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14 سال است که مهندسی 
دوباره سیستم بانکی بر زمین مانده

دولت سیزدهم 
نظام  بانکی را اصالح می کند؟

 اقتصاد  با وجود اینکه بنگاه داری نامولد بانکی، خلق پول و نقدینگی و در نتیجه ظهور 
تورم های دورقمی، اهمال در رفع نیازمندی های مردم و عدم تأمین مالی چرخه  تولید، مقوله 
مهم و راهبردی اصالح نظام بانکی و بانک مرکزی را به متولیان گوشزد می کند، اما 14 سال 
اســت که مهندســی مجدد سیســتم بانکی به  عنوان یکی از مهم ترین اهرم های توســعه 
اقتصــادی کشــور بــر زمین  مانده اســت. کارشناســان می گویند اصالح نظــام پولی و مالی 
کشور و رفع نارسایی ها و ناکارآمدی های آن تأثیر بسزایی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور 
خواهد داشت. با اصالح این سیستم می توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل و از افزایش 
لجام گسیخته تورم جلوگیری کرد،همچنین می توان مانع فرارهای مالیاتی برخی مؤدیان 
شد و بدین صورت منابع پایداربودجه را افزایش داد و جلو کسری بودجه که خود منجر به 

 ............ صفحه 3افزایش نقدینگی و افزایش تورم می شود را گرفت...

قدس مشکالت حوزه تأمین 
اجتماعی را بررسی می کند

وزارت  
بی»رفاه«

 بن سلمان برای خروج آبرومندانه 
از جنگ یمن به هر دری می زند

قهوه تلخ 
سعودی!

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6

ضمیمه  روز

ویژه نامه »انتخاب من« با هدف آشنایی مخاطبان 
روزنامه قدس با جایگاه شــورای شــهر و نامزدهای 
ششــمین دوره انتخابــات شــورای شــهر مشــهد 

منتشر شد...

ویژه نامه روزنامه قدس درباره انتخابات شوراها

»انتخاب من« منتشر شد

حضرت شاهچراغ )ع( 
امین والیت 
الگوی روشنگری و گره گشایی 
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مناقصه خرید انواع روغن ، ضد یخ و گریس
 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی  
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انصراف جلیلی و زاکانی درحمایت از آیت اهلل رئیسی
 خبر  نقطه اوج انصراف ها، اعالم کناره گیری سعید جلیلی مهرعلیزاده در سکوت کنار رفت

به سود ابراهیم رئیسی بود که دقایقی بعد از سخنرانی رهبر 
انقالب انجام شد. در بیانیه انتخاباتی سعید جلیلی با اشاره به 

 ............ صفحه  2 اینکه هشت سال کم توجهی به...

45
»حبیب اهلل صادقی« از آرزویش برای خلق اثری ماندگار حجت االسالم والمسلمین مروی:

در شأن امام رضا )ع( می گوید 
فیلترینگ بدموقع »تلگرام«

 موجب بی اعتمادی به پلتفرم های بومی شد

امام سجاد)علیه السالم(: بار خدایا! به تو پناه می برم... از اینکه به یاری ستمگری برخیزیم، یا ستم کشیده ای را تنها گذاریم... صحیفه سجادیه - دعای 8

 jباید وجهه علمی امام رضا
تولد نارس پیام رسان های داخلیهرکه شد محرم دل در حرم یار بماند...در جامعه بروز یابد

2

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

راه حل مشکالت حضور پای صندوق رأی استراه حل مشکالت حضور پای صندوق رأی است
رهبر معظم انقالب با اشاره به گالیه های بحق این روزها:رهبر معظم انقالب با اشاره به گالیه های بحق این روزها:

 ............ صفحه  ............ صفحه 22

     مشارکت در انتخابات کم شود 
     فشارهای دشمن افزایش می یابد

     فردی که با رأی باال انتخاب شود
    رئیس جمهور قدرتمندی خواهد بود

     کشورهایی که هنوز قبیله ای اداره می شوند
    علیه انتخابات ما تلویزیون راه انداخته اند

      دشمنان می خواهند با کاهش مشارکت مردمی ایران جوالنگاه تروریست ها شود 

      توقعم از جوانان این است مردم و رأی اولی ها را به حضور در انتخابات ترغیب کنند 

      مشکل دیر رسیدن یا کمبود تعرفه نداشته باشید!

      در هیچ نقطه  عالم کشوری پیدا نمی کنید که انتخاباتش این همه مورد هجمه باشد 

      سرنوشت کشور در همه زمینه ها وابسته به عمل مردم در روز جمعه است 
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روزنامـه صبـح ایـران 2

وزیر کشور: انتخابات از ساعت ۷صبح تا ۱۲جمعه شب برگزار می شود  وزیر کشور گفت: با استفاده از دستگاه های احراز هویت که همه شعب رأی گیری، آن را دارا هستند امکان رأی دادن با 
تقلب یا تخلف کامالً منتفی است. به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با خبرنگاران خارجی، گفت: انتخابات در موعد مقرر یعنی روز جمعه از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب برگزار می شود 

و در صورت وجود افراد برای رأی دادن تا ۲ بامداد نیز آماده رأی گیری هستیم. وی تصریح کرد: همان طور که قبالً اعالم شد، حدود ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزارو ۳۰۷ نفر دارای شرایط رأی دادن هستند.

رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: شرکت 
در انتخابات یک عمل صالح و موجب تحقق 
جمهوریت نظام است. کسانی که مردم را از 
شرکت در انتخابات مأیوس و دلسرد می کنند، 
دنبال تضعیف نظام اند، اما مردم باز هم با رأی 

خود به کشور آبرو خواهند داد.
به گزارش فارس، حضرت آیت هللا خامنه ای 
عصر دیروز و در آستانه انتخابات 1400 طی 
سخنانی که به شکل زنده از شبکه یک و خبر 
سیما، رادیــو ایــران و صفحات مجازی پایگاه 
آثــار ایشان  اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 
پخش شد، تذکراتی به مردم و مسئوالن دادند 

که اهم بیانات ایشان به شرح زیر است:
 دهه مبارک کرامت و میالد حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( را به همه ملت عزیزمان و 
همه مشتاقان زیارت آن بزرگوار که متأسفانه 
فیض  ایــن  از  مانده ایم  محروم  مدت هاست 
بــزرگ، تبریک عرض می کنم. امیدواریم که 
خداوند به برکت دعای این بزرگوار رحمتش را 

به این ملت روز به روزافزون کند.
 بحث امروز من درباره انتخابات است. تا کمتر 
از 48 ساعت دیگر یک رویداد سرنوشت ساز 
در کشور اتفاق خواهد افتاد که عبارت است 
از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر 
و روستا. قطعاً سرنوشت کشور در یک برهه 
اقتصادی،   از  اعــم  زمینه  ها؛  همه  در  زمانی 
امنیت،  سالمت و... وابسته به عملی است که 
شما مردم روز جمعه ان شاءهللا انجام خواهید 
رأی خــودتــان  و  بــا حــضــور  ــردم  مـ داد. شما 

سرنوشت کشور را رقم می زنید.

هم مشارکت هم انتخاب درست»
اصل    ً اوال جمعه  روز  در  مـــردم  بـــزرگ  کـــار 
مشارکت، ثانیاً نوع مشارکت و انتخاب خواهد 
بود که امیدواریم خدای متعال دل های ملت 
ایران را هدایت کند تا به بهترین وجه در این 

عرصه ظاهر بشویم.
در یکی از سخنرانی های اخیر عرض کردیم 
که حضور مــردم در نظام جمهوری اسالمی 
دارای یک اصل محکم و سند متقن فکری 
است و صرفاً مسئله ای سیاسی نیست؛ البته 
فواید سیاسی حضور مردم زیاد است. لکن 
از این ها اصــل فلسفه حضور مردم  مهم  تر 
در جمهوری اسالمی است. یعنی جمهوری 
یک بخش است و اسالمیت یک بخش؛ اگر 

جمهوری نباشد، تحقق پیدا نکند.
 به همین دلیل هم هست دقیقاً که همه مراکز 
قدرت شیطانی در دنیا، با انتخابات هم به طور 
ویژه مخالفت می کنند. در همه انتخابات  ما در 
طول این ده ها سال این طور بوده که ابزارهای 
تخریب  اختیار  در  و سیاسی شان  رسانه ای 
ذهنی مــردم و اگر بتوانند به نحوی دخالت 
در انتخابات بوده، برای اینکه نگذارند شکوه و 

شوکت انتخابات خود را نشان دهد.
البته به کوری چشم آن ها همه انتخابات  سر 
وقت خود برگزار شده است. البته تبلیغات 
سوء آن  بوده؛ همیشه بوده. قبل از انتخابات 
تا بعد از انتخابات همیشه وجود داشته. شاید 
در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم پیدا کنیم که 
انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمن قرار 

گرفته باشد.

 مردم این بار هم به کشور»
آبرو خواهند داد

و  آمریکایی  رسانه های  اســت  چندماه  االن 
آن ها  پرچم  زیــر  که  مزدورهایی  و  انگلیسی 
هستند، دارنــد خــودشــان را می کشند برای 
اینکه حضور مردم را کمرنگ کنند و انتخابات 

را به نحوی مورد اتهام قرار دهند.
 خب هدف آن  ها این است که این انتخابات 

به صــورت مطلوب جمهوری اسالمی انجام 
نشود. یعنی مردم از نظام فاصله بگیرند. چون 
عدم حضور مردم در انتخابات به معنای فاصله 
گرفتن از نظام است. البته مردم گوش نکردند، 
البته متن مردم را می گویم. با یک عده خاص 
کاری نداریم. مردم ان شاءهللا حضور خواهند 

یافت و آبرو خواهند داد به نظام.

همه سالیق شرکت کنند»
حقیقت ایـــن اســـت کــه بــرخــی حــقــایــق در 
عالم سیاست های نظام جمهوری اسالمی و 
حوادثی که رنگ و بوی سیاست دارنــد، باید 
نگاه به آن ها برتر از نزاع های سیاسی باشد. 
بزرگی  تشییع شهید سلیمانی حادثه  مثالً 
بود و دیگر بحث سلیقه سیاسی نبود و همه 
شرکت کردند. انتخابات هم از این نوع است و 
همه باید فارغ از هر سلیقه ای حضور داشته 
باشند. چــون نظام اجتماعی به ایــن حضور 
نیاز دارد. چند نکته را درباره اهمیت حضور 
مــردم عــرض می کنم، لکن قبل از آن به آیه 
سوره مبارکه برائت اشاره می کنم. می فرماید 
از آن  هر عمل و اقدامی از شما که دشمن 
پــروردگــار عمل  باشد، در پیشگاه  ناخشنود 
صالح است. می بینید با این انتخابات شما 
به شدت دشمنان دین و ایران مخالف هستند. 
امّا نکاتی که مدنظر من است؛ مهم ترین نکته 
این است که انتخابات به معنای حضور مردم 
در صحنه است. یعنی نظام جمهوری اسالمی 
کشور  اقتدار  در  ایــن  دارد.  مردمی  پشتوانه 
تأثیر بی نظیری دارد. هیچ ابزار قدرتی به اندازه 
ابزارهای  بله  نیست.  حضور مردم قدرت افزا 
نظام و اقتصادی و سیاسی را قدرت زا می دانیم، 

امّا هیچ کدام به اندازه حضور مردم نیست.

حضور مردم کمرنگ شود کشور »
جوالنگاه تروریست ها می شود

 کسانی هم که با سفسطه گویی های گوناگون 
که در فضای مجازی می کنند برای اینکه مردم 
را از حضور در انتخابات دلسرد کنند،  به دنبال 
تضعیف نظام هستند و دشمنان خارجی هم 
به دنبال تضعیف نظام هستند و می دانند اگر 
حضور مردم ضعیف و کشور ضعیف شود، 
ناامنی و جوالنگاه  می توانند کشور را دچــار 
تروریست ها کنند. این در صورتی است که 

پشتوانه حضور مردم کمرنگ شود.
در گوشه و  کنار حرف هایشان این معنا کامالً 
دیده می شود. می خواهند حضور مردم نباشد 
تا کشور ضعیف شود و بتوانند دخالت کنند و 

کشور را جوالنگاه مزدوران خود کنند.
 نکته دیگر این است که اگر ما کاهش حضور 
افزایش   طــرف  آن  از  باشیم  داشته  را  مــردم 
فشار دشمن را داریــم. اگر مشارکت مردم را 
کم داشته باشیم،  از آن طرف افزایش فشار 
دشــمــن را خــواهــیــم داشــــت. اگـــر بخواهیم 
باید  کند،  پیدا  کاهش  تحریم ها  و  فشارها 

حضور مردم افزایش یابد و پشتوانه مردمی 
نظام به رخ دشمن کشیده شود.

انتخاب  جمعه  روز  کــه  رئــیــس جــمــهــوری   
می شود اگر با رأی باال انتخاب شود، پشتوانه 
قوی خواهد داشت و کارهای بزرگ می تواند 
انجام دهد.  کشور بحمدهللا دارای توانایی  های 
زیادی است. فرصت های فراوانی وجود دارد. 
استفاده از این فرصت ها نیازمند انسان های 
فعال،  پرکار و قدرتمند است. این قدرتمندی را 
رئیس جمهور بیشتر از ناحیه پشتوانه مردمی 

بدست می آورد.

 مناظره ها نشان داد »
انتخابات رقابتی است

 اگر حضور مردم دارای نصاب مطلوبی باشد و 
رئیس جمهور با رأی باال انتخاب شود، موجب 

می شود از ظرفیت ها درست استفاده کند.
 نکته بعدی بحث سالمت انتخابات است. 
خوشبختانه همیشه انتخابات ما سالم بوده 
اســت. کسانی که اعتراض می کنند ممکن 
است در گوشه ای ایــرادی بوده است، اما در 
مجموع، انتخابات سالم بوده است. شاهد آن 
این است که رؤسای جمهوری سر کار آمده اند 
ایــن نشان  کــه سالیق متفاوتی داشــتــه انــد. 
می دهد انتخابات همیشه سالم بوده نه طبق 

یک مذاق سیاسی خاص. 
 مناظره  ها را دیدیم که البته دربــاره مناظرات 
بعداً نکاتی را خواهیم گفت. امّا نشان داده 
شد رقابت وجود دارد. این هم از آن حقایق 
از  دشمنان  البته  ماست.  انتخابات  مسلّم 
اسالمی  رفــرانــدوم جمهوری  که  انقالب  اول 
برگزار شد، آرای مردم را زیر سؤال بردند. خب 
کند  اعــتــراف  که  نیست  انتظاری  از دشمن 

انتخابات   ما صحیح بوده است.
اینکه برخی کشورها در میانه قرن   جالب 
بوی  21 قبیله ای مدیریت می شوند و اصــالً 
انتخابات به این کشورها نرسیده است و مردم 
آن ها اصالً نمی دانند صندوق رأی چیست و 
فرق صندوق رأی را با صندوق میوه نمی دانند، 
امّا علیه انتخابات ایران رسانه 24 ساعته راه 
می اندازند!  نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی 
از کسانی که در امر شرکت در انتخابات اظهار 
تردید می کنند ؛ مردد یا دلسرد هستند، این ها 
قشرهای محروم و ضعیف جامعه هستند. 
این را اطالع دارم. این ها توقعات بجایی دارند 
بـــرآورده نشده؛  و گالیه دارنـــد که توقعشان 
مسئله مسکن،  معیشت و... -که مسئوالن 
باید می رسیدند به این مسائل- لذا دست 
و دلشان به انتخابات نمی رود. گالیه این ها 
بجاست، اما تصمیم گیری شان بجا نیست. 
دولت آینده باید حتماً درصدر برنامه  خودش 
رسیدگی به این قشرها را قرار دهد. امّا نرفتن 
ــای صــنــدوق و قهر کـــردن بــا صــنــدوق رأی  پ

مشکل را حل نمی کند.
 مشکالت به این صورت حل می شود که همه 

برویم پای صندوق رأی و به کسی رأی دهیم 
که فکر می کنیم می تواند این مشکالت را حل 
کند. گالیه ها را قبول دارم امّا شرکت نکردن به 

خاطر این گالیه ها را قبول ندارم.

 جوان ها مردم را »
به شرکت در انتخابات ترغیب کنند

 یک نکته دیگر درباره جوان  هاست. من خیلی 
در همه مسائل  و  دارم  اعتقاد  جــوان هــا  به 
پیشرو و پیشران هستند. در انتخابات هم 
باید همین باشد. انتظارم از جوانان این است 
کنند.  ترغیب  را  مــردم  می توانند  هرچه  که 
به خصوص رأی اولی ها که عده  کثیری هستند 
در هر دوره. حضور این ها در انتخابات مثل 

جشن تکلیف سیاسی است.
نکته ای که می خواهم عــرض کنم،   آخرین 
ــا تحلیل های غلط  ایـــن اســـت کــه بــرخــی ب
می خواهند روح یأس و ناامیدی را تزریق کنند. 
از دشمن توقعی نیست، اما در داخل برخی 
با تحلیل های ضعیف حرف هایی می زنند که 
می  خواهند مردم را مأیوس کنند. من می گویم 
ً  معنایی  این غلط است؛ یأس و ناامیدی مطلقا
ندارد.  مردم ما قوی هستند و کشور ما قوی 
است. من در بیانیه گام دوم توضیح دادم؛ ما 
ملت قدرتمند و قوی هستیم و این توانمندی ها 
از چشم دشمنان هم پوشیده نیست. هرجا 
ملت ما همت کرد، کارهای بزرگ انجام داد، از 
جمله پیروزی انقالب،  جنگ تحمیلی و آخرین 

مورد واکسن کرونا.
 خب جوانان ما منتظر نماندند که دست های 
بخیل،  واکسن را به ما بفروشند. جوان های 
ما از همان روزهای اول شروع کردند، از طرق 
تا به واکسن رسیدند. ما  مهمی کار کردند 
شدیم جزو 6-5 کشوری که می توانند واکسن 
کرونا را در ماه به مقدار بسیار زیــادی تولید 
می دهد.  نشان  را  ملت  توانایی  ایــن  کنند. 
قبالً هم برای رادیـــودارو به اورانیوم 20درصد 
کوتاهی ظرف  پیدا کردیم. در مدت  احتیاج 
چندماه جوانان ما همت کردند و 20 درصد را 
ساختند. حاال این ها داد و فریاد می کنند که 
چرا 20 درصد ساختید؟ االن دارند 60درصد 
استفاده  بــرای  این ها  همه  البته  می سازند، 

صلح آمیز است.

