ اندازی و بهانه تراشی خواهند 
کرد، اظهار کرد: بعداً معلوم شد این قانون 
چقدر توانست مسیر مذاکره را از موضع 
قــدرت بــرای تیم مــذاکــره کننده دولــت باز 
کند. این دیپلمات ارشد پیشین با تأکید بر 
که  پیش بینی ای  گروسی،  موضع  با  اینکه 
و  امنیت ملی  ما در مجلس و کمیسیون 
سیاست خارجی داشتیم تحقق پیدا کرد، 
افزود: کشورهای غربی به دنبال این هستند 
را فرسایشی کنند و ما به آقای  مــذاکــرات 
عراقچی و ظریف تأکیدمان این بوده مراقب 
فرسایشی کردن مذاکرات باشند. در هر حال، 
بازی نخ نمای اخیر گروسی و همراهانش به 
از قطعات  آژانـــس یکی  وضــوح نشان داد 
پازل واشنگتن و تروئیکای اروپایی در تقابل 
ــران محسوب  ــ ای و فــشــار حــداکــثــری علیه 
می شود. در این میان، نمی توان رفتار آژانس 
را در چارچوبی غیر از بازی تروئیکای اروپایی 
در قبال ایران و برجام مورد تجزیه و تحلیل 
قرار داد. در نهایت فشارهای اخیر گروسی 
و همراهانش، نباید ذره ای گارد ما را در برابر 
وی و گردانندگان بازی آژانس، یعنی آمریکا 
و تروئیکای اروپایی باز کرده و حرکت در ذیل 
راهبرد مقاومت فعال نباید حتی لحظه ای از 
سوی دلسوزان نظام و منافع ملی مورد تردید 

و غفلت قرار گیرد.

گزارش قدس از رمزگشایی مواضع جدید و ضد ایرانی گروسی

دوربین ها به ساعت صفر نزدیک می شوند...

مگر هاشمی رفسنجانی ۶کالس سواد نداشت که دو دوره رئیس جمهور بود و س
مهرعلیزاده و اصالح طلبان سنگش را به سینه می زنند؟ مشکل اینان حتی تحصیالت 

حوزوی هم نیست. مشکل آبشخور فکری است. 9020000051 
بــرو میان مــردم و به آن هــا حتی بدحجاب ها بگو دوســت داری یکی س شما 

دولت  بدبختی  به  وضعت  امــا  نــده،  گیر  به حجابت  که  بشه  رئیس جمهور 
روحانی باشه، یا اینکه به حجابت گیر بده اما دالر به جای 30 هزار تومن 5 
هزار تومن باشه، به زنان سرپرست خانوار رسیدگی کنه، کارخونه  ها رو دوباره 
راه اندازی کنه و شوهراشون کار داشته باشند؟ هر جوابی داد برو همون طوری 

رأی بده. 9340000663
آقــای... ببخشید جناب آقای .... اسم شریفتون چی بود؟ خواستم بگم اگر با س

حسینیه شدن کاخ سفید مشکل داری، یک کار دیگر می کنیم: کاخ سفید را 
قبرستان می کنیم؛ قبرستان کدخداپرستان! موافقی عزیزم؟ 9110000820 

حرف های همتی و به خصوص مهرعلیزاده دقیقاً همان بیانیه های سازمان های س
تروریستی دشمن ایران ازمنافقان تا سلطنت طلبان وافسادطلبان مدعی اصالحات 
بود. تقالی دشمنان داخلی برای ادامه غارت اموال و آبرو وعزت ملی همچنان ادامه 
دارد. با تعطیلی چندین ساله بسیج محالت باید مطبوعات و رسانه های انقالبی برای 
بصیرت افزایی و جلب مردم به نامزد اصلح همه جانبه کار و تبلیغ کنند تا کابوس 

حکومت ذلت طلبان به پایان برسد. 9360000158 
با تشکر از نامزدهایی که  سفره  خالی  را تکاندند و نامزدهایی که بغض  کردند و س

نامزدهایی که معذرت خواستند  به خاطرعدم  توانایی، مملکت  نفت خیز را به  فالکت  
کشانده اند. حاال قول  بدهند وضع  را از این  بدترنکنند و اگر به فکرمعیشت اند برای 

 اثبات  حرفشان، الاقل  جلو  گرانی  نان  را بگیرند. 9150000986
که س ما  کردید،  مصاحبه  نشسته  والیبال  کاپیتان  با  ورزشــی  در صفحه 

متوجه نشدیم اسمش چیه؟ 9330000835 

پس از انتشار و استناد فتوایی به رهبر انقالب مبنی بر رأی به نامزد اصلح س
تحت هر شرایطی، پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت هللا خامنه ای اعالم کرد: »هر 
متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار 
است. مطلبی نیز که به تازگی درباره صالح و اصلح عنوان شده است، اعتبار 
ندارد«.گفتنی است هواداران برخی نامزدها با استناد به این متن بنا داشتند القا 

کنند نظر رهبری، نامزد مورد نظر آن هاست. 
حسن رسولی عضو نهاد اجماع ساز اصالح طلبان درباره حمایت این نهاد از س

دو نامزد اصالح طلب حاضر در انتخابات گفت: من و بهزاد نبوی معتقد بودیم 
که این دو نامزد ]همتی، مهرعلیزاده[ می توانند برای اعالم برنامه به نهاد اجماع 
ساز بیایند و برنامه آن ها بررسی شود. اما مجمع عمومی نهاد اجماع ساز با 
رویکرد بنده و بهزاد نبوی مخالف بود و در نتیجه اجازه حضور به مهرعلیزاده 

و همتی داده نشد. 
مهدی دوستی سخنگوی ستادهای مردمی رئیسی گفت: آیت هللا رئیسی س

به ستادهای مردمی دستور داده است به سرعت بنر عکس های ایشان از سطح 
شهرها جمع شود و جلو هرگونه چاپ و نصب بنرهای جدید تصاویر ایشان هم 
گرفته شود. به گفته دوستی، رئیسی معتقد است »مردم خادم خودشان را 

می شناسند و پول خرج کردن برای چاپ پوستر هیچ توجیهی ندارد«.
انتخابات س دوره  ششمین  در  وحـــدت«  ــورای  »شــ نــامــزدهــای  لیست های 

شــورای شهر تهران، ری و تجریش اعالم شد. »ابوالفضل قناعتی، مسعود 
زریبافان، احمد نیکبختیان، ضرغام صادقی، خجسته پور، مهدی وکیل پور، 
صــدری،  کرمی،  ناصحی،  عبدالمقیم  بیادی،  حسن  خان محمدزاده،  خانم 
حجت االسالم طالب نیا، خانم حشمتیان، اخگرپور، وکیلی، داداش پور، رجبی، 

شهاب، خانم عمرانی«.  در این لیست مهدی چمران حضور ندارد. 
محسن رضایی در توییتی نوشت: »حجت االسالم و المسلمین جناب آقای س

رئیسی تحوالت بسیار مهم و ارزنده ای را در قوه قضائیه شروع کرده اند و هنوز 
در ابتدای این مسیر هستند و حتماً تغییرات بزرگ تری به وجود خواهند آورد. 
دولت بنده حتما برای استمرار این تغییرات ضروری و ارزشمند درقوه قضائیه 

تمام تالش خود را به کار خواهد بست«.
معاون اداری امام جمعه اهل سنت زاهدان اعالم کرد مولوی عبدالحمید س

تاکنون از هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکرده  است. حافظ 
اسماعیل مالزهی افزود: عبدالحمید تاکنون تصمیمی در این حوزه اتخاذ نکرده  

و در حال رصد نظرات است. 
سید احمد موسوی دبیرکل سابق جمعیت هالل احمر کشور، ریاست ستاد س

انتخاباتی محسن رضایی را عهده دار شد. 

دعوت به دیالوگ 
به جای مونولوگ

دانشجو  تهران  در  دهــه ۶0  که  کسانی   .1
بودند خوب به خاطر دارند که رئیس جمهور 
وقــت، هر ماه یک بار به مسجد دانشگاه 
تــهــران مــی آمــد و پــس از اقــامــه نــمــاز ظهر 
گــروه  و  طیف  هــر  از  دانشجویان  عصر،  و 
و دســتــه و سلیقه ای بـــدون آنــکــه نــیــاز به 
ترتیب  و  آداب  و  قبلی  وقــت  و  هماهنگی 
خاص دیگری از جمله اظهار سؤال خود به 
مسئول دفتر رئیس جمهور باشند، به نوبت 
پشت تریبون قرار می گرفتند و صریح ترین 
اظهارنظرهای  و  سؤال ها  تندترین  گاهی  و 
خود را از آقــای خامنه ای می پرسیدند و او 
حتی تا مدت ها پس از پایان زمان جلسه، 
در کمال آرامــش و در عین حال مستند و 
آنــان پاسخ می گفت.  قــوی به پرسش های 
ایــن نشست ها آن قــدر شیرین بــود که هر 
آن  تنوع شرکت کنندگان  و  تــعــداد  بــه  مــاه 
افـــزوده مــی شــد. ایــن کــار در دوران رهبری 
ایشان هم ادامه داشته که به عنوان نمونه 
می توان به جلسات با دانشجویان، نخبگان،  
هنرمندان و کارشناسان بخش های مختلف 
در عصرهای ماه مبارک رمضان اشاره کرد که 
در آنجا هم حضار بدون هیچ آداب و ترتیبی 
مستقیم و رودررو به بیان دغدغه ها و حرف ها 

و گالیه های خود با رهبر انقالب می پردازند.
2. می توان گفت اکثر قریب به اتفاق رؤسای 
خامنه ای،  آیـــت هللا  از  پــس  کشور  جمهور 
چنین جلساتی نداشتند. بله، در سالگرد 1۶ 
آذر معمول بر این است که رئیس جمهور وقت 
در جلسه ای با حضور دانشجویان مختلف 
ایــن نشست ها همان طور  امــا  شرکت کند، 
که خبرنگاران مختلف و خود دانشجویان و 
تشکل های گوناگون می دانند، هم با گزینش 
تشکل ها برگزار می شود و هم باید سؤال های 
از پیش تعیین  یا تأییدشده باشد و اگر هم 
در مواردی مثل زمان ریاست جمهوری آقای 
خاتمی با وسعت نظر بیشتری برگزار شده، 
فضای تند جلسه، کار را به جایی رسانده که 
رئیس جمهور گفته: کــاری نکنید که بگویم 

همه شما را از جلسه بیرون بیندازند!
کمترتوجه شده  و  ــزرگ  بـ اشــکــال  یــک   .3
اکثر رؤســای جمهور این است که برخالف 
ادعاهای آزادی بیان و تسامح و تساهل و 
توجه و احترام آنان به مطبوعات و رسانه های 
آزاد، هیچ کدامشان حاضر نشدند در مدت 
پــای مصاحبه  و حاکمیت خــود  ریــاســت 
صریح و چالشی با یک نشریه منتقد خود 
بنشینند و به سؤال های آن ها پاسخ دهند. 
البته آن ها معموالً در آستانه سفر شهریورماه 
هــر ســال خــود بــه نــیــویــورک پــای صحبت 
شبکه  به خصوص  و  آمریکایی  خبرنگاران 
سی ان ان نشسته اند تا به سؤال های انتقادی 
آنان پاسخگو باشند، اما حاضر نشده اند به 
درخواست های مکرر خبرنگاران روزنامه ها و 
خبرگزاری های شاخص منتقد داخلی کشور 

خود جواب مثبت بدهند.  
4. از انصاف به دور است که در این گالیه، 
مرحوم هاشمی رفسنجانی را استثنا نکنیم. 
ــود، با  ــان ریــاســت جــمــهــوری خـ وی در زمـ
کمی کــش و قــوس درخــواســت مصاحبه 
اختصاصی و چالشی روزنامه کیهان را که 
و  او  به  را  انتقادها  و صریح ترین  تندترین 
شیوه مدیریت او داشــت، پذیرفت و حتی 
تــا 12  را  ــن جلسات  ای تمدید  درخــواســت 
جلسه قبول کرد تا همه سؤال ها، ابهام ها و 
انتقادها را در حوزه های مدیریتی، سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی، فرزندان و... را جواب داده 
باشد. این مصاحبه ها بعدها در قالب کتابی 
با عنوان »بی پرده با هاشمی رفسنجانی« به 

چاپ رسید. 
5. هشت سال از دوران ریاست جمهوری 
آقای حسن روحانی گذشته و در حال حاضر 
اکثر مردم حتی طرفداران سابق او در کوچه و 
خیابان و رسانه و فضای مجازی به انتقادهای 
تند و بی سابقه از ناکارآمدی و ضعف شدید 
مدیریتی و از دست دادن فرصت ها توسط او 
پرداخته اند. این اتفاقات در این دوسه هفته 
از زبان نامزدهای مختلف ریاست جمهوری 
هم مکرر به گوش رسید. دیروز آقای روحانی 
در جلسه هیئت دولت به تفصیل همه این 
و بی انصافی و...  توهین  و  را دروغ  انتقادها 
تریبون یکطرفه هیئت  کــرد و در  توصیف 

دولت پاسخ داد. 
آیا این انتظار غلط و نابه جایی است که از 
آقای رئیس جمهور بخواهیم با نامزدهایی که 
بیشترین انتقاد را به او دارند و یا با روزنامه ها 
و خــبــرگــزاری هــایــی کــه بــه نقد صریح او و 
دولتش شهره اند، به »مناظره« و »مصاحبه« 
ــرای همیشه به جای  بنشیند و یک بــار ب
مونولوگ بــه دیــالــوگ بــپــردازد و مـــردم هم 
تکلیفشان را با این همه انتقادها و اعتراض ها 
به او و دولت بفهمند و البته سیه روی شود 

آن که در او غش باشد!؟

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

بنابر گفته رئیس جمهور، آمار و ارقام دولت یازدهم، دوران 
طالیی اقتصادی در 50 سال گذشته و میزان تورم، رشد 
اقتصادی، اشتغال و صادرات غیر نفتی در ۶0 سال پیش 

از آن بی سابقه است.
به گــزارش مهر، حسن روحانی دیــروز در جلسه هیئت 
دولت در این سخنرانی خواستار رعایت »اخالق« شد و با 
اعالم اینکه انتقادهای نامزدهای ریاست جمهوری از دولت 
وی سبب شده »متأسفانه اخالق صدمه جدی« ببیند، 
افزود: اینکه می گویید هیچ کاری در این هشت سال نشده 

است، دارید به مردم ظلم می کنید.
به گفته وی، کشاورزی، صنعت، بسیاری از زیرساخت ها و 
بسیاری از بخش فضای مجازی دست مردم است. وقتی 

می گویید کاری نشده است، یعنی مردم کاری نکرده اند.
روحانی ادامه داد: وقتی توهین می کنیم، یعنی به میلیون ها 

نفر توهین می کنیم؛ بر چه مبنایی توهین می کنید؟ آمار 
باید درست باشد. وقتی آماری می دهیم که از کل نقدینگی 
کشور بیشتر است، این آمار دروغ است. با شعور مردم 

بازی نکنیم. وی افزود: آمار و ارقام چهار سال اول دولت، 
یک دوران طالیی اقتصادی در 50 سال گذشته است. در 
طول این چهار سال تورم ما به طور متوسط حدود 11 درصد 

بوده است. دو سال تورم تک رقمی بوده است.
بزنید.  ورق  را  ــران  ایـ اقتصاد  پیش  ســال  گفت: 50  وی 
تورم،  این چهار ســال،  چهارسال طالیی داشتیم که در 
رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات غیر نفتی ما )حتی تراز 
صادرات غیرنفتی ما با واردات ما در یکی دوسال، مثبت 
شد( در ۶0 سال پیش آن بی سابقه بود. آدم هایی که افتخار 
می کنند ما در جنگ بودیم و در جنگ مسئولیت داشتیم، 

باید بهتر بدانند شرایط جنگ چگونه است.
رئیس جمهور در عین حال تصریح کرد: مشکالت مردم 
خیلی زیاد بود اما در عین حال ما نگذاشتیم در این کشور 

قحطی و جنگ شود. 

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

کوتاه از انتخابات 

خبـر

دولت
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طی سخنانی مفصل در جلسه هیئت دولت و در پاسخ به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

روحانی: دولت یازدهم دوران طالیی اقتصاد ایران بود

ــادواره  ــ مــحــمــدبــاقــر قــالــیــبــاف کـــه در یـ
چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
امنیت مجلس شورای اسالمی، شهید 
یگان  مــدافــع حــرم  و شــهــدای  تیموری 
می گفت،  انصار سخن  سپاه  حفاظت 
اظهار کرد: امنیت درّ گرانبهایی است 
که ارزش و قدر آن را تا وقتی که کنارمان 
به گزارش خبرگزاری  است، نمی دانیم. 
فــارس، رئیس مجلس شــورای اسالمی 
بــا انــتــقــاد از بــی مــهــری هــا نــســبــت به 
شهید  ویژگی  گفت:  سلیمانی  شهید 

سلیمانی این بود که او جز به باورها و 
نمی کرد  توجه  چیزی  به  اعتقادهایش 
و فقط ولــی اش را می دید و خدمت به 
مردمش را. وی افزود:  وقتی به حوادث 
حتی  می بینیم  می کنیم،  نگاه  سوریه 
گلوله کالشنیکف به کاخ بشار اسد نیز 
رسید و از طرفی فشار داخلی در کشور 
نیز به حدی بود که عده ای می گفتند که 
چرا جوان های ما را به آنجا می فرستید! 
یارانش ایستادند و  و  شهید سلیمانی 

ناگهان شما دیدید چه عزتی پیدا کرد.

مجلس

ناگفته های قالیباف از فشارها بر حاج قاسم 
در یادواره چهارمین سالگرد شهدای مدافع امنیت مجلس  عنوان شد

ــیــت ملی  ــن ســخــنــگــوی کــمــیــســیــون ام
مجلس گفت: وزیر کشور در جلسه این 
کمیسیون تأکید کرد هدف وزارت کشور 
قانونی  امــن، سالم و  انتخاباتی  بــرگــزاری 
اســت. ابوالفضل عمویی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، در تشریح جلسه کمیسیون 
رحمانی  عبدالرضا  گــفــت:  مطبوعش، 
فضلی، ضمن ارائـــه گــزارشــی از پیگیری 
در  کرد  تأکید  انتخابات  امنیت  موضوع 
مباحث  و  موضوعات  چــارچــوب  همین 
امنیتی در سه مقطع پیش رو مورد بررسی 

و پیش بینی در ستاد انتخابات کشور قرار 
گرفته است. مقطع اول تا روز 2۸ خرداد و 
روز انتخابات، مقطع دوم از 2۸ خرداد ماه تا 
نیمه مرداد ماه در مراحل گذار دولت و بعد 
از آن دوران استقرار دولت بعدی از نیمه 
مرداد تا نیمه شهریور ماه است. عمویی 
تأکید کرد: بر اساس گزارش ارائه شده در 
از لحاظ  نگرانی جدی  این جلسه، فعالً 
مباحث امنیتی در انتخابات پیش بینی 
نمی شود و انتظار مــی رود انتخاباتی امن 

پیش روی داشته باشیم.

سیاست داخلی

هدف وزارت کشور برگزاری انتخاباتی امن و قانونی است
رحمانی فضلی:

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 تقی دژاکام

عراقچی به کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داد
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی 
در وین روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی حاضر شد. 
ابوالفضل عمویی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفته 
است: در این جلسه عراقچی گزارشی از آخرین دور گفت وگوها ارائه داد و طبق این گزارش 
متونی که در حال تبادل بین هیئت هاست، کمی شفاف تر و دقیق تر شده است، اما هنوز 
موضوعات اختالفی باقی مانده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار کرد: در بخش تحریم موارد مشخص )designation( افراد، نهادها، هنوز 
بخش های اقتصادی مهمی باقی مانده است که هیئت مذاکره کننده بر رفع آن ها اصرار دارد.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

 دعوت به مشارکت حداکثری
 محور جشن های دهه کرامت

تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
در  حداکثری  مشارکت  به  دعــوت 
جشن های  محور  باید  انتخابات 
دهـــه کـــرامـــت امـــســـال بـــاشـــد. به 
گزارش آستان نیوز، حجت االسالم 
والمسلمین احمد مروی در مجمع 
مشورتی دهه کرامت که با حضور 
نــمــایــنــده ولــی فــقــیــه در خــراســان 
ــانـــدار و جــمــعــی از  ــتـ رضـــــوی، اسـ
مسئوالن و مدیران ارشد استانی در تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، با بیان اینکه تعامل، همکاری خوب و سازنده، وحدت رویه و همدلی 
مسئوالن نهادهای مختلف خراسان رضوی با محوریت نماینده ولی فقیه 
بــرای خدمت به زائــران و مجاوران بسیار خوب و قابل تقدیر اســت، به 
جشن های دهه کرامت رضوی اشاره و اظهار کرد: مراسم دهه کرامت باید 
به صورت ملی برگزار شود، امام رضا)ع( امام بشریت هستند، بنابراین 
جشن های دهه کرامت نباید تنها معطوف به مشهد و خراسان شود و 

حداقل سطح برگزاری آن باید ملی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه الگویی از شادی و نشاط مشروع به جامعه 
در اعیاد و مناسبت های دینی، ابراز کرد: شادی ایام پربرکت کرامت باید 
به جامعه منتقل شود، می توان با ابتکار عمل شرایطی را فراهم کرد که در 
عین ایجاد شادی و نشاط در جامعه، هیچ امر خالف شرع و خالف اخالق 
دینی در ایجاد آن رخ ندهد. جشن های دهه کرامت باید الگویی از شادی 
مؤمنانه را به جامعه ارائه و نشان دهد می توان جشن های باشکوهی همراه 

با شادی و نشاط ضمن رعایت کامل موازین شرعی برگزار کرد.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به تقارن ایام دهه کرامت 
اصل  ــرد:  ک تصریح  کــشــور،  در  ریــاســت جمهوری  انتخابات  بــرگــزاری  و 
محوری در ویژه برنامه های دهه کرامت باید استفاده از ظرفیت این ایام 
برای رقم خوردن حضور حداکثری پای صندوق های رأی باشد. وی با بیان 
مردم  کاهش مشارکت  و  ناامیدی جامعه  درصــدد  امــروز دشمن  اینکه 
با استدالل فرمودند  انقالب  ابــراز کرد: رهبر معظم  انتخابات است،  در 
انتخابات موجب مصونیت، امنیت و اقتدار کشور است، لذا باید اهمیت 
با  از فرصت دهه کرامت  تبیین کرد.  برای مردم  را  انتخابات  حضور در 
استفاده از سخنرانان و مداحانی که از بیان و منطق خوب برخوردارند برای 
دعوت مردم به مشارکت حداکثری و حضور پرشور پای صندوق های رأی 
و بیان شاخصه های نامزد اصلح که رهبری معظم در طول سال ها بیان 

فرمودند باید استفاده شود.
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باید در مقابل فشار برای برگرداندن انحصار به مجوز تأسیس داروخانه ایستاد احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به واکنش منفی انجمن داروسازان و برخی 
جریان های ذی نفع نسبت به اقدام مؤثر وزارت بهداشت در رفع انحصار در مجوز تأسیس داروخانه، گفت: باید آگاهی بخشی جامعه را باال برد و اجازه نداد فشار جریان های ذی نفع موجب عقب نشینی از این اصالحات 
شود. افراد دانش آموخته و ظرفیت های علمی کشور که می توانند از این فرصت ایجاد شده استفاده کنند و موجب کاهش رانت هایی شوند که در این حوزه وجود دارد، حتماً حامی این حرکت اصالح گرانه خواهند بود.