یأس آفرینان کار غلطی می کنند»
در عرصه دفاعی هم همین طور. این ملت با 
این توانمندی و همت و بنیه قوی را نمی شود 
مأیوس کرد و کسانی که تحلیل های بی مورد 
می کنند که حاصلش یأس آفرینی است کار 
غلطی می کنند.  به دست اندرکاران انتخابات 
  ً ضمن خسته نباشید سفارش می کنم که اوال
تمهیدات الزم را برای حضور مردم پای صندوق 
فراهم کنند. شرکت مردم طوری باشد که به 
البته اعالم  نزند.  سالمت جامعه صدمه ای 

کردند دارند تالش می کنند.

 مشکل دیر رسیدن »
یا کمبود تعرفه نداشته باشید!

انتخاباتی.  تعرفه های  کمبود  مشکل    ً ثانیا
یکی از مشکالت این است که همیشه به ما 
گزارش می دهند تعرفه نیست یا چند ساعت 
از انتخابات می گذرد امّا هنوز نرسیده است! 

این باید پیشاپیش مورد بررسی قرار گیرد.
 در گــزارش هــای خــارج از کشور در برخی از 
کشورها آمادگی های الزم به نحو مطلوب فراهم 
نشده است. از وزارت کشور و وزارت خارجه 
پیگیری  می خواهم  و  می کنم  مطالبه  جــداً 
کنند در این کشورها ایرانی هایی که عالقه مند 
هستند بتوانند شرکت کنند. نکته آخر اینکه 

مسئوالن با هر تخلفی هم برخورد کنند.

رهبر معظم انقالب با اشاره به گالیه های بحق این روزها:

راه حل مشکالت حضور پای صندوق رأی است

حضرت امام صــادق)ع( می فرمایند: به بــرادرت وعــده ای نده که وفای به آن س
در توان تونباشد. )بحاراالنوار، ج۷8، ص250(. امیدواریم وعده های نامزدها با 

پیش بینی های جامع قابل اجرا باشد. 9380000263
باشرکت بابصیرت درانتخابات جمعه 28 خرداد1400اجازه ندهیم این انقالب س

و نظام اسالمی ایران عزیزما به دست نااهالن ونامحرمانی بیفتدکه حتی ذره ای 
دین ، مروت ، جود و رحم ندارند. 9380000263

ایران اسالمی همیشه درتیررس اتهامات واهی وپوچ دشمنان داخلی وخارجی س
است، اما به کوری چشم همه بدخواهان، این بارنیزبرگ زرین دیگری بردفترتاریخ 
خــواهــدخــورد.ان شاءهللا   ورق  توصیف  غیرقابل  باانتخاباتی  اسالمی  انقالب 

9830000567
وام مسکن روستایی در روستاهای شمال شده آفت زمین های کشاورزی که س

بیشترغیر بومی ها  از آن استفاده می کنند و روستایی های اصیل و قدیمی راه 
گرفتنش را بلد نیستند یا ضامنی که بانک قبول کند، ندارند. 9110000552

شده با شیطان بزرگ دست بدهد! خدا خیردنیا و آخرت به آقای روحانی س
عنایت کند! پول ملی را ارزشمندکرده! مسئله بیکاری جوانان و معیشت ملت 

هم که حل شده. علی برکت هللا. 9150000196 
آقای رئیس جمهور با زیرکی سؤال می فرمایند: چرا 98/2 درصد رأی دهندگان س

به جمهوری اسالمی به مرور آب می شوند؟! پاسخ این سؤال این است: یک نگاه 
به دولت خودت و بالهایی که بر سر مردم در این هشت سال آوردی بینداز! 

جواب همین است.. 9120000715 
قابل توجه اداره محترم راه! جاده فریمان به شهر جدید چخماق 60 کیلومتر س

است که متأسفانه 1۷ کیلومتر آن سال هاست آسفالت نشده است. 9150000791 

سید ابراهیم رئیسی: قرار بود ارزش پول ملی حفظ شود و 
قرار بود وضعیت اقتصادی مردم به جایی برسد که نیازی 
به یارانه نداشته باشند، اما امروز مشکالت بیشتر شده 
است، در حالی که اگر ظرفیت ها عادالنه تقسیم شود، 
رضایتمندی مردم را به دنبال دارد. قدرت، فقط قدرت نظامی 
نیست و با قدرت اقتصادی نیز می توان امنیت ایجاد کرد. سفره 
مردم باید پررونق شود و مشکالت معیشتی و سفره مردم را باید متحول کرد.

محسن رضــایــی: اگــر باطن مسئوالن کشور درســت شود، 
بسیاری از آسیب ها و مشکالت اجتماعی رفع می شود. 
بدبینی ها، سوء ظن ها، دست به یقه شدن ها را کنار بگذاریم 
و اتحاد ملی را شکل دهیم؛ اختالف ها طبیعی است، ولی 
وظیفه همه ما این است که ایرانی پیشرفته را به آیندگان 
تحویل دهیم. آقای خاتمی از روشنفکران جهان اسالم هستند، 
ولی بنده با ایشان در مسائل سیاسی و فرهنگی اختالف نظراتی دارم. افراد 

را سیاه و سفید نمی بینم. 

عبدالناصر همتی : در راستای نهادینه کردن حق اعتراض 
مؤثر و اعمال کنترل مردم بر دولت، در صورت پیروزی در 
اعتراض مردم  قانونی  انتخابات در مدت سه ماه الیحه 
از طریق طومارنویسی را به مجلس ارائه می کنم. توسعه 
اقتصادی ایران بدون تعامل قوی با خارج و دیپلماسی قوی 
اقتصادی مقدور نیست. دولت من به دنبال رفع تحریم ها و به 

خدمت گرفتن سیاست خارجی برای نیل به توسعه اقتصادی است. 

امیرحسین قاضی زاده:  از انتشار فایل صوتی ظریف بیش 
و دادستان  وزارت اطالعات  اینکه  با  و  روز گذشته  از 50 
تهران مأمور شده بودند تا عوامل این ضربه به منافع ملی 
را شناسایی کنند، اما همچون بسیاری موضوعات دیگر 
مثل آبان 98 این نیز به فراموشی و مرور زمان سپرده شده. 

شفافیت فقط برای شعار انتخاباتی خوب است؟!

 رأی مردم؛ 
ابزار مقابله با تحریم و ترور

قصد  مـــردم  از  بخش هایی  شــک  بـــدون 
اگر  ندارند،  را  فــردا  انتخابات  در  شرکت 
سه  بــه  کنیم  تقسیم بندی  را  افـــراد  ایــن 
دسته می رسیم. اوالً دسته بسیار اندکی 
اسالمی  جمهوری  اســاس  با  که  هستند 
انتخابات های  تمام  در  و  ندارند  میانه ای 
پیش از این ]حتی انتخابات 85 درصدی 
ــد.  ــودن ســـال 88[ نــیــز شــرکــت نـــکـــرده ب
جمعیت،  ایــن  با  دیالوگ  بــرقــراری  طبعاً 
نــه مــوضــوع ایـــن یـــادداشـــت اســـت و نه 
سایر  امــا  ممکن.  روزه  چند  فرایندی  در 
انتخابات  در  شــرکــت  قصد  کــه  ــرادی  ــ اف
تقسیم  دســتــه  دو  ــه  ب خـــود  نـــدارنـــد،  را 
می شوند که رهبر انقالب دیروز به صورت 
را  گــروه  دو  هر  ای  دلسوزانه  و  صادقانه 

مخاطب قرار دادند.
از مردم هستند که  نخست بخش هایی 
تأثیر تحریم ها را در معادالت کشور و حل 
این  مــی دانــنــد.  بــاال  اقتصادی  مشکالت 
دسته دیدگاه خود را در افکارسنجی های 
گوناگون به شکل پررنگی نشان داده اند؛ 
گذشته  ســـال  نظرسنجی  در  جمله  از 
مؤسسه  و  مریلند  آمریکایی  دانشگاه 
ــران پــل« حــدود 51 درصــد  کــانــادایــی »ایـ
 29 تقریباً  و  بـــوده  بــرجــام  مــوافــق  مـــردم 
تجارت  با  جز  که  معتقدند  مردم  درصد 
خارجی ]با غرب[ نمی توان کشور را اداره 
ایــن مــردم قصد شرکت  از  کــرد. بخشی 
این  به  یقیناً  اما  ندارند  را  انتخابات  در 
مسئله توجه ندارند چه با حضور آن ها و 
چه بدون حضور آن ها یکی از  نامزد های 
رئیس  عنوان  به  انتخابات  در  باقیمانده 
دولت بعدی انتخاب خواهد شد و قطعاً 
]حداقل  آن  فوری  مأموریت های  از  یکی 
مذاکرات  تکلیف  تعیین  مدت[  کوتاه  در 

وین است. 
تأکید  نکته  ایــن  بــر  دیـــروز  انــقــالب  رهبر 
ــردم در  ــ ــ ــر چــــه مـــشـــارکـــت م ــــد هــ ــردن ــ ک
انتخابات پایین تر باشد، فشار خارجی به 
ویژه در حوزه تحریم بیشتر خواهد شد. 
و  اگر به سابقه تحریم های سال های 90 
و  برجام  از  آمریکا  و همچنین خروج   91
تروریستی اعالم شدن سپاه در فروردین 
دی  اتفاقات  از  پس  مــاه  چند  یعنی   9۷
ماه 96 بنگریم، در می یابیم هر جا طرف 
که  کــرده  تصور  غلط[  به  ]ولــو  آمریکایی 
بر  اند،  کرده  را خالی  مردم پشت کشور 
فشار خود افزوده است. افرادی که مدعی 
هستند،  کشور  اداره  در  تحریم ها  نقش 
بدانند با مشارکت باال، این نقش ضعیف 
و ضــعــیــف تـــر خـــواهـــد شـــد و هــمــزمــان 
پرتر  هم  ایرانی  کنندگان  مذاکره   دســت 

خواهد بود. 
دومین جریانی که دیروز مخاطب بیانات 
رهبری قرار گرفتند، اقشار ضعیفی بودند 
و سوء مدیریت  توجهی  بی  دلیل  به  که 
جدی  معیشتی  مشکالت  دچــار  ــت  دول
شده اند. رهبر انقالب به درستی تصریح 
کــردنــد گــالیــه هــای اقــتــصــادی ایــن طیف 
باید  آیــنــده  دولــت  و  و بجاست  درســت 
اما  دهــد.  قــرار  اولویت  در  را  این مسئله 
به ذهن  را  این سؤال  ایشان  طرح بحث 
متبادر می کند که یک مشارکت ضعیف 
پایین،  رأی  با  جمهور  رئیس  انتخاب  و 
خواهد  معیشتی  مشکالت  حل  موجب 
شد یا آن را تشدید خواهد کرد؟ به تعبیر 
رهبری، قهر کردن با صندوق رأی نه تنها 
دولــت  بلکه  کند،  نمی  حــل  را  مشکلی 
از مشارکت پایین هم نمی تواند  برآمده 
به صورت قدرتمندانه به جنگ مشکالت 
موجود و اصالح ساختارهای کشور برود. 
مأیوس  مــردم،  حضور  دیگر  مزیت  یک 
شدن گروه های خرابکار است که همواره 
در حسرت  گــذشــتــه  ســـال   42 طـــول  در 
ــران و تبدیل  دســت انـــدازی بــه خــاک ایـ
و  کشتار  و  مــیــدان کشت  بــه  آن  کـــردن 

جوالن خود سوخته اند.
بدون هرگونه تعارفی، در منظومه امام و 
بلکه  المجالس  زینت  نه  مــردم  رهبری، 
جمهوری  قــدرت  ــزار  اب مهم ترین  همواره 
اســالمــی بـــوده انـــد. اگــر ایــن کــشــور پس 
چــون جنگ  هایی  گردنه  از  ســال   42 از 
هشت ساله، تهاجم فرهنگی، کودتاهای 
ــروریــســتــی و  مــخــتــلــف، گـــروهـــک هـــای ت
کــرده،  عبور  تبلیغاتی  فشار  نهایت  در 
بــوده است،  مــردم  تنها علت آن حضور 
انتخابات پرشکوه فردا می تواند آغازی بر 
پایان جنگ اقتصادی باشد؛ برای مقابله 
با تحریم و رفع سوء مدیریت های داخلی 
نیازمند ایرانی قوی هستیم و پیش درآمد 
یک  به  مــردم  پرشور  لبیک  مسئله،  این 
ــدای عــقــلــی، مــســئــولــیــت اجــتــمــاعــی و  ــ ن

تکلیف شرعی است، ان شاء هللا. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

نتایج نظرسنجی یک مرکز معتبر دانشگاهی که در روز س
سه شنبه انجام شده از مشارکت تقریباً 50 درصدی مردم در 
انتخابات حکایت دارد. بنا بر نتایج این مرکز رئیسی تاکنون  
66 درصد، رضایی 9 درصد، همتی 6 درصد، قاضی زاده 4 
درصد، زاکانی و جلیلی هر کدام 3 درصد و مهرعلیزاده یک 
درصد آرا را به خود اختصاص داده انــد. همچنین 8 درصد 

نیز هنوز تصمیم خود را برای انتخاب نامزد نهایی نکرده اند. 
سیدمحمد خاتمی در جمع اعضای »لیست جمهور« س

شورای شهر تهران گفت: »امیدوارم مردم ما همت کنند و 
به عرصه بیایند و رأی بدهند؛ تا با آن طرحی که مطرح شده 
که به هر قیمتی ولو با کنار زدن و تهدید کردن رأی مردم و 
آزادی مردم، من می خواهم این فرد و این جریان را روی کار 

بیاورم، مقابله شود«. 
ــران اعــالم کــرد به س بهزاد نبوی رئیس جبهه اصالحات ای

همتی رأی خواهد داد. همچنین رئیس دولت اصالحات از 
مهرعلیزاده به علت انصرافش از انتخابات تجلیل کرد، اما 

نامزد مورد نظر خود را اعالم نکرد. 
14 حزب اصالح طلب در بیانیه ای از همتی حمایت کردند. س

در عین حال دو حزب مردم ساالری و جوانان ایران اسالمی 
اعالم کردند به تصمیم تشکیالت جبهه اصالحات پایبندند و 

از کسی حمایت نمی کنند. 
سیدحسن خمینی در بیانیه ای بدون نام بردن از کسی س

تأکید کرد: اگرچه تنگ نظری ها و رفتارهای ناصحیح، همگان 
را بحق نگران میراث تاریخی مان کرده است و اگر چه همین 
بی توجهی عمیق به جمهوریت علت اصلی نابسامانی های 
اقتصادی و اجتماعی است، ولی باز هم می توان نه با رفتاری 
سلبی، بلکه با تصمیمی ایجابی به حفاظت از آینده و ساختن 
امروز و رفع مشکالت معیشتی روزمره همت گمارد. یکی از 

راه های حفظ جمهوریت نظام، دادن »رأی صحیح« است.
همتی اعالم کرد در صورت پیروزی از ظریف برای حضور در س

پست معاون رئیس جمهور یا وزیر خارجه دعوت خواهد کرد.
محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اعالم کرد س

باوجود محدودیت های کرونایی، بیش از 500 خبرنگار از 226 
رسانه خارجی انتخابات را پوشش خواهند داد.

سابق س ــر  وزی مصلحی  حیدر  از  اظهاراتی  انتشار  از  پس 
آیـــت  هللا هاشمی  نــحــوه رد صالحیت  ــاره  ــ دربـ اطــالعــات 
رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 1392، نام حیدر 
مصلحی از فهرست شورای وحدت حذف شد. او نامزد شورای 

وحدت در انتخابات میان دوره ای خبرگان از حوزه تهران بود. 
رافائل گروسی مدیر آژانس اتمی با اشاره به انتخابات ایران س

گفت: به منظور احیای توافق هسته ای، باید تا تشکیل دولت 
بعدی ایران صبر کرد. 

حجت االسالم والمسلمین پناهیان در اجتماع هواداران س
رئیسی گفت: اگر این دولت ضعیف نبود، فارغ از مقدرات 
شهدای  از  برخی  یا  سلیمانی  ســـردار  شاید  تاکنون  الهی 

هسته ای را در کنارمان داشتیم.
محسن رضایی با بیان اینکه با حضور من در دولت و آقایان س

رئیسی و قالیباف در قوه قضائیه و مجلس، بهترین مدل 
همکاری اتفاق خواهد افتاد. 

خــرداد یک س روز سه شنبه 25  در  انتخابات،  آستانه  در 
تیم تروریستی در سروآباد استان کردستان با هدف کاهش 
مشارکت مــردم در انتخابات قصد ایجاد ناامنی در استان 
کردستان را داشت که توسط سپاە و نیروهای امنیتی مورد 

ضربه قرار گرفت و تمامی اعضای آن به درک واصل شدند.
حسین مظفر نماینده ادوار مجلس درباره اظهارات اخیر س

جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور دربــاره پیش بینی 
مشارکت مردم در انتخابات که میزان بین 3۷ الی 4۷ را بیان 
کرده بود، اظهار کرد: کسانی که مسئولیت برگزاری انتخابات را 
برعهده دارند، نباید بر طبل یأس و ناامیدی مردم و تضعیف 

نظام بکوبند.

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

مواضع روزانه نامزدها

خبـر

خبـر

کوتاه از انتخابات 

یادداشت روز
 امید ادیب
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حجت االسالم والمسلمین مروی: 

باید وجهه علمی امام رضاj  در جامعه بروز یابد  
 تولیت آستان قــدس رضــوی گفت: 
امام رضا به عالم آل محمد)ع( معروف 
بودن  آل محمد  عالم  ایــن  هستند، 
تنها نباید محدود به کتاب ها و روایات 
و وجهه علمی  عالمیت  ایــن  باشد، 
باید در جامعه امتداد و ظهور و بروز 
یابد. به گــزارش آستان نیوز، حجت 
االســالم والمسلمین احمد مروی در 
آیین افتتاح پروژه های آموزشی واحد 
خواهران دانشگاه امام رضا)ع( که در سالن همایش شهید سلیمانی پردیس 
خواهران این دانشگاه برگزار شد، با تأکید بر اینکه مسائل علمی و فرهنگی از 
محور های اصلی فعالیت های آستان قدس در حوزه خواهران و بــرادران است، 
اظهار کرد: سیاست آستان قدس امتداد جریان فکری، دانشی و فرهنگی امام 
رضــا)ع( در جامعه است، ما به مرقدداری حضرت رضــا)ع( و پاک کردن غبار 
کفش زائران با پلک چشم خود افتخار می کنیم، اما تنها این وظیفه را برای خود 
قائل نیستیم و معتقدیم همان گونه که حضرت رضا )ع( در دوران حیات خود 
منشأ پیشرفت، فضیلت، بصیرت، روشنی و آگاهی برای جامعه بودند، امروز نیز 

مضجع شریف ایشان باید در قبال جامعه این گونه باشد.
وی تأسیس دانشگاه توسط آستان قدس را تالشی برای امتداد جریان علمی و 

فکری امام رضا)ع( در جامعه دانست.