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

سهم اندک ایران از انرژی خورشیدی
میناافرازه:صنعت برق یکی از 
صنایع زیربنایی است که نقش 
آن در توسعه  کشور و نیز تحقق 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
واقــــع  در  اســـــــت.  بـــرجـــســـتـــه 
گرفتن  نظر  در  بــا  بــرق  صنعت 
از  استفاده  همچون  اقــدامــاتــی 
اصالح  تجدیدپذیر،  انــرژی هــای 
الـــگـــوی مــصــرف و بــهــره مــنــدی 

از فناوری های نوین می تواند صنعت پیشتاز در اجرای سیاست های 
برق، استفاده  این حال، قطعی های مکرر  با  باشد.  اقتصاد مقاومتی 
نکردن از فناوری  به روز، عدم ساخت نیروگاه های کافی برای تأمین نیاز 
که  اســت  به کشورهای همسایه، مسائلی  ــرژی  ان و صــادرات  داخلی 
در حوزه صنعت برق دیده می شود و نمره خوبی به این عرصه تعلق 

نمی گیرد.
با قــدس، دربــاره  بــرق در گفت وگو  مــرادی، کارشناس صنعت  حسن 
راه های استفاده بهینه از انرژی برق و نیز تحقق اقتصادمقاومتی در 
باید  که  است  راه حلی  تجدیدپذیر  نیروگاه های  کرد:  اظهار  آن،  سایه 
درباره آن سیاست گذاری صورت بگیرد. همچنین اصالح الگوی مصرف 
و صرفه جویی در مصارف عمومی از جمله اقدام های اساسی است که 

متأسفانه عزم و اراده جدی برای اجرای آن دیده نمی شود. 
انرژی بسیار  وی گفت: عملکرد دستگاه های دولتی در حوزه مصرف 
نامناسب است و هیچ الگوی روشنی برای صرفه جویی انرژی برق در 
اداره ها وجود ندارد. در حال حاضر بخش عمده برق مصرفی اداره های 
کشور که سامان و برنامه ریزی هم اطراف آن مشاهده نمی شود، مربوط 

به کولرهای گازی است.
نو  انرژی های  در حوزه  متأسفانه  افــزود:  برق  کارشناس صنعت  این 
اقدام های جدی صورت نگرفته و کشور در استفاده از انرژی تابشی 
خورشید پیشرفتی نداشته است و اقداماتش بیشتر حالت نمایشی 
دارد. این در حالی است که 20 درصد انرژی مصرفی اروپا از انرژی 
انــرژی  از  مــا  سهم  شرایطی  چنین  در  مــی شــود،  تأمین  خورشیدی 
عــدم اصــالح  بدین ترتیب  نمی رسد.  هــم  درصــد  یــک  بــه  خورشیدی 
انرژی ها  از  بهره گیری  کار  و  ساز  و  امکانات  نکردن  فراهم  قیمت ها، 
و توجه نکردن به بخش خصوصی از جمله علل بروز مسائل حوزه 
صنعت برق است. بدین ترتیب تمامی این ها حاکی از این است که 
ما در مؤلفه های اقتصادمقاومتی دچار ضعف هستیم. اگر ما شعار 
نظر  در  را  آن  مؤلفه ها  تمامی  در  باید  می دهیم،  اقتصادمقاومتی 

بگیریم و  رعایت کنیم.
نیاز برق به  تأمین نشدن  وی تصریح کرد: کمبود نیروگاه در کشور و 
دلیل برنامه ریزی دولت های قبل است. باید دست کم از 15سال پیش 
بودجه های الزم برای ساخت نیروگاه ها به ویژه نیروگاه های گازی با سیکل 
ترکیبی اختصاص می یافت تا اکنون دچار مشکل نباشیم. همچنین 
بدهکاری دولت به اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت 
برقی نیز یکی دیگر از مشکالت این حوزه است. زمانی که تولیدکننده 
دلگرم نباشد که مطالبات را از دولت دریافت می کند، حاضر نیست 
پــروژه جدیدی را بپذیرد و انگیزه ای برای تالش و ابــداع جدید ندارد. 
همچنین چرخه تولید فناوری و شرکت های دانش بنیان باید به گونه ای 
طراحی شود که کشور را به نهایت سود برساند و فعالیت های استخراج 

و بهینه سازی انرژی را تقویت کند.
نظر  در  پنج ساله  برنامه های  را همانند  دورنمایی  باید  مــرادی گفت: 
داشته باشیم تا بدانیم در حوزه صنعت برق قرار است به کدام نقطه 
دست یابیم. همچنین نیازمند این هستیم هدف گذاری درباره طراحی 
برای  نتیجه آن هم  تا در  بگیرد  نیروگاه های جدید صورت  و ساخت 
صادرات نیرو و برق برنامه ریزی شده و هم نیازهای داخلی تأمین شود.

نقش اعتماد به دولت ها در رفع موانع تولید
به  را  دولــت  دور،  نه چندان  سال های  در  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
در  از مسئوالن  یکی  و حتی صحبت های  عنوان مرجع می دانستند 
ارتباط با موضوع خاص بــرای آن هــا به عنوان مرجع بــود. اما در این 
شرایط که از مسئوالن، حرف های متناقض شنیده می شود و همچنین 
صحبت های آن ها با عملکرد مشاهده شده، هماهنگ نیست، اعتماد 
است.  کرده  پیدا  کاهش  دولت  به  مردم  و  کارآفرینان  سرمایه گذاران، 
بنابراین مسئوالن کشوری باید اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران را 
با عملکرد خود و نه شعار احیا کنند. عالوه بر موارد مذکور، مسئوالن 
باید با یک صدای واحد و تحت یک ایدئولوژی متناسب با ارزش های 
رهبری و انقالب اسالمی ایران، برنامه ریزی هایی به منظور سخن واحد و 
عدم تناقض در سخنرانی ها داشته باشند و از طرفی به صحبت هایی که 
تأکید داشتند در عمل توجه ویژه داشته و عملکرد خود را طبق قوانین 

موضوعه در کشور نشان دهند. 
دارای  آن قـــدر  کشور،  ســازمــان هــای  سایر  و  دولــت  به  اعتماد  مبحث 
اهمیت است که نبود آن می تواند موجب گسست و فاصله مردم و 
مسئوالن شود. بدبینی هایی نسبت به فعالیت هایی که دولت انجام 
با برخی کشورها منعقد  می دهد، وجود دارد. قراردادهایی که دولت 
می کند حتی اگر به سود کشور باشد، مورد انتقاد اکثریت مردم است. 
جهت فهم بهتر موضوع، اعتماد بین دولت و مردم را به اعتماد بین 
همسران تشبیه می نمایم. وقتی اعتماد بین زوجین از بین برود حتی 
یک قدم زدن بدون اطالع طرف مقابل در خارج از منزل یا تماس تلفنی 
و ... موجب برهم زدن آرامش، تشویش و نگرانی می شود تا جایی که 
ممکن است سبب فحاشی، درگیری، ضرب وشتم، طالق و بسیاری از 
اتفاقات ناگوار شود. تا وقتی اعتماد بین دولت و مردم تأمین نشود، 
تولیدکنندگان نمی توانند به وضعیت حضور در بازار و ثبات آن اعتماد 
این عدم اعتماد در  بدتر می شود.  روز  به  روز  باشند و شرایط  داشته 

بلندمدت می تواند به ضرر کشور به عنوان یک نظام یکپارچه باشد.
عدم اعتماد به تسهیل کسب و کار در سرمایه گذاران خارجی نیز مشاهده 
می شود، آنجا که تسهیالت و تخفیفاتی به دلیل ریسک سرمایه گذاری 
در ایران برای آن ها در نظر گرفته می شود! هر چند ایران کشور خوبی 
برای سرمایه گذاری است اما دارای محدودیت هایی است که نباید از آن 
چشم پوشید. متوسط زمان راه اندازی کسب و کار در ایران در رنکینگ 
بین المللی مناسب نیست. نحوه مواجهه با سرمایه گذاران، نحوه بررسی 
فرایندهای تأسیس، نرخ بازگشت سرمایه و ... در موقعیتی است که 
نمی توان تصمیم منطقی گرفت؛ چراکه تصمیم گیری در شرایط عدم ثبات 
اقتصادی بسیار دشوار است. برخی از نمایندگان و سرمایه گذاران داخلی 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همسایگان شمالی و غربی، 
عبارتی شرایط سرمایه گذاری  به  ــد.  داده ان انجام  را  سرمایه گذاری هایی 
و  حفظ  و  نیست  مهیا  هنوز  داخلی  سرمایه گذاران  عــدم خــروج  بــرای 
جذب این دسته از تولیدکنندگان کاال و خدمات در اولویت هستند و 
سپس جذب سرمایه گذار خارجی؛ بنابراین به منظور رفع موانع، شرایط 
برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی به دلیل عدم ثبات 

اقتصادی و سیاسی قابل بررسی و بازبینی دوباره است. 

هدفمندی  آغاز  زمان  از  طوسی   زهرا  
یارانه ها بحث بر سر دستاوردها و هزینه های 
پرداخت یارانه ها پایان نیافته است و هنوز 
برابر  و  پول پاشی  را  نقدی  یارانه  عده ای 
و  به چاه گرانی  از چاله  انداختن مردم  با 
عده ای دیگر مساوی با بهبود توزیع درآمد 
درآمدی  پایین  گروه های  رفاه  افزایش  و 
توصیف می کنند. اکنون با ورود نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری به عرصه رقابت، 
این مسئله به یکی از محوری ترین وعده های 

انتخاباتی تبدیل  شده است.
در این گزارش پس از مرور وعده های یارانه ای 
دوره  سیزدهمین  انــتــخــابــات  ــامــزدهــای  ن
ریاست جمهوری، صحبت های کارشناسی 
شدن  برابر  چند  ببینیم  تا  می خوانیم  را 
یارانه ها می تواند به زندگی مردم کمک کند و 
آیا وعده های نامزدها درباره افزایش یارانه ها 
عملی است یا پس از انتخابات پرونده شان 

بسته می شود؟

نامزدها چه وعده یارانه ای دادند؟»
یکی از نامزدها اعالم کرده یارانه نقدی پنج 
دهک پایین را پنج برابر و یارانه سه دهک 
باال را حذف می کنم. دیگری که پیشتر گفته 
از مشکالت  یارانه  تأمین منابع مالی  بود 
جدی دولت است و دادن چنین وعده هایی 
پوپولیستی  کــارهــای  نــامــزدهــا  از ســوی  را 
ــردم را فقیرتر  ــه مــ ــود ک ــرده بـ ــ تــوصــیــف ک
می کند، اما حاال اعــالم کــرده حداقل باید 
یک میلیون تومان یارانه به سه دهک پایین 
داده شود. دیگر نامزد انتخابات با این کالم 
به دهک های  ولی  نمی کنم،  پول پاشی  که 
را  خـــودش  مــوضــع  می کنم،  کمک  پایین 
درباره یارانه ها این طور توضیح داده است: 
برای زنان سرپرست خانواده اعتبار نقدی 
در قالب سه دهک اول در نظر می گیریم. 
این اعتبار برای دهک های مختلف یکسان 

نخواهد بود.

 یارانه از محل فروش بنزین به »
دهک ثروتمند

اما نامزد دیگر که از آغاز طرح هدفمندی 
یارانه ها مخالف پرداخت نقدی یارانه ها بود، 
می گوید: به ۴0میلیون ایرانی چیزی حدود 

۳50هزارتومان یارانه پرداخت خواهیم کرد 
که با ۹1هــزار تومان یارانه فعلی، ۴50هــزار 
تومان یارانه نقدی خواهد شد. وی درباره 
منابع یارانه وعده داده  شده خود می گوید 
این منابع را از محل فروش بنزین و گازوئیل 
به قیمت واقعی به دهک ثروتمند و عرضه 
آن به دهک های  نه گانه دیگر نیز به صورت 
ترجیحی و همچنین از محل صرفه جویی 
در نهاده های دامی و اساسی تأمین خواهد 
بــدون آنکه قیمت ها تغییر اساسی  کــرد؛ 

بکند و کمبود بودجه ای رخ بدهد.
ریاست جمهوری  انتخابات  دیــگــر  نــامــزد 
ــوری وام  ــ ــرای پـــرداخـــت ف ــ ــود ب ــرح خـ از طـ
به زوج هـــای جــوان در  تومانی  500میلیون 
صورت رئیس جمهور شدن خبر داده است. 
دیگری  هم از تأمین سبدغذایی با 1۳ قلم 
بــرای همه شهروندان سخن گفته و  کــاال 
اعــالم کــرده قصد اجــرای طــرح وان را دارد 
که براساس آن مردم می توانند سهمشان 
را خودشان  گــاز  و  بنزین  نفت،  انـــرژی  از 
مدیریت کنند. دیگر نامزد ریاست جمهوری 
ساماندهی  ــرورت  ضــ از  اظــهــارنــظــری  در 
وضعیت یارانه ها سخن گفته و تأکید کرده 
است، باید به کسانی یارانه داده شود که 
نیاز دارند و در این موضوع نباید با کسانی 
که دارا هستند و نیازی به یارانه ندارند، برای 

قطع یارانه ها تعارف شود.

رابطه یارانه نقدی و کاهش عرضه »
نیروی کار

اقتصاد  مسعود دانشمند، دبیرکل خانه 
ایران در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
یارانه به معنای کمک و به مثابه عصا برای 
معیشت  تأمین  ــرای  ب کــه  اســت  کسانی 
ــد، ولــی این  بــه مساعدت دارنـ خــود نیاز 
فرد  که  زمانی  تا  فقط   دنیا  در  حمایت 
ادامه  بایستند،  خــودش  پای  روی  بتواند 
دارد؛ چرا که اگر بخواهیم همیشه یارانه 
بدهیم جامعه را از مسیر رشد اقتصادی 
)کــه بــا افــزایــش تولید و خــدمــات میسر 

می شود( منحرف کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی 
می تواند به کاهش عرضه نیروی کار منجر 
شود، ادامه می دهد: اگر با چند برابر کردن 

یارانه ها میزان تولید و خدمات در کشور را 
کاهش بدهیم، کسی در کشور از گرسنگی 
با  و  ازکارافتاده  تولید  ولی چرخ  نمی میرد، 
کاهش اشتغال به بیکاری در جامعه دامن 

زده می شود.

توانمندسازی کم درآمدها با پرداخت »
یارانه در دنیا

اینکه  بــرای  دنیا  در  می افزاید:  دانشمند 
ــا پـــرداخـــت یــارانــه  اقــشــار کـــم درآمـــد را ب
کنند،  هــدایــت  توانمندشدن  سمت  بــه 
فرایندی را طی می کنند که طی آن پس 
از مدتی پرداخت یارانه کاالیی را جایگزین 
مــرور  بــه   و سپس  نقدی می کنند  یــارانــه 
یارانه  همین  از  استفاده کنندگان  دامنه 
ایــن صــورت  بــه  مــحــدود می کنند،  نیز  را 
رایــگــان، بهداشت و  که آمـــوزش وپـــرورش 
درمان و مسکن مناسب را به  عنوان یارانه 
می گیرند  نظر  در  خانوار  بــرای  غیرنقدی 
و هزینه این مــوارد را از سبد خانوارهای 
که  زمانی  تا  می کنند  کم  حمایت  تحت 
سرپرست خانوار بتواند هزینه های زندگی 
کشور  در  مــثــالً  کــنــد.  تأمین  را  ــودش  خـ
سنگاپور شیوه پرداخت یارانه به این شکل 
به  توسط شهرداری  خانه هایی  که  است 
که 15درصـــد حقوق  می شود  داده  مــردم 
بقیه  و  کسر  آن  بابت  خانوار  سرپرست 

توسط شهرداری پرداخت می شود.

نامزدها برنامه مشخصی برای »
یارانه بگیران ندارند

نرخ  افزایش  با  کــرد: احمدی نژاد  بیان  وی 
بنزین، مابه التفاوت  بدست آمده را به  عنوان 
برای  برنامه ای  و هیچ  داد  مــردم  به  یــارانــه 
توانمندکردن یارانه بگیران نداشت که طی 
آن مشخص باشد این یارانه تا چند سال 
باید ادامــه داشته باشد و پس از آن چه 
اتفاقی بیفتد و اکنون هم برنامه ریزی پشت 

وعده های یارانه ای نامزدها وجود ندارد.
وی ادامه داد: آنچه ما زمانی مطرح کردیم 
این بود که به  جای یارانه ها یک کارت انرژی 
به همه بدهیم که در آن سرانه یک  رقمی 
برای همه واریــز کنیم، ولی این پول فقط 
برای پرداخت هزینه های انرژی مثل آب و 

برق و گاز و بنزین به کار گرفته شود. اگر 
کسی بیشتر از سرانه خود انرژی مصرف 
را از جیب خودش  باید بقیه آن  می کند 
بــپــردازد، ولــی از طرفی ســازوکــاری فراهم 
باشد کسانی که کم مصرف هستند بتوانند 
این پول را از کارت انــرژی به کارت  بانکی 
خود انتقال دهند و از آن استفاده کنند. 
نتیجه این می شود که قاچاق سوخت در 
کشور از بین می رود، چون انرژی به قیمت 
تمام شده به فروش می رسد. رئیس جمهور 
فعلی نیز می توانست به  جای اینکه برق 
رایگان به کم مصرف ها بدهد، کارت انرژی 
به همه بدهد، ولی قیمت برق را در حد 
تا تولید  استاندارد بین المللی باال بکشد 
این  به  رقابتی شــود،  و  بــرق شکل  گرفته 
شکل هم رانت برق حذف می شود و هم 
نیروگاه های فرسوده نقدینگی مورد نیاز را 

برای نوسازی بدست می آورند.

یارانه هایی که پول داغ وارد بازار »
می کنند

این اقتصاددان می افزاید: یارانه پنهان در 
حقیقت همان بشکه 1۴دالر نفت است 
که به پاالیشگاه ها می دهیم. ما اگر بنزین را 
به قیمت اوپک دربیاوریم مثالً لیتری 7هزار 
تومان، تفاوت آن با نرخ فعلی 5هزارتومان 
است. با فرض مصرف ۹0 میلیون لیتر بنزین 
در کشور، درآمد ناشی از این محل اگر بین 
۴0 میلیون نفر مدنظر ایشان تقسیم شود، 
نفری ۳۳0هزارتومان یارانه می شود، اما این 
نامزد آن روی سکه را بــرای مــردم توضیح 
نمی دهد که اگر چنین پول پرفشار و داغی 
را وارد بازار کند، چه آثار تورمی وحشتناکی 
گریبان جامعه را خواهد گرفت. همین قدر 
می توان گفت که باید منتظر تورم های 70 و 
80درصدی در چنین دولتی باشیم. تورمی 
که تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را نابود 

می کند.

بی انضباطی بودجه ای و افزایش »
نقدینگی و تورم

دکتر کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه 
ــی، وعـــده هـــای  ــوی اصــفــهــان در گــفــت وگ
انتخاباتی برخی از نامزدها را ابزاری برای 
کشور  اقتصادی  شــرایــط  شــدن  وخیم تر 
دانسته و تصریح می کند: افزایش یارانه ها 
بی انضباطی  به  وام هــا  برخی  پرداخت  و 
بودجه ای و افزایش نقدینگی و تورم دامن 
مثالً  نــدارد.  کارشناسی  مبنای  و  می زند 
یــک نــامــزد گفته در صـــورت پــیــروزی در 
انتخابات، وام 500 میلیون تومانی و حتی 
اعداد  این  داد.  خواهم  جوانان  به  باالتر 

عجیب است.
اگر  کشورها  از  بسیاری  در  وی،  گفته  به 
امور  چنین بودجه هایی وجود دارد صرف 
توسعه ای می شود. افزایش ناگهانی یارانه ها 
کوتاه مدت  در  فقط  و  دارد  تورمی  تبعات 
ــت. دادن ایـــن وعــده هــا در  تــأثــیــرگــذار اسـ
اقــتــصــاد کــشــور تمام  بــه ضــرر  بلندمدت 
حل  ــرای  ب نادرستی  شیوه های  و  می شود 

مشکالت اقتصادی کشور است.
مسائل  تحلیلگر  نـــایـــب،  ســعــیــد  ــر  ــت دک
کرد:  اعــالم  گفت وگویی  در  نیز  اقتصادی 
ماهی  به  نیاز  یارانه ۴50هزارتومانی  وعــده 
50هزارمیلیارد تومان اعتبار دارد و نامزدی 
که این وعده را داده باید دقیق منبع آن را 

مشخص کند.

قدسگفتههاینامزدهادربارهافزایشوهدفمندیسوبسیدانرژیراراستیآزماییمیکند

برقراری خط دریایی وعده های یارانه ای؛ ممکن یا غیر ممکن؟
بندر امیرآباد به 

آستاراخان روسیه
برای نخستین بار در تاریخ بنادر شمالی 
مونواتیلن  شیمیایی  محموله  کشور 
گالیکول از سوی کشتیرانی دریای خزر 
آستاراخان  بندر  به  امیرآباد  بندر  از  و 
روسیه صادر شد. کاپیتان داوود تفتی، 
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با بیان 
اینکه محموله مونواتیلن گالیکول تولید 
پتروشیمی شازند اراک برای صدور به 
روســیــه بــوده اســت، خاطرنشان کــرد: 
به  یــادشــده  بــازاریــابــی حمل محموله 
و  فلکسی تانک  در  بــارگــیــری  ــورت  صـ
کانتینر توسط شرکت کشتیرانی دریای 
خزر انجام و به بندر آستاراخان روسیه 

حمل شد.

بخشودگی جرایم 
مالیاتی 14رسته 

آسیب دیده از کرونا
ــادی  ــصـ ــتـ ــاون اقـ ــ ــعـ ــ نــــهــــاونــــدیــــان، مـ
مالیاتی  بدهی  دربــاره  رئیس جمهوری 
کسب و کارها گفت: کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریورماه 
را  خــود  مالیاتی  بدهی  دارنـــد  فرصت 
بدون محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت 
مالیاتی  اجرایی  عملیات  همه  و  کنند 
می شود  متوقف  مذکور  دوره  پایان  تا 
افــزود:  وی  نشوند.  متضرر  بنگاه ها  تا 
دارد جرایم  اجــازه  امورمالیاتی  سازمان 
اقتصادی  بنگاه های  1۴رسته  مالیاتی 
ــا را مــورد  مــتــضــرر از هــمــه گــیــری کــرون

بخشودگی قرار دهد.

 یارانه خرداد ماه 
امروز واریز می شود

براساس اطالعیه سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها، یکصد و بیست و چهارمین 
خــرداد  به  مربوط  نقدی  یارانه  مرحله 
ــزار و  ــ ــه ازای هــر نفر ۴5ه ــ ــاری ب مــاه جـ
حداقل  افــزایــش  همراه  به  تومان   500
مستمری خانوارهای مددجویان تحت 
امام خمینی)ره(  کمیته امداد  حمایت 
و سازمان بهزیستی کشور ساعت 2۴ 
بــه حساب  پنجشنبه 20 خـــرداد مــاه 
سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت 

خواهد بود.

صنعت، س وزارت  اکــتــشــافــات  دفــتــر 
معدن و تجارت در اطالعیه ای از تغییر 
پهنه های  آزادســـازی  زمان بندی  برنامه 

معدنی مطالعاتی خبر داد.
پایان س در  تهران  بــورس  کل  شاخص 

ــرداد  ١٩خــ چهارشنبه  روز  مــعــامــالت 
١۴٠٠ بــا افــت  8هـــزارو82۳واحـــدی به 
واحــد   ٨۴١ و  ــزار  ــ ١5١هـ و  یک میلیون 
هم وزن  کل  همچنین شاخص  رسید. 
ــــت  ۳هـــــزارو202واحـــــدی به  ــا اف نــیــز ب

٣٨٠هزار و ٧۴٧ واحد رسید.
مــــحــــمــــودزاده، عــضــو کــمــیــســیــون س

کشاورزی مجلس با اعالم اینکه ذخیره 
در  اساسی  مختلف  کاالهای  راهبردی 
بــرای حــدود 25 روز تا یک ماه  کشور 
کافی است، گفت: کاهش میزان ذخیره 
راهبردی اقالم اساسی مورد نیاز کشور 
سبب بروز مشکالتی در آینده می شود.

برق س مکرر  قطعی  دربـــاره  نیرو  وزیــر 
حال  در  شبانه روزی  تالش های  گفت: 
انجام است و صادرات را کاهش دادیم و 
سعی داریم براساس قراردادها به صفر 

برسانیم و واردات را انجام دهیم.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون س

بانک  دو  گــفــت:  مجلس  اقــتــصــادی 
خصوصی در سال ۹7 با سوءاستفاده از 
خأل قانونی و ضعف نظارت بانک مرکزی، 
اندازه کل بودجه کشور خلق نقدینگی و 

اعتبار داشتند.
شرکت های س صنفی  انجمن  رئــیــس 

حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، از 
پیشنهاد افزایش ۶0درصدی قیمت بلیت 
قطار خبر داد و گفت: تاکنون خبری از 
تصمیم گیری و موافقت با این پیشنهاد 
تــرابــری نشده اســت. ــورای عالی  در شـ

ــالغ افــزایــش 25درصـــدی س با وجــود اب
قیمت محصوالت شوینده در روزهای 
انجمن صنایع شوینده ،  رئیس  اخیر، 
بهداشتی و آرایشی از بررسی افزایش 
50 تا ۶0 درصدی قیمت تولیدات این 

صنعت خبر داد.

خبر خوب

بدون تیتر

 اقتصاد مقاومتی
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یادداشت

دکترحامدمحمدیشهرودی،استادمدیریتدانشگاه

بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص 
و  اف ای تــــی اف  بــه  عدم پیوستن  مــوضــوع  پیش کشیدن 
قدس آنالین  خبرنگار  به  ایـــران،  اقتصاد  بر  آن  تأثیرات 
گفت: بــرای مشخص شــدن هر چه بهتر ایــن موضوع  
باید به سراغ تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان برویم 
تا آن ها چالش ها و مشکالتی که در زمینه عدم الحاق به 
اف ای تــی اف دارند را برای ما بیان کنند تا ببینیم در این 
موضوع چه کارهایی برای توسعه و تسهیل تجارت باید 

انجام دهیم.

نمی توان منکر قراردادهای بین المللی شد»
وی در این باره تصریح کرد: در مجموع  نمی توان منکر تأثیر 
قراردادهای بین المللی در مسائل اقتصادی شد؛ چرا که 
قراردادهای بین المللی تا حدی نظام های اقتصادی را به 
سمت و سوی شفافیت سوق می دهد اما در خصوص 
تحت  که  کشوری  عنوان  به  ایـــران  اقتصادی  وضعیت 
بار  چندین  بنده  آمریکاست،  تحریم های  شدیدترین 
پیشنهاد داده ام که از غربی ها بخواهیم همزمان با پیوستن 
ما به اف ای تــی اف، آن ها نیز کلیه تحریم های ایران را لغو 

کنند تا گره های مختلفی از اقتصاد ایران باز شود.

اجرای FATF با لغو کامل تحریم ها»
بهنام ملکی درباره اهمیت تعامالت اقتصادی در دنیای 
امروز گفت: قطعاً دنیای امروز دنیای بده بستان است؛ 
بنابراین اگر آن ها خواستار الحاق ما به صورت کامل به 

اف ای تی اف هستند باید قدمی برای ما و به نفع ما یعنی 
لغو کلیه تحریم ها بردارند تا خروجی آن برای همه عیان 
شود؛ چراکه خروجی لغو کلیه تحریم ها به نجات کشور از 

بن بست های کنونی منتهی می شود.

تأیید وجود فقر در مناظره ها»
اتفاق نظر  خــصــوص  در  اقــتــصــادی  مسائل  کــارشــنــاس 
نامزدهای ریاست جمهوری بر افزایش شدید فقر در ایران 
اتفاق نظر  موضوع  این  روی  نامزدها  همه  تقریباً  گفت: 
و بحران  رســیــده   بحرانی  به مرحله  داشتند که کشور 
اقتصادی کشور بسیار سنگین است، ضمن اینکه همه 
نامزدهای ریاست جمهوری تلویحاً پذیرفتند که نیمی از 
جمعیت ما زیر خط فقر زندگی می کنند یعنی باید برای 
مردم کاری کرد؛ چرا که صدای مردمی که زیر خط فقر 
هستند به گوش کسی نمی رسد، اصالً بود و نبود آن ها 

بازگشت  بــرای  نمی کند؛بنابراین  فرق  مدیری  بــرای هیچ 
کــرامــت و عزت انسانی بــه مــردم کــه یکی از آرمــان هــای 
انقالب اسالمی است، باید برای تأمین حداقل های آن ها و 
بعد ایجاد رفاه عمومی تالش های زیادی صورت داده شود و 
برای نجات اقتصادی که در حال احتضار است، به فوریت 

درمان های الزم شروع  شود.
بهنام ملکی، اقتصاددان خاطرنشان کرد: انتظار داشتم 
نامزدها بگویند به ۳/5میلیون دانشجو و دانش آموزی 
که زیر خط فقر رفته اند از محل یارانه ها به رایگان تبلت 
پرداخت می کنیم. این رقم ها در برابر یارانه های پنهانی که 
به ثروتمندان و رانتی که بین برخی توزیع می شود اصالً 
عددی محسوب نمی شود که متأسفانه کسی به این موارد 
اشاره ای نکرد. انتظار می رفت نامزدهای ریاست جمهوری 
به مسئله رانت و فسادهایی که از دل امضاهای طالیی 
برمی خیزد اشاره می کردند که متأسفانه به این موضوع 

هم نپرداختند.

نقش مشاوران اقتصادی»
ــچــه نــامــزدهــای  ــزود: بـــه هـــر حـــال آن ــ ــ ــه اف ــ وی در ادامـ
ریاست جمهوری چه در مسائل داخلی یا خارجی بدان 
پرداختند کافی نبود. امیدوارم مشاوران اقتصادی نامزدها 
نامزدهای  اینکه  یا  بدهند  آن هــا  به  خوبی  مشاوره های 
ریاست جمهوری از مشاوران متخصصی استفاده کنند تا 
خروجی راهکارهایی که به آن ها داده می شود بتواند به رفع 

بخشی از مشکالت جامعه منتهی شود.

گفت و گو
گفتوگویقدسآنالینبادکتربهنامملکی

مناظره ها در  بوته نقد اقتصادی
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مناظره و بازنمایی وضعیت کلی فرهنگی جامعه
واجدین  حداکثری  حضور  در  تأثیرگذار  ابزارهای  برجسته ترین  از  یکی 
شرایط در انتخابات، رسانه ها هستند و در این میان رسانه ملی به دلیل 
فراگیر بودن و مرجعیت خویش از نفوذ بسیار باالیی در میان توده مردم 
راستا  این  تلویزیون در  قالب های گوناگونی که  برخوردار است. در میان 
مناظرات  برنامه،  کاری ترین  و  محبوب ترین  می دهد،  قرار  استفاده  مورد 
انتخاباتی هستند. ایجاد مجالی برای گفت وگوی چهره به چهره نامزدهای 
انتخابات با یکدیگر و بررسی نه تنها برنامه ها و رویکردها، بلکه آشنایی با 
شخصیت، گونه رفتار یا شیوه کنشگری و مسائلی ازاین دست برتری ویژه 
این گونه از برنامه ها است. مناظرات تلویزیونی دو هدف عمده و بنیادین 
را پی می گیرند؛ نخست زمینه سازی برای ارتقای آگاهی مردم نسبت به 
رویکردها و برنامه ها و دیدگاه های نامزدها و دیگری تقویت انگیزه مردم 
برای حضور و مشارکت حداکثری در فرایند انتخابات. مسئله دیگر درباره 
این مناظره ها )که البته اگر به راستی بتوان نام مناظره را بر آن گذاشت( این 
نکته مهم است که می توان مدعی بود هر یک از این مناظره ها بازنمایی 

وضعیت کلی فرهنگی جامعه است. 
نامزدهای حاضر  برگزار شده، واضح است  انتخاباتی  تاکنون دو مناظره 
در پهنه رقابت وابسته به هر طیف و گروه سیاسی که باشند درهرحال 
نمایندگان کارگزاران و شخصیت های سیاسی برآمده از خود جامعه هستند. 
الگوی رفتاری و همکنشی ایشان نیز به نوعی بروز و ظهور رفتارهایی خواهد 
دارد.  جریان  نامحسوس تر  به شکل  جامعه  عمومی  در سطوح  که  بود 
در چنان جایگاه  فرهنگی جامعه  ارزش هــای  ایرانی  اسالمی  فرهنگ  در 
چارچوبی  و  داده  انسان ها  به  ممتاز  جایگاهی  که  داشته  قرار  سرآمدی 
بسیار اخالقی برای آن ها فراهم می آورد. آنچه در این دو مناظره مرور شد 
فروریختن چارچوب ارزش هــای بنیادین فرهنگی ما بود. به دیگر سخن 
در فرایند مناظره های برگزارشده نه تنها ارزش های فرهنگی نظام اجتماعی 
مورد توجه نامزدها واقع نشده، بلکه بسیاری از این ارزش ها زیر سؤال 
رفته و برخی نامزدها نیز به استفاده از ضدارزش ها متوسل شدند. جالب 
آنجاست که اگر حتی جدای از ارزش های فرهنگی بومی، تنها به مسئله 
اخالق حرفه ای یا اخالق سیاست ورزان و سیاستمداران به عنوان یک پهنه 
فرهنگی بپردازیم، بازهم شاهد این هستیم که اخالق حرفه ای از سوی 
برخی از این نامزدها مورد توجه قرار نگرفته و مناظرات را به کشمکشی 
غیر فرهنگی برای تأثیر کاذب بر ذهن مردم بدل نموده اند. اگر هر یک از 
خوانندگان این نوشتار مروری بر واکنش کاربران فضای مجازی نسبت به 
جمالت و رفتارهای انجام شده در این مناظرات داشته باشند به خوبی و بر 

پایه این واکنش ها عمق فاجعه را درخواهند یافت. 
جدای از مسئله مهم انتخابات نباید فراموش کرد این مناظرات از سوی 
دیگران نیز بررسی شده و برش هایی از آن به شکلی غرض ورزانه منعکس 
شده و به تصویر جامعه فرهنگی ایران در نگاه جهانی آسیب خواهد زد. 
کافی است به بازتاب و ادبیات به کاررفته در برخی خبرگزاری های جهانی 
نسبت به مناظره نخست مراجعه کنید تا شدت این آسیب را دریابید. 
به جز بازتاب ضدفرهنگی این گونه مناظره، سستی نگره فرهنگی نامزدها 

خود آسیب دیگری است که در یادداشتی دیگر بدان خواهم پرداخت.
در مجموع این شیوه مناظره که البته صداوسیما نیز در آن نقش دارد 
نه تنها بر پایه ارزش های اسالمی و بنیادی ما بروز نکرده، بلکه نسبت به 
دو هدف آغازین مناظره یعنی آگاهی و افزایش کشش به شرکت نیز تأثیر 
چندانی نداشته است. آگاهی درست و مشخص از برنامه ها و رویکردهای 
نامزدها برای مخاطب شکل نگرفته است و همچنین به دلیل ناسازگاری 
برون داد رفتاری در مناظره با ارزش های فرهنگی جامعه نیز نوعی ناامیدی 

را تقویت می کند. امید است با تمهیداتی این آسیب ها کمتر شود.
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عنوان  بازی«  »رسن  کریمی   صبا   
فخرايی،  علی  کاوش های  از  نمایشگاهی 
هنرمند مجسمه ساز در یافتن قابلیت های 
فرم های ساده است؛ راهکاری که از کـنشِ 
گستردن  و  کاستن  پیچیدن،  به  هم   تکرار، 
به فرم های تازه می رسد. فخرایی در بخش 
و  بافتن  نمایشگاه،  این  آثار  از  عمده ای 
تکنیکی  عنوان  به  را  کاموا  و  نخ  گره  زدن 
جایگزین برگزیده تا پیکره هایی آمیبی شکل 
پیچش  هزاران  از  پیکره هایی  کند.  خلق 
گره که گاه از نظامی گنجوی و گاه از عطار 
صورت های  یا  دارند  نشانی  نیشابوری 
سنگی که از دل دریا و کوه آمده اند و رازهای 

بسیاری را در خود نهان کردند.
تابه حال  فخرایی هنرمند جوانی است که 
متعددی  گروهی  و  انفرادی  نمایشگاه های 
ساالنه  هشتمین  برگزیده  و  کــرده  بــرگــزار 
 ۹۳ ســال  در  تهران  کوچک  مجسمه های 
از  نیز  مختلفی  در جشنواره های  و  اســت 
وی قدردانی شده، همچنین یک اثر شهری 
خیابان  در  وی  از  روی«  »پــیــاده  عنوان  با 

ولیعصر نصب شده است. 
را  ــا  م گــفــت وگــوی  روز صــنــایــع دســتــی  در 
ــازگــی آثــــارش در  ــه ت ــه ب ــن هــنــرمــنــد ک ــا ایـ ب
به نمایش درآمــده است،  گالری »ویستا« 

می خوانید.

آقای فخرایی، در ابتدای بحث بد نیست   
درباره مجموعه آثاری که در این نمایشگاه 
اینکه چه  و  گـــردآوری شده توضیح دهید 
یکجا  مختلف  متریال های  بــا  آثـــاری  شــد 

جمع شد؟
 دغدغه من ساخت پرتره است که طی این 
سال ها با متریال مختلفی همچون سنگ، 
این نمایشگاه،  و  چوب و سیم خلق شده 
ــردآوری شــده در  دو ســال گذشته  ــ آثــار گ
آثار رنگ است  این  است. گفتمان اصلی 
که از نقاشی های من شروع شد. من  طی 
سال ها پرتره های زیادی با چوب ساخته ام 
و در این نمایشگاه نیز پرتره هایی با سیم و 
کاموا وجود دارد. »رنگ« دغدغه اصلی من 
آثــارم است که به خوبی می توان  در خلق 
در  حتی  و  سیمی  بافتنی،  آثــار  در  را  آن 
دید. هستند،  خاکی  رنــگ  به  که  پرتره ها 

پرتره های سنگی چطور خلق شدند؟  
 من پیش از این چندان تجربه کار با سنگ 
را نداشتم و بیشتر با چوب کار کرده بودم، 
اما این سنگ ها را که تبدیل به پرتره شدند 
از کنار دریا و کوه جمع آوری کردم و از آنجایی 
چیزی  چــه  دنــبــال  می دانستم  قبل  از  کــه 
هستم سنگ هایی که مدنظرم بود را انتخاب 
کردم. در واقع دنبال این بودم که حسی از 
آرامش را به خودم و مخاطبم منتقل کنم. 
البته جنس سنگ ها آن قدر سخت نیست 
که نتوان آن ها را شکل داد و این ها براساس 
سال ها مطالعه شکل گرفتند. پرتره هایی که 
ابتدا عمودی بودند و به پرتره های افقی با 
چشمانی بسته تبدیل شدند بر اثر جزر و 
مد دریا شکل پیدا  کردند، برخی از سنگ ها 

هم ساختار اصلی خود را حفظ کردند.

عنوان نمایشگاه هم از همین فضا آمده است؟  
مـــن هــفــت پــیــکــر نــظــامــی را بــــرای عــنــوان 
نمایشگاه انتخاب کرده بودم اما با فرشته 
موسوی، کیوریتور نمایشگاه به این نتیجه 
رسیدیم ۲۰ بیت از هفت پیکر انتخاب کنیم 
که در نمایشگاه باشد، البته به دلیل کمبود 
زمان امکانش فراهم نشد. اما یکی از ابیات 
هفت پیکر اشاره به رسن دارد که می گوید: 
»آن رسن کش به لیمیاسازی/ من بیچاره 
در رســن بـــازی« و مــا هــم برهمین اســاس 
این شعر را برای عنوان نمایشگاه انتخاب 

کردیم. 

به آثار بافته شده اشاره کردید، چه شد   
که از پرتره با چوب و سنگ، طناب بافی برای 

شما جذاب شد؟

شاید این به ریشه های خودم بازمی گردد. 
پدرم اهل ساخت ابزارهای مختلف است 
متریال  را  پالستیک  شبیه  تسمه هایی  و 
کارش قرار داده بود و بافت جالبی از آن ها 
خلق می کرد و من هم آن را آموختم. من 
اثــری  مجسمه سازی  بینال  بــرای  هــرســال 
ارسال می کردم که در هیچ دوره ای پذیرفته 
نشد تا اینکه بینال هشتم فراخوان داد و 
با آثار سنتی و فرهنگ جنوبی در آن دوره 
شرکت کردم که با استقبال مواجه شد و 

من هم آن را ادامه دادم.

طناب بافی و حصیربافی قدمت طوالنی   
می رسد  نظر  به  که  دارد  جنوب  خطه  در 
شما آن را از سنت های جنوبی وام گرفتید. 