مهرعلیزاده در سکوت کنار رفت

 انصراف جلیلی و زاکانی 
درحمایت از آیت اهلل رئیسی

محسن مهرعلیزاده صبح روز گذشته چراغ اول انصراف ها را روشن کرد. وی 
البته در بیانیه انصراف خود نامی از همتی نبرد و تنها دستنوشته او خطاب به 
وزارت کشور منتشر شد. در ساعات بعد باوجود دلجویی و قدردانی رئیس دولت 
اصالحات، مهرعلیزاده هیچ موضع دیگری اتخاذ نکرد. ساعتی بعد نیز علیرضا 
زاکانی در بیانیه ای به سود ابراهیم رئیسی کناره گیری کرد. اما نقطه اوج انصراف ها، 
اعالم کناره گیری سعید جلیلی به سود ابراهیم رئیسی بود که دقایقی بعد از 
سخنرانی رهبر انقالب انجام شد. در بیانیه انتخاباتی سعید جلیلی با اشاره به 
اینکه هشت سال کم توجهی به توان ملی و معطل گذاشتن ظرفیت های کشور 
ارمغانی جز تحریم های بیشتر ، تورم و بیکاری کم نظیر و بحران های بی سابقه 
در مسکن و بــورس نداشته، آمــده اســت: »همچون همیشه پیشران چنین 
تالشی،حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی است و بی گمان آنگاه 
که منتخب شما میزان بیشتری از آرا را داشته باشد با پشتوانه بزرگ تری امکان 
خدمت خواهد داشت. اکنون که بخش گسترده ای از آحاد جامعه به  برادر گرامی 
جناب آقای رئیسی اقبال نشان داده اند، شایسته است تا همه باورمندان جبهه 
انقالب مبتنی بر آنچه ضرورت گام دوم انقالب اسالمی است، برای آغازی استوار، 

ازهم اکنون ایشان را با رأی خود در قبول این مسئولیت بزرگ یاری رسانند«. 
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دلیلی بر افزایش قیمت مسکن پس از انتخابات نمی بینم  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقدام های دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات بر خانه های خالی و کنترل بازاراجاره در 
ثبات بازارمسکن مؤثر بوده و پس از انتخابات نیز دلیلی بر افزایش قیمت مسکن وجود ندارد. محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بازارمسکن یک بازار چندوجهی است که نوسان های آن چندان به 

موضوع های درون بخشی مربوط نمی شود و بازارهای موازی روی آن تأثیر می گذارد.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r  نکات کلیدی 
برای خرید یک اجاق گاز مدرن و بادوام

اجاق گاز یکی از ارکان آشپزخانه 
ــتــخــاب درســــت ایــن  اســـت و ان
وسیله کاربردی از اهمیت زیادی 
بــرخــوردار اســت. پیش از خرید 
را  زیــادی  باید نکات  این وسیله 
خــریــداری  آنچه  تــا  کنید  لحاظ 
می کنید پاسخگوی نیاز خانواده 
ــاوه  بر  ــ ــ ــد یــعــنــی ع ــاشـ شــمــا بـ
اســت،  بـــادوام  محصولی  اینکه 

مقرون به صرفه و ایمن باشد و امکانات مورد نیاز شما را هم داشته باشد.
یکی از مهم ترین مــواردی که معموالً هنگام خرید هر چیزی باید در 
پیلوت دار  اجــاق گــازهــای سنتی  اســت.  کافی  بودجه  شــود،  گرفته  نظر 
ــر هستند.  ارزان تـ هــدر می دهند،  را هم  بیشتری  ــرژی  ان که متأسفانه 
از ســوی دیگر  دارنـــد.  بــاالتــری  الکتریکی جدید قیمت  اجــاق گــازهــای 
اجاق گازهای صفحه ای ارزان تر از نوع اجاق گازهای ایستاده فردار هستند 
ولی پس از خرید و نصب نمی توانید آن را به جای دیگری منتقل کنید 
چون این اجاق ها متناسب با فضایی که در کابینت بندی حال حاضر شما 

موجود هست خریداری می شوند. 
پس از بودجه دومین نکته این است که ابعاد اجاق گاز باید متناسب 
با فضای آشپزخانه باشد. اگر آشپزخانه  تان کوچک است اجاق گازهای 
توکار صفحه ای فضای کمتری را نسبت به اجاق گازهای ایستاده اشغال 
می کنند. این نوع  اجاق گازها فر ندارند ولی به فضای آشپرخانه تان ظاهر 

مدرن تری خواهند داد. 
اگر زیاد شیرینی یا کیک می پزید یا بچه هایتان عاشق پیتزا و غذاهای 
پخته شده در فر هستند بهتر است اجاق گاز فردار  و مبله داشته باشید. 
امــروزه فرهای اجاق گاز دارای سیستم تمیزکننده خودکار هستند، اگر 
حوصله تمیزکردن فر را ندارید یا وقتتان محدود است، این موضوع را 
مدنظر داشته باشید. این روزهــا مدل های زیــادی از گازها با صفحات 
الکترونیکی در بازار موجود است که کنترل گرما و تنظیم حرارت یا شعله 
به وسیله آن ها انجام می شود. مقهور این صفحات نشوید و سعی کنید 

اجاقی را انتخاب کنید که کار کردن با آن برایتان راحت باشد. 
زیــاد برایتان پیش می آید که فراموش کنید غــذا یا شیر روی گاز  اگــر 
گذاشته اید حتماً ایمنی گاز را هم مدنظر داشته باشید. معموالً اجاق گاز 
دارای فندک و ترموکوپل ایمنی بیشتری دارد و اگر به هر دلیلی شعله 
گاز  قطع جریان  ترموکوپل خودبه خود سبب  شــود،  اجاق گاز خاموش 
و  آشپزخانه  فضای  در  گــاز  انتشار  از خطر  ترتیب  به  ایــن   و  می شود 

آتش سوزی جلوگیری می کند. 
هنگام خرید اجاق گاز باید به جنس بدنه و رویه آن هم  توجه کنید.  
بیشتر اجاق گازها شیشه ای، سرامیکی و استیل هستند. زیبایی مدل های 
شیشه ای را نمی توان نادیده گرفت، اما به جرئت می توان  گفت مدل های 
استیل به دلیل دوام باالتر، پرطرفدارتر هستند. شبکه ها باید از جنس 
میله با پوشش لعاب یا از جنس چدن باشند که هنگام حرارت دیدن 
برای آن ها مشکلی  پیش نیاید. حتماً در هنگام خرید اجاق گاز به گارانتی 
یا وارانتی اجاق گاز  دقت کنید و آن را خوب بخوانید. برخی وارانتی ها تا 
مدت های طوالنی اجاق گاز را پوشش می دهند. برخی دیگر طوری هستند 
که حتی اگر اجاق گاز را از محل اصلی اش حرکت بدهید، باطل می شوند. 

به این مسئله خوب دقت کنید.

 زهرا طوسی  با وجود اینکه بنگاه داری نامولد بانکی، خلق 
پول و نقدینگی و در نتیجه ظهور تورم های دورقمی، اهمال 
در رفع نیازمندی های مردم و عدم تأمین مالی چرخه  تولید، 
مقوله مهم و راهبردی اصاح نظام بانکی و بانک مرکزی را 
به متولیان گوشزد می کند، اما 14 سال است که مهندسی 
مجدد سیستم بانکی به  عنوان یکی از مهم ترین اهرم های 

توسعه اقتصادی کشور بر زمین  مانده است.
مالی کشور  و  پولی  نظام  اصــاح  کارشناسان می گویند 
بر  بسزایی  تأثیر  آن  ناکارآمدی های  و  نارسایی ها  رفع  و 
بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. با اصاح 
این سیستم می توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل و 
کرد،همچنین  تــورم جلوگیری  لجام گسیخته  افزایش  از 
و  مــؤدیــان شــد  ــرارهــای مالیاتی برخی  ف مــی تــوان مانع 
جلو  و  داد  افزایش  را  پایداربودجه  منابع  بدین صورت 
کسری بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش 
تورم می شود را گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع از 
کارشناسان درباره الزامات اصاح سیستم بانکی در دولت 
آینده پرسیدیم و اینکه برنامه اصلی این دولت برای اصاح 

نظام بانکی باید از کجا آغاز شود.

استقالل بانک مرکزی به نفع دولت ها نیست»
در  تهران  دانشگاه  اقتصاد  استاد  نیکواقبال،  علی اکبر 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: با توجه به نوع رابطه 
دولت و بانک مرکزی نمی شود از دولت انتظار داشت در 
حالی  که از عدم استقال بانک مرکزی منتفع می شود، 

اقدام به اصاح رابطه خود با بانک مرکزی کند.
ندارند رشد  اجــازه  اروپایی  اینکه 28 کشور  بیان  با  وی 
نقدینگی باالی 3درصد داشته باشند، توضیح می دهد: 
وزیر دارایی آلمان پس از هشت سال خدمت کشور را با 
صفردرصد رشد نقدینگی تحویل داد یعنی دقیقاً مخارج 
برابر درآمدها، اکنون کشور ما را در نظر بگیرید که خانواده 
دولت هر سال به  طور متوسط مخارجش 30درصد بیشتر 

از درآمدش بوده است.

 رؤسای بانک مرکزی »
همه چک های دولت را پاس می کنند

افزایش  اینکه سالی 30درصــد  بیان  با  اقتصاددان  این 
نقدینگی، اقتصاد را به  شدت به زمین می زند و کل قوانین 

اقتصادی از جمله عرضه و تقاضا را از کار می اندازد، تعریف 
می کند: در یکی از دولت ها، رئیس بانک مرکزی را عوض 
کردند، ایشان گفت برای جلوگیری از برداشت از خزانه، 
من بانک مرکزی را شش قفله می کنم و اجازه نمی دهم 
دولت کسری بودجه اش را از خزانه جبران کند، هنوز چند 
ماه نگذشته بود که وی را کنار گذاشتند و می بینید که 
تاکنون همه چک های دولت را رؤسای بانک مرکزی پاس 

کردند.

پایین بودن کفایت سرمایه بانک ها در کشور»
نیکواقبال با اشاره به اینکه براساس آیین نامه بازل، کفایت 
پایین  می افزاید:  باشد،  باید 14درصــد  بانک ها  سرمایه 
بودن کفایت سرمایه و حجم باالی مطالبات معوق سبب 
شده بانک های ما زیانده باشند. کفایت سرمایه یکی از 
بانک های ما که بانک های دیگری با آن ادغــام  شده اند 
هشت است و بقیه بانک های ما کفایت سرمایه شان زیر 

5درصد است.
زیانده  به  اشــاره  با  تهران  دانشگاه  اقتصاد  استاد  ایــن 
بودن بانک ها و فریز شدن منابع بانکی در دست عده ای 
خاص، درباره اینکه چرا اقدام ها برای اصاح نظام بانکی به 
نتیجه نمی رسد، می گوید: با وجود ذی نفعان غیردولتی و 
بدهکاران بانکی صفی طویل از مخالفان اصاح ساختار 

و افزایش قدرت حکمرانی بانک مرکزی شکل می گیرد که 
قدرت تغییر از مصلحان می گیرد.

اصالح ساختار بودجه همزمان با اصالح نظام بانکی»
بانکی  ــظــام  ن در  اســـت  ایــنــکــه الزم  بـــر  تــأکــیــد  بـــا  وی 
هر  دستاوردهای  چراکه  باشد؛  حاکم  شایسته ساالری 
از طرف  سیستمی به سیاست های صحیح و مناسب 
مدیران آن سازمان بستگی دارد، می گوید: زمانی از دکتر 
طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت پرسیدم برای رفع گرفتاری 
بانکداری کاری کردید که برخی از مدیران عامل این بانک ها 
عوض بشوند و افراد شایسته سرکار بیایند، ایشان گفت 

صاح نبود.
وی همچنین تأکید کرد: بسیاری از نهادها هستند که 
خــودشــان را بــه بــودجــه وصــل کــردنــد، معتقدم اصــاح 
ساختار بودجه هم باید همزمان با اصــاح نظام بانکی 
انجام شود و نخستین کار این است که جلو وصل شدن 
نهادهای مختلف به بودجه اقتصاد کشور را بگیریم و 

آن ها بودجه مستقل خودشان را داشته باشند.

 ضرورت استانداردسازی رفتار بانک ها »
با هدف محدودسازی خلق پول

اقتصاد  و پژوهشگر  علی اکبر کریمی،  مــدرس دانشگاه 

ــرای اصــاح نظام  اســامــی، ضــروری تــریــن اقـــدام دولــت ب
و  بانک مرکزی  اختیارات  تقویت  و  استقال  را  بانکی 
استانداردسازی رفتار بانک ها با هدف تنظیم، محدودسازی 
و هدفمندسازی خلق پول در نظام بانکی، کنترل نرخ بهره 

و کنترل تورم و توزیع اعتبارات می داند.
تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد هیچ کشوری 
اینکه  تــورم موفق شــود، مگر  زمینه مهار  نتوانسته در 
بانک مرکزی را از دولت و شبکه بانکی مستقل کرده و 
افزایش دهد.  را به میزان قابل توجهی  این نهاد  قــدرت 
کنترل  باید  آینده  ــت  دول می گوید:  ایــن بــاره  در  کریمی 
خودش را از طریق بانک مرکزی بر بانک های خصوصی و 
بانک مرکزی تقویت کند و از یک سو اجازه خلق نقدینگی 
افسارگسیخته را به بانک های خصوصی و از سوی دیگر 
اجازه چاپ پول را به بانک مرکزی ندهد. دولت باید در 
گام نخست نظارت بر این دو مهم را مدنظر قرار دهد در 
غیر این صورت تا وقتی خلق پول افسارگسیخته به سمت 
فعالیت های نامولد هدایت می شود، مشکل تورم و شکاف 
درآمدی به وجود آمده در جامعه، بیکاری و عدم گرایش به 

اهداف تولید حل نخواهد شد.

 حل مسئله کسری بودجه »
در گرو اصالح نظام مالیاتی

کریمی می افزاید: ریشه جریان ها و معضات اقتصادی 
در تورم است و اینکه ما روی شاخه ها و مسائل فرعی 
دســت بگذاریم به نظرم راه را گم  کــرده ایــم و مسئله را 
به  را  ما  مسائل  ریشه یابی  نشناختیم؛بنابراین  خــوب 
این می رساند که مشکل اساسی اقتصاد کشور نظارت 
بر بانک هاست که باید حل شــود. اصل قضیه هم در 
مکانیسم خلق پول بانک هاست که بدون نظارت کافی 

دارد وضعیت اقتصاد ما را با بحران مواجه می کند.
وی با اشاره به اینکه سیاست دیگری که همگام با اصاح 
نظام بانکی باید حل شود، اصاح نظام مالیاتی است، 
می افزاید: با تصویب و اجرای قوانین مالیات بر خانه های 
خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش پایه های مالیاتی 
فرارمالیاتی، مسئله کسری بودجه کشور  از  و جلوگیری 
که فوق العاده مسئله حادی است حل می شود و با لطبع 
بحث تورم که ریشه در کسری بودجه دارد به  نوعی با این 

افزایش پایه های مالیاتی، مدیریت می شود.