در خلق آن ها دنبال چه چیزی بودید؟

ــاره کـــردم پـــدرم روحــیــه  هــمــان طــور کــه اشــ
و  کــارش  وسایل  تقریباً  و  دارد  ابــزارســازی 
هرآنچه نیاز دارد را خودش درست می کند. 
او ناخداست و توربافی هم می کند طبیعتاً 
باتوجه به روحیه ای که دارد سبد ماهیگیری 
ــزار مـــورد نــیــازش را هــم خـــودش تهیه  و ابـ
می کرد. شاید آن سال ها ما از این سبک و 
سنت ها دوری می کردیم، اما در هنر کامالً 
این ریشه ها را حس می کردم و عالقه مند 

بودم آن را شخصی تر کنم. 
را  کسی  ادای  نداشتم  دوســـت  واقـــع  در 
از فرهنگ  بـــودم  ایــن  دربـــیـــاورم و دنــبــال 
جــنــوب ســررشــتــه هــایــی انــتــخــاب کــنــم که 
ــیــل از ایــن  ــارم بــیــایــد بــه هــمــیــن دل ــ بــه ک
یک  در  کــردم.  استفاده  توربافی  ابزارهای 
با نگاه  کالم می توان گفت هدفم این بود 
تازه تری به سنت اما در قالب مدرن سازی 

معاصر این آثار را خلق کنم.

مورد    مسئوالن  ســوی  از  صنایع دستی 
پیشنهاد شما  اســت،  واقــع شــده  غفلت 
و  قدیمی  هنرهای  بــه  بیشتر  توجه  بــرای 
صنایع دستی استان های مختلف چیست؟
یکی از بهترین کارها این است که فرصت 
کنیم.  ایجاد  شهرستان ها  در  را  آمــوزش 
برای من مهم ترین اتفاق ورود به دانشگاه 
آمــوزش  و  کنم  انــتــخــاب  توانستم  و  بــود 
را در  امـــروز  نیاز  کــردم  تــالش  مــن  ببینم. 
این  با  همکاری  و  کنم  پیدا  سنت  قالب 
سنت  بــه  بیشتر  شــد  موجب  نمایشگاه 

برگردم. 
ــه نــظــرم ایـــن یــک نــیــاز جـــدی اســـت که  ب
صنایع دستی را به عنوان یک رشته و پایه 
درسی در مدارس شهرستان ها بگنجانیم 
اختیار  در  بیشتر  را  آمـــوزش  امکانات  و 

آن ها قرار دهیم.
یکدیگر  همرنگ  را  همه  امــروزی  فرهنگ 
می کند اما استفاده از این عناصر سنتی و 
ریشه ای، تفاوت های زیادی ایجاد می کند 
این  دیگر  طــرف  از  نیازمندیم.  آن  به  که 
ضعف صنایع دستی است که نگاه سنتیِ 
و  افتاده  تکرار  به  و  کــرده  را حفظ  صــرف 
بــه روز و  با هنر مدرن  نیاز دارد  به شدت 

احیا شود.

annotation@qudsonline.ir

محاکات 

 محمدجواد استادی، مترجم و روزنامه نگار

گفت وگو با علی فخرایی، هنرمند مجسمه ساز به بهانه روز صنایع دستی

»رسن بازی« با هنر مدرن»رسن بازی« با هنر مدرن

رمان »محمود حسینی زاد« نایاب شد  کتاب »بیست زخم کاری« که مورد اقتباس سریال »زخم کاری« قرار گرفته است پس از پخش قسمت نخست در بازار کتاب نایاب شد. گویا عنوان اقتباس از این اثر 
در تیتراژ ابتدایی سریال سبب توجه و اقبال جامعه به این کتاب شده است. مسئوالن نشر چشمه با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از خرید کتاب »بیست زخم کاری« ابراز امیدواری کردند چاپ پنجم کتاب را هر 

چه سریع تر روانه بازار کتاب کنند. اما اتفاق عجیب تر این است که به گفته محمود حسینی زاد، نویسنده این کتاب مجوز»بیست زخم کاری« پس از نمایش قسمت نخست آن، لغو شده است! 

اص���ل س���ند خودروی س���واری س���ایپا تی���پ 111 مدل 
1397 رنگ س���فید روغنی  به ش���ماره انتظامی 734 
ن 72 ای���ران 32 ش���ماره موت���ور M136153420 و 
ش���ماره شاس���ی NAS43100J1031505 ب���ه مالکیت 
مجتبی جباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  14
02
39
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قو

مف
ی 

گه
آ
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41
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مدرک تحصیلی  اینجانب حسن رمضان زاده  
فرزن���د  علیرضا   ش ش 0920387713  کد 
ملی 0920387713 صادره مشهد در مقطع 
تحطیل���ی کارشناس���ی رش���ته بیوالکتری���ک 
ص���ادره از واحد دانش���گاهی مش���هد مفقود 
گردی���ده و فاقد اعتبار می باش���د . از یابنده 
تقاض���ا می ش���ود اص���ل مدرک را ب���ه آدرس 
مشهد  دانش���گاه آزاد اس���امی -قاسم آباد 
-چهار راه اس���تاد یوسفی پردیس دانشگاه - 

اداره دانش آموختگان ارسال نمایند
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی  پراید صبا  مدل 
83 رنگ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 443 د 34 
ایران 36  ش���ماره موتور 00642164 و شماره شاسی 
s1412282188373 به مالکیت رسول وثوق طواحن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز کامیونت کمپرس���ی زامیاد مدل1399 رنگ 
آب���ی روغن���ی  به ش���ماره انتظام���ی 374 ن97 ایران 
36 ش���ماره موت���ور Z24825110Z و ش���ماره شاس���ی 
NAZPL140BL0563759 به مالکیت قاسم پوریزدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���دل1396   131SE س���ایپا س���واری  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره   21 ای���ران36-438ه  پ���اک  ش���ماره 
ش���ماره شاس���ی   M13/5887806  M13 موت���ور
NAS411100H3359646 به نام سیدنویدرحمتی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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 CG125 ش���کوه  موتورس���یکلت  س���بز  ب���رگ 
ای���ران41131-763  پ���اک  ش���ماره  م���دل1382 
ش���ماره موت���ور LH157FMI*3B6934* ش���ماره 
تنه *7082048954*به ن���ام رضا مزینانی مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز خودروی س���واری پراید رنگ س���فید به  
ش���ماره پاک 79ن 441 ایران 21 و ش���ماره موتور 
 S1412283364284 00983328 و شماره شاسی
بنام کامران ش���امیاتی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز  خودرو س���واری پ���ژو 405 مدل 1386 
رنگ نق���ره ای به ش���ماره موت���ور 12486166838 
و ش���ماره شاسی 40392769 و ش���ماره انتظامی 
919 ه 52 ای���ران 36 به مالکیت حمید ذوالفقاری 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
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کلی���ه م���دارک : برگ س���بز، ب���رگ کمپان���ی، کارت 
ماش���ین ،وکالتنام���ه خ���ودرو س���واری م���زدا 321     
کرم رنگ مدل 83 به شماره انتظامی ایران  79_  
769  ق67 و شماره موتور ZM643882 و شماره 
شاسیBGBASDZD819637  مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 14
02
39
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  پراید س���ایپا 141 آی مدل 1388 
رنگ س���فید-روغنی به ش���ماره انتظام���ی 813ص65 
ش���ماره  و   2928423 موت���ور  ش���ماره    36 ای���ران 
شاس���ی S1482288292157 به مالکیت حجت کویر 
گل خطم���ی مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
22
53

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و س���ند قطعی و سند کمپانی خودروی  
پژو 206 مدل 94 رنگ دلفینی به شماره انتظامی 
 165A0031776658 ه 19 ایران 36 ش���ماره موتور
و ش���ماره شاس���ی 221763 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  14
02
38
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ،اوراق مش�ارکت ، اس�ناد خزانه اسالمی  (بر اساس  

قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  
همراه با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز 
پس از انتش�ار آگهی از طریق س�امانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به 

عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

14
02
41
6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
  همراه با  ارزیابی کیفی )نوبت اول  (

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

حف�ر، لول�ه گ�ذاری  و آزمای�ش 
ش�رب  اب  چ�اه  حلق�ه  پمپ�اژ1 
)بجنورد -  روس�تای یکه شاخ (به 
روش دورانی – ضربه ای )ویرث( 

با مواد کف زا 

417/070/693/231  ماه

فرعی  های  حوزه  منتخب  نمایندگان  از  بدینوسیله 
دعوت میگردد در روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 
ساعت 9 صبح در محل دفتر کار شرکت واقع در شهر  
آشخانه خیابان مدرس نبش کوچه شهید جهانی جهت 
تصمیم گیری در موارد دستور جلسه ذیل حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه:

1-طرح و تصویب اساسنامه جدید2-ماده 3 اساسنامه: 
تغییر موضوع3-ماده 43 اساسنامه: افزایش تعداد 
عضو علی البدل هیات مدیره4-ماده 45 اساسنامه: 

افزایش مدت تصدی مدیر عامل از 2 سال به 3 سال
هیات مدیره شرکت تعاونی 
مرزنشینان وحدت گوگالن 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی مرزنشینان وحدت گوگالن

 مرحله دوم ) نوبت اول( 

14
02
41
2

14
02
41
1

در نظر دارد بخشی از واحد خدمات خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .  لذا از کلیه واجدین 
شرایط که دارای مجوز و گواهینامه بهره برداری از مراجع ذیصالح و معتبر می باشند دعوت به عمل می آید از 
تاریخ1400/03/20 تا ساعت ۸ صبح مورخ 1400/03/31نسبت به تحویل اسناد شرکت و واریز مبلغ 300/000/000ریال 
به شماره شبا IR 500100004060034207655695  و شناسه واریز 929129560100000000014001907625 به نام 
تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی اقدام و به آدرس مشهد ، خیابان احمدآباد  ، عدالت  ، نبش عدالت 10  ، 
پالک 60 ارسال نمایند و جهت پاسخگویی با شماره تلفن 3۸516301 داخلی 140 تماس حاصل فرمایند . بدین 
وس���یله از مناقصه گران محترم دعوت می ش���ود در جلسه گش���ایش پیشنهادات مالی در ساعت 10 صبح مورخ 

1400/03/31 حضور یابند . شناسه آگهی 1147171 م الف 2336

آگهی مناقصه اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی

روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

 

دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 
رنگ آمیزی خوابگاه های فجر 4 و 5 دانش�گاه فردوسی مشهد به ش�ماره )2000091579000013( را از 
طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1400/03/18 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1400/03/24

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1400/04/05
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:10مورخ 1400/04/05

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934 -021    دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استانها، در سایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 
پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

14
02
36
7

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای 
رنگ آمیزی خوابگاه های فجر 4 و 5 دانشگاه فردوسی مشهد -نوبت  دوم

س
/ 1
40
23
79

مدت اعتبار تضمین شركت در مناقصه : 3 ماه پس از تاریخ  بازگشایی پاكات 
محل تامین اعتبارمناقصه  : از محل داخلی می باشد   .

محل دریافت و تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
فروش اسناد : تا روز دوشنبه مورخ  1400/03/24 در مقابل واریز وجه به مبلغ 500.000 ریال  به حساب  شماره   )  4001107304019551  ( بنام )شركت شهركهای 

صنعتی استان  بوشهر ( در سامانه ستاد میباشد . 
آخرین مهلت تحویل اسناد :  تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ  1400/04/09  ضمنا به پیشنهادهای خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

گشایش پ��اك��ات : روز یکشنبه مورخ  1400/04/13  ساعت 9 صبح
ضمنا آگهی مناقصه در سایتهای ذیل درج گردیده :

1-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات فقط از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
setadiran.ir  انجام خواهد شد.

iets.mporg.ir  :2- آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور
توجه : هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای« 
شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر نوبت دوم

شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر

شماره 
عنوان پروژه و محل اجرامناقصه

برآورد هزینه 
اجرای کار

)ریال(

مبلغ تضمین 
شركت درمناقصه  

)ریال(

نوع تضمین 
شركت در 

مناقصه
نظارت رشته و گروه پیمانكاری

مدت 
اجرای 

كار

400/3

انجام خدمات 
HSEE)ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست و انرژی( 

و آتش نشانی شهرکهای 
صنعتی بوشهر2 و ریگ  

14/26۸/254/0401/500/000/000
طبق آیین 

نامه تضمین 
معامالت 

دولتی

شركت های خدماتی
كدهای

»نگهداری فضای سبز«
»خدمات عمومی«

و »امور تاسیساتی«

 hsee مدیریت
شرکت شهرکهای 
صنعتی استان 

بوشهر
12 ماه  

400/4

بهره برداری و نگهداری 
از تصفیه خانه فاضالب، 
ایستگاه پمپاژ و ایستگاه 
لیفت و سیستم استفاده 
مجدد از پساب فاضالب 
شهرک صنعتی بوشهر2 

13/101/77۸/5601/350/000/000
طبق آیین 

نامه تضمین 
معامالت 

دولتی

تاسیسات تجهیزات
رتبه )5(

 hsee مدیریت
شرکت شهرکهای 
صنعتی استان 

بوشهر
12 ماه  

شناسه آگهی : 1146703
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I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9548 اجرای آنالین و باز شدن دروازه های جهان   پنجشنبه 20 خرداد 1400 29 شوال 1442 10 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 

 به روی تئاتر ایران
»جـــــــواد صــــداقــــت« نــویــســنــده 
ــمــاتــوم اپــیــدورال  ــردان »هِ ــارگـ و کـ
جــن زده« که قرار است به صورت 
ایــران  تئاتر  تلویزیون  در  آنــایــن 
گفت وگو  در  شــود،  داده  نمایش 
قابلیت های  خصوص  در  ایلنا  با 
تئاتر آناین به عنوان یک مدیوم 
جایگزین تئاتر زده گفت: زیبایی 
و استاتیک تئاتر به زنــده بــودن و 

نفس به نفس تماشاگر بودنش است، اما مقتضیات عصر جدید، سبب 
آیتم  این  و حتی  باشیم  تئاتر داشته  به  رویکرد دیگری نسبت  می شود 
می تواند دستخوش تغییراتی شود. به طوری که اصاً یک واحد درسی با 
عنوان تئاتر مجازی را به دروس دانشگاهی اضافه کنیم و جشنواره هایی در 
آینده و در داخل و خارج از کشور داشته باشیم که بخشی اصلی را به نام 
تئاتر مجازی تعریف کنند و از آن استقبال هم بشود. چون فضایی است که 
از طریق آن می توانیم با جهان ارتباط برقرار کنیم، یا وقتی اجرایی صحنه ای 
را آماده کرده ام و به من اجرای عمومی و سالن ندهند، این طور نباشد که به 
هر ترتیبی نتوانم اثرم را اجرا کنم. چون در فضای آناین می توانم پلتفرمی را 
تعریف کنم که از فضای بومی و منطقه و استان و کشور و قاره ام فراتر برود و 

کل جهان درگیرش شوند و حتی برای آیندگان باقی بماند. 
وی افزود:  این فاکتورها و مزایای تئاتر مجازی است ما باید از آن به عنوان یک 
سود استفاده کنیم. سودی برای گروه های تئاتری که شاید با مشکات مالی 
عدیده هم روبه رو باشند و نتوانند شهر به شهر اجرا بروند. اما از این طریق 
اثرشان را در عین حال که می توانند در شهرهای خودشان ارائه دهند با کل 
جهان هم ارتباط برقرار کنند. شاید جهان به مسیری برود که بتوانی تئاترت 
را بدون تدوین و با تک دوربین به صورت آناین اجرا کنی و از طریق آن هم 

بهره معنوی و هم مالی برای گروه فراهم شود. 

آغاز پیش تولید

  »نون خ« در بهار آینده
 به فصل چهارم می رسد

تلویزیونی  فصل چهارم مجموعه 
»نـــون خ« بــه کــارگــردانــی »سعید 
آقاخانی« برای پخش در نوروز ۱۴۰۱ 
ساخته می شود.به گزارش قدس، 
تولید  گــــزارش، پیش  ایـــن  بــر  بنا 
فصل چهارم آغاز شده و به زودی 
کار تولید سریال نیز آغاز خواهد 
 شــد.پــیــش از ایـــن مــهــدی فرجی 
تهیه کننده سریال در گفت وگویی 

گفته بود: اگر عواملمان را بتوانیم هماهنگ کنیم امسال فصل چهارم ساخته 
می شود تا به نوروز ۱۴۰۱ برسد. در ساخت ادامه این سریال تردیدی وجود 
ندارد، اما مقدمات و شرایط ساخت آن نیز مهم است؛ چرا که در حال حاضر 
سعید آقاخانی به عنوان کارگردان و بازیگر نقش اصلی سریال تعهداتی دارد 
و هنرمندان دیگر هم به همین صورت که باید این هماهنگی ها اتفاق بیفتد. 
اگر شرایط فراهم شود امسال، وگرنه برای سال دیگر کار به مرحله تولید برسد. 

اصل بر ساخته شدن است که ان شاءهللا این اتفاق خواهد افتاد.

خـــبر

باز شدن بازار سینمای چین به روی محصوالت سینمایی ایران روح  اهلل حسینی مدیرکل دفتر جشنواره  ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی درباره اهمیت انعقاد تفاهم نامه سینمایی بین ایران 
و چین گفت: بازار سینمای چین به عنوان بزرگ ترین بازار سینمای جهان شناخته می  شود. گرفتن سهمی هرچند کوچک یعنی فقط به اندازه زیر 10 درصد از بازار بزرگ چین، حجمی چندین برابر گردش مالی کل بازار 

صنعت تصویر در ایران خواهد بود و تنها راه حل دستیابی به آن، تولید مشترک میان دو کشور است. کاری که حاال و با امضای تفاهم نامه مقدمات آن فراهم شده است.

تحرکات  پیش  مدت ها  از  کهندل  زهره   
ضدانقاب  گروه های  و  معاند  رسانه های 
مردم  کردن  مأیوس  برای  کشور  از  خارج  در 
نسبت به مشارکت در انتخابات پیش رو آغاز 
شده و هرچه به 28 خرداد نزدیک می شویم 
می گیرد.  بیشتری  شدت  فعالیت ها  این 
اجتماعی  شبکه های  در  که  هشتگ هایی 
ایجاد شده و ضد انقاب به دنبال ترویج آن 
جمهوری  دشمنان  هراس  از  نشان  است، 
اسامی نسب به مشارکت حداکثری مردم 
در انتخابات دارد. با محمد لسانی، کارشناس، 
که  تأثیری  درباره  رسانه  و مدرس  پژوهشگر 
تبلیغات مأیوس کننده و براندازانه با محوریت 
شبکه های  در  رأی«  بی  »رأی  هشتگ 
اجتماعی روی کاربران داخلی دارد، گفت و گو 

کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید: 

تأثیری که شبکه های اجتماعی در میزان   
مشارکت مــردم درانتخاب پیش رو دارنــد را 

چطور تحلیل می کنید؟
شبکه های اجتماعی یک دسته از رسانه های 
اجتماعی هستند که به صورت مویرگی متأثر 
از شبکه روابــط افــراد به صــورت حلقه گونه 
عمل می کنند، در واقع شبکه های اجتماعی 
از درون حلقه های روابــط افــراد می جوشند و 
حلقه ارتباطات افراد را توسعه می دهند؛ یعنی 
افــراد جدیدی را به حلقه های ارتباطی پیوند 
مسئله  مهم ترین  دلیل  همین  به  می دهند 
و  عاطفی  حس  ارتباطی  حلقه های  ایــن  در 
شناختی است که افراد از آن ها متأثر می شوند 
از  متشکل  حلقه ها  ایــن  اســت  ممکن  کــه 
از  بــاشــد.  یــا فامیل  دوســـت، همکار، آشــنــا 
ــم که  ســوی دیگر ما سپرهای شناختی داری
به  می شوند  سبب  شناختی  سپرهای  ایــن 
پیام های  و  نکنیم  اعتماد  دیگران  به  راحتی 
مختلف، پشت این سپرهای شناختی باقی 
اما کاری که شبکه های اجتماعی  می مانند، 
انجام می دهند این است که مانند یک اسب 
تروا، پیام ها را به این سپرهای شناختی نفوذ 
متأثر  و  می بییند  را  این ها  افـــراد  می دهند، 
می شوند؛ درنتیجه تأثیر شبکه های اجتماعی 
اجتماعی  رسانه های  از  گونه  یک  عنوان  به 
بسیار باالست. امــروز بسیاری از رسانه های 
در  حالی که  در  نمی کنند،  استفاده  رسمی 

ارجـــاع به  ســال هــای گذشته، 
رسانه های رسمی زیاد بود، ولی 
رفته  به سمتی  شرایط  اکنون 
که بیش از 9۰ درصد خوراک 
شبکه های  طــریــق  از  خــبــری 
اجتماعی و ارتباطات مبتنی بر 

پلتفرم هاست.

تــحــرکــات    فـــضـــا،  ایــــن  در 
ــراد  ــان ضــدانــقــاب و افـ جــری
ــــأس و  ــاه بــــرای ایـــجـــاد ی ــاآگـ نـ
ناامیدی دربــاره انتخاب پیش 

رو را چطور ارزیابی می کنید؟
که  فعال  هشتگ  چهار  االن 
معاندین از خارج کشور پیگیری 
مجازی  فــضــای  در  می کنند  
هــشــتــگ هــای  دارد؛  وجـــــود 

اسامی«،  به جمهوری  »نه  رأی«،  بی  »رأی 
»براندازم« و »سرنگونی«. با بررسی این چهار 
شبکه های  ــه  روزانـ ترندینگ  در  کــه  هشتگ 
که  می بینیم  اســت  پیگیری  قابل  اجتماعی 
عموماً این ها روی نفی ساختار و طرد هرگونه 
مدل مشارکت، سرمایه گذاری می کنند، عماً 
سرمایه گذاری اصلی آن ها روی بی اعتبار کردن 

مشارکت سیاسی در کشور است. 