14 سال است که مهندسی دوباره سیستم بانکی بر زمین مانده  

دولت سیزدهم نظام  بانکی را اصالح می کند؟

راهنمای خرید
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س�ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه 
عموم�ی تکمی�ل فاز دو آبش�ارپارک ش�هدای گمن�ام را ازطریق س�امانه ت�دارکات 
الکترونیک�ی دول�ت برگزارنماید.کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد 
تا ارائه پیش�نهادمناقصه گران وبازگش�ایی پاکت ه�ا ازطریق درگاه س�امانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت)س�تاد(به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش�د والزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
ودریافت گواهی امضا الکترونیکی راجهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ 

انتشارمناقصه در سامانه 1400/03/27میباشد.
مهلت دریاف�ت اس�نادمناقصه:1400/4/7 مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد:1400/4/17 
زم�ان بازگش�ایی پاکت ه�ا:1400/4/19 مبلغ ش�رکت در مزای�ده:950/000/000 
ریال عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیک�ی )توکن(به ش�ماره 02141934 مرکز پش�تیبانی و راهبری س�امانه تماس 
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»آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان شماره 2000094575000002« نوبت اول

حسین دولت آبادی رئیس سازمان

 بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت 
ف��وق الذکر دعوت به عمل م��ی آید تا در 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 9 
صبح و  ع��ادی بطورفوق العاده س��اعت 10 
صبح که در روز شنبه مورخ 1400/04/12 
در محل شرکت به نشانی  استان خراسان 
رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی 
- شهر مشهد-عس��گریه-بزرگراه شهید 
93-طبقه  احسان-پالك  کالنتری-خیابان 

اول- برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-اصالح ماده 31 اساسنامه کاهش اعضای 
هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفر

دس��تور جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده :

2-انتخاب مدیران
3-انتخاب بازرسین

4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی              
فوق العاده و  عادی بطورفوق العاده 

شرکت رهپویان سوخت خراسان )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 37685وشناسه 

ملی 10380532873

ف
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روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
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حضور در انتخابات و هویت فرهنگی 

ما که هستیم؟
هر ساختار و نظام واره اجتماعی را می توان بر پایه کنش های گوناگون پاره های 
تشکیل  دهنده اش مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. بررسی این کنش ها نشان از 
وضعیت و روند نظام واره یاد شده داشته و تصویر بیرونی آن را شکل خواهد 
داد. مسئله انتخابات هر چند یک کنش سیاسی بوده و استوار بر انگاره های 
پهنه سیاست مورد توجه و بررسی قرار می گیرد ولی بنیادی فرهنگی داشته و 
البته برآیندهای فرهنگی ویژه ای را نیز به همراه خواهد داشت. مسئله شرکت 
مردم در انتخابات یکی از دغدغه هایی است که بخش های برجسته حاکمیتی و 
غیرحاکمیتی آن را دنبال می کنند. گرچه حقیقت این است که از دیدگاه فرهنگی 
شرکت مردم در این کنش کالن سیاسی الزامی و سرنوشت ساز خواهد بود. به 
عبارت دیگر برجسته تر از آنکه در فرایندهای انتخابات چه کسانی رأی خواهند 

آورد اصل مشارکت مردم در این فرایند مهم خواهد بود. 
همگان بر این باور هستند که هویت یگانه عنصر حیات بخش هر نظام اجتماعی 
است و هر گونه آسیبی به آن زیست این نظام اجتماعی را به خطر می اندازد. 
اگر با چشم پوشی فراسپهر زیستی جامعه را به یک اکوسیستم مانند کنیم 
هویت در نقش پیونددهنده ارکان و پاره های سازنده آن اکوسیستم خواهد بود. 
کنش های سیاسی نظام اجتماعی خود برآمده از هویت کلی اکوسیستم جامعه 
بود. ساده تر آنکه رفتار مردم در میزان حضور و حتی نحوه و چگونگی مشارکت 
در فرایند تصمیم گیری سیاسی همچون انتخابات ریاست جمهوری برون دادی از 
شکل هویتی آن جامعه خواهد بود. دقت به این نکته ضروری است که منظور 
نگارنده در اینجا تنها هویت سیاسی جامعه نبوده و هویت همچون یک کل در 

نظر گرفته می شود.
هر گونه دگرگونی در میزان مشارکت مردم نشان از دگرگونی های دامنه های معنایی 
و زایای فرهنگ دارد که سرانجام ساختار و آرایه هویتی جامعه را دگرگون خواهد 
کرد. آشکار است در اینجا اصل مشارکت سیاسی مد نظر بوده و ذائقه انتخابی 
مردم مورد بحث نیست. بر پایه اصول خردمندانه و عقالیی؛ حضور مردم در یک 
جمهوری و تصمیم ایشان برای مسیر حرکت جامعه یک اصل است. هر فردی 
که زیست خویش را در سایه تعامالت ارتباطی و اجتماعی جامعه جست وجو 
می کند حضور در فرایندهای بنیادین آن را نه یک حق، بلکه یک ضرورت می داند. 
هر گونه دگرگونی ای در این دغدغه یا حس حضور افراد، بیش از آنکه گویه ای 
سیاسی و یا حتی تنها اجتماعی باشد مسئله ای فرهنگی است. به دیگر سخن 
نبود رویکرد فرهنگی به سیاست گذاری، ساختارسازی و کنشگری خرد و کالن 
حاکمیتی و یا وابسته به حاکمیت می تواند زمینه بروز چالش در کنش های 

عقالنی چون حضور در انتخابات را فراهم آورد. 
کاستن مسائلی چون میزان مشارکت مردم، به رفتارهای سیاسی یا تنها وضعیت 
اقتصادی تحلیل و نگره اشتباهی است که اگر اصالح نشود در درازمدت نتایج 
نامناسبی را به همراه خواهد داشت. مشارکت که برآمده از پیچیدگی های فرهنگی 
است می تواند به  گونه ای به پرسش مهم کیستی و چیستی شهروند معاصر 
زیست بوم مــورد مطالعه پاسخ دهــد. حضور مــردم در انتخابات هر چند یک 
کنش سیاسی است ولی سراسر در سیطره متغیرهای فرهنگی قرار دارد. این 
آسیب احتمالی امروز بدان جهت حاصل می شود که نگره های مدیریتی در بنیاد 
سیاست پایه بوده و نسبتی با فرهنگ به معنای نرم افزاری و اصیلش ندارند. از 
مدیران و سیاست ورزان که بگذریم آنچه باید به عنوان یک عضو جامعه بدانیم این 
است که عدم حضور ما در یک فرایند عقالنی چون انتخابات به معنای گم شدگی 
هویتی ما و مشخصاً گسست فرهنگی و لکنت در پاسخ به این پرسش که »ما 
که هستیم؟« خواهد بود. چنانچه به حضور مردم در فرایندهای مشارکتی چون 
انتخابات از دیدگاه فرهنگی نگریسته و نقش هویتی برای آن قائل شویم زمینه 

سیاست گذاری درست و هدایت همگانی را فراهم خواهیم کرد.

هر زنی با رمان »چراغ ها را من خاموش می کنم« ارتباط برقرار می کند  رمان »چراغ ها را من خاموش می کنم« که تا به امروز نزدیک به 110 بار زیر خط چاپ رفته، یکی از پرفروش ترین آثار ادبیات 
فارسی است که به تازگی از سوی نوین کتاب گویا و با صدای شبنم مقدمی به صورت صوتی منتشر شده است.  شبنم مقدمی، بازیگر و گوینده کتاب صوتی »چراغ ها را من خاموش می کنم« معتقد است جذابیت این 

رمان در این است که هر زنی می تواند با آن همذات پنداری کند. او می گوید این رمان به شدت زنانه است و فکر می کند هر زنی آن را دوست دارد.

اتصالی آسمانی»
صادقی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه مردم به واسطه 
حس عاشقانه شان به اهل بیت)ع( و حضرت ثامن الحجج)ع( 
بیمه هستند، می گوید: اگر بخواهیم اندیشه علوی و رضوی را 
در فرهنگ و هنر و مبتنی بر باورهای آسمانی روایت کنیم باید 

این اتصال به بهترین شکل صورت پذیرفته باشد. 
وی در ادامــه با اشــاره به تجلی ایــن اتفاق در روح و جان 
همین  به  می گوید:  فرشچیان  استاد  همچون  هنرمندانی 
جهت است که یکی از مهم ترین و بزرگ ترین نقاشان و 
توفیق  بنده  که  فرشچیان  محمود  استاد  کشور  نگارگران 
ارادتمندی و شاگردی ایشان را دارم دو ضریح مطهر حضرت 
امام رضا)ع( و حضرت امام حسین)ع( را طراحی و نگارگری 
کردند که بسیار ارزشمند و ماندگار است و می بینم که این 

اتفاق نتیجه ایجاد همان حس درونی است.
به گفته صادقی؛ واقعیت این است که همه هنرمندان و 
کسانی که دل در گرو عشق اهل بیت)ع( به خصوص امام 
مهربانی ها دارند بهترین هایشان را در عرصه های مختلفی 
همچون موسیقی، نقاشی و هنرهای دیگر عرضه می کنند 
و این افتخاری است برای هنرمندان باورمند و دین مداری 
همچون هنرمند فرهیخته کشورمان استاد فرشچیان که 

عشقشان را به اهل بیت)ع( ثابت کردند.

28 تابلو از صحنه های دیده نشده واقعه عاشورا »
عضو پیوسته فرهنگستان هنر در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به اهمیت موزه آستان قدس رضوی در حفظ 
آثار ارزشمند هنری تأکید می کند: این موزه یکی از مهم ترین 
موزه های هنری و فرهنگی و متعلق به آرمان ها و باورهای مردم 
ایران است و شاید یکی از مهم ترین تجلیات آن مجموعه 
آثــاری اســت که در اختیار رهبر معظم انقالب و رؤســای 
جمهور بوده و به این موزه اهدا شده است. از سویی دیگر 
خادمیت همه هنرمندان و عاشقان اهل بیت)ع( به نازنینِ 
عالم، حضرت رضا)ع( بر کسی پوشیده نیست و هنرمندان 
این را جزو افتخارات قلبی خودشان می دانند و همه  جامعه 
هنر در تدارک این هستند که با آثارشان زینت بخش این موزه 

آرمانی و عاشقانه باشند.
رئیس اسبق موزه هنرهای معاصر با بیان خاطره ای از مادرش 
ادامه می دهد: به توصیه مادر مرحوممـ  که  گفته بود اگر اجازه 
دادم هنر بخوانی برای این است که نوکری اهل بیت)ع( را 

بکنیـ  من هر سال شام غریبان طرح تابلویی را شروع می کنم 
و تا اربعین آن را به پایان می رسانم و این توفیق را داشته ام که 
در این ۲۸ سال، طراحی کنم و در حال حاضر نیز ۲۸ تابلو 
در گنجینه شخصی خودم دارم. این ها در واقع صحنه های 
دیده نشده از داستان عاشوراست که به تصویر کشیده شده 
است. عالقه مندم همین جا بگویم این مجموعه تا زمانی که 
زنده هستم در اختیار خودم است و پس از آنکه به دیار باقی 
شتافتم هدیه من به موزه آستان مقدس حضرت رضا)ع( 
خواهد بــود.وی با اشاره به تأثیری که امام رضــا)ع( در خلق 
آثارش داشته می گوید: شاید تنها تابلویی که درباره حضرت 
حجت داریم جزو کارهایی بوده که من سال ۶۳ خلق کردم 

و متأسفانه در این حوزه خیلی کم کار شده است. درباره 
حضرت رضا)ع( در پرده های تصویری چندین اثر خلق شده 
که تجلی مهربانی و لطف ایشان و دفاع از مظلوم و معصوم 
است؛ اما درباره زندگی نامه حضرت امام رضا)ع( و افتخاری 
که به ایران دادند و خاک ایران به قدوم نازنین ایشان تبرک 

پیدا کرده باید بیشتر کار کنیم.  

اذن امام رضا)ع( و توفیق نوکری ایشان»
وی در ادامه می افزاید: من آثار بسیاری خلق کردم و چندین 
تابلو کشیده ام اما آن شکل آرمانی که درگیرش هستم را هنوز 
انجام ندادم و آرزو می کنم که آقا من را به عنوان خادم و نوکر 

بپذیرد. نمونه آنچه دیدیم و به قول حافظ »هر که شد محرم 
دل در حرم یار بماند« درباره استاد فرشچیان اتفاق افتاد. 
ایشان وصل بود و حس عاشقانه ای داشــت که توانست 
تابلو عصر عاشورا، تابلوهای امام علی)ع( و ثامن الحجج)ع( را 
بکشد. این هنرمند و نگارگر ادامه می دهد: من فکر می کنم 
برای وصل و روایت این احساس، یک سری آداب معنوی 
الزم است و تلمذ بسیار و در خانه یار کوبیدن را می خواهد تا 
حضرت عنایت کند و در بگشاید و به چشم، قلب و دست 
من حقیر افتخار دهد که بتوانم این کار را بکنم و من نیز در 

پی آن هستم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه به شدت پیگیر خلق تابلویی در 
وصف حضرت رضا)ع( است، ادامه می دهد: در این سال ها 
تحریفات عاشورایی را در آثارم نقد می کنم و فکر می کنم همه 
کارهایی که انجام می دهم نشأت گرفته از حس عاشقانه ای 
است که نسبت به اهل بیت)ع( دارم، اما در رابطه با امام 
رضا)ع( از ایشان توفیق می خواهم که عنایت کنند و اجازه 
دهند کــاری انجام دهــم. من  زندگی نامه ایشان را مفصل 
خوانده ام و صحنه های زیادی از این نازنینِ عالم سراغ دارم که 
نقاشی کنم و امیدوارم خورشید معرفت امام رضا)ع( به قلب، 
قدم، نفس و وجود بنده و خانواده ام بتابد و ایشان اذن بدهند 

که توفیق نوکری شان را داشته باشم.

خلق تابلویی با موضوع تاریخ انقالب »
صادقی در پایان درباره فعالیت این روزهای خود می گوید: این 
روزها در موزه فلسطین مشغول تکمیل تابلویی با موضوع 
تاریخ انقالب هستم که از دی سال گذشته آغاز شده است. 
در این تابلو که به عرض و طول 100 مترمربع است قهرمانان 
و دلیرمردانی مانند سردار سلیمانی که افتخار همگامی و 
خدمت به این انقالب بزرگ را داشته به تصویر کشیدم؛ در 
واقع این تابلو روایتی از هشت سال دفاع مقدس، داستان 
آزادگان و جریان های سیاسی، داعش و طالبان و روایت های 
قرآنی و داستان لشکر ابرهه و اصحاب فیل است که آن را به 
عنوان یک فرایند از معرفت قرآن که در پیروزی انقالب حادث 
شد تصویر کردم. روزی هشت ساعت به کار مشغولم و قرار 
است این تابلو را در هفته دفاع مقدس و در حسینیه امام 
خمینی)ره( رونمایی کنم و آن را به رهبر معظم انقالب هدیه 
می دهم و از ایشان اذن می خواهم که این تابلو را در موزه 

حضرت امام)ره( قرار دهند.

»حبیب هللا صادقی« از آرزویش برای خلق اثری ماندگار در شأن امام رضا )ع( می گوید 

هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند... 

annotation@qudsonline.ir

محاکات 

 محمدجواد استادی، مترجم و روزنامه نگار

 صبا کریمی  نقاشی و نگارگری از جمله هنرهایی است که راه به عالم درون دارد و احساسات خالصانه هنرمند را به خوبی 
به تصویر درمی آورد. در این میان شمار آثار شاخص و ارزشمندی که زاییده شور وصف ناشدنی هنرمندان به سوژه هایشان 

است، اندک نیست و در این بین اگر پیوندی معنوی میان نقاش و سوژه برقرار شود اعجاز و تأثیر آن 
نیز دوچندان خواهد شد. ارادت به اهل بیت)ع( و آستان مقدس حضرت رضا)ع( در میان هنرمندان 
سرشناسی همچون استاد فرشچیان و خلق تابلوهای شورانگیزش مهر تأییدی بر این ادعا و نمونه ای 

از این دست است.
حبیب هللا صادقی از نقاشان برجسته و پیشگامان هنرهای تجسمی انقالب اسالمی و از 
شاگردان استاد فرشچیان نیز بر این عقیده است که کلید حیات و تجلی بخشی فرهنگ 
علوی در ایران از وجود نازنین حضرت ثامن الحجج)ع(، خواهر و برادر ایشان وام گرفته شده 
است. در ادامه گفت وگوی قدس با این هنرمند  درباره تأثیرات حضرت رضا)ع( بر هنرمندان 

در خلق آثار ماندگار و تأثیرات حضرت بر زندگی این هنرمند را از نظر می گذرانید. 

       صفحه4

            
.شرکت برق منطقه ای خراسان در نظر دارد؛ " توسعه پست 400/132 کیلوولت جاجرم " را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( به شرکت حایز شرایط ، واگذار نماید
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

»آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
به شماره ح/ 11 /400 «

(( .مراقب خاموش بودن المپ های اضافی در ساعات اوج مصرف باشیم ))

*شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
ال�ف(دارا ب�ودن گواهینام�ه صالحی�ت معتبر پیمان�کاری با 
حداق�ل پایه  5 در رش�ته  نیرو ویا گواهی صالحی�ت EPC از 

سازمان برنامه و بودجه کشور و ظرفیت آزاد. 
ب( دارا ب�ودن گواهینام�ه صالحیت ایمنی معتب�ر از وزارت 

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
   ج ( دارا بودن تجربه احداث یا توس�عه حداقل یک پس�ت  
فوق توزیع یا انتقالDCS  مشابه طرح موجود پست یا معرفی 

گروه اجرایی سیستم DCS  مذکور.
* نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : 

مناقص�ه گران حایز ش�رایط می توانن�د  پس از ثب�ت نام در 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت و واریز الکترونیکی مبلغ 
1,000,000  ری�ال ب�ه حس�اب مندرج در س�امانه ت�دارکات 
الکترونیکی دولت به نام ش�رکت منیران)مش�اور( فایل اسناد 

ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را بارگیری نمایند.
*تاریخ دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 

10:00 روزچهارشنبه تاریخ 1400/03/26 تا ساعت 19:00 
 روز دو شنبه  به تاریخ 1400/03/31 .

*تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و محل  
تحویل پاکت الف:

از پیش�نهاد دهن�دگان تقاض�ا م�ی گ�ردد ؛ ابت�دا تصویر کلیه 
مس�تندات و مدارک )اس�ناد ارزیابی کیفی، پاکت الف ،ب و 
ج ( را درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثرتا ساعت 
8 روزس�ه ش�نبه  ب�ه تاری�خ 1400/04/22 بارگ�ذاری نمایند 
و اصل پاکت الف با ش�رایط درج ش�ده دراسناد مناقصه و به 

صورت الک و مهر ش�ده تا س�اعت 9 همان روز، پس از ثبت 
در دبیرخانه شرکت برق منطقه ای خراسان به آدرس:مشهد – 
انتهای بلوار وکیل آباد – نرسیده به دو راهی شاندیز – طرقبه – 
سمت راست به امور تدارکات و قراردادها –تلفن 36103620 

– 051 – دورنگار 6103629 3-051 تحویل نمایند.

*تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 00  : 10 روزسه شنبه  به 
تاریخ 1400/04/22 در محل امور تدارکات و قراردادها.

*مناقصه گران جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند که لیست دفاتر 
منتخب در سامانه ستاد )www.setadiran.ir( موجود می باشد.
* در ص�ورت نیاز به دریافت توضیحات بیش�تر، متقاضیان می توانند 
ب�ا مشاور)ش�رکت منیران-آق�ای محم�ودی( ب�ه ش�ماره 
38717200-051 - یا با امور تدارکات و قراردادها به ش�ماره 

36103620-051 )آقای حسین زاده( تماس حاصل فرمایند.
*به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپیشنهاداتی 
ک�ه بعداز انقض�ای مدت مق�رر واصل ش�ود ، مطلق�ًا ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
*پیش�نهاد دهنده موظف به ارایه تضمین معتبر و قابل تمدید 
مطاب�ق آیی�ن نامه تضمی�ن درمعام�الت دولتی می باش�د و 
پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های 
کمترازمیزان مقرر، چک ش�خصی و نظایرآن مورد پذیرش 

واقع نخواهد شد.
*سایراطالعات و جزییات دراسنادمناقصه درج شده است .