این خیلی خطرناک است؛ چون 
انتخابات  حتی  دنیا  تمام  در 
هم  ــحــده  ــت م ایــــــاالت   2۰2۰
 تأکید و تمرکزشون روی شعار 
»no choice no voice« بود 
که اگر انتخاب نکنی صدایی 
نــخــواهــی  ــا  ــداهـ در مـــیـــان صـ
داشـــت. دعــوت بــه مشارکت 
در همه کشورهای  انتخاباتی 
می شود؛  انــجــام  دموکراتیک 
انتخابات  در  مشارکت  چــون 
و  نــشــان دهــنــده فرهیختگی 
نخبگی شهروندان هر کشوری 
است، اما دشمنان این ساختار 
را در جمهوری اسامی دارند 
برعکس می چینند و به خاطر 
ســاخــتــار  از  ــــی  ــارزدای ــ ــب ــ ــت اعــ
حاکمیت روی عدم مشارکت تبلیغ می کنند. با 
بررسی این چهار هشتگ فعال در شبکه های 
این ها  مــی رســیــم  نتیجه  ایــن  بــه  اجتماعی 
سیاست پلکانی را دنبال می کنند که در گام 
اول روی عدم مشارکت سرمایه گذاری می کند، 
اما در پله های بعدی با هشتگ های براندازم و 
سرنگونی به تقابل با رژیم می رود. این مسئله 
به شدت خطرناک است؛ چون سوءاستفاده 

جریان معاند از عدم مشارکت در انتخابات، 
زمینه ساز آشوب های بعدی می شود.

جبهه انقاب چقدر برای افزایش میزان   
مشارکت، با این تحرکات مقابله کرده و تولید 

محتوا داشته است؟
به نظر می رسد جبهه انقاب برای افزایش 
کلونی های  بــر  تمرکزش  مــشــارکــت،  مــیــزان 
ارتباطی است. کلونی های ارتباطی مثل یک 
شبکه اجتماعی عمل می کنند که هم عیب 
دارد هم حسن. عیبش این است که افرادی 
خارج از این کلونی قرار می گیرند که بیشتر 
قــشــر خــاکــســتــری هــســتــنــد امـــا حسنش 
پیام  پمپاژ  کلونی،  داخــل  در  که  این است 
بیشتر  مشارکت  بـــرای  انگیزه  تحریک  و 

می شود. 
 3۰ شناختی،  جمعیت  بـــرآوردهـــای  طبق 
مربوط  کــه  ــم  داریـ همیشگی  آرای  درصـــد 
مشارکت  طریق  از  تغییر  به  معتقدان  به 
داریم  افــرادی  سیاسی می شود، 3۰ درصد 
بر آتش زیر  و  اعتقاد فریز شده دارنــد  که 
ــدم مــشــارکــت مــی دمــنــد. ۴۰  خــاکــســتــر عـ
درصد باقی مانده هم گروه تعیین کننده ای 
هستند که بین رأی دادن و رأی ندادنشان 
تحریک  یعنی  دارد؛  وجـــود  کمی  فاصله 

پذیرند و می توان آن ها را به حرکت واداشت. 
جبهه  انقاب متمرکز بر کلونی های خودش 
درنهایت 3۰ درصد اولیه را پوشش می دهد، 
الیه های  در  را  مشارکت  توسعه  باید  ولــی 
بعدی برای تحریک ۴۰ درصد تعیین کننده 

در نظر بگیرد.

میزان    در  مــجــازی  فضای  سلبریتی های 
مشارکت یا رأی جمع کردن برای نامزد مورد 
نظر خودشان چقدر اثرگذارند و فعالیت آنان 

را چطور ارزیابی می کنید؟
سلبریتیسم پــدیــده مــدرنــی اســت کــه دارای 
کارکرد است وقتی تأکید شبکه های اجتماعی 
و رسانه های جدید بر هویت مند کردن افراد 
جامعه مــی شــود کــه ایــن کــاربــرهــا بــه عنوان 
و  ایــجــاد کنش می کنند  کــوچــک،  حلقه های 
نیاز به حلقه واسطی دارند این حلقه واسط، 
سلبریتی ها هستند مانند افــرادی که در یک 
قبیله زندگی می کنند تا زمانی که فرد است 
قبیله می شود،  وارد  امــا وقتی  نـــدارد،  نقشی 
نقش رئیس قبیله مهم می شود، پیوند قبیله ها 
با هم جوامع مدنی را ایجاد می کنند و نقش ها 
در این جامعه مدنی اهمیت می یابند، به همین 
دلیل نقش هایی که در زندگی سنتی وجود دارد، 
امروز به سمت مدنیت مجازی تغییر وضعیت 
مجازی، سلبریتی ها  مدنیت  در  اســت.  داده 
کارکرد  کشورمان  در  ما  دارنـــد.  مهمی  نقش 
سلبریتی ها را منفی تعبیر کردیم و سلبریتی 
کــشــون راه انــداخــتــیــم کــه همین امـــر سبب 
انفعال سلبریتی ها شده است. یک دهه فشار 
شدید روی سلبریتی ها موجب عقیم سازی و 
خنثی سازی کنش مندی آن ها شده است و از 
طرف دیگر، پرورش سلبریتی های ملی میهنی 
بی واسط  همین  ــرای  ب نداشتیم،  هم  معتقد 
هستیم؛ یعنی در فضای شبکه های اجتماعی، 
تماشاگرانی داریــم که هادی و راهبر ندارند و 
کسانی وجود ندارند که از این ظرفیت اجتماعی 
بهره ببرند، البته افرادی به عنوان سلبریتی های 
سیاسی  ظرفیت های  از  کــه  داریـــم  سیاسی 
استفاده می کنند، ولی محدود به کلونی های 
بسته خودشان هستند. مهم است که روی 
زایش و تولید سلبریتی تمرکز کنیم و بتوانیم 
فرهنگ گفت و گو و توسعه گفتمانی را در جبهه 

انقاب پیش ببریم.

 در فضای شبکه های 
اجتماعی، تماشاگرانی 
داریم که فاقد هادی و 
راهبر هستند و کسانی 

وجود ندارند که از 
این ظرفیت اجتماعی 

بهره ببرند

بـــــــرش

 بررسی تحرکات ضد انقاب در شبکه های اجتماعی 
برای مأیوس کردن مردم نسبت به انتخابات

 روی مشارکت  روی مشارکت 
قشر خاکستری تمرکز کنیمقشر خاکستری تمرکز کنیم

یکی از اقش���اری که حضور آن ها در ش���ورای شهر 
احس���اس م���ی ش���ود، پژوه���ش گ���ران و اس���اتید 
دانشگاه است. در این دوره نیز تعدادی از مدرسین 
دانش���گاه ها در انتخابات ش���ورای شهر نامزد شده 
اند که سرکار خانم دکتر حمیده فاخری یکی از این 
افراد اس���ت. در گفت و گویی با وی برنامه هایش 
برای حل مش���کالت شهری مش���هد را که مبتنی بر 

پژوهش های میدانی است، بررسی کرده ایم. 

خانم دکتر خود را اجماالً معرفی بفرمائید. 
م���ن حمیده فاخری هس���تم. دارای م���درک دکترا در 
رش���ته »شیمی – فیزیک« از دانش���گاه آزاد اسالمی 
واحد مشهد هس���تم. تدریس در دانشگاه و انتشار 
مق���االت علمی گوناگ���ون در رش���ته تحصیلی خود،                

مهم ترین سابقه علمی من است.
   چه شد که نامزد شورای شهر شدید؟ 

در س���ه ماهه آخر سال گذش���ته که به علت فضای 
کرونا، فعالیت های علمی با محدودیت هایی مواجه 
شد، فرصتی دست داد تا پژوهشی در حاشیه شهر 
مش���هد انجام دهم. مس���تند به نتایج این پژوهش 
عرض می کنم که می ش���ود برای  مش���کالت ش���هر 
مشهد راه حل های جامعی در نظر گرفت که در ادامه 

توضیح خواهم داد.

   چه سوابقی دارید که خود را برای انتخابات شورا 

مناسب می دانید؟
من در حوزه های فرهنگی و تربیتی کارهای مختلفی 
انجام دادم. مشکالت حاشیه شهر مشهد و نیازهای 
بانوان ش���هر مش���هد، را کامالً می شناسم. در بحث 
خانواده کار تخصصی انجام داده ام. من در حوزه اولیا 
و مربیان هم س���ابقه کار 15 ساله دارم.  فعالیت در 
این موارد ذکر شده تجربه خوبی برای حوزه اجتماعی 

و فرهنگی و زیارت به من داده است. 

    پس طبیعتاً برای حضور در شورای شهر کمیسیون 

فرهنگی را انتخاب کرده اید؟
بله، من کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ، گردشگری و 

زیارت را مدنظر دارم. 

    هوی���ت اصلی ش���هر مش���هد را در چ���ه عنصری                 

می بینید؟ 
هویت اصلی ش���هر مش���هد طبیعتاً ب���ه دلیل وجود 
مضجع علی بن موسی الرضا )ع( هویتی فرهنگی و 
زیارتی است. مشهد به عنوان پایتخت معنوی نه تنها 
ایران، بلکه پایتخت معنوی جهان شیعه، کانون این 
هویت اس���ت. من به همراه مجموعه ای از خادمان 
حرم مطه���ر رضوی و یکی از کارگ���روه های فعال در 
کمیته امداد، در حاشیه شهر مشهد، زنان سرپرست 
خانوار و مشکالت آن ها را رصد و بررسی کرده و می 

دانم که این مشکالت قابل حل است.

  شما از همکاری با کمیته امداد صحبت کردید. 

در خصوص مدیریت ش���هری و یک پارچگی نهاد 
ه���ای دیگ���ر در مش���هد  در ص���ورت رأی آوری بنا 
داری���د چه اقدامات���ی انج���ام داده و چطور از این 

ظرفیت ها استفاده کنید؟ 
حتما باید این کار را کرد. بر اساس آیه شریفه مربوط 
به »ش���ورا« همه این نهادها بای���د دارای اتاق فکری 
باش���ند تا با ه���م افزایی مش���کالت را حل کرد. کلید 
اصلی این مسئله هم در ایجاد ارتباط این نهادها با 
یکدیگر اس���ت که مدیریت آن با شورای شهر است. 
مثالً در صنعت گردشگری شما می توانید، دانشجو، 
استاد، گردشگر، تولیدکننده های سوغات مشهد و 
نهادهای حاکمیتی را به هم مرتبط کنید. منتها این 
منوط به این است که پروژه های دانشگاهی تبدیل به 
پروژه هایی عملیاتی و مبتنی بر نیازهای جامعه باشد. 

  در صورت ورود به شورای شهر اولین اقدامی  که 

انجام می دهید ، چیست؟ 
به محض ورود همین اتاق فکری که عرض کردم را 
تش���کیل خواهم داد. ما باید از خرد جمعی در پیاده 
سازی راهبردهای خود استفاده کنیم و از ظرفیت همه 
نخبگان فارغ از  س���لیقه سیاسی یا فرهنگی آن ها 

در اتاق فکر خود بهره ببریم. 

    به شورای شهر فعلی چه نقدهایی دارید؟ 

حقیقتاً   نقدهای زیادی به شورای شهر پنجم به ویژه 
در حوزه های فرهنگی وارد است اما به نظرم باید از 
مرحله نقد عبور کرد. ما فرصتی برای نقد نداریم. فقط 

باید عمل کرد.

    یک اولویت مهم ش���هر مش���هد را در حال حاضر 

چه می دانید؟ 
ب���ا توج���ه به فرهن���گ آپارتمان نش���ینی و همچنین 
با وجود 1.5 میلیون نفر حاش���یه نش���ین آن هم در 
فضای کرونا، نشاط خانواده بسیار مهم است. نشاط 
برای خانواده مورد تأکید اس���الم هس���ت و برای حل 
این مسئله باید تدبیر فوری اندیشید. در حال حاضر 
بودجه ش���هر مش���هد در س���ال 1400 ح���دود 18 هزار 
میلیارد تومان اس���ت که با توجه به جمعیت مشهد 
س���رانه هر مش���هدی در س���ال جاری حدوداً نفری 6 
میلیون تومان می باش���د. می توان با این بودجه در 

حوزه نشاط اجتماعی تدابیر خاصی اندیشید. 

    در صحبت های خود به پژوهش س���ال گذش���ته 

درباره مش���کالت ش���هری اش���اره کردید. نتیجه این 
پژوهش را توضیح می دهید؟ 

راه حل اصلی همه مش���کالت ش���هری را در آیه 38 
س���وره ش���ورا می دان���م. من بر اس���اس دس���تور آیه 
ش���ریفه »و امرهم ش���وری بینهم« در پژوهشی که 
انجام ش���د ب���ه 14 راهبرد رس���یدم. به نظر من همه 
مش���کالت شهری مشهد در این 14 راهبرد قابل حل 
است. برای حل مشکالت شهری به برقراری تعامل 
و مدیری���ت یکپارچه بین ش���هرداری، اس���تانداری و 
آس���تان ق���دس رض���وی ب���ه منظ���ور حل مش���کالت 
حاش���یه ش���هر اعتقاد دارم. حذف م���وازی کاری ها، 
هماهنگ���ی ه���ا در اقدامات،  اس���تفاده مناس���ب از 
مناب���ع و همدلی مس���ئوالنه از مهم تری���ن اتفاقاتی 
اس���ت که در این بخش ان ش���اء هللا بای���د رخ دهد. 

      اشاره کردید که هویت اصلی شهر مشهد، زیارتی 

است. در حوزه تکریم زائران به چه برنامه ای رسیده اید؟
فراهم آوردن شرایط زیارت متعالی برای زائران چه از 
نظر محتوا و چه از نظر ش���کل و ظاهر از مهم ترین 
اقداماتی است که شورای شهر باید انجام دهد. این 
مس���ئله یکی از نخس���تین الزمه های تحق���ق زیارت 
متعالی در شهر مقدس مشهد است. برای این منظور 
ما به راهکارهایی رس���یده ای���م که مهم ترین آن ها 
تهیه سوغات فرهنگی متناسب با شئونات پایتخت 

معنوی جهان اس���الم، استفاده از دانش آموختگان 
و جوانان جویای کار مانند زبان آموختگان، استفاده 
مناسب از بستر مجازی و تهیه اپلیکیشن های مرتبط 
و اس���تفاده از توانمندی های نظری و عملی صاحب 
نظران و اندیشمندان، دانشگاهیان و آستان قدس 

رضوی می باشد. 

  یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی مشهد مسئله 

ازدواج اس���ت. در این زمینه چ���ه راهکارهایی دارید؟ 
رس���ول اک���رم )ص( می فرمایند هیچ بنایی س���اخته 
نشد که نزد خدای عزوجل محبوب تر و ارجمندتر از 
ازدواج باش���د و این فرمایش رسول اکرم نوید بخش 
این است که با جلب حداکثری مشارکت های مردمی 
در ام���ر مبارکی همچ���ون ازدواج و تس���هیل این امر 
برای جوانان می توان ش���اهد رش���د معنوی، فردی و 
اجتماعی،  اشاعه شادی، امید و نشاط در جامعه ی 
ایران اس���المی بود. ما می توانیم با جلب حداکثری 
مش���ارکت های مردمی در به سرانجام رساندن امور 
خیریه، استفاده از ظرفیت شورای مساجد و معتمدین 
محله، تدوین سند تسهیل ازدواج جوانان و همگرایی 

و تعامل خانواده و دانشگاه به این مهم برسیم. 

   در حوزه مبلمان شهری و ساخت و ساز در شهر 

چه ایده هایی دارید؟ 
مبنا و نقطه عزیمت اصلی برای حل و فصل مشكالت 
حمل و نقل شهری در كالن شهرها، سیاست هایی 
است ك�ه توس�ط مراج�ع رس�می و نهاده�ای تصمیم گیر 
اتخاذ می شود. بر اساس تحقیقی که من انجام داده 
ام، هرگون�ه توزیع و تخصیص منابع انسانی و مالی نیز 
باید بر پایه این راهبرده�ا انج�ام پ�ذیرد که مسئله تسریع 
در س���اخت قطار شهری و اس���تفاده از ظرفیت های
 خال���ی س���کونت در ش���هرهای جدی���د مه���م تری���ن
 تغییراتی است که باید در این سیاست ها داده شود 
و محور مدیریت آن باید در قالب اعمال فلسفه عملی 

اسالمی در تمام موارد شکل گیرد.

     هدف این تغییرات چیست؟ 

ساختن شهری خالق و توجه به نسل آینده شهری و 
به ویژه تأمین نیازهای سالمندان.

   چرا روی تأمین نیازهای سالمندان در شهر تأکید دارید؟ 

زی���را جمعیت ای���ران طی 10 س���ال آین���ده و تا حدی                     
4 س���ال پیش رو به سمت پیری خواهد رفت و این 
مسئله ضرورت توجه به نیازهای این ترکیب سنی را 

به ما گوشزد می کند. 

    شهر خالق چه آیتم هایی دارد؟ 

ش�هر خلّ�اق، بر اساس منابع دینی مانند آموزه های 
ق���رآن و عت���رت، ظرفیت ه����ا را شناس���ایی، پرورش 
و ج���ذب می كن�د و امك����ان ت����داوم آن را نیز فراهم                 
می سازد. فضای شهری به طور عام و فضای عمومی 
به شکل خاص می تواند محیطی مطلوب برای بروز 
خالقیت در ش���هر باش���د. برای این منظور می توان 

به برگزاری نمایش���گاه های خیابان���ی و تغییراتی در 
دیوارنگارهای شهری اشاره کرد که قابل تحقق است 
تا بتوان دیدی فرهنگی به فضای شهری داده شود. 

   در پژوهش خود بخشی را به بانوان اختصاص داده 

اید. در راهبرد خود به چه راه حل هایی رسیده اید؟ 
برقراری تعامل بین شورای شهر با نهادهای دیگر در 
ایجاد کار پاره  وقت برای بانوان شهرمان مشهدالرضا 
که هم از تجربۀ شیرین فرزندآوری لذت ببرند و هم از 
توانمندی های آنان در اجتماع استفاده شود این امر 
فاخر نیز در سایۀ فضای مجازی و کارگروه های مشاوره 
و آموزش های موردنیاز به آنان قابل حصول خواهد بود 
تا همراستا با ایجاد نظام تدوین تا عمل پی ریزی شود. 

     کم کم وارد دوران پس���اکرونا می ش���ویم. به نظر 

شما مهم ترین اتفاقی که شهر مشهد در این دوران 
باید تجربه کند چیست؟ 

من در راهبرد سیزدهم خود به این مسئله رسیده ام که 
هوشمندسازی شهر بعد از کرونا، یک الزام و واقعیت 
ملموس است که بدون آن بسیاری از فعالیت های 
ج���اری دچار اختالل می ش���ود. توجه به حمل و نقل 
عمومی، توسعه زیرساخت ها، مشارکت شهروندان 
در توس���عه فرهنگی شهر و هوشمندسازی شهر در 
دوران پس���ا کرون���ا باید مورد توجه جدی ق���رار گیرد. 

  در پایان اگر نکته قابل ذکری را در نظر دارید، بفرمایید.

یکی از مش���کالت ش���هر مشهد مس���ئله کشف رود 
اس���ت. ساماندهی کش���ف رود که با همراهی همه 

دستگاه هایی دولتی و خصوصی با دید بانی مردمی 
قاب���ل حصول خواه���د بود. بای���د کاری ک���رد که این 

رودخانه به یک تفرجگاه بزرگ تبدیل شود.