ضمن�ًا متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر، به 
پایگاه های اطالع رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»شناسه آگهی 114934سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

م الف 2499

 شماره فراخوان 
مدت موضوع مناقصهدرسامانه ستاد

قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در 

محل اعتبار فرایند  ارجاع کار) ریال(

125.200.563.525  ماهتوسعه پست 400/132 کیلوولت جاجرم2000001123000014
منابع داخلی
)غیر عمرانی(
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی و به صورت 
نقدی نس�بت به برگزاری مناقصه  به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/03/27 الی1400/03/31 به سایت 
http://www.setadiran.ir مراجعه و اس�ناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود 
را مطابق ش�رح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
حداکثر تا س�اعت 12:00 تاری�خ 1400/04/10 بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کس�ب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع 
تضمین)ضمانتنامه 

بانکی یا واریز نقدی( 
)ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 

محل افتتاح 
پاکات

211/د/1400
 عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل خود 
نگهدار فشار ضعیف شاهکوه و چاهداشی 

)D( و میغان شهرستان نهبندان
روز شنبه 584.740.023

مورخ
1400/04/12
 ساعت 8 

صبح

خراسان 
جنوبی 

– بیرجند – 
سایت اداری-
شرکت توزیع 
نیروی برق 
خراسان 
جنوبی_ 
سالن 
جلسات

212/د/2400
عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل 

خودنگهدار فشار ضعیف منطقه خواجه 
دوچاهی و چاه دراز کالته خداداد 

)F(شهرستان نهبندان
617.000.238

213/د/3400
عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل خود 
نگهدار فشار ضعیف منطقه چهارفرسخ 
وعلی رئیس و خونیک سفلی شهرستان 

)B(نهبندان
621.845.738

روز یکشنبه 
مورخ 

 1400/04/13
ساعت 8 صبح 

214/د/4400
عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل 

خودنگهدارفشار ضعیف منطقه حاشیه 
جاده نهبندان تا شوسف و حیدرآباد 

)E(شهرستان نهبندان
608.092.687

215/د/5400
عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل 

خودنگهدار فشار ضعیف منطقه بندان و 
)A(طبسین سفلی شهرستان نهبندان

594.502.836

روز دوشنبه 
مورخ

 1400/04/14
ساعت 8 صبح

6
عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل 216/د/400

خودنگهدار فشار ضعیف منطقه شهری 
)C( نهبندان

756.510.575

7
عملیات تبدیل شبکه سیمی به 217/د/400

کابل خودنگهدار فشار ضعیف 
منطقه عربخانه وحاشیه جاده سهل 

)G(آباد،مزارسیدعلی شهرستان نهبندان
586.875.010

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
آگهی مناقصات عمومی به شماره های 211/د/400 الی 217/د/400

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

ت اول
نوب



از موضوعاتی  تلگرام  فیلترینگ  مــاجــرای  زهــره کهندل    
بود که در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری داغ شد و 
نامزدها به بیان دیدگاه هایشان درباره این موضوع پرداختند. 
نخستین زمزمه های فیلتر تلگرام در بهار سال ۹۵ شنیده شد 
و با وجود اینکه رئیس دولت دوازدهــم پس از نشستن بر 
کرسی ریاست جمهوری، فیلتر نشدن این پیام رسان را یکی 
از دستاوردهای دولتش خواند، اما دیری نپایید این پیام رسان 
پرکاربر در اردیبهشت سال ۹7 با شکایت یک قاضی، دستور 
فیلتر گرفت و شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر 
عهده شخص رئیس جمهور بود، اقدامی در این باره نکرد. 
از همان زمــان تاکنون، بحث دربـــاره مزایا و معایب فیلتر 
تلگرام در بین موافقان و مخالفان داغ است. محمدصادق 
افراسیابی، کارشناس سواد رسانه ای و معاون امور محتوایی 
مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در این باره به 
خبرنگار ما می گوید: فیلتر پیام رسان تلگرام توسط یک قاضی 
انجام شد و دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی نبود، 
در واقع نهادهای سیاست گذار هیچ کدام رأی به فیلتر تلگرام 
ندادند، حتی فیلتر این پیام رسان در کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه هم رأی نیاورد، این یعنی درباره فیلتر تلگرام اختالف 

نظر وجود داشت. 
او با بیان اینکه مصوبه شــورای عالی فضای مجازی در آن 
زمان، رفع انحصار از تلگرام بود، اضافه می کند: منظور از رفع 
انحصار یعنی اینکه با تقویت و حمایت از پیام رسان های 
داخلی، میدان فقط به تلگرام داده نشود، ولی فیلتر تلگرام 

سبب شد سیاست رفع انحصار، ضربه بخورد.
به باور این کارشناس فرهنگی، رشد طبیعی پیام رسان های 
داخلی در آن زمان در حال رخ دادن بود و این پیام رسان 
و شرایط  زمان  تا در  ها داشتند کم کم رشد می کردند 
تلگرام  فیلتر  ولی  بایستند،  پای خودشان  روی  مناسب 
برای  فنی  پشتیانی های  هنوز  که  زمانی  در  شد  سبب 
ظرفیت کاربر باال در پیام رسان های داخلی فراهم نشده، 
داخلی  رسان های  پیام  به سمت  کاربران  از  زیادی  عده 
هجوم بیاورند، در حالی که پیام رسان های داخلی، پیش 
فنی  مشکل  با  و  کردند  نمی  را  کاربر  تعداد  ایــن  بینی 

مواجه شدند.
افراسیابی خاطرنشان می کند: وقتی پیام رسان های داخلی 
مشکل پیدا کردند، تصور کاربر ایرانی از پیام رسان داخلی، 
تصوری نامطلوب شد و در ذهــن مخاطب به عنوان یک 

پیام رسان دارای نقص جلوه کرد.

 اختالف نظر »
در شورای عالی فضای مجازی

این کارشناس فضای مجازی معتقد است 
مسیر  ادامــــه  بــه  نامطلوبی  تصویر  چنین 
پیام رسان های داخلی لطمه زد، در صورتی که 
اگر مصوبه شــورای عالی فضای مجازی که 
رفع انحصار از تلگرام بود، پیگیری می شد، 
آرام  می توانستند  داخلی  رســان هــای  پیام 
آرام خودشان را مهیای حضور کنند و پس 
از آمادگی کامل، مورد استفاده قرار بگیرند 
تا تصور نامطلوبی هم در ذهن مردم شکل 

نگیرد.
افراسیابی می گوید: بر خالف نظر کارگروه ها 
و شوراهای باالدستی به دلیل تعجیلی که در 
فیلتر تلگرام، توسط یک قاضی انجام شد، 
تصویری منفی از پیام رسان های داخلی در 

ذهن کاربران ایرانی شکل گرفت. 
ــاره اینکه وقتی گفته می شود پیام رسان های داخلی  او درب
توانایی پشتیبانی از تعداد کاربر چند ده میلیونی را ندارند، 
توضیح می دهد: این به معنای ناتوانی پیام رسان های داخلی 

نیست، بلکه به دلیل کارشکنی هایی است 
رشد  از  پیام رسان  آن  تا  که سبب می شود 
طبیعی خودش بازبماند و ناقص متولد شود، 
به همین دلیل تصور شکست در ذهن مردم 
شکل می گیرد. در دولت نهم و دهم، طرح 
ریجستری گوشی های تلفن همراه شکست 
خورد و تصور مردم و رسانه ها این بود که این 
طرح دیگر قابل اجرا نیست، ولی در دولت 
یازدهم و دوازدهم این طرح با موفقیت اجرا 
شد؛ چون طرح به بلوغ و تکامل رسیده بود. 
وی ادامــه می دهد: در مورد پیام رسان های 
ــت، فیلتر  داخــلــی هــم مــاجــرا همین اســ
پیام رسان های  شد  سبب  تلگرام  بی موقع 
تولد  به  مجبور  نابالغی  شرایط  در  داخلی 
شوند و شکست بخورند و این تصور غلط 
در ذهــن مــردم شکل بگیرد که پیام رسان 
داخلی توان رقابت با مشابه خارجی اش را ندارد، در حالی که 
اگر پیام رسان های داخلی در شرایط طبیعی خودشان رشد 
می کردند، توان رقابت با تلگرام را داشتند. افراسیابی در پاسخ 
به اینکه وقتی شورای عالی فضای مجازی رأی به فیلتر تلگرام 

نداد، چرا به رأی آن قاضی اعتراض نکرد؟ خاطرنشان می کند: 
این ناشی از اختالف نظر در بین اعضای شورای عالی فضای 
مجازی است؛ چون بین اعضای شوراهای سیاست گذاری و 
شوراهای تصمیم گیرنده در مورد این موضوع اختالف وجود 
داشت، در حالی که باید اجازه می دادند سیر طبیعی خودش 
را طی کند؛ یعنی اگر دادگــاه مربوط در اجرای فیلتر تلگرام 
تعجیل نمی کرد و اجــازه مــی داد که سیر طبیعی خودش 
طی شود، پیام رسان های داخلی با قدرت متولد می شدند و 

می توانستند نظر کاربران ایرانی را جلب کنند. 

رفع انحصار، نه فیلتر»
افراسیابی با بیان اینکه درباره مواجهه با تلگرام، موافق رفع 
انحصار بوده و نه فیلتر می گوید: تمام تالش ما این بود که 
در نشست های اقناعی و با فرهنگ سازی، سیر کوچ آرام و 
نرمی که از پیام رسان های خارجی به داخلی آغاز شده بود 
را سرعت ببخشیم، اما تصمیم سلبی فیلتر تلگرام به این 

سیاست ایجابی آسیب زد. 
وی با بیان اینکه باید اجازه می دادیم پیام رسان های داخلی 
به مرور زمان شاهد یک رشد طبیعی باشند، عنوان می کند: 
وقتی یک بچه نارس به دنیا بیاید احتمال مرگش زیاد است.
در مورد پیام رسان های داخلی هم این اتفاق افتاد؛ یعنی زمانی 
تلگرام فیلتر شد که پیام رسان داخلی نارس بود و ضربه خورد، 
ولی اگر صبر می کردیم که رشد طبیعی پیام رسان های داخلی 
اتفاق بیفتد، امروز شرایط خیلی فرق می کرد و این ذهنیت 
منفی که پیام رسان داخلی کارآمد نیستند، شکل نمی گرفت، 
پیام رسان های  دیگر  دربــاره  این ذهنیت منفی  اکنون  ولی 
داخلی هم تسری یافته و اصالح این ذهنیت نیاز به سال ها 
کار و فرهنگ سازی دارد تا به همان نقطه ای که قبالً در آن قرار 
داشتیم، برسیم.  او که از مخالفان فیلتر پلتفرم های خارجی 
است و آن را راهکار درستی در تقابل با این حریف مجازی 
نمی داند، یادآور می شود: کارشناسانی که مدافع فیلترینگ 
هستند می گویند چون توان قانون گذاری نداریم، بهتر است 
فیلتر شود ولی کسانی که مخالف فیلترینگ هستند، نگاه 
جامعه شناسانه به موضوع دارنــد. ما با مردمی طرفیم که 
وقتی پلتفرمی را فیلتر کنید، این طور نیست که دیگر از آن 
استفاده نکنند، بلکه با نارضایتی و صرف هزینه بیشتر با 
فیلترشکن در آن پلتفرم فعالیت می کنند. از سوی دیگر 
ظرفیت های جایگزینی که در داخل کشور فراهم شده تا مردم 

از پیام رسان های داخلی استفاده کنند، می سوزد.

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

5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9554 درخواست سینمایی ها از حسن روحانی  پنجشنبه 27 خرداد 1400 6 ذی القعده 1442 17 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره

به هنرمندان واکسن بزنید
و  ایــران  کانون کارگردانان سینمای 
کــارگــردانــان   - تهیه کننده  انجمن 
سینما در نامه ای مشترک از رئیس 
واکسیناسیون  خواستار  جمهور 
سینما،  پــروژه هــای  عوامل  تمامی 
بدون  تلویزیون  و  خانگی  نمایش 

هرگونه تبعیض شدند.
به گــزارش ایسنا به نقل از روابط 
عمومی کانون کارگردانان سینمای 

ایران، در بخشی از نامه کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن تهیه کننده- 
کارگردانان سینما به رئیس جمهور آمده است: به استحضار می رساند تاکنون 
دو نامه از طرف خانه سینما و اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران، 
در خصوص ضرورت و فوریت انجام واکسیناسیون اهالی سینما حضور وزیر 
محترم بهداشت و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شده که متأسفانه 

تاکنون برای هیچ کدام پاسخ درخور و مناسب دریافت نشده است.

انتقاد یک کارگردان از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

»مستند« برای اکران است نه بیالن!
مستندساز  خان جهانی  محسن 
ضمن اشاره به بالتکلیفی اکران دو 
مستندی که بــرای مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی ساخته 
است، از بی توجهی به مسئله مهم 
عرضه و نمایش فیلم مستند، گالیه 
کــرد. خــان جهانی در گفت وگو با 
مهر گفت: متأسفانه شیوع ویروس 
کرونا بهانه ای شده تا اکران فیلم ها 

به تأخیر افتد، اما معتقدم حداقل در مورد مستند »ای بی سی دی« که با 
موضع کرونا ساخته شده ، باید االن نمایش داده شود، اما متأسفانه هنوز 
برنامه ای در این زمینه اجرایی نشده است، این در حالی است که پلتفرم های 
مختلفی وجود دارد که می تواند پذیرای مستندهایی از این دست باشد. 
خان جهانی تأکید کرد: دوست داشتم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
اقدامی می کرد تا فیلم هایی از این دست دیده شوند، اما در حال حاضر این 
مرکز از زمانی که مدیران جدید در آن فعالیت خود را آغاز کرده اند، هیچ اقدامی 
برای هیچ فیلمی نکرده و اگر هم در این زمینه قدمی برداشته ، هیچ اطالع 
رسانی در این زمینه صورت نگرفته است. وی درباره حضور مستند »ای بی 
سی دی« در جشنواره های بین المللی توضیح داد: با مسئول این بخش در 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی صحبت و بارها به صورت حضوری 
اشاره کردم این مستند اکنون باید دیده شود و در بسیاری از جشنواره های 
جهانی می تواند نمایش داده شود، اما تنها جوابی که به من دادند این بود که 
خودشان برنامه هایی دارند، اما اینکه این برنامه ها چه زمانی قرار است اجرایی 
شود، مشخص نیست. خان جهانی در پایان گفت: آیا برای فیلم هایی که در 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته می شود، برنامه ای برای اکران 
وجود داردیا تنها پولی به فیلمساز می دهند که فیلم ساخته شود و بعد در 
آرشیو باقی بماند تا تبدیل به یک رزومه برای مدیران مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی شود؟ در واقع همیشه رزومه مدیران ما رزومه هایی است که 
به صورت بیالن تنها معرفی می شوند، اما اینکه این آثار چه زمانی نمایش داده 

می شوند، هیچ گاه مشخص نیست و هیچ برنامه ای برای آن ندارند.

فیلترینگ بدموقع »تلگرام« موجب بی اعتمادی به پلتفرم های بومی شد  

تولد نارس پیام رسان های داخلی

خـــبر

حذف منوچهر هادی پس از شکست های متعدد در کارگردانی  هومن کبیری تهیه کننده سریال »گیسو«  درباره همکاری اجباری خود با منوچهر هادی به عنوان کارگردان این سریال و چالش های پیش 
رو برای ادامه این همکاری گفت: باید تا پایان سریال صبر کنیم و متناسب با بازخوردها و نظر مخاطبان تصمیم بگیرم، ولی آنچه که کامالً مشخص است به دلیل اینکه بازیگران اصلی هومن سیدی و محمدرضا گلزار 

حاضر به ادامه همکاری با جناب هادی نیستند و پلتفرم هم نظر مساعدی به همکاری دوباره با ایشان در »گیسو« ندارد، اگر فصل بعدی در کار باشد در خدمت این کارگردان نخواهیم بود.

 فیلتر بی موقع 
تلگرام سبب شد 

پیام رسان های داخلی 
در شرایط نابالغی 

مجبور به تولد شوند و 
شکست بخورند

بـــــــرش

       صفحه5
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»آگهی مزايده اجاره واحد مرغداری گوشتی100،000 قطعه«

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به اجاره واحد مرغ�داری متعلق به خود با 
ظرفیت یکصدهزار قطعه واقع در کیلومتر 16 جاده مش�هد- ش�هرک کنه بیس�ت از طریق مزایده عمومی 
واگذار نماید.لذا ازمتقاضیان واجدش�رایط دعوت به عمل می آیدحداکثرتا تاریخ 1400/04/08نس�بت 

به بازدیدوارس�ال مدارک به آدرس مش�هدخیابان دانش�گاه 31)خیابان کفایی(پالک 4 اقدام نمایند.
امکان�ات مرغ�داری:

1-آب، ب�رق،گاز و تلف�ن 2-دور دیوار محص�ور 3-دانخوری اتومات و آبخوری نیپل 4-سیس�تم هوادهی طولی، مجهز به 
مه پاش 5-سیس�تم تصفیه آب ش�یرین کن 6-مخزن نگهداری دان 7-سیستم گرمایی اتوماسیون صنعتی کنترل دور 8-پنجره 

اینلت 9-امکانات بهداش�تی و قرنطینه ای مدرن برای بازدیدکنندگان جهت جلوگیری از ش�یوع بیماری در واحد.
مدارک مورد نیاز ش�رکت در مناقصه: 

1- پاکت الف(  واریز مبلغ 300.000.000 ریال به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به نام مؤسسه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناس�ه پرداخت با داخلی 139 تماس حاصل فرمائید(.

2- پاکت ب(  کپی مدارک و مش�خصات متقاضی . 
3- پاک�ت ج( اص�ل ف�رم اع�الم قیم�ت .

• مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیش�نهادات مختار اس�ت.
• هزینه چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باش�د. 

جهت اطالعات بیش�تر با ش�ماره  12-38492710-051 داخلی 126و 127 تماس حاصل فرمائید .