رپرتاژ آگهیگفت وگو با کاندیدای ششمین دوره  انتخابات شورای اسالمی شهر مشهد

دکتر حمیده  فاخری  نامزد انتخابات شورای شهر

برای حل مشکالت مشهد، 
14 راهبرد تدوین کرده ام 

9813240/س

راه های ارتباطی
با دکتر حمیده فاخری
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واکسن »فخرا« در مرحله دوم
انسانی واکسن  مرحله دوم تست 
»فخرا« با تزریق واکسن به همسر 

شهید رضایی نژاد آغاز شد.
بــه گـــزارش تسنیم مــراســم مرحله 
واکــســن  بــالــیــنــی  کـــارآزمـــایـــی  دوم 
خانم  به  تزریق  با  »فخرا«  کرونای 
رضایی نژاد،  شهید  همسر  پیرانی، 
در  دیـــروز  صبح  هسته ای،  شهید 

تهران برگزار شد.
احمد کریمی، مدیر پروژه واکسن ایرانی فخرا در این مراسم اظهار کرد: 
در سازمان  اسفند 98  از  فخرا  کرونای  واکسن  توسعه  و  تحقیق  فرایند 
پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمان 

حیات شهید فخری زاده با راهبری و مدیریت ایشان آغاز شد.
وی افزود: به علت اهمیت این پروژه، شهید واالمقام و مقام عالی وزارت بر 

انجام پروژه نظارت مستقیم داشتند.
کریمی ادامه داد: واکسن فخرا از نوع واکسن های کشته شده و غیرفعال 

است که در بستر سطح سه ایمنی تولید می شود.
وی با بیان اینکه بذر این واکسن با غربالگری از میان 35هزار نمونه بیمار 
این  تولید  کــرد:  اســت، خاطرنشان  دار شده  و شناسنامه  ایزوله  ایرانی، 
محصول در زیرساختی با ظرفیت 2 میلیون دز در سال آغاز شد که با 
بهینه سازی فرایندها به 10 میلیون دز در سال افزایش یافت و بر اساس 
بررسی های سازمان غذا و دارو مجوز ورود به مرحله دوم کارآزمایی بالینی 

داده شد.
وی اظهار امیدواری کرد با توسعه کارخانه تولید صنعتی واکسن فخرا، تا 

پایان تابستان این ظرفیت به چند برابر ظرفیت فعلی افزایش یابد.
کریمی با اشاره به اینکه مرحله نخست کارآزمایی بالینی واکسن فخرا در 
فاز نخست تست انسانی با موفقیت به 135 داوطلب تزریق شد، یادآور 
شد: در این مرحله سه گروه شامل دریافت کنندگان غلظت باالی واکسن، 
بی خطری  که  شدند  مطالعه  وارد  نما  واکسن  و  واکسن  پایین  غلظت 

واکسن فخرا مشخص شد.
مدیر پروژه واکسن ایرانی فخرا با بیان اینکه هر دو غلظت واکسن سیستم 
در خون  نوترالیزان  بادی های  آنتی  ایجاد  گفت:  کــرد،  تحریک  را  ایمنی 
داوطلبان مشخص کرد این واکسن قابلیت خنثی سازی ویروس را دارد. 
بیشترین تحریک سیستم ایمنی در تزریق غلظت باالی واکسن و فاصله 

تزریق دو هفته پس از دز اول، مشاهده شد.
کریمی بابیان اینکه مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با 500 نفر 
باال  داوطلب انجام خواهد شد، بیان کرد: بر اساس نتایج مرحله اول غلظت 

و فاصله تزریق 14 روز انتخاب شده است.
وی افزود: برای کاهش مراجعه حضوری داوطلبان نرم افزاری طراحی شده 
که از طریق موبایل یا کامپیوتر وضعیت خود را ثبت می کنند و همکاران ما 
در مرکز به صورت لحظه ای به بررسی موضوع می پردازند و در صورت لزوم 

اقدام متناسب را انجام می دهند.
مدیر پروژه واکسن ایرانی فخرا ادامه داد: تشکر ویژه از خانواده های معزز 
و محترم شهدای هسته ای پرافتخار کشور داریم. کسانی که در ادامه راه 
شهدا با حضور در این مراسم یاور محققان این عرصه شدند و در شروع 
مرحله یک با تزریق به فرزند شهید فخری زاده و امروز در شروع مرحله 
دوم با تزریق به همسر شهید رضایی نژاد در آغاز راه واکسن راه شهدا را 

ادامه دادند.
سردار قاسم تقی زاده، جانشین وزیر دفاع نیز در این مراسم با بیان اینکه 
پیرو تدابیر وزیر دفاع قرار است در کنار توجه به فناوری های باال و برتر 
در زمینه صنایع موشکی و نظامی، به مسائل پزشکی نیز توجه داشته 
باشیم، گفت: بیمارستان چمران جزو 10 بیمارستان برتر کشور شناخته 

شده است.
وی افزود: اعتقاد ما این است از لحاظ فناوری که در ساخت موشک های 
نقطه زن و ماهواره ها و شناورهای جنگی داریــم، از فناوری های ساخت 
غرب به نحوی برتری داشته باشیم و با این رویکرد توانستیم بسیاری از 
تجهیزات خود را به این نحو بسازیم. ما توانستیم در صنایع هوایی با 
ساخت جنگنده های آموزشی برتری هایی نسبت به غرب پیدا کنیم که 

همه این تجهیزات تولید داخل هستند.
سردار تقی زاده ادامه داد: در زمینه واکسن کرونا نیز یکی از بزرگ ترین 
تیم  زاده،  فخری  زمان حیات شهید  در  که  است  این  افتخارات کشور 
عالم و دانشمندی تشکیل شد و این تیم در زمان حاضر نیز پشتیبانی 
کرونا  واکسن  ساخت  اسالمی  جمهوری  افتخارات  از  یکی  و  می شود 
هم تراز با واکسن های سایر کشورهای دنیاست؛ این واکسن برتری هایی 
نیز نسبت به سایر واکسن ها دارد زیرا مواد اولیه آن نیز بومی است و 

پس از رفع نیاز داخل، زمینه صادرات آن نیز فراهم خواهد شد.

خبر مشروح

فراسو

ورود واکسن »کووایران« تا پایان خرداد علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه پیش بینی می  شود واکسن کووبرکت تا انتهای خرداد وارد مرحله عملیاتی شود، اظهار کرد: در مرحله 
اول یک میلیون ُدز واکسن به گروه  های هدف تزریق خواهد شد. به گزارش فارس وی با اشاره به اینکه هدف از واکسیناسیون کاهش مرگ و میر افراد مبتال است، گفت: برای قطع زنجیره ویروس باید ۷0 درصد 

از مردم واکسینه شوند. وی همچنین تصریح کرد: تا هفت ماه آینده به تمام افراد در گروه  های هدف در مرحله اول واکسیناسیون کرونا، واکسن تزریق می شود. 

 اعظم طیرانی  »در سال 1430 از هر 10 نفر 
ایرانی چهار نفر سالمند هستند!« این آمار 
از دو منظر نگران کننده و البته قابل تأمل 
برای  باید  آنکه  نخست  است؛  بررسی  و 
دغدغه های جمعیتی چهار دهه بعد فکری 
کرد و دوم از هم اکنون باید برای زندگی بهتر 

سالمندان فردا چاره ای اندیشید.
همچون  دغدغه هایی  با  همواره  سالمندی 
ــوای جــســمــانــی، تــنــهــایــی، از  ــ ــ ضــعــف ق
احتماالً  و  بیماری  معلولیت،  افتادگی،  کار 
همراه  تنگدستی  و  فقر  و  بی سرپرستی 
هزینه های  مسائل  ایــن گــونــه  اســـت.  بـــوده 
اجتناب ناپذیر بسیاری را بر دوش خانواده ها و 
جامعه تحمیل می کند. به همین دلیل است 
سرمایه گذاری  ضــرورت  بر  کارشناسان  که 

جدی در این خصوص تأکید می کنند. 
حسام الدین عالمه؛ رئیس شورای سالمندی 
کشور در گفت و گو با ما با اشاره به تحوالت 
روی  پیش  چالش های  به  کشور  جمعیتی 
سالمندی و راه هــای بــرون رفــت از آن اشــاره 

کرده است.

دغدغه و چالش های سالمندی با توجه   
به تحوالت جمعیتی کشور ما چقدر جدی 

است؟
سال 1398 جمعیت باالی 60 ساله ها از 10 
درصد عبور کرد. این در حالی است که در 
سال 1355 جمعیت سالمندی ایران 5درصد 
بــوده، یعنی 43 ســال طــول کشیده تا این 
جمعیت به 10 درصد برسد. اما در یکی از 
منحصر به فرد ترین و سریع ترین شتاب های 
جمعیت سالمندی در جهان طی 22 سال 
یعنی از سال 1398 تا سال 1420 جمعیت 
سالمندان به 20 درصد می رسد و پس از آن 
و در محدوده  بیشتر شده  این شتاب  هم 
سال های 1430 تا 1435 تعداد سالمندان ما 

از یک سوم جمعیت کشور عبور می کند.
تا  از 10  رشــد جمعیت سالمندی کشورها 
ارزیــابــی  از شــاخــص هــای  یکی  ــد  20 درصـ
سرعت سالمندی در جهان است؛ در آمریکا 
70 سال، در سوئد 90 و در فرانسه 120 سال 
طول کشیده تا جمعیت سالمندی آن ها از 
10 درصد به 20 درصد برسد. بنابراین، اینکه 
کشور ما در دو دهه این روند را طی کرده و 
پس از آن در کمتر از 15 سال به 33 درصد 
مــی رســد، نشان دهــنــده یــک بــحــران بــزرگ 

است که پیش روی ما قرار می گیرد. 
البته اگر به تغییرات ویژگی های این جمعیت 
سالمندی، در گذشته، اکنون و آینده توجه 
می شود.  بیشتر  بحران  ایــن  اهمیت  کنیم 
زندگی  خانواده هایی  در  امـــروز  سالمندان 
پنج  تا  متوسط چهار  طــور  به  که  می کنند 
امــروز  و  می کنند  نگهداری  آن هــا  از  فرزند 
که  داریـــم  تــجــرد قطعی  هـــزار سالمند   80
نگهداری  و در مراکز  نکرده اند  ازدواج  هرگز 
که  درحالی  می کنند،  زندگی  سالمندان  از 
سن  در  نفر  میلیون   1/5 از  بیش  اکــنــون 
تا 60 سالگی هستند که ازدواج نکرده اند   40
سوم  دو  دســت کــم  مــی شــود  پیش بینی  و 
و حداقل یک  نکنند  ازدواج  ایــن جمعیت 
وارد  وضعیت  همین  با  آن هــا  نفر  میلیون 

آمار  آنکه  دوره سالمندی می شوند، ضمن 
افزایش  بــه  رو  میانسالی  دوران  در  طــالق 
اســت و افــراد طــالق گرفته بــه ویــژه در گروه 
بانوان به دلیل مسائل فرهنگی امکان ازدواج 
که  سالمندانی  اگر  بنابراین  ندارند.  ــاره  دوب
سالمندانی  و  داده  از دست  را  همسرشان 
آمار  به  را که در میانسالی طالق گرفته اند 
به  کنیم،  اضــافــه  قطعی  تجرد  سالمندان 
صورت وحشتناکی آمار سالمندان تنها در 
سال های آینده بیشتر خواهد شد. در حال 
حاضر بیش از 2 میلیون سالمند تنها در 
چهارم  سه  از  بیش  که  دارد  وجــود  کشور 
آن ها خانم هستند، در آینده که جمعیت 
سالمندان به 20 و سپس 30 درصد می رسد 
و آمار سالمندان تنها نیز بیشتر می شود، 
پدیده سالمندی تنها یکی از مشکالت پیش 
امــروز  آنکه  بــه ویــژه  بــود  روی کشور خواهد 
0.2 درصد سالمندان در مراکز اقامتی زیر 
آن ها  درصــد   99/97 و  بهزیستی  پوشش 
می کنند.حال  زنــدگــی  خــانــواده  و  خانه  در 
این پرسش مطرح است آیا سیستم بیمه 
مراقبت طوالنی مدت و سیستم نیازسنجی 
ــرای طبقه بندی  و دریــافــت اطــالعــات الزم ب
نیازهای سالمندان به مراقبان غیررسمی و 
سرویس های در منزل فراهم شده است؟ آیا 
مدل حمایتی داوطلبانه مثل بانک زمان و 
خدمات داوطلبانه ای که امروزه در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته تعریف شده، در 
کشور مــا بــه عــنــوان یــک مــدل بومی شده 
وجود دارد؟ متأسفانه ما هیچ بستری برای 
و  حمایتی  غیررسمی  مراقبت  نــظــام  یــک 
و جامعه  منزل  در  از سالمندان  داوطلبانه 
بــرای  الزم  بسترهای  آنکه  ضمن  ــداریــم،  ن
مشارکت اجتماعی سالمندان در امور محله 
و جامعه وجود ندارد و مدلی برای استفاده از 
سالمندان به عنوان سود جمعیتی دوم یعنی 
اندوخته شده نقدی و  از سرمایه  استفاده 
تجارب اکتسابی سالمندان برای کارآفرینی، 
و  فامیلی  خــانــوادگــی،  اقتصاد  بــازارچــه هــا، 

محله ای نداریم.  
مــورد    در  چــقــدر  گذشته  ســال هــای  در 

بحران سالمندی هشدار داده 
شــده بــود و چه کــاری در این 

خصوص انجام شده است؟ 
تــوســعــه، وزارت  ــوم  ــون سـ ــان ق
بهداشت و سازمان بهزیستی 
را مکلف کرده بود برای بیماران 
مزمن روانی و سالمندان برنامه 
جامعی تهیه کند. آن زمان به 
دلیل اینکه سالمندان در کنار 
بودند،  روانـــی  مزمن  بیماران 
این تکلیف در حوزه سالمت 
و افراد آسیب پذیر مورد توجه 
وزارت  بنابراین  گــرفــت،  قـــرار 
بهداشت و سازمان بهزیستی 

مسئولیت پیدا کردند. 
ــــی  ــازآرای ــ ــه ب ــا نـــیـــاز بـ ــاال مـ حــ
ساختاری در حوزه سالمندی 

داریم. قانونی که 20 سال پیش یعنی زمانی 
که جمعیت سالمندی ما بسیار محدود بوده، 
پاسخگوی موج سریع  به تصویب رسیده، 
سالمندی نیست. واقعیت این است که در 
سال های گذشته عزم ملی و تصمیم سران 
قوا برای ورود به زیرساخت های سالمندی، 
با  متناسب  ســاخــتــارگــرایــی  و  بسترسازی 
جمعیت سالمند کشور نبوده، بنابراین اگر 
باید  نیفتاده  اتفاق  مهم  ایــن  چــرا  بپرسیم 
گفت در پنج دولت گذشته هیچ گاه جلسه 
شــورای ملی سالمندان که بر اســاس قانون 
مصوب ســال83 قرار بوده هر 6 ماه یک بار 
با حضور رئیس جمهور برگزار شود، تشکیل 
نشده، ضمن آنکه باید هر سه ماه جلسه ای 
وزیر  ریاست  با  آن هــا  معاونان  یا  و  وزرا  با 
رفاه برگزار شود که در این 17 سال فقط 10 
جلسه برگزار شده و فقط در یکی از جلسات 

تعدادی از معاونان وزرا حضور داشته اند. 
موضوعی  که  سالمندی  موضوع  بنابراین 
بــیــن بــخــشــی و فــرابــخــشــی تــعــریــف شــده 
سیاست گذاری،  در سطح  چه  الزم  متولی 
چــه در عــرصــه بــرنــامــه ریــزی و اجـــرا و چه 
ابتدا  دارد  نـــدارد؛ ضــرورت  ملی  در سطح 
و  رفاهی  امــور  و  وزارت خــانــواده، جمعیت 

ساماندهی  ــرای  ب اجتماعی 
تشکیل  سالمندان  مسائل 
ایــــن  ذیــــــــل  در  و  شــــــــود 
وزارتــخــانــه نــیــاز بــه تشکیل 
ســـازمـــان مــلــی ســالــمــنــدان 
امور  بتواند  تا  ــم  داری کشور 
فرابخشی  و  بــخــشــی  بــیــن 
و  کند  تولیت  را  سالمندی 
سایر  بــا  هماهنگی  وظیفه 
حــوزه  در  کــه  دستگاه هایی 
دارند  مسئولیت  سالمندی 
مجلس  و  شود  عهده دار  را 
این  عملکرد  بــر  بتواند  نیز 
ــان نـــظـــارت داشــتــه  ــ ــازم ســ
را  قانونی  تکالیف  و  باشد 
حوزه  در  نماید.  بازخواست 
قوانین نیز نیازمند تصویب 
از حقوق سالمندان  الیحه جامع حمایت 
هستیم و باید سند ملی سالمندان که سال 
گذشته به تصویب شورای ملی سالمندان 
در  همچنین  بــرســد،  تصویب  بــه  رســیــده 
به  مشخصی  فصل  توسعه  هفتم  برنامه 
موضوع سالمندی اختصاص داده شود تا 
اجرایی،  ساختار های  در  بازآرایی  نوع  یک 
ســیــاســت گــذاری و بــرنــامــه ریــزی در حــوزه 

اجرایی سالمندی شکل گیرد.
تأمین منابع  ــرورت دارد  ایــن ضـ بــر  ــرون  افـ
مالی پایدار برای حمایت از برنامه های حوزه 
بــدون بودجه  زیــرا  بیاید  سالمندی به وجود 
مناسب تهیه برنامه های اولویت مند، ایجاد 
زیرساخت ها و بسترسازی برای مواجهه با 
بحران سالمندی امکان پذیر نیست و در حد 

یک شعار باقی خواهد ماند. 

در حال حاضر نظام های بیمه ای چقدر   
پاسخگوی نیاز سالمندان هستند؟ 

متأسفانه مستمری سالمندان در کشور ما 
وجود ندارد، البته مستمری بسیار ناچیزی 
برای سالمندان و افراد زیر پوشش بهزیستی 
بیشتر  در  دارد؛  ــود  وجــ امــــداد  کمیته  و 
از  که  سالمندانی  یافته  توسعه  کشور های 

برای آن ها در  کارافتاده می شوند مستمری 
نظر گرفته می شود، اما متأسفانه در کشور 
ما این حمایت ها برای افرادی که زیر پوشش 
بیمه و حقوق بازنشستگی نبوده اند وجود 

ندارد. 
بازنشستگی  اکنون صندوق های  متأسفانه 
ــال ورشــکــســتــگــی هــســتــنــد و سن  ــ ــ درحـ
اجتماعی  خــدمــات  بیمه  در  بازنشستگی 
حدود 52 سال و در بیمه رسمی کارمندان 
دولــت حــدود 55 ســال اســت، در حالی که 
میزان امید به زندگی از سال 1355 که حدود 
57 سال بود، حاال به 75 سال رسیده و به 
طور حتم امید به زندگی برای فردی که به 
50 سالگی می رسد بیش از 80 سال است و 
صندوق های بازنشستگی باید چیزی حدود 
30 سال فرد بازنشسته را زیر پوشش قرار 
و  بیمه  تقویت  نیازمند  این مسئله  دهند؛ 
صندوق های بازنشستگی است و باید توان 
اقتصادی صندوق های بازنشستگی افزایش 
زندگی  واقــعــی  هزینه های  بتوانند  تــا  یابد 
اکنون  زیــرا هم  را پوشش دهند  سالمندان 
که سالمندان 10 درصــد جمعیت کشور را 
این صندوق ها وضعیت  تشکیل می دهند 
و 30  به 20  برسد  ندارند، چه  قبولی  قابل 
ســال آیــنــده کــه یــک ســوم جمعیت کشور 

سالمندان خواهند بود.   

آیا ایجاد سازمان ملی سالمندان بهترین   
راهکار در این زمینه است؟ 

خیر. با آنکه ایجاد شــورای ملی سالمندان 
ــروری اســــت، مـــا بــــرای یـــک سالمندی  ــ ضـ
فعال و سالم نیازمند مشارکت اجتماعی و 
توانمندسازی آن ها هستیم که باید در رأس 
همه این موارد خود مراقبتی را به سالمندان 
تعلیم دهیم، سپس خدمات رفاهی، اجتماعی 

و اقتصادی را برای آن ها فراهم کنیم. 
عالوه بر این ضرورت دارد شبکه سمن های 
توسعه  بــر  مبتنی  محله محور  سالمندی 
سالمندان  کـــار  ــا  ت شـــود  تشکیل  پـــایـــدار 
بــه گــروه هــای داوطــلــب عالقه مند بــه امــور 
سالمندان  خــود  و  توسعه ای  و  اجتماعی 
واگذار شود و آن ها به خدمات دستگاه های 
ســازمــان  حمایتی  خــدمــات  نظیر  ــتــی  دول
سالمت  حــوزه  امـــداد،  کمیته  بهزیستی، 
ــه هــای بــهــداشــت و خــدمــات رفــاهــی  خــان
وزارت رفاه و... متصل شوند، به این ترتیب 
و  می کند  پیدا  رونـــق  محله محور  توسعه 
بستر مشارکت اجتماعی سالمندان فراهم 
کنیم تشکیل سازمان  اگر تصور  می شود. 
مشکل گشا  تنهایی  بــه  ســالــمــنــدان  ملی 

خواهد بود کامالً اشتباه است. 
مشکالت با تشکیل یک شورای سالمندی 
نخواهد  جایی  بــه  نـــدارد  کافی  اهتمام  کــه 
رسید. ما نیازمند عزم ملی، عزم قوای سه گانه 
به ویژه هیئت دولت و شخص رئیس جمهور 
و  روســـتـــا  و  شــهــر  شـــوراهـــای  همچنین  و 
تولیت  اصلی ترین  عنوان  به  شــهــرداری هــا 
خدمت رسانی به سالمندان هستیم و باید با 
الگوبرداری از سایر کشورها فرهنگ افزایش 
جمعیت و تسهیل کار و تحصیل مادران را 

فراهم کنیم.

هشدارهای رئیس شورای سالمندی کشور در گفت وگو با قدس

قانون 20 سال پیش پاسخگوی موج سریع سالمندی نیست

علم و فناوری

توسط جوانان نخبه ایرانی انجام شد

تولید داروی ترک اعتیاد  
ارزان تر از نمونه خارجی

مــدیــر عــامــل یــک شــرکــت دانـــش بنیان 
فــارس  بــا  گفت وگو  در  دارو  تولیدکننده 
موفق شدیم  این شرکت  در  کــرد:  اظهار 
داروی ترک اعتیاد را که حتی واردات آن 
به دلیل قیمت بسیار زیاد ممکن نبود به 

تولید برسانیم.
نــویــد گــــــودرزی بـــا بــیــان ایــنــکــه داروی 
»اگزوپیو« )EXOPIO( یکی از فراورده های 
از  تا پیش  تــرک اعتیاد اســت که  جدید 
این به دلیل قیمت بسیار گران کسی از 
کشورهای  گفت:  نمی کرد،  استفاده  آن 
ــه و تــرکــیــه نــیــز که  اطــــراف مــانــنــد روســی
گرفتار سوءاستفاده از مواد مخدر و الکل 

هستند قادر به تهیه آن نبودند.
این دارو در اصل متعلق به آمریکاست 
که حدود 30 میلیون تومان قیمت دارد و 
نمونه ایرانی آن با مبلغ کمتر از 2 میلیون 

در دسترس است.

بهداشت و درمان

واکنش سازمان غذا و دارو به ادعای یک نامزد

واکسن کرونا را فله ای 
نمی فروشند!

به  دارو نسبت  و  غــذا  سخنگوی سازمان 
ادعای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست 

جمهوری واکنش نشان داد.
در  کیانوش جهانپور  مــیــزان،  ــزارش  گـ بــه 
واکنش به ادعای مهرعلیزاده درباره واکسن 
ویروس کرونا گفت: اظهارات نمایشی دردی 
را دوا نخواهد کرد. جایی واکسن کرونا را 
تا و 100 تا و هزار تا نمی فروشند مگر در   10

بازار سیاه و واکسن فیک!
افـــزود:  دارو  و  غــذا  ســازمــان   سخنگوی 
فهرست  مدعی،  نامزد  می مانیم  منتظر 
خود،  نظر  مورد  واکسن  واردات  مدعیان 
ــی و  ــایـ مــســتــنــدات اصـــالـــت کــــاالی ادعـ

پروفرم ها را ارائه دهد.
انتخاباتی  مناظره  دومین  در  مهرعلیزاده 
گفته بــود واکــســن کــرونــا 10 دالر اســت و 
بخش خصوصی می تواند از 10 تا هزار دز 

واکسن وارد کند و همه واکسینه شوند.

نظامی و انتظامی

معاون اجتماعی پلیس فتا عنوان کرد

هشدار به پزشکان متخلف 
در شبکه های اجتماعی

پلیس  اجتماعی  معاون  پاشایی،  رامین 
فتا ناجا دربــاره رصد فعالیت های تبلیغی 
و  مــجــازی  فــضــای  از پزشکان در  ــاره ای  ــ پ
اقدامات بعضاً کالهبردارانه یا منافی عفت 
به خبرگزاری میزان گفت: این نوع تخلفات 
بیشتر در حوزه جراحی های زیبایی اتفاق 
می افتد. متأسفانه شاهدیم اکثراً در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام پزشکان برای تبلیغ 
مختلفی  زیبایی  یا جراحی های  کار خود 
که انجام داده اند از تصاویر بدون حجاب 
مدل ها  نامتعارف  تصاویر  گــاه  و  بیماران 

استفاده می کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: چنین اقدام هایی به 
عنوان جرم مورد شناسایی قرار می گیرد. اگر 
این گونه موارد از سوی پلیس فتا مشاهده 
شود که شئونات اخالقی و اسالمی رعایت 
نشده باشد حتماً برخورد های الزم صورت 

خواهد گرفت.

خانه و خانواده

مدیرکل انتقال خون استان تهران:

ذخایر خونی کشور 
اطمینان بخش نیست

انتقال  مدیرکل  مــهــدی زاده،  محمدرضا 
خــون اســتــان تــهــران بــه آنــا گفت: ذخایر 
خونی سازمان وضعیت بحرانی ندارد اما 
حالتی نرمال و شکننده را تجربه می کنیم 
تبدیل  بحران  به  می تواند  زود  خیلی  که 

شود.
وی افــزود: همه ساله پس از نوروز موجی 
از اهدای خون داشتیم اما امسال مصادف 
شد با پیک چهارم کرونا و اجتناب مردم از 
اهدای خون؛ همچنین همزمانی ماه مبارک 
ــوروز و  ن ایــام پس از تعطیالت  رمضان با 
کاهش مراجعه بــرای اهــدای خــون عامل 
دیگری بود که موجب وضعیت کنونی برای 

ذخایر خونی شده است.
بــه  هــرحــال امــســال بــرخــالف ســال هــای 
به  مــردم  مراجعه  کاهش  شاهد  گذشته 
مراکز انتقال خون بودیم و ذخایر خونی ما 

از حالتی که انتظار داشتیم کمتر است.

آسیب های اجتماعی 

در شورای عالی فضای مجازی

 سند صیانت از کودکان 
در فضای مجازی نهایی شد 

در جلسه شــورای عــالــی فــضــای مــجــازی، 
نــوجــوانــان  و  کــودکــان  از  »ســنــد صیانت 
سند  همچنین  و  مـــجـــازی«  فــضــای  در 
چشم انداز فضای مجازی در افق 1410 به 

تصویب نهایی رسید.
ایــن سند مقرر  ایلنا، براساس  به گــزارش 
شد تمام سکوها و ارائه دهندگان محتوا و 
خدمات فضای مجازی در مدت یک سال، 
نسبت به صیانت از داده هــا، رده بندی و 
تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی 

از خدمات عمومی اقدام کنند.
به موجب این مصوبه، وزارتخانه ها مکلف 
زمینه  در  غیرانحصاری  شکل  به  شدند 
ــرای  ســکــوهــا و خــدمــات صــیــانــت شـــده ب
خردساالن اطالع رسانی کنند. با تصویب 
افق  مــجــازی در  سند چــشــم انــداز فضای 
1410 نیز مقرر شد فضای مجازی، پیشران 

پیشرفت سایر حوزه های کشور باشد.

رشد سالمندی کشور 
در 33 سال آینده 

نشان دهنده یک 
بحران بزرگ است 
و اکنون قانونی که 

20 سال پیش به تصویب 
رسیده پاسخگوی موج 
سریع سالمندی نیست

بـــــــرش

س
فار

ی/ 
ض

فائ
ن 

می
:  ا

س
عک

 یک سوم کودکان جهان 
در مناطق درگیری زندگی می کنند!

ــزارش ســال 2020 یک  بــراســاس گـ
مــؤســســه حــامــی کـــودکـــان، تــعــداد 
کــودکــانــی کــه در حـــال حــاضــر در 
در  می کنند  زندگی  درگیر  مناطق 
ــال 2018 مــیــالدی  ــا سـ ب مــقــایــســه 
به  و  ــه  ــتـ افـــزایـــش داشـ ــد  ــ 2 درصـ

160میلیون کودک رسیده است.
ــقــل از  بـــه گــــــزارش ایـــســـنـــا، بـــه ن
براساس  ترکیه،  آناتولی  خبرگزاری 
اطالعات بدست آمده از گزارش های سازمان ملل و نیز مؤسسه غیر دولتی 
»کودکان را نجات دهید« در انگلیس، هر ساله تعداد زیادی از کودکان 
جهان به دلیل حضور در مناطقی که در آن ها درگیری های مسلحانه و 

خشونت آمیز وجود دارد، جان خود را از دست می دهند.
درگیری های  طی  که  کودکانی  شمار  ملل،  سازمان  گــزارش هــای  برپایه 
مسلحانه و خشونت آمیز 10 سال گذشته جهان دچار نقص عضوهای 
مختلف شده و یا جان خود را از دست دادند، بیش از 93 هزار تن است.
یافتن درگــیــری هــای  ــه  ادامـ بــا  کـــودک  ــــه حـــدود 25  از ســال 2010 روزان
عضوهای  نقص  دچــار  یا  و  کشته  جهان  مختلف  نقاط  در  مسلحانه 

دائمی می شوند.
بــرآورد می شود  426 میلیون کودک یعنی حدود یک پنجم کل کودکان 

جهان در مناطق درگیری زندگی می کنند.
 ،2019 سال  در  دهید«  نجات  را  »کودکان  مؤسسه  بیانیه های  برمبنای 
کنگو،  دموکرات  عــراق، جمهوری  افغانستان، ســودان جنوبی،  کشورهای 
مالی، نیجریه، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، سودان، سوریه و یمن 

خطرناک ترین کشورها برای کودکان هستند.
بیانیه های سازمان ملل نشان می دهد نزدیک به 250 هزار کودک در جهان 
در درگیری های مسلحانه حضور داشته و از این کودکان به عنوان جنگجو، 
خبررسان، جاسوس، باربر و یا آشپز استفاده می شود، دختران نیز عالوه 
بر محرومیت از حقوقشان از جمله مسائل بهداشتی و تحصیل، مورد 

سوء استفاده جنسی نیز قرار می گیرند.
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جدایی رسمی ابراهیمی از االهلی    به نقل از رسانه رسمی باشگاه االهلی قطر، این باشگاه خروج چهار بازیکن خود از فهرست لژیونرها شامل شن لوری )استرالیا(، محمد دیامی )سنگال(، 
امید ابراهیمی )ایران( و نبیل الزهر )مراکش( را اعالم کرد. امید ابراهیمی سه فصل در االهلی قطر حضور داشت که در سال دوم به صورت قرضی راهی یوپن بلژیک شده بود.

ابراهیمی اعالم کرده فوتبالش را فعالً در قطر وباشگاهی  دیگر ادامه خواهد داد.

اگرچه انتظار هــواداران از تیم ملی ایران صعود قاطعانه 
نظیر ژاپن، استرالیا و سوریه بود، اما باید توجه کرد که در 
نهایت 12 تیم به مرحله نهایی می روند و تیمی که از ابتدا 
صعودش را قطعی کرده نیز باید منتظر تیم آخری بماند 
که با احتماالت خاص راه صعود خود را پیدا می کند.به 
گزارش سرویس ورزش، با این حال اما دو پیروزی متوالی 
ایـــران سبب شــده تا شــاگــردان اسکوچیچ فرصت  تیم 
بسیار خوبی برای صدرنشینی داشته باشند. در حالت 
رویایی، با برد ایــران مقابل کامبوج و تساوی عراق برابر 
هنگ کنگ، تیم ملی حتی با متوقف کــردن عــراق نیز 
صدرنشین خواهد شد. در حالت خوشبینانه، ایران دو 
برد از بازی های باقی مانده کسب خواهد کرد تا سر گروه 
شود، اما حالت دیگری هم وجود دارد: پیروزی بر کامبوج 
و تساوی برابر عراق با این پیش فرض که هنگ کنگ به 

یاران بشار رسن ببازد.
در چنین شرایطی ایران باالتر از بحرین دوم می شود و 
برای صعود در کنار 7 تیم دیگر، جدول تیم های دوم را 
تشکیل می دهد؛ جایی که به خاطر حذف کره شمالی، دو 
بازی هر تیم با تیم قعرنشین گروه خود محاسبه نشده 
و هر کــدام 6 بــازی دارنــد. این قانون سبب شده تا تیم 
ملی ایران متضرر شود چرا که دو پیروزی برابر کامبوج 

می توانست مسیر صعود تیم ملی را هموار کند.

حذفشدهها»
نکته دیگر اینکه باتوجه به صدرنشینی قطر )میزبان جام 
جهانی(، پنج تیم دوم به مرحله بعدی می روند یا به عبارتی 
سه تیم حذف می شوند. حذف شده اول تاجیکستان بود 

که هیچ راهی برای صعود ندارد. لبنان که دیروز تا دقیقه 
86 از ترکمنستان پیش بود هم به شکلی دراماتیک بازی 
خود را واگذار کرد تا این تیم نیز در موقعیت حذف قرار 
گیرد. لبنان اکنون 10 امتیازی است اما بازی آخر را باید 
مقابل کره جنوبی برگزار کند و فقط در صورت پیروزی 

شانس باالی صعود خواهد داشت.

رقابتنزدیکپنجتیم»
با حذف لبنان و تاجیکستان، فوتبال آسیا باید فعالً از 
ایــران،  کند:  انتخاب  را  تیم ها، 5 صعودکننده  این  بین 
در   .)7( اردن  و  و چین   )9( عمان  و  امـــارات  ازبکستان، 
دارد چرا  بــرای صعود  بیشتری  بین عمان شانس  ایــن 
اما  کند  برگزار  افغانستان  مقابل  را  آخــر  بــازی  باید  که 
ایران، ازبکستان و امارات با تیم های صدرنشین رودررو 
خواهند شد. پس می توان تیم برانکو ایوانکوویچ را یکی از 
تیم های صعودکننده دانست.اما چه تیمی حذف خواهد 

شد؟ اگرچه نتایج قابل پیش بینی نیستند اما اردن کار 
سخت تری برای صعود دارد. با این پیش فرض که ایران، 
ازبکستان و امارات یک تساوی از بازی آخر بگیرند، اردن 
باید حداقل یک پیروزی را از دو بازی باقی مانده بدست 
استرالیای صدرنشین  و  انگیزه  با  کویت  با  آن هــا  آورد. 
روبه رو می شوند و به همین خاطر شاید شانس کمتری 
داشته باشند. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اردن 
و لبنان را امیدوار می کند. اینکه کره جنوبی و استرالیا پس 
از قطعی شدن صعود با انگیزه کمتری وارد زمین شوند و 

همین، فرصتی شود برای شگفتی بزرگ.

دوپیروزیمهمایران»
به هر حال ایران برای قطعی شدن صعود، به دو پیروزی 
نیاز دارد و برای زنده ماندن شانس، به شکست ناپذیری 
برابر عراق. باخت لبنان به سود ایران شد اما سرنوشت 

تیم اسکوچیچ در دست خودش است.

گزارش روز 

ایران- کامبوج؛ جمعه ساعت 19 

تمرین تاکتیکی برای پیروزی بر عراق

توپ و تور

ضد حمله

 جواد رستم زاده  سرانجام انتظارها به پایان رسید و 
تأخیر  از یک سال  کوچک)یورو( پس  جام جهانی 
به دلیل کرونا از جمعه ساعت 23 و 30 دقیقه آغاز 
خواهد شد و 24 تیم در غالب 6 گروه برای قهرمانی 

مبارزه خواهند کرد. 
بــدون شک گــروه مــرگ ایــن رقابت ها گــروه پرتغال، 
که  جایی  بود.  خواهد  مجارستان  و  آلمان  فرانسه، 
فوتبال  دنیای  بی نظیر  ستاره های  اصطکاک  شاهد 

خواهیم بود.
گروه A: ترکیه، ایتالیا، ولز و سوئیس

گروه B: دانمارک، فنالند، بلژیک و روسیه 
گروه C: هلند، اوکراین، اتریش و مقدونیه شمالی

گروه D: انگلیس، کرواسی، جمهوری چک و اسکاتلند
گروه E: اسپانیا، سوئد، لهستان و اسلواکی
گروه F: پرتغال، فرانسه، آلمان و مجارستان

افتتاحیهدررم»
رقم  شــب  جمعه  را  افــتــتــاحــیــه ای  ترکیه  و  ایتالیا 
در  افتتاحیه  بی سابقه است.  تاریخ  در  که  می زنند 
در  کامل  قرنطینه  و  بهداشتی  شدید  تدابیر  میان 
هیچ تورنمنتی به اعتبار جام ملت های اروپا سابقه 
نداشته است. جشن افتتاحیه در المپیکو رم برگزار 
که هر  دارد  ویژه  دو میهمان  که  می شود، مراسمی 
ایتالیا  پایتخت  تیم های  از  یکی  سمبل  کدامشان 
هستند: فرانچسکو توتی و آلساندرو نستا.این دو در 
جشن افتتاحیه توپ هایی را به سمت سکوها شوت 
خواهند کرد تا به این شیوه به 16 هزار تماشاگری 
ــزدیــک تــمــاشــا کنند،  ــازی را از ن ــ ب ــرار اســـت  ــ ق ــه  ک

خوشامدگویی کنند.

12میزبان»
البته بازی های یورو 2020 در 12 کشور برگزار خواهد 
شد و بر این اســاس در گــروه A ایتالیا و جمهوری 
آذربایجان )رم و باکو(، در گروه B روسیه و دانمارک 
)سن پترزبورگ و کپنهاگ(، در گروه C هلند و رومانی 
و  انگلیس   D گـــروه  بــخــارســت(، در  و  )آمــســتــردام 
و  اسپانیا   E گــروه  در  گالسکو(،  و  )لندن  اسکاتلند 
جمهوری ایرلند )بیلبائو و دوبلین( و در گروه F آلمان و 
مجارستان )مونیخ و بوداپست( میزبان خواهند بود و 
فینال این بازی ها 20 تیر در ومبلی لندن برگزار می شود.

شانسهایقهرمانی»
و  تجزیه  یک شرکت  که   »StatsPerform« سایت 
تحلیل داده های ورزشی و مستقر در شیکاگو است، 
اقدام به پیش بینی بخت تیم ها برای برنده شدن در 
کرده  عملکردشان  اســاس  بر   2020 یــوور  مسابقات 
است که بر این اساس فرانسه با 20.5 درصد شانس 

قهرمانی، باالترین بخت برای فتح یورو 2020 را دارد.
بلژیک با 15.7 درصد، اسپانیا با 11.3 درصد، آلمان 
با 9.8 درصــد، پرتغال با 9.6 درصــد، ایتالیا با 7.6 
درصد، هلند با 5.9 درصد، دانمارک با 5.4 درصد و 
انگلیس با 5.2 درصد در رده های دوم تا دهم رده بندی 
پیش بینی شانس های قهرمانی در یورو 2020 هستند.

بزرگترینغایبانیورو»
بازیکنان   ،2020 یــورو  رقابت های  آغــاز  آستانه  در 
این  در  دالیــل مختلف، حضور  به  بزرگی  و  نامدار 
رقابت ها را از دست داده اند. در ادامه تیمی یازده 
نفره و رشک برانگیز از غایبان را مشاهده می کنید.

ــالک- دفــاع راســت ، آرون وان  دروازه بــان، یــان اوب
بــیــســاکــا-مــدافــع مــیــانــی، ســرخــیــو رامــــوس مــدافــع 
،جــروم  میانی  دایــک-مــدافــع  فن  ویرجیل  میانی، 
بواتنگ- دفاع چپ ،فرالند مندی- هافبک میانی، 
میرالم پیانیچ- هافبک میانی ، سرگی میلینکوویچ 
ساویچ- هافبک تهاجمی، ایسکو-مهاجم ، ارلینگ 

هالند- مهاجم، زالتان ابراهیموویچ

مشتریانکفشطال»
طال  کفش  تصاحب  یـــورو  ادوار  تــمــام  داغ  بحث 
تــوســط آقـــای گــل بــازی هــاســت. در واقـــع بهترین 
ــرای هــم خــط و نشان  ــورو بـ مــهــاجــمــان دنــیــا در یـ
می کنند.   خلق  را  زیبایی  صحنه های  و  می کشند 
لواندوفسکی - در سن 32 سالگی، در اوج  رابــرت 
رکورد  از شکستن  و مدت کمی  قدرت خود است 
یک  در  گل  بیشترین  در  مولر  گــرد  مــدت  طوالنی 
فصل بوندس لیگا می گذرد، او در این فصل 41 گل 

در 29 بازی برای بایرن مونیخ به ثمر رساند.
لوکاکوبا با 60 گل در 93 بازی برای بلژیک، از جمله 
4 گل در جام جهانی 2018 رکورددار گلزنی بلژیک 
است.رونالدو 36 ساله است بنابراین این می تواند 
آخرین حضور او در یک تورنمنت بزرگ باشد. او 
اکنون چشم به رکورد 109 گل بین المللی در تمام 
داشته  نگه  ایــران  از  دایــی  علی  که  دارد  ها  دوران 

است.
هری کین - بهترین گلزن جام جهانی 2018 با 6 گل 
توانست 12 بار در مقدماتی یورو گل بزند و بهترین 
بود.و  با 23 گل  بود  این فصل  برتر در  گلزن لیگ 

البته بنزما که تشنه موفقیت با فرانسه است.

 فردا شب جام جهانی کوچک در ایتالیا افتتاح می شود
استارتیورویکروناییدررُم  

اختالف مددی با بازیکنان و هیئت مدیره اوج گرفت

بنزین مجیدی روی آتش تنش ها
سینا حسینی :  تنش های مدیریتی در استقالل با انتشار پست 
اینستاگرامی مجیدی دربــاره مشکالت مالی و مدیریتی به شکل 
عجیبی اوج گرفت.ادبیات متفاوت و صریح مجیدی درباره دخالت 
های وزارت ورزش و وزیر ارتباطات و عملکرد بحث برانگیز مدیرعامل 

حکم بنزین روی آتش داشت.
البته در اتفاقی عجیب پرده ای دیگر هم از تنش ها در باشگاه استقالل 
رونمایی شد به شکلی که هواداران از طریق رسانه های خبری متوجه 
شدند روابط حاکم میان بازیکنان و شخص مدیرعامل نیز به هیچ 
وجه ایده آل نیست، بلکه آن ها بابت جریمه های مالی توسط شخص 

مدیرعامل به شدت از رفتار مدیریت باشگاه عصبانی هستند!
در همین کش و قوس یکی از خبرگزاری ها در گزارشی، از احتمال جدایی 
مظاهری به دلیل اختالف های گسترده میان او و مددی خبر داد تا شوک 
بزرگی به هواداران وارد شود! همان طور که انتظار می رفت با رونمایی از این 
اتفاقات عجیب و غریب واکنش ها میان پیشکسوتان استقالل نیز اوج 
گرفت تا آن ها نیز سکوت خود را بکشنند و با موضع گیری های تند و تیز 
مدیران وزارت را با چالشی بزرگ رو به رو کنند.اما حاال سؤال اینجاست 
که آیا سلطانی فر با وجود این حجم از انتقادها و اعتراض ها به خروج 
مددی از ترکیب استقالل رضایت خواهد داد یا همچنان به عنوان گزینه 

مورد نظر وزارت از وی حمایت خواهد کرد؟ 
در این خصوص شائبه های فراوانی مطرح شده، اما به نظر می رسد 
همچنان مخالفت هایی با برکناری مددی در هرم مدیریتی وزارت ورزش و 
جوانان وجود دارد.با این حال بر اساس شنیده های خبرنگار قدس، برخی 
منابع خبری نزدیک به استقالل مدعی هستند، دخالت های بیرونی و 
بعضاً چهره های دانه درشت غیر ورزشی تا این لحظه مانع از انجام 
تغییرات در رأس کادر مدیریتی شده اما ممکن است این پروسه با افزایش 
اعتراض ها تغییر شکل دهد تا به نوعی مدیریت بحران صورت گیرد.
با این حال برخی گمانه زنی ها حکایت از این دارد جریان حامی مددی 
در تالش است، در صورت برکناری او از سمت مدیرعاملی ، فرد دیگری 
را که او نیز سابقه همکاری با باشگاه های خودروساز را دارد انتخاب 
کند تا این شائبه به وجود بیاید که یکی شبیه مددی روی کار بیاید! با 
شکل گیری این اتفاقات،برخی هواداران در شبکه های اجتماعی موضوع 
برگزاری تجمع مقابل ساختمان باشگاه را مطرح کردند، که پس از این 
اتفاق سرمربی استقالل با انتشار یک استوری از هواداران درخواست 
کرد تا از هرگونه رفتار احساسی پرهیز کنند تا استقالل بیش از این 

متضرر نشود.