 آگه��ی مجمع عمومی ف��وق الع��اده نوبت دوم  
جلس��ه مجمع عمومی ف��وق الع��اده نوبت دوم 
راس س��اعت ٩صبح روزشنبه١٤٠٠,٤,٩درمحل 
مس��جدجامع روس��تای ش��هرك شهیدبهشتی  
برگزار میگردد.ازكلیه اعضای ش��ركت تعاونی 
دعوت می ش��ود ب��ا به هم��راه داش��تن كارت 
شناسایی و مدارك عضویت خود در مجمع فوق 
ش��ركت نمایند چنانچه حضور عضوی در مجمع 
میس��ر نیس��ت می تواند به موج��ب وكالتنامه 
كتبی ح��ق رای خود را به عضو دیگر یا نماینده 
ت��ام االختیار خود واگذار نماید كه الزم اس��ت 
عضو به همراه وكیل یانماینده ایشان ازساعت 
٩الی١٢ط��ی روزه��ای ١٤٠٠,٤,٤الی١٤٠٠,٤,٧به 
اداره تع��اون كار ورف��اه اجتماع��ی شهرس��تان 
باخرز به آدرس خیابان فرهنگیان -فرهنگیان 
٢-كوچه ش��هید قدس��ی مراجعه و ضمن ارائه 
وكال��ت برگه ورود ب��ه مجمع دریاف��ت نمایند 
ضمنًا هر عض��و حداكثر٣وكالت وغیرعضوفقط 

یك وكالت می تواند داشته باشد .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

١-تصویب اساس��نامه جدید منطبق بااصالحات 
قانون بخش تعاون

٢-اصالح ماده ٢٦اساسنامه)نحوی انتشار آگهی 
دعوت(

هیئت مدیره شركت تعاونی گاوداران شهرك شهید 
بهشتی  باخرز

 آگهی مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم  جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

نوبت دوم 
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س�ازمان س�یما ، منظر و فضای س�بز 
شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت 
ب�ه واگ�ذاری به اج�اره غرف�ه های 
مواد غذایی و س�ازه های تبلیغاتی از طریق مزایده کتبی به افراد واجد ش�رایط اقدام نماید . 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�ناد مربوط به امور قراردادهای سازمان مراجعه و یا 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 44641000-051 تماس حاصل فرمایند.
مزایده اجاره

مبلغ اجاره ماهیانهمدت اجارهمكان ردیف
) ریال (

مبلغ شركت در 
مزایده ) ریال (

1530/000/00025/000/000 ماهبیلبورد میدان پست و تلگراف1
1530/000/00025/000/000 ماهبیلبورد میدان پست و تلگراف2
1530/000/00025/000/000 ماهبیلبورد میدان پست و تلگراف3
لمپوست بنر و الیت باكس 4

مسیر توحید شهر
1820/500/00020/000/000 ماه

2413/800/00020/000/000 ماه23عددسازه بولوارامام خمینی5
2417/500/00023/000/000 ماهبیلبورد ابتدای بلوار سربداران6
368/000/00022/000/000 ماهغرفه میدان كارگر7
2415/000/00025/000/000 ماهآالچیق پارك الله8

مبلغ س�پرده ش�رکت در مزایده به صورت واریز نق�دی یا ضمانت نامه بانکی می باش�د . ضمنًا 
س�ازمان در رد یا قبول هر یك از پیش�نهادها مختار اس�ت . آخرین مهلت شرکت در مزایده و 

تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان پایان وقت اداری ) ساعت 12/00 ( روز 
سه شنبه 1400/04/15 می باشد . مزایده رأس ساعت 14 ظهر روز چهارشنبه 1400/04/16   

 در محّل سازمان برگزار می گردد .
كاظم خلیلی دارینی

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری شه��رداری سب��زوار  

»آگهی  تجديد مزايده «
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w w w . q u d s o n l i n e . i rجامعهجامعه روزنامـه صبـح ایـران 6
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r  پنجشنبه 27 خرداد 1400 6 ذی القعده 1442 17 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9554  

دستچین

آینده روشن تولید واکسن ایرانی  دکتر مصطفی قانعی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با وجود آینده روشن تولید واکسن ایرانی همچنان باید پیگیر مطالباتمان از کواکس باشیم 
و اگر زودتر بتوانیم واکسیناسیون را انجام دهیم نباید درنگ کنیم. وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر میزان تولید ماهانه واکسن به 20 میلیون ُدز برسد باید میزان تزریق هم روزانه حدود 600 هزارنفر باشد که 

عدد باالیی است. باید تمرکز کنیم تا واکسیناسیون به شکلی گسترش یابد که اسفند و نوروز خوبی در انتظار مردم باشد.

نه آب مقطر زده ام نه واکسن فایزر 
مینو محرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن ایرانی در 
برنامه »تهران ما سالمت« رادیو تهران گفت: واکسن 
ایرانی را تزریق کرده ام؛ برخی گفتند آب مقطر زده ام 
یا واکسن فایزر تزریق کرده ام اما این طور نیست. من 
دو دز واکسن ایرانی کوو برکت را تزریق کرده ام و خدا 
را شکر آنتی بادی خوبی هم در بدن من تشکیل شده 

است.

انفعال بهزیستی در جمع آوری کودکان کار
از حقوق  انجمن حمایت  یزدانی، مدیرعامل  فرشید 
کودکان به برنا گفت: درحال حاضر سازمان بهزیستی 
با رویکردی منفعل درحال جمع آوری کودکان کار است 
اما فایده ای ندارد؛ هرچند بیشتر از این هم نمی تواند 
کار کند و انتظاری هم نیست بنابراین باید در سطوح 

باالتری برای حذف کودکان کار فکری شود. 

اعزام نیروی نابلد برای تدریس در مدارس محروم
عدالت  توسعه  دفــتــر  مــدیــرکــل  سیفی،  محمدرضا 
آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش به 
ایسنا گفت: متأسفانه نیروهای نابلد و تعلیم ندیده 
دانــش آمــوزان عشایر  بــرای  را  بــه ویــژه سرباز معلمان 
می فرستند، در حالی که کشورهای پیشرو آموزشی، 
کارآمدترین معلم ها را به مناطق محروم می فرستند و 

از لحاظ عدالت آموزشی از ما جلوترند.

300 هزار تولد را از دست داده ایم 
به گزارش تسنیم صالح قاسمی، نویسنده و پژوهشگر 
حوزه جمعیت با اشاره به هفت سال معطل ماندن 
سیاست های کلی جمعیت گفت: در دو سال 97 و 98 
بیش از 300 هزار تولد را از دست داده ایم، این یعنی 
برخی مسئوالن و سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور 
اراده ای برای اجرای سیاست های کلی جمعیت ندارند.

کم کاری بهزیستی و افزایش آسیب های اجتماعی
به  محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان شناسی 
ایسنا گفت: ما علت افزایش نرخ شیوع آسیب های 
اجتماعی و روانی کشور را کم کاری سازمان بهزیستی 
سازماندهی  را  آسیب ها  این  نتوانسته  که  می دانیم 
کند و از افراد غیرمتخصص استفاده کرده است. از 
این رو سازمان نظام روان شناسی باید از افزایش این 

آسیب ها جلوگیری کند.

مسئول نظارت بر واکسن، وزارت بهداشت است
علی تاجرنیا، معاون سازمان نظام پزشکی در واکنش 
بر  مبنی  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  اظهارات  به 
شناسایی  و  امنیتی  پلیسی،  سازمان  این  کار  اینکه 
متخلفان در حوزه واکسن نیست، به ایلنا گفت: قرار 
نیست کسی از بیرون بیاید تا نظارت کند، بنابراین هر 
این زمینه بیفتد، مسئولیتش متوجه  اتفاقی که در 

وزارت بهداشت است.

رفاه و تأمین اجتماعی از   محمود مصدق 
دولت ها  اهداف  و  وظایف  مهم ترین  جمله 
نیز  ما  کشور  در  است.  کنونی  دنیای  در 
وزارتخانه ای به همین منظور در سال 1353 
و به دنبال افزایش سه برابری قیمت نفت و 
درآمد ناخالص ملی شکل گرفت تا بر پایه 
آن، رفاه همگانی بهتر از پیش پیگیری شود. 
و  رفاهی  حوزه  در  تمرکززدایی  ضرورت  اما 
بیمه های اجتماعی سبب شد دو سال بعد 
این وزارتخانه منحل شود و وزارت بهداری و 
بهزیستی جای آن را بگیرد. این ساختار با 
پیروزی انقالب اسالمی که شعار حمایت از 
اینکه  تا  یافت  ادامه  می داد،  مستضعفان 
حوزه  در  یکپارچه  سیاست  نبود  به دلیل 
رفاه، صاحبنظران و تصمیم گیران کشور به 
این نتیجه رسیدند ضرورت دارد ساماندهی 
تازه ای در این حوزه انجام شود. بنابراین سال 
83 و پس از تصویب قانون نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعی در مجلس ششم، دوباره 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با هدف اولیه 
حمایتی  خدماتی  نهادهای  همه  تجمیع 
و بیمه گر ایجاد شد و قرار بود شورای عالی 
رفاه شکل بگیرد تا سیاست گذار اصلی همه 
حوزه های امدادی، بیمه ای و حمایتی باشد و 
به تشتت گسترده در ارائه خدمات حمایتی 
و بیمه ای پایان دهد. البته باز روند کار آن گونه 
که انتظار می رفت پیش نرفت و سه وزارتخانه 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی در هم ادغام شد 
اما امروز نیز بعضی از صاحبنظران معتقدند 
این وزارتخانه در رفع مسائل و مشکالت پیش 
نداشته است. توفیق چندانی  روی جامعه 

یک وزارت رفاه قوی می خواهیم»
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن 
این  جمله  از  ــران  ــ ای اجتماعی  ــاران  ــددکـ مـ
افـــراد اســت. او در ایــن خصوص بــه قدس 
قانون  اصـــل 29  و  اصـــل 21  در  مــی گــویــد: 
اساسی به صراحت آمده برخورداری از تأمین 
اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، 
درراه ماندگی،  بی سرپرستی،  ازکارافتادگی، 
حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی 
درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه 
و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف 
اســت بــرپــایــه قــوانــیــن از محل درآمــدهــای 

عمومی و درآمــدهــای حاصل 
از مشارکت مــردم، خدمات و 
حمایت های مالی فوق را برای 
ــراد کشور تأمین  یــک یــک افـ

کند. 
هــمــه  در  ــه  ــکــ ــ ــن ــ ای ــن  ــمــ ضــ
برنامه های توسعه موضوع رفاه 

و تأمین اجتماعی و عدالت اجتماعی مطرح 
شده است. بنابراین طبیعی است باید یک 
وزارت رفاه و امور اجتماعی قوی داشته باشیم 
تا بتواند این حوزه را از پراکندگی و ناهماهنگی 
خارج و زمینه تحقق اهداف قانون را برای رفاه 
اما  کند  فراهم  همگانی  اجتماعی  تأمین  و 
تحقق این اهداف با ساختار فعلی امکان پذیر 

نیست.
وی ادغــام وزارت رفــاه و اموراجتماعی با دو 
وزارتخانه کار و تعاون در سال 83 را اشتباهی 
بزرگ و راهبردی می خواند و می گوید: پس 
از تجمیع این وزارتخانه ها عمالً حوزه رفاه از 
یک وزارتخانه به یک معاونت و چهار پنج 
اداره کل تبدیل شده است. یعنی جایگاهش 

کاهش یافته و اکنون رفــاه در 
این وزارتخانه در حاشیه است.
وی با اشاره به اینکه ساختار 
ــاه  رفـ و  ــار  ــ ک ــاون،  ــعــ ــ ت وزارت 
ــار«  ــر مــقــولــه »کـ اجــتــمــاعــی ب
استوار شده و بر همین اساس 
در استان ها، رئیس اداره کار، 
رئیس شورای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
نیز اســت درحالی که جایگاه آن هــا هــم وزن 
حاضر  حــال  در  می کند:  تصریح  نیست، 
هیچ کس منکر ناکارآمدی ساختار موجود 
–وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی- و عدم 
مدیریت بهینه منابع و ظرفیت ها نیست، 
انقالب  از پیروزی  از 42 سال  بنابراین پس 
این  در  بازنگری  نیازمند  دیگر  بــار  اسالمی 
ساختار و تجمیع تمام سازمان های اجتماعی 
شامل دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
اجتماعی  امـــور  و  رفـــاه  وزارت  در  بــه ویــژه  و 
هستیم تا این گونه انسجام، اقتدار، منابع 
مالی و اشراف اطالعاتی و اثربخشی مناسب 
داشته باشد و نقش واقعی خود را ایفا کند. 

اجرای ناقص قانون ساختار»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره 
میزان تحقق اهداف قانون ساختار نظام جامع 
رفاه و تأمین اجتماعی در سه بخش حمایتی 
امــداد و نجات در  و  توانبخشی، بیمه ای  و 
قــانــون محقق  ایــن  اهـــداف  کشور می گوید: 
نشده است. قانون ساختار یکی از جامع ترین 
قوانین در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است؛ 
اما بخش عمده ای از آن اجرا نشده و دقیقاً 
مشکل در همین جاست. به هرحال ساختار 
فعلی نتوانست به موقع فقرا و نیازمندان را 
شناسایی و آن ها را زیرپوشش قرار دهد و در 
حوزه آسیب های اجتماعی و یا برای حمایت 
زنــان سرپرست  و  معلوالن  توانمندسازی  و 

خانوار کار خاصی صورت نگرفت و... .
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بخش 
ــاه و تأمین  ــ عــمــده قــانــون نــظــام جــامــع رف
اجتماعی اجرایی نشده است، می گوید: چون 
متولیان، موضوع رفاه و امور اجتماعی را جدی 
نگرفته اند؛ البته مدیریت بخش امــدادی با 
وزارت  به  بحران  مدیریت  سازمان  تشکیل 

کشور واگذار شده است اما در سایر بخش ها 
هیچ گاه وزارت کار، حوزه رفاه اجتماعی را جدی 
نگرفته و با این رونــد، این وزارتخانه همواره 
وزارت کار خواهد بود. آنجا همیشه وزارت کار 
است نه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ 
به ویژه رفاه نیست چون با این تجمیع کل رفاه 
را خالصه کردیم به اینکه سبد کاال بدهیم. 
اتفاقاً داریم از همین جا هم ضربه می خوریم 
چون هرچه فقر گسترش پیدا کند، سطح 
رفــاه مــردم خدشه دار و در نتیجه مطالبات 
ناتوانی  مــردم بیشتر می شود و در صــورت 
در رسیدگی به مطالبات آن ها نارضایتی ها 
نارضایتی ها  افــزایــش  کــه  می یابد  افــزایــش 
بـــه دنـــبـــال دارد.  عــــــوارض مــخــتــلــفــی  ــم  هـ

نگران نباشید؛ دولت فربه نمی شود»
موسوی چلک با بیان اینکه تشکیل وزارت 
ــه شـــدن دولـــت  ــرب رفــــاه چـــنـــدان مــوجــب ف
رفاه  حــوزه  مــی افــزایــد: مشکالت  نمی شود، 
و تأمین اجتماعی در ایــران بسیار گسترده 
است و معاونتی در یک وزارتخانه نمی تواند 
این مشکالت را کاهش دهــد. ضمن اینکه 
و  ورزش  یــا  فرهنگی  مــیــراث  وزارت  قبالً  مــا 
جوانان نداشتیم. یعنی این ها سازمان بودند 
تبدیل شدند؟  وزارتخانه  به  اما چطور شد 
چــون ایــن حــوزه هــا اهمیت دارنـــد. االن چه 
مسئله ای در ایران مهم تر از حوزه رفاه و تأمین 
اجتماعی و پرداختن به مسئله گسترش فقر 
و آسیب های اجتماعی در کشور است؟ چرا 
وقتی به حوزه اجتماعی می رسیم، بعضی ها 
زیاد  وزارتخانه ها در کشور  تعداد  می گویند 
است، در حالی که فلسفه تشکیل ساختار 
پاسخگویی به نیازها، مطالبات و مشکالت 
مرتبط به یک حوزه است. بنابراین اصالً با 
چنین ادعاهایی موافق نیستم و معتقدم ما 
یک وزارتخانه قوی و مقتدر در حوزه رفاه و 
تأمین اجتماعی الزم داریم. وی در خاتمه در 
خصوص موانع تشکیل وزارت مستقلی در 
حوزه رفاه و امور اجتماعی می گوید: تنها مانع 
این است که بخواهند وضع موجود را حفظ 
کنند وگرنه کسی منکر این موضوع نیست 
که نظام یا ساختار اجتماعی موجود ناکارآمد 
است؛ چون این همه منابع صرف این حوزه 
می کنیم اما شاهد اثربخشی آن ها نیستیم. 

یم
سن

/ ت
زی

رو
فی

ن 
وا

کی
س:  

عک

 بررسی مشکالت حوزه تأمین اجتماعی 
در گفت و گوی قدس با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

وزارت  بی»رفاه«!

      صفحه 6

برگ سبز،سندمالکیت کمپانی سواری پراید ش پالک 
52  998 ط32 مدل 1376 رنگ س���فید معمولی ش 
موتور 00027386 ش شاسی: S1412276525083 به 
مالکیت حسین یوسفی محمد کدملی0859784452 
ساکن شهرستان بش���رویه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.                       
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س���ند کمپانی س���واری پیکان م���دل 1379  به 
ش���ماره انتظام���ی 74 ایران 812 ل 22 ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   11127910594 موت���ور 
79409823 به مالکیت غالمعلی طالئی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خ���ودروی  پراید مدل 1385 رنگ س���فید- 
ای���ران  653ص68  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  روغن���ی 
36  ش���ماره موت���ور 1472536 و ش���ماره شاس���ی 
S1412285818899 ب���ه مالکیت پرس���تو خوش کنار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 189 
قدر رزمندگان به ش��ماره ثبت 1370 رأس ساعت 10 
روز سه شنبه مورخ   08/ 1400/04 در محل  مجتمع 
رفاهی س��پاه واق��ع در ای��ام-  پایین ت��ر ازمیدان 
دادگستری تشکیل می گردد. از عموم اعضاء دعوت 
بعم��ل می آی��د ک��ه در روز مقرر و در مح��ل مذکور 
حضور به هم رسانند. بدیهی است حضور کلیه اعضاء 
در جلس��ه ض��روری و در ص��ورت عدم حض��ور برابر 
اساسنامه هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات 
متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود. ضمناً  هر دو عضو 
می توانند استفاده از حق رأی خود را به یک نماینده 
ت��ام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار 
کند محل بررسی وکالت نامه ها دفتر تعاونی واقع در 

ایام – پایین تر از میدان دادگستری می باشد . 
دستور جلسه:

 1- گزارش��ی از عملکرد شرکت توسط رییس هیئت 
مدیره

 2- افزایش سرمایه
3-مأموریت  ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره 
بهمن کرمی -رئیس هیئت مدیره شرکت  تعاونی 

189 قدر  رزمندگان

 آگهی دعوت مجمع 
عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
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 جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 189 قدر رزمندگان به شماره ثبت 1370 رأس ساعت    9 
روز س��ه ش��نبه مورخ   08/ 1400/04 در محل  مجتمع رفاهی س��پاه واقع در ایام-  پایین تر ازمیدان 
دادگستری تشکیل می گردد. از عموم اعضاء دعوت بعمل می آید که در روز مقرر و در محل مذکور حضور 
به هم رسانند. بدیهی است حضور کلیه اعضاء در جلسه ضروری و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه 
هیچگونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد بود. ضمناً  هر دو عضو می توانند 
استفاده از حق رأی خود را به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و یا خارج از اعضاء واگذار کند محل 

بررسی وکالت نامه ها دفتر تعاونی واقع در ایام – پایین تر از میدان دادگستری می باشد . 
دستور جلسه:

 1- گزارشی از عملکرد شرکت توسط رییس هیئت مدیره
 2- نقل و انتقال سهام

بهمن کرمی -رئیس هیئت مدیره شرکت  تعاونی 189 قدر  رزمندگان 3-مأموریت  ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره 

 آگهی دعوت مجمع
 عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
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شرکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید انواع 
روغن ، ضد یخ و گریس به روش مناقصه عمومی کتبی  اقدام نماید.