 ایران 3- آمریکا صفر

 برد مقتدرانه ایران 
مقابل آمریکا

سوم  دور  کــشــورمــان  والــیــبــال  ملی  تیم 
با  را  والیبال  ملت های  لیگ  رقابت های 
آلکنو پس  کرد. شاگردان  پیروزی شروع 
از شروع نگران کننده ای که در لیگ ملت 
ها داشتند، توانستند خیلی زود وارد یک 
مسیر موفقیت آمیز شوند. برای روشن 
شدن موتور تیم آلنکو تنها به دو دیدار 
نیاز بود؛ ملی پوشان والیبال ایران از بازی 
سوم روند بردهای خود را شروع  و موفق 
شدند.  متوالی  پــیــروزی  چــهــار  ثبت  بــه 
کــانــادا  ایتالیا،  دادن  شکست  بــا  آن هـــا 
را  مسابقات  دوم  هفته  بلغارستان،  و 
مقتدرانه پشت سر گذاشتند و دیشب با 
پیروزی مقتدرانه 3 بر صفر مقابل آمریکا 
با پیروزی شروع  دور سوم بازی ها را نیز 
ــروز و  ام با روحــیــه ای مضاعف  تا  کردند 
از ساعت 12:30 به مصاف صربستان و 
فردا نیز از ساعت 12:30 به مصاف آلمان 
بروند. سروقامتان کشورمان با این پیروزی 

به رتبه پنجم جدول صعود کردند. 

گزارش ویژه

جدول

برنامه رقابت های جام ملت های اروپا

زمانبازیتاریخ

23/30ایتالیا- ترکیهجمعه 21خرداد1
17/30ولز- سوئیسشنبه 22 خرداد2
20/30دانمارک- فنالندشنبه 22 خرداد3
23/30بلژیک- روسیهشنبه 22 خرداد4
17/30انگلیس- کروایسیکشنبه 23 خرداد5
20/30اتریش- مقدونیه شمایلیکشنبه 23 خرداد6
23/30هلند- اوکراینیکشنبه 23 خرداد7
17/30اسکاتلند- چکدوشنبه 24 خرداد8
20/30لهستان- اسلووایکدوشنبه 24 خرداد9

23/30اسپانیا- سوئددوشنبه 24 خرداد10
20/30مجارستان- پرتغالسه شنبه 25 خرداد11
23/30فرانسه- آلمانسه شنبه 25 خرداد12
17/30فنالند- روسیهچهارشنبه 26 خرداد13
20/30ترکیه- ولزچهارشنبه 26 خرداد14
23/30ایتالیا- سوئیسچهارشنبه 26 خرداد15
17/30اوکراین- مقدونیه شمایلپنج شنبه 27 خرداد16
20/30بلژیک- دانمارکپنج شنبه 27 خرداد17
23/30هلند- اتریشپنج شنبه 27 خرداد18
17/30سوئد- اسلووایکجمعه 28 خرداد19
20/30کروایس- چکجمعه 28 خرداد20
23/30انگلیس- اسکاتلندجمعه 28 خرداد21
17/30مجارستان- فرانسهشنبه 29 خرداد22
20/30پرتغال- آلمانشنبه 29 خرداد23
23/30اسپانیا- لهستانشنبه 29 خرداد24
20/30سوئیس- ترکیهیکشنبه 30 خرداد25
20/30ایتالیا- ولزیکشنبه 30 خرداد26
20/30اوکراین- اتریشدوشنبه 31 خرداد27
20/30مقدونیه شمایل- هلنددوشنبه 31 خرداد28
23/30روسیه- دانمارکدوشنبه 31 خرداد29
23/30فنالند- بلژیکدوشنبه 31 خرداد30
23/30چک- انگلیسسه شنبه اول ت�ی31
23/30کروایس- اسکاتلندسه شنبه اول ت�ی32
20/30سوئد- لهستانچهارشنبه دوم ت�ی33
20/30اسلووایک- اسپانیاچهارشنبه دوم ت�ی34
23/30پرتغال- فرانسهچهارشنبه دوم ت�ی35
23/30آلمان- مجارستانچهارشنبه دوم ت�ی36

 قضاوت داور ایرانی
 در لیگ قهرمانان آسیا

فوتبال  بین المللی  داور  اکــرمــی  حسن 
کشورمان برای قضاوت در مرحله گروهی 
ــاره کهن  ق لیگ قهرمانان آسیا در شــرق 
ــال آســیــا  ــب ــوت ــوی کــنــفــدراســیــون ف از ســ
انتخاب شــد.  به گــزارش سرویس ورزش 
حسن  بـــرای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
کشورمان  فوتبال  بین المللی  داور  اکرمی 
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا منطقه 
شرق ابالغ داوری ارسال کرد. اکرمی قرار 
است به کشور ازبکستان برود که میزبانی 
گــروه هــای H و I از مرحله گــروهــی لیگ 

قهرمانان آسیا را بر عهده دارد.

بازگشت بی غم به مس 
فصل  در  گیتی پسند،  پیشین  سرمربی 
فــوتــســال روی نیمکت  بــرتــر  جــدیــد لیگ 
مس سونگون خواهد نشست.  به گزارش 
بــه عــنــوان  بــی غــم  حمید  ورزش  ســرویــس 
سرمربی جدید تیم فوتسال مس سونگون 
ایــن مربی در فصل آینده،  انتخاب شد و 
هدایت قهرمان چهار دوره گذشته لیگ برتر 
را بر عهده خواهد داشت.سرمربی جدید 
مس سونگون در گفت وگو با تسنیم، این 
خبر را تأیید کرد. بی غم نخستین قهرمانی 
مس در لیگ برتر فوتسال را رقم زد و با این 
تیم به قهرمانی جام باشگاه های آسیا رسید.

شاگردان عنایتی دوباره 
صدرنشین شدند

شاگردان رضا عنایتی با تساوی ارزشمندی 
بدست  خوزستان  استقالل  خانه  در  که 
ــیــگ یک  آوردنــــــــد، بـــه صــــدر جـــــدول ل
با  ورزش  سرویس  گــزارش  به  بازگشتند. 
توجه به نتایج رقم خورده در هفته بیست 
و هشتم لیگ دسته اول فوتبال هوادار به 
صدرنشینی موقت بادران پایان داد و با 47 
امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به این 

تیم، به صدر جدول مسابقات تکیه زد.

کالدرون بی خبر از مذاکره 
برای صلح!

باشگاه پرسپولیس در تاریخ دهم خردادماه 
ــاه عالی ورزش  ســال جـــاری، با حکم دادگـ
به  دالر  هـــزار  پــرداخــت 580  ــه  ب محکوم 
همراه 5 درصد سود ساالنه آن به گابریل 
کالدرون در مدت 30 روز شد. سرخپوشان 
پایتخت در حالی با این حکم روبه رو شدند 
که قبل از آن برای پرداخت سایر بدهی ها 
و همچنین مطالبات فصل جــاری اعضای 
تیم، 75 میلیارد تومان قرض گرفته بودند 
تا به نوعی پــاداش نایب قهرمانی در لیگ 
این گونه پیش خور  را  قهرمانان 2020 آسیا 
کرده باشند. با این حال سید مجید صدری 
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خبر 
از تالش برای توافق با کالدرون برای پرداخت 
طلب او در زمان بیشتر کرد.این در حالی 
است که گابریل کالدرون در گفت وگو با مهر، 
از این موضوع اظهار بی اطالعی و عنوان کرد 
هیچ تماسی از سوی مسئوالن باشگاه در این 
باره دریافت نکرده است. باید دید مدیران 
پرسپولیس در 20 روز باقیمانده تا پایان زمان 
پرداخت پول به کالدرون چه تدبیری را برای 

حل این مشکل پیش خواهند گرفت.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

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

الملک الحق المبین

مقامات کانادا حمله وحشیانه به یک خانواده مسلمان را تروریستی اعالم کردند

»ترودو« نخست وزیر مهد ترور
از حمله  روز  دو  از گذشت  پس  علوی    
در  مسلمان  ــواده  خــان یــک  بــه  وحشیانه 
کانادا، مقام های مختلفی درباره این حادثه 
ــد. بــه گـــزارش فــارس،  موضع گیری کــرده ان
این  عــوام  در مجلس  کــانــادا  نخست وزیر 
یــک جــوان ۲۰ ساله  ــاره حمله  کشور دربـ
خانواده  یک  عضو  پنج  به  سفیدپوست 
از  تن  و کشتن چهار  کامیون  با  مسلمان 
آن ها واکنش نشان داد. جاستین ترودو در 
این سخنرانی خود، گروه های دست راستی 
آن  و  این حمله خواند  عامل  را  افراطی  و 
ــرد. وی گــفــت: ما  ــام کـ را تــروریــســتــی اعـ
نفرت پراکنی چــه در فضای  بــا  مــبــارزه  بــه 
و  ادامــه خواهیم داد  آناین و چه آفاین 
اقدام های بیشتری برای برچیدن گروه های 
خواهیم  انجام  نفرت پراکن  دست راستی 
داد. ما آن ها را در لیست تروریستی کانادا 

قرار دادیم. 
ــــن حمله  رئــیــس جــمــهــور تــرکــیــه نــیــز ای
را  خانواده مسلمان  علیه یک  تروریستی 
اسام هراسی خواند و بر ضرورت حمایت از 
مسلمانان تأکید کرد. رجب طیب اردوغان 

در جلسه با اعضای پارلمان این کشور، در 
کانادا  در  تازه ترین حمله  گفت:  بــاره  ایــن 
نشان می دهد اسام هراسی به چه سطحی 
به  ترکیه  کــرد:  اســت. وی تصریح  رسیده 
از  دفــاع  و  با اسام هراسی  مبارزه مستمر 
حقوق مظلومان ادامه خواهد داد. به گفته 
اردوغان، مسلمانان به طور کلی در سراسر 
جهان و ترکیه ای ها در اروپا به صورت خاص 

اهداف اصلی نفرت پراکنی بوده اند. 

گفتنی است، یک خانواده مسلمان هنگام 
در  واقــع  لندن  شهر  در  خیابانی  از  عبور 
یک  حمله  هــدف  کــانــادا  انتاریوی  استان 
اثر  جوان سفیدپوست قرار گرفتند که بر 
آن، چهار نفر کشته و یک کودک ۹ ساله 
بیمارستان  در  دلیل شدت جراحت ها  به 
بستری شد. مقام های پلیس کانادا هنوز 
نام قربانیان این حمله تروریستی را اعام 
از  تصویری  رسانه ها  برخی  امــا  نکرده اند 

منتشر  مسلمان  خـــانـــواده  ایـــن  اعــضــای 
استان  لندن  شهر  پلیس  رئیس  کــردنــد. 
بــود: مسئوالن  گفته  ایــن  از  پیش  انتاریو 
و  عامدانه  اقدامی  حادثه،  ایــن  معتقدند 
از پیش طراحی شده بــوده و علت حمله 
ــوده اســت.  ــا بـ بــه قــربــانــیــان، مــذهــب آن هـ
پایگاه لندن فری پرس این حمله را یکی از 
در  مسلمان ها  علیه  جــاری  خشونت های 
کانادا توصیف کرده و نوشته: شورای ملی 
مسلمانان کانادا بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ 
از ۳۰۰ حمله منجر به  موفق شــده بیش 
جراحت علیه مسلمان ها را که بیش از ۳۰ 
مورد آن ها با خشونت های شدید فیزیکی 
شهردار  کند.  شناسایی  بــوده انــد،  هــمــراه 
لندن هم درباره قربانیان این حادثه تصریح 
کرد: آن ها آدم های بی گناهی بودند که تنها 
بــه ایــن دلیل کــه مسلمان بــودنــد، کشته 
شدند. حمات مرگبار علیه مسلمانان در 
در سال ۲۰۱۷  اســت.  سابقه  دارای  کانادا 
نیز یک مرد مسلح با تیراندازی به مسجد 
شهر کِبِک این کشور، ۶ مسلمان کانادایی 

را قربانی روحیات نژادپرستانه خود کرد.

سرگئی الوروف:

 حضور نظامی آمریکا 
در سوریه غیرقانونی است

وزیــــــــــر خــــارجــــه 
در  روســـــــــــیـــــــــــه 
ضمن  ســخــنــانــی 
از  ــال  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــی  ــ ــن ــ ــری ــ ــقــــش آف ــ ن

دمشق،  صلح  رونــد  در  آمریکا  مثبت 
ــاالت مــتــحــده در  ــ حــضــور نــظــامــیــان ای
ــه را غــیــرقــانــونــی تــوصــیــف کــرد.  ســوری
در  فـــارس، سرگئی الوروف  گـــزارش  بــه 
از سخنانش اظهار کرد:  بخشی دیگر 
ــان مـــبـــادالت تــجــاری  روســیــه در جــری
دنبال  بــه  چین  مانند  کشورهایی  بــا 
استفاده و تکیه بر ارزهای ملی است. 
به  کرملین  ــرد:  ک تأکید  همچنین  وی 

روابط عملی با غرب عاقه مند است.

صهیونیستی س ــم  ــ رژی هــفــت  شــبــکــه 
قــدس  شــهــر  اطـــــراف  در  داد  گـــــزارش 
اشــغــالــی، آتــش ســوزی بــزرگــی بــه وقــوع 
پیوسته است. به تازگی آتش سوزی های 
به  اشغالی  سرزمین های  در  مشکوکی 
امنیتی  مقامات  کــه  می پیوندد  وقـــوع 
دقیقی  اطاع رسانی  آن  ــاره  درب تل آویو 

انجام نمی دهند.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین س

تأکید بر ضــرورت نقش داشتن  ضمن 
کشور  این  پیشرفت  در  اقلیت ها  همه 
تصریح کرد: گروه های اقلیت ، برادران و 

خواهران ما هستند.
هوایی س رزمایش  بیانیه ای  در  روسیه 

ناتو در قطب شمال را محکوم کرد و در 
خصوص تأثیرات چشمگیر آن بر صلح 

منطقه هشدار داد.
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نتانیاهو و دالیل برکناری از قدرت
سرانجام پس از حدود ۱۲ سال، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر راست گرای رژیم 
صهیونیستی با ائتافی که جمع عمده ای از احزاب مخالف را شامل می شود، 
برکنار شد. این احزاب مخالف که نفتالی بنت، گیدئون صعر و آویگدور لیبرمن 
راست گرای افراطی و یائیر الپید و بنی گانتز میانه رو تا هورو ویتز و میراف میخاییلی 
چپ گرا به همراه منصور عباس عرب را شامل می شود، با وجود اختافات درونی 
بسیار اما در یک موضوع واحد به نام برکناری نتانیاهو با یکدیگر متحد شده 
و تصمیم گرفتند دیگر به نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل اجازه تداوم حضور 
سیاسی ندهند. این افراد هر کدام نماینده طیفی از صهیونیست ها هستند و 
اختافاتشان کاماً برجسته است. اما در این برهه از زمان بر سر یک مسئله 
اشتراک نظر داشتند که آن هم برکناری بنیامین نتانیاهو بود. در واقع، تنها عامل 

شکل گیری این ائتاف، دشمنی با رهبر حزب لیکود بود.
در صورت نهایی شدن این توافق میان احزاب صهیونیست، ابتدا نفتالی بنت به 
مدت دو سال نخست وزیر خواهد شد و پس از آن یائیر الپید تا پایان دوره چهار 
ساله این پست را در اختیار می گیرد. در چنین حالتی، دولت موسوم به وحدت 
می تواند به بن بستی که در دو سال اخیر با برگزاری چهار انتخابات اسرائیل را در 

آن گرفتار کرده، تا حدودی پایان دهد.
بنیامین نتانیاهو بدون شک سیاستمداری بی نظیر در تاریخ رژیم اسرائیل است 
که توانسته در میان گرگ های صهیونیست، جایگاه خود را در هر شرایطی به 
عنوان نفر اول اجرایی نگه دارد. پرونده فساد او مدت ها بود توسط دستگاه 
قضایی رژیم صهیونیستی دنبال می شد و به همین علت هم همواره سعی در 
حفظ جایگاه نخست وزیری خود به هر قیمتی داشت. موشه یعلون، یائیر الپید، 
نفتالی بنت و گیدئون صعر کسانی بودند که به دلیل خودکامگی  های نتانیاهو 
از حزب لیکود جدا شدند؛ اما باز هم کسی حریف او نشد و اگر منصور عباس 
عرب به داد آن ها نمی رسید و نازش را نمی کشیدند، باز هم رژیم صهیونیستی 
به بن بست سیاسی می خورد و در انتظار برگزاری انتخابات مجدد می نشست.

از سوی دیگر، از نقش دموکرات ها و شخص جو بایدن نیز نباید گذشت؛ چرا که 
اسرائیلی  ها به خوبی درک می کنند بدون هماهنگی با آمریکای میانه رو نخواهند 
این همگرایی، شخص  اصلی  مانع  و  کنند  پیگیری  را  منافع خود  توانست 
نتانیاهو بود. در نتیجه، به نظر می رسد عواملی همچون بحران کرونا، فساد 
نخست وزیر و همسر او، ناتوانی در تأمین امنیت شهروندان یهودی و کنترل 
دشمنان اسرائیل از شمال تا جنوب، قائل شدن امتیازات خاص برای حریدیم ها 
و ارتودوکس ها و شخصی کردن قدرت در حزب لیکود موجب شد رقبای نتانیاهو 
با یکدیگر ائتاف کنند و در نهایت موفق شدند او را کنار بزنند. مهم ترین عامل 
خارجی هم هماهنگ نبودن رئیس جمهور دموکرات آمریکا با رهبر حزب لیکود 
قلمداد می شد . با توجه به سه اتهام بنیامین نتانیاهو که شامل رشوه خواری، 
سوءاستفاده شخصی از قدرت و اختاس است، حتی احتمال زندانی شدن وی 

در آینده ای نه چندان دور هم دور از ذهن نخواهد بود.
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دادگـــاه ســازمــان ملل بــا رد درخــواســت 
در  کــه  سربرنیتسا  قــصــاب  تجدیدنظر 
نقش  بوسنی  مسلمان  هــزاران  قتل عام 
داشــتــه، حــکــم حــبــس ابـــد را بـــرای وی 
راتکو  بی بی سی،  گــزارش  به  کــرد.  تأیید 
صــرب هــای  پیشین  فــرمــانــده  مـــادیـــچ، 
بوسنی که به قصاب سربرنیتسا معروف 
شده، برای تغییر حکم حبس ابد خود 
به جرم مشارکت در قتل 8 هزار مرد و 
درخــواســت  بوسنیایی  مسلمان  پــســر 
دادگــاه  مخالفت  با  که  کــرد  تجدیدنظر 

سازمان ملل مواجه شد. مادیچ در سال 
ابد خود اعتراض  ۲۰۱۷ به حکم حبس 
ــود و هــم اکــنــون بــا تأیید نهایی  کـــرده ب
اعتراض نخواهد  اجازه  این حکم، دیگر 
نیست مادیچ  هنوز مشخص  داشــت. 
قرار است در کجا باقی دوران محکومیت 
آن  از  حاکی  گزارش ها  بگذراند.  را  خود 
افــراد  اصلی ترین  از  یکی  مادیچ  اســت 
جنگ  جــریــان  در  نسل کشی  مسئول 
بوسنی است که در آن حدود ۱۰۰ هزار 
نفر  نفر کشته و ۲ میلیون و ۲۰۰ هــزار 

دیگر نیز آواره شدند. جنگ بین صرب ها 
پیامدهای  از  کــه  بوسنی  مسلمانان  و 
سال  از  بــود،  یوگوساوی  کشور  تجزیه 
انجامید  تا ۱۹۹۵ میادی به طول   ۱۹۹۲
و هزاران کشته بر جای گذاشت. در سال 
۱۹۹۵، سربازان صرب بوسنیایی بیش از 
8 هــزار پسر و مرد مسلمان را در شهر 
و  کردند  قتل عام  بوسنی  سربرنیتسای 
این در حالی است که مادیچ 8۰ ساله 
تاکنون مسئولیت خود در این فاجعه را 

رد نکرده است.

گزارش

 دادگاه سازمان ملل 
حکم راتکو مالدیچ را تأیید کرد

 حبس ابـد 
برای قاتل سربرنیتسا
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سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس
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