 لذا از اش�خاص حقیق�ی و حقوقی عالقه مند دعوت می ش�ود از تاریخ 
1400/03/27 لغای�ت1400/3/30 جهت دریافت اطالعات مناقصه به 

سایت www.omqo.com مراجعه نمایند.

مناقصه خرید انواع روغن، ضد یخ و گریس 

این شهرداری در نظر دارد تعدادی از 
مغازه های سطح شهر خود را از طریق 
مزایده ، بصورت اجاره یك ساله واگذار 
نماید.  لذا متقاضیان می توانند جهت 
دریافت اطاعات بیشتر  به شهرداری 
مراجعه یا با شماره تلفن 57332250 
حاصل  تماس  مالی(  5)امور  داخلی 

فرمایند. 
میر بیدختی - شهردار بیدخت

آگهی  مزایده 
) نوبت دوم( 

14
02
41
3 جلسه مجمع  عمومی عادی 

تعاون�ی                                                      ش�رکت  س�الیانه 
س�ازمان  کارگران  مس�کن 
اتوبوسرانی مشهد رأس 
روز   18/30 س�اعت 
پنجش�نبه مورخ 1400/4/10 در محل مس�جد امام هادی،خیابان امام هادی،میدان معراج مشهد 
برگزار می ش�ود. از کلیه اعضای محترم دعوت می ش�ود جهت اتخاذ تصمیم نس�بت به موضوعات 

ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
اعض�ای محترمی که ام�کان حضور آن ها در جلس�ه مذکور مقدور نمی باش�د می توانند حق رأی 
خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وکالتی 

هر عضو حداکثر سه رأی و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض�ای متقاض�ی اعطای نمایندگ�ی به همراه وکیل م�ورد نظر باید از س�اعت 10 صبح تا 12 ظهر 
روزهای دوش�نبه، سه شنبه و چهارشنبه 7، 8 و 1400/4/9 به محل دفتر شرکت واقع دربلوار توس 
می�دان معراج ،توس 41 ش�هید درودی 24 پالک 5 مراجعه تا پ�س از تأیید وکالت نامه های مزبور 

توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد:
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورت های مالی سال های 97 لغایت 99 شرکت

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 هیئت مدیره
4- انتخاب سه نفر هیئت تصفیه و یک نفر ناظر تصفیه بمدت 2 سال

5- تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه
6- اخذ تصمیم در خصوص الباقی زمین موقوفه

ف
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هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان اتوبوسرانی مشهد شماره دو40

آگهی دع�وت مجمع عمومی عادی س�الیانه نوبت اول ش�رکت 
تعاونی مسکن کارگران سازمان اتوبوسرانی مشهد شماره دو 

جلس�ه مجم�ع عمومی 
ش�رکت  فوق الع�اده 
تعاونی مسکن کارگران 
س�ازمان اتوبوسرانی مشهد شماره دو رأس ساعت 17 روز پنجش�نبه مورخ 1400/4/10 در محل مسجد 
ام�ام هادی،خیاب�ان امام هادی،می�دان معراج مش�هد برگزار می ش�ود. از کلیه اعض�ای محترم دعوت 

می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
اعضایی محترمی که امکان حضور آن ها در جلس�ه مذکور مقدور نمی باش�د می توانند حق رأی خود را 
ب�ه موج�ب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در ای�ن صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو 

حداکثر سه رأی و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س�اعت 10 صبح تا 12 ظهر روزهای 
دوش�نبه، سه شنبه و چهارش�نبه 7، 8 و 1400/4/9 به محل دفتر شرکت واقع در بلوار توس میدان معراج 
،توس 41 شهید درودی 24 پالک 5   مراجعه تا پس از تأیید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد:
دستورجلسه:

1- انحالل شرکت             2- تعیین مکان تصفیه
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هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان اتوبوسرانی مشهد شماره دو

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 
مسکن کارگران سازمان اتوبوسرانی مشهد شماره دو

ف
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س�ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه 
عمومی اجرای آیلندخیابان دانشگاه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزارنماید.کلی�ه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهادمناقصه 
گران وبازگش�ایی پاکت ها ازطریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(
ب�ه آدرس )www.setadiran.ir( انج�ام خواه�د ش�د والزم اس�ت مناقص�ه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضا 
الکترونیکی راجهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 

1400/03/27میباشد.
مهلت دریاف�ت اس�نادمناقصه:1400/4/7 مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد:1400/4/17 
زم�ان بازگش�ایی پاکت ه�ا:1400/4/19 مبلغ ش�رکت در مزای�ده:410/000/000 
ریال عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیک�ی )توکن(به ش�ماره 02141934 مرکز پش�تیبانی و راهبری س�امانه تماس 

حاصل نمایند. ف
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»آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان شماره 2000094575000001« نوبت اول

حسین دولت آبادی رئیس سازمان
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i n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9554 پنجشنبه 27 خرداد 1400 6 ذی القعده 1442 17 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 

علی آقامیرزایی در قایقرانی المپیکی شد   
مسابقه قایقرانی آب های آرام انتخابی المپیک در دریاچه آزادی برگزار شد که در این مسابقه تکلیف کاروان اعزامی به المپیک در رشته کایاک 1000 متر مشخص شد. به نقل از ایسنا با توجه به اینکه تنها پیمان 

قویدل حاضر به رقابت شد از این رو رقابت نهایی برگزار شد، که در پایان آقامیرزایی با ثبت زمان ۳ دقیقه و 47 ثانیه و 9۳صدم ثانیه اول شد و به عنوان قایقران اعزامی به المپیک معرفی شد.

دنیای ورزش

 سینا سپهر   شاگردان فرهاد مجیدی 
5روز دیگر باید در ورزشگاه آزادی به مصاف 
تیم فوتبال پدیده مشهد بروند. مالقات 
فرهاد مجیدی و مهدی رحمتی می تواند 
هـــواداران  بـــرای  را  فــراوانــی  جذابیت های 
استقاللی به دنبال داشته باشد،به ویژه 
اینکه استقالل برای کاهش فاصله خود با 
تیم های اول و دوم جدول رده بندی باید 

سه امتیاز این بازی از آن خود کند.

آبیهابدونخارجیها؟»
اما نکته قابل تأمل اینجاست که فرهاد 
مجیدی برای این دیدار مطمئناً با ترکیب 
متفاوتی به میدان خواهد رفــت، غیبت 
دیــابــاتــه و دیـــر اضــافــه شـــدن میلیچ به 
حضور  احــتــمــال  شــده  سبب  تمرینات 
بـــازی به  ــن  خــارجــی هــای استقالل در ای
پایین ترین حد ممکن برسد، البته ممکن 
است میلیچ در نیمه دوم بازی با پدیده 
به ترکیب استقالل اضافه شود به شرط 
اینکه از نظر روحی و روانی آمادگی الزم را 

داشته باشد.

تلخیهایفرهاد»
مــصــدومــیــت داریــــــوش شــجــاعــیــان، 
احمد  احتماالً  و  اسماعیلی  فرشید 
فرهاد  مصائب  دیــگــر  از  مــوســوی 

ــدار با پدیده خواهد بود. بــرای دی
ایــران  امـــروز ملی پوشان  هرچند 
به کشور برمی گردند اما مطمئناً 
با توجه به فشار بازی های تیم 
است  ممکن  بحرین  در  ملی 
مهدی قایدی به دلیل خستگی 

ناشی از حضور در اردوی تیم ملی 

قـــدرت حــضــور 90 دقــیــقــه ای در ترکیب 
باشد. نداشته  را  پدیده  برابر  استقالل 

نگاهبهدربیحذفی»
مالقات مجیدی و رحمتی پیش درآمــد 
دیدار بزرگ بعدی آبی ها با امیر قلعه نویی 
است، دیداری که به مراتب با حساسیت 
بیشتری نسبت بــه ایــن بـــازی رو بــه رو 
خواهد بود،از این رو فرهاد مجیدی در دو 
دیدار آتی خود فقط باید به پیروزی فکر 
کند چون در آستانه دربی حذفی پایتخت 
نتایج این دو بازی می تواند فضایی مطلوب 
را بین هــواداران استقالل برای وی فراهم 

ناکامی احتمالی ترکش های آورد و طبیعتاً 
نــامــطــلــوبــی را 
در  او  بــــرای 
بـــرخـــواهـــد 

داشت.

عضو تیم ملی والیبال ایران درخصوص 
حضور در لیگ والیبال کشور کره جنوبی 
گفت: طبق مکاتباتی که باشگاه کره ای 
با تیم مودنا داشت، به کره رفتم و بازی 
کردن را به نیمکت نشینی ترجیح دادم.

بردیا سعادت عضو تیم ملی والیبال ایران 
در گفت وگو با ایلنا دربــاره تجربه اش از 
همکاری با والدیمر آلکنو توضیح داد: کار 
کردن با ایشان تجربه بسیار خوبی است، 
ایشان یکی از بزرگ ترین و پر افتخارترین 
مربیان دنیا هستند و کار کردن با ایشان 
و بــه خصوص بــا مــا جــوان تــرهــا کمک 

می کند که بهتر و زودتر پیشرفت کنیم.
ســعــادت در خــصــوص اهــدافــش 
ــت: بـــرای اهــدافــم هیچ  بیان داشـ

زمـــــــــــان ســقــفــی 
تعیین نکرده ام و 
همیشه دوست 
به  رو  نگاه  دارم 

جلو داشته 

ــرای پیشرفت  بــاشــم و هــرچــقــدر جــا بـ
داشته باشم سعی می کنم با تالش و 

پشتکارم به آن نقطه برسم.

حضوردرلیگکره»
انــتــخــابــی مسابقات  ــفــرات  ن ــاره  ــ دربـ او 
المپیک گفت: من فقط می توانم سعی 
و تالشم را بیشتر کنم و تصمیم گیرنده 
ــای آلکنو اســت و  آخــر سرمربی تیم آق
یقیناً ایشان بهترین تصمیم را برای تیم 
می گیرند تا آماده ترین افراد به المپیک 
اعزام شوند. او درباره شایعات زیادی که 
برای حضورش در لیگ والیبال 
ایتالیا وجــود داشــت امــا به 
توضیح  رفـــت  جنوبی  کـــره 
داد: من با تیم مودنا ایتالیا 
قرارداد سه ساله امضا کردم 
ولی براساس قانونی که در لیگ 
کشور ایتالیا وجود دارد فقط 
4 بازیکن خارجی می توانند 
ــور هــمــزمــان بــازی  بــه طـ
بازیکنانی  طبق  کنند. 
که تیم مودنا امسال به 
فرصت  گرفته  خدمت 
بازی کمی به من می رسید و 
من هم اصال تمایلی به نیمکت نشینی 
ــدارم و دوســت دارم بــازی کنم پخته تر  ن

شوم و به تجربیاتم اضافه کنم. 
درخصوص  همین طور  ســعــادت  بــردیــا 
ــرد: جزو  اهــدافــش در آیــنــده عــنــوان کـ
کشورهای  لیگ های  در  بـــازی  اهــدافــم 
چون  اســت  روسیه  و  لهستان  ایتالیا، 
سطح باالیی دارند و بازیکنان بزرگی هم 

در این کشورها بازی می کنند.

پدیده؛ سد سخت برای آبی ها

دست های مجیدی برای امتیاز گرفتن پر نیست 
بردیا سعادت:  

برای اهدافم هیچ سقفی ندارم

گزارش قدس از اقدامات فدراسیون برای میزبانی و تغییر مربیگزارش قدس از اقدامات فدراسیون برای میزبانی و تغییر مربی
تیمملیدرپیچ»اسکوچیچ«تیمملیدرپیچ»اسکوچیچ«  

6 دوئل جذاب در دو روز
امشب و در دور دوم رقابت های یورو از ساعت ۱۸:00  اوکراین- مقدونیه به مصاف 
هم می روند. شوچنکو باید در این بازی جبران مافات شکست سنگین مقابل 
هلند را بکند و تیمش را به رقابت ها برگرداند.ساعت ۲0:۳0  هم دانمارک- بلژیک 
در کپنهاگ بازی می کنند. وایکینگ ها پس از تراژدی اریکسن حاال با روحیه 
بهتری به مصاف بلژیک مدعی می رود. ساعت ۲۳:۳0 هم هلند- اتریش بازی 
مهیج را به نمایش می گذارند.هر دو تیم بازی اول را با قدرت پیروز شده اند و دوئل 

صعود خواهند داشت.
اما جمعه ساعت ۱۷:۳0 سوئد- اسلواکی در حالی به میدان می روند که اسلواکی 
به طرز شگفت انگیزی در صدر قرار گرفته و سوئد برای ماندن در کورس باید 

صدرنشین را شکست دهد.
ساعت ۲0:۳0 هم کرواسی- جمهوری چک در گالسکو نبرد جان سخت ها را به 
نمایش می گذارند. وساعت ۲۳:۳0 هم می توانیم شاهد نبرد سنتی و کالسیک 
با حواشی همراه خواهد بود.  انگلیس- اسکاتلند در لندن باشیم که قطعاً 

انگلیس در این بازی می تواند صعود خود را قطعی کند.
در همین چارچوب فرانسه یک بر صفر آلمان را شکست داد. پرتغال سه بر 

صفر از سد مجارستان گذشت.

لوو: باید به آینده فکر کنیم
یواخیم لوو، سرمربی تیم ملی آلمان، پس از شکست ۱بر صفر تیمش مقابل 
فرانسه تأکید کرد تیمش همچنان از شانس صعود به مرحله بعد برخوردار است. 
با توجه به حضور پرتغال در این گروه، شرایط برای تیم 
یواخیم لوو دشوار شده اما او معتقد است که تیمش 

هنوز فرصت دارد تا در مسیر درست قرار بگیرد. 
او در پایان بازی به خبرنگاران گفت:»ما می دانستیم 
فــرانــســه روی ضــدحــمــالت خیلی خــوب اســـت. ما 
نمی توانستیم در همه لحظات آن ها را کامالً متوقف 
کنیم. خط حمله آن ها خیلی سریع است. می دانستیم 
که وقتی دست به ریسک بزنیم، فرانسه در ضدحمله 
خیلی خطرناک خواهد بود.باید به آینده فکر کنیم. 
در بازی امــروز شکست خوردیم اما هیچ چیز قطعی 
نیست. هرچیزی هنوز ممکن اســت. هنوز دو بازی 
دیگر باقی مانده و ما می توانیم در مسیر درست قرار 

بگیریم.«

پس از پیروزی برابر آلمان

دشان: این مسابقه نیمه نهایی یا فینال بود
دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، معتقد است که این تیم در پیروزی برابر آلمان در 

زمین بسیار راحت بود.
فرانسه موفق شد در نخستین دیدار خود در یورو، ۱ بر صفر برابر آلمان به پیروزی 
برسد. گل به خودی متس هوملس قهرمان جهان را پیروز این میدان کرد هر 
چند کیلیان امباپه و کریم بنزما دو گل دیگر هم برای فرانسه زدند که هر دو 

آفساید اعالم شد.
دشان پس از پایان مسابقه گفت: »این نخستین مسابقه ما بود اما می توانست 
نیمه نهایی یا فینال باشد. مسلم است که با توجه به گروهی که داریم گرفتن این 
سه امتیاز در اینجا موضوع بسیار مهمی است.با کیفیتی که تیم آلمان دارد، این 

پیروزی بسیار به نفع ما خواهد بود«.

خسارت 4 میلیارد دالری رونالدو به نوشابه ها
رفتار عجیب کریستیانو رونالدو در مورد بطری های نوشابه روی میز کنفرانس، 

تبعات سنگینی برای کوکاکوال به همراه داشته است.
بازار سهام در ساعت ۳ بعدازظهر در اروپا آغاز به کار کرد و در آن مقطع ارزش 
سهم کوکاکوال نزدیک به 56.۱0 دالر بود. ۳0 دقیقه بعد و هنگامی که کریستیانو 
رونالدو و فرناندو سانتوس وارد نشست خبری ورزشگاه پوشکاش بوداپست شده 
و ستاره پرتغالی آن جمالت را به زبان آورد، سهام کوکاکوال به پایین ترین قیمت 
خود رسیده و به رقم 55.۲۲ دالر در هر سهم تنزل یافت.ژست رونالدو و کنار 
گذاشتن بطری های نوشابه باعث افت شدید و ۱.6 درصدی این شرکت در بازار 
بورس شد. بدین ترتیب از نظر اقتصادی، کوکاکوال از ارزش ۲4۲ میلیارد دالر به 

۲۳۸ میلیارد دالر رسید و خسارتی 4 میلیارد دالری را متحمل شد.

گلر انگلیس یورو را از دست داد
سنگربان منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس به دلیل 
مصدومیت اردوی سه شیرها را ترک کرد.به گزارش »ورزش 
سه«، دین هندرسون دروازه بان ۲4 ساله منچستریونایتد 

و تیم ملی انگلیس به دلیل مصدومیت لگن، در نهایت 
اردوی این تیم را ترک کرد و رسماً یورو را از دست داد. او روز 
گذشته نیز به دلیل عدم ریکاوری نتوانست تمرین کند تا 
در نهایت با توصیه تیم پزشکی، نامش از فهرست انگلیس 
خارج شود. هندرسون به منچستریونایتد برای ادامه روند 

درمان باز خواهد گشت.
رامزدیل  آرون  کــرد  اعــالم  انگلیس  فوتبال  فدراسیون 
دروازه بــان ۲۳ ساله شفیلدیونایتد جانشین هندرسون 

خواهد شد. 

واکنش سرمربی پرتغال به رکورد دایی
سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال گفت: رونالدو یک سال و نیم دیگر فرصت دارد 
تا چهار یا پنج گل ملی دیگر به ثمر برساند.این موضوعی است که »فرناندو 

سانتوس« سرمربی تیم ملی پرتغال هم بارها درباره آن صحبت کرده است.
تازه ترین صحبت های سانتوس درباره رکورد گل های ملی جهان و نزدیک شدن 
رونالدو به علی دایی در پایان بازی با مجارستان بوده است. سانتوس در این 
خصوص گفت: من بارها گفته ام. رونالدو یک سال و نیم دیگر فرصت دارد تا 

چهار یا پنج گل به ثمر برساند. اگر متوجه نشوید خیلی عجیب خواهد بود.

لواندوفسکی زیر گیوتین انتقادها
شکست لهستان از اسلواکی حتی روبرت لواندوفسکی را نیز زیر تیغ تیز انتقادها 
قرار داد. نشریه “Przeglad Sportowi” به روبرت لواندوفسکی نمره ۳ از ۱0 را 
داد و او را همراه با شزنی ضعیف ترین بازیکن زمین عنوان کرد. در بخشی از 
مقابله انتقادی از لواندوفسکی آمده است: »باید این سؤال را مطرح کرد که 
حضور لواندوفسکی در زمین تصمیم درستی بود یا خیر؟ بله؛ به او پاس های 
مناسبی نرسید ولی دو بار هم که پاس مناسبی دریافت کرد، به بدترین شکل 

ممکن توپ را از دست داد«.

 واکنش مدافع سایپا 
 به شایعه حضورش 

در پرسپولیس
شایعاتی  بــه  سایپا  فوتبال  تیم  مــدافــع 
ــورد حــضــورش در  ــ ــن روزهــــا در م ــه ایـ ک
واکنش  اســت  شــده  مطرح  پرسپولیس 
نشان داد. ابوالفضل جاللی در گفت وگو 
با تسنیم درخصوص اینکه گفته می شود 
کادر فنی پرسپولیس تصمیم به جذب او 
برای فصل آینده گرفته  است، خاطرنشان 
کرد: در ابتدای فصل جاری و همچنین 
پرسپولیس  از  نیم فصل  تعطیالت  در 
پیشنهاد داشتم اما تحت قرارداد باشگاه 
سایپا بودم. االن هم حرفه ای نیست که 
صحبت  آینده  فصل  مــورد  در  بخواهم 

کنم.

حسن زاده سرمربی تیم 
فوتسال سن ایچ ساوه شد

به گزارش سرویس ورزش مدیران باشگاه 
ــروز محسن  ــ ــاوه دی فــوتــســال ســن ایـــچ سـ
ســرمــربــی خود  عــنــوان  بــه  را  زاده  حسن 
انتخاب کردند. حسن زاده که فصل قبل 
منصوری  شهید  فــوتــســال  تیم  هــدایــت 
قرچک را بر عهده داشت جانشین جواد 

اصغری مقدم در این تیم شد.

سعید  عزت اللهی: 

می خواهیم به رتبه اول 
آسیا  برگردیم

سعید عزت اللهی پس از صعود تیم ملی  
به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 
کـــرد: شــرایــط خیلی  اظــهــار  ۲0۲۲ قطر 
سختی داشتیم زیرا هوای بحرین خیلی 
گرم و شرجی بود اما خدا را شکر بچه ها 
بـــازی بــا همه وجــودشــان  در ایــن چهار 
رفتند و جنگیدند. ایران جزو قدرت های 
آسیاست. چندین سال تیم اول قاره بود 
اما اکنون تیم دوم شده است. قطعاً در 
آینده برای جبران می رویم و می خواهیم 

دوباره به رنکینگ اول آسیا بازگردیم.

چرا قایدی برنگشت؟
همراه  که  بود  بازیکنانی  از  یکی  قایدی 
اعضای تیم ملی به ایران برنگشت. درباره 
او شایعه شده که برای مذاکره با برخی 
رفته است.  امــارات  به  تیم های خارجی 
در اطالعیه ای که استقالل منتشر کرده، 
اردوی تیم ملی  پــایــان  ــا  آمـــده اســت: »ب
فوتبال ایران، مهدی قایدی با اجازه فرهاد 
مجیدی ۳ روز به استراحت می پردازد و 
سپس به تیم اضافه خواهد شد«. بر این 
اساس احتمال بازی کردن قایدی مقابل 

پدیده در روز ۳۱ خرداد ماه کم است. 

 ممنوعیت جدید 
برای سرآسیایی 

مجتبی سرآسیایی مربی مس رفسنجان 
که با دستور مستقیم و تأکید دکتر سعد 
به  ــران  ــ ای مــس  مــدیــر صنایع  محمدی 
به تمرینات مس کرمان  صــورت موقت 
پیوسته بود، باردیگر به مس رفسنجان 
ــزارش ســرویــس ورزش  ــ بــازگــشــت. بــه گ
شنیده ها حاکی از آن است که باوجود 
به  توجه  بــا  سرآسیایی  مجتبی  اینکه 
ــود بــا مس  تــعــهــدی کــه بــه قــــــرارداد خـ
رفسنجان داشته است به دنبال بازگشت 
بــوده  رفسنجانی  تیم  ایــن  تمرینات  بــه 
است اما به نظر می رسد از او خواسته اند 
که فعالً در تمرینات این تیم حضور پیدا 
نکند و گویا اختالفی بین طرفین به وجود 
آمده و باید دید چه سرنوشتی در انتظار 

مجتبی سرآسیایی خواهد بود.

 هشدار مظاهری 
به استقالل

دروازه بــان تیم استقالل تهران از شرایط 
مالی خود در این باشگاه ناراضی است. 
به گــزارش ایلنا، محمد رشید مظاهری، 
تهران  استقالل  فوتبال  تیم  سنگربان 
در هفته جاری به دلیل مشکالت مالی 
متعدد و عدم پرداخت مطالباتش طی 
نامه ای رسمی به باشگاه خواستار برطرف 

شدن این مشکل شد.
مظاهری روز گذشته همراه سایر بازیکنان 
استقالل با انتشار استوری به وضعیت 
ایــن باشگاه اعــتــراض کــرده بــود. فرهاد 
مجیدی در هفته گذشته اعالم کرده بود 
در صورت بروز ادامه مشکالت در نقل و 

انتقاالت فعالیتی نخواهد داشت. 

 همگام با یورو 2020

 سینا حسینی   تیم ملی فوتبال ایران 
ــازی خــود بــا یــک پیروزی  در آخــریــن ب
عــراق،  شکست  با  توانست  ارزشمند 
جواز حضور در مرحله بعدی مسابقات 
انتخابی جام جهانی را بدست آورد تا 
همچنان شانس راهیابی به رقابت های 
همزمان  باشد.  داشته  را  جهانی  جام 
با صعود تیم ملی حاال همه نگاه ها به 
سوم تیرماه دوخته شده تا در مراسم 
قرعه کشی مشخص شود کدام تیم ها 

با هم همگروه خواهند شد.

سیدبندیوشانسها»
ــره جــنــوبــی،  ــران، ژاپــــن، کـ ــ تــیــم هــای ایـ
ــارات،  امـ عربستان،  ــراق،  عـ اســتــرالــیــا، 
چین، ویتنام، سوریه، لبنان و عمان به 
این ترتیب  پیدا کردند.به  راه  دور بعد 
ایران و ژاپن در سید یک، کره جنوبی 
و استرالیا در سید ۲، عراق و عربستان 
در سید ۳، امارات و چین در سید 4، 
و  لبنان  و   5 سید  در  سوریه  و  عمان 
گرفت  قرار خواهند   6 در سید  ویتنام 
و قــرار است این تیم ها در دو گــروه 6 
کشی  قــرعــه  ــاه  م تیر  ســوم  روز  تیمی 

شوند.
از  شده  تعیین  پیش  از  مقررات  برابر 
به صــورت مستقیم  تیم  دو  گــروه  هر 
بهترین  و  راهی جام جهانی می شوند 
راه  آف  پلی  مرحله  بــه  هــم  ســوم  تیم 
بــا نماینده  بــایــد  پــیــدا خــواهــد کــرد و 
قبل  سال  چهار  کند.  بــازی  کونکاکاف 
تیم های ایران، عربستان، کره جنوبی و 
به جام جهانی صعود  ژاپن مستقیماً 
آف  پلی  راهـــی  هــم  استرالیا  و   کــردنــد 

شد.

گروهمرگخواهیمداشت؟»
اشــاره  بین،  ایــن  در  توجه  جالب  نکته 
درست کارشناسان صاحبنام منطقه در 
رسانه های خبری به احتمال شکل گیری 
گــروه مرگ بــود.در این تحلیل ها به این 
نکته اشــاره شده که کره جنوبی و ژاپن 
از قاره آسیا به جام جهانی  که معموالً 
این  در  دارد  احتمال  می کنند،  صعود 
مرحله با هم همگروه شوند؛ چرا که کره 
ایــن درحالی  جنوبی در سید ۲ اســت؛ 
است که ژاپن در سید یک قرار دارد و 
شاید این باعث شود تا یکی از دو تیم 
راهی جام جهانی نشود. تیم های سوریه، 
چین و ویتنام در سال های اخیر پیشرفت 
زیــادی داشته اند و می توانند برای همه 

قدرت ها دردسرساز شوند.

گروهاحتمالیتیمملی»
ایــران  ملی  تیم  در خصوص سرنوشت 
هم پیش بینی می شود، ایران، استرالیا، 
ــارات، عــراق، عمان و لبنان با هم در  امـ
یک گروه قرار بگیرند که البته این گروه 
هم با حضور تیم هایی چون استرالیا و 
عمان یکی از گروه های سخت به حساب 
می آید که صعود از آن بدون شک کار 
است  ممکن  بود.البته  نخواهد  راحتی 
تیم ملی ایران در گروه دیگر با غول های 
آسیا هم گروه شوند تا ایرانی ها در گروه 

مرگ مسابقات قرار گیرند.

میزبانی،قربانیسیاستهای»
ضدایرانی

با این اتفاقات یک نگرانی  اما همزمان 
ــواداران فوتبال  ــرای هــ ب ــزرگ دیگر نیز  ب
آیـــا در مرحله  ــران شکل گــرفــت کــه  ــ ای

انتخابی جام جهانی  رقابت های  بعدی 
محروم  میزبانی  امتیاز  از  ایـــران  بازهم 
خواهد شد یا اینکه ایرانی ها از این امتیاز 
هنوز  هرچند  کـــرد؟  خواهند  اســتــفــاده 
نشانه ای از میزبانی ایران در مرحله بعد 
وجود نــدارد، اما پیش بینی می شود از 
بی توجهی مدیران کنفدراسیون فوتبال 
قربانی  ایـــران  همچنان  پیداست  آسیا 

سیاست های ضد ایرانی خواهد بود. 
تفاوتی  بــی  مــاجــرای  ارتــبــاط  در همین 
ــه درخـــواســـت عــزیــزی  شــیــخ ســلــمــان ب
خادم می تواند یک نشانه جدید از این 
ماجرا باشد، گویا شهاب الدین عزیزی 
منامه،  در  اقامتش  دوران  طــی  خــادم 
دو بــار تــالش کــرد بــا رئــیــس بحرینی 
مالقات  قرار  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
بگذارد، اما شیخ سلمان حاضر به دیدار 
با رئیس فدراسیون فوتبال ایران نشد. 
از  هنوز  سلمان  شیخ  می رسد  نظر  به 

دعوت رد شده اش دلخور است.
شیخ سلمان، پیش تر در ماجرای اعتراض 
ایــران به میزبانی بحرین در رقابت های 
انتخابی جام جهانی، رئیس فدراسیون 
بــرگــزاری جلسه در  بــه  را  ایـــران  فوتبال 
مالزی دعــوت کــرد. عزیزی خــادم اعالم 
 AFC کرد حاضر نیست تنها و با هزینه
به منامه برود و خواهان سفر با هیئت 
همراه شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
گفت که تنها با هیئت همراه به مالزی 
می رود و خواهان مالقات گروهی بود که 
شیخ سلمان این خواسته را نپذیرفت. 
حــاال نیز به نظر می رسد شیخ سلمان 
لج کرده باشد و حتی درخواست مالقات 
خصوصی شهاب الدین عزیزی خادم را 

رد کرد.

اسکوچیچ می ماند؟
بــا گمانه زنـــی در خصوص  امـــا هــمــزمــان 
گروه بندی مسابقات انتخابی جام جهانی 
منطقه آسیا،ماجرای اتمام قــرارداد دراگان 
فــوتــبــال سبب  فــدراســیــون  ــا  ب اسکوچیچ 
این  فــراوانــی در  شــد حــرف و حدیث های 
خصوص شکل بگیرد تا حدی که یکی از 
چالش های جدی میان منتقدان و موافقان 
این مربی و سیاست های فدراسیون فوتبال 
البته  گیرد.  اوج  اجتماعی  شبکه های  در 
ایــن خصوص  در  فوتبال  فدراسیون  هنوز 
موضع گیری رسمی انجام نــداده به همین 
دلیل بازار شایعات بسیار داغ است. اما در 
برابر این نظریه منتقدان با اشاره به تغییراتی 
که در کادر فنی تیم ملی عراق صورت گرفته 
است، تأکید دارند ایران برای صعود قطعی 
به سراغ یک سرمربی بزرگ برود تا بتوانیم 
با آرامش خاطر به مرحله پایانی جام جهانی 
منتظر  باید  تفاسیر  ایــن  با  کنیم.  صعود 
فدراسیون  گیری  و موضع  رسمی  واکنش 
تا متوجه شویم در مرحله  فوتبال باشیم 
ــرار اســـت مسئولیت  بــعــدی چــه کسی قـ

هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد.
در همین زمینه رئیس فدراسیون فوتبال در 
مــورد ادامــه حضور اسکوچیچ گفت: حاال 
باید جلوتر برویم و این کاری است که باید 
اسکوچیچ  آقــای  رئیسه.  هیئت  در  بــرود 
زحماتش قابل قدردانی است. ما به ایشان 
احترام می گذاریم . تا امــروز تمام قد همه 
کنار هم بودیم و این را قطعاً هیئت رئیسه 
تمام  قــــراردادش  اینکه  می گیرد.  تصمیم 
شده، بله؛ اما فدراسیون مبنای تصمیماتش 
جمعی اســت. آقــای اسکوچیچ هم خیلی 

زحمت کشیدند.
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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

بنسلمانبرایخروجآبرومندانهازجنگیمنبههردریمیزند

قهوه تلخ سعودی!
 علوی تحوالت این روزهای یمن موقعیت 
دشواری را برای محمد بن سلمان، ولیعهد 
ســال از  عربستان ایــجــاد کــرده اســت. 6 
فتح سه هفته ای همسایه جنوبی  رؤیای 
سعودی می گذرد و ریاض، هر چه بیشتر 
در باتالق یمن گیر کرده و از هیچ تالشی 
برای خروج از آن دریغ نمی کند. در همین 
راســـتـــا، یــک منبع ســعــودی ادعـــا کــرد: 
ولیعهد عربستان حاضر شده در مقابل 
مراکز  به  حمالت  پایان  و  یمن  آتش بس 
دولــت  بــه  جــدیــدی  امتیازهای  ســعــودی، 
صنعا بدهد. به گزارش فارس، یک منبع 
لیکس«  »سعودی  به  سعودی  عالی رتبه 
گفت: محمد بن سلمان برای راضی کردن 
دولت نجات ملی یمن در صنعا به توقف 
نشستن  و  ســعــودی  بــه  نظامی  حمالت 
بر سر میز مذاکره، حاضر به امتیازدهی 
جدیدی شده و آن را به اطالع میانجی های 
که  منبع  ایــن  اســت.  رسانده  بین  المللی 
عمانی  افــزود: هیئت  نشده  فاش  نامش 
این  کــرد  ــرک  ت را  صنعا  پیش  هفته  کــه 
انصارهللا  اطــالع  به  را  جدید  امتیازدهی 

ــا پــرداخــت  ــت. بــن ســلــمــان ب رســانــده اسـ
ده ها میلیارد دالر به صنعا برای بازسازی 
مناطق تحت نفوذ و شناسایی حاکمیت 

آن ها در شمال یمن موافقت کرده است. 
این  از  این گزارش آمده: صنعا  ادامه  در 
گفته  امــا  کــرده  استقبال  امتیازدهی ها 

نیز  الحدیده  بندر  و  صنعا  فرودگاه  باید 
بازگشایی شوند. در ادامه تحوالت در این 
باره، وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: تیم 
لندرکینگ، فرستاده این کشور در یمن به 
ریاض خواهد رفت تا با مقام های دولت 
مستعفی یمن و عربستان دیدار و رایزنی 
ــاره  ــزارش، وی درب کند. بــر اســاس ایــن گـ
به  انسانی  کمک های  ورود  و  آتــش بــس 

یمن بحث و گفت وگو خواهد کرد.
الــحــوثــی،  عــلــی  محمد  ــال،  حـ همین  در 
عضو شورای عالی سیاسی دولت نجات 
ــورت پاسخ  ــالم کـــرد در صـ مــلــی یــمــن اعـ
میانجی گری  بــه  ســعــودی  ائــتــالف  مثبت 
برای  ممانعتی  پاسخ  های صنعا،  و  عمان 
از سرگیری مذاکرات در قطر نمی بیند. به 
در  عمانی  هیئت  رسانه ای،  منابع  اعــالم 
سفر به صنعا و دیدار با رهبران جنبش 
انصارهللا چهار مسئله برقراری آتش بس، 
ورود به مذاکرات صلح با طرف های یمنی، 
ورود کشتی های حامل فراورده های نفتی 
بازگشایی  همچنین  و  الحدیده  بندر  به 

فرودگاه صنعا را بررسی کرده است.

اردوغان:

با ایران و روسیه برای رونق 
قره باغ همکاری می کنیم

ترکیه  رئــیــس جــمــهــور 
بـــا اشـــــاره بـــه فرصتی 
کـــه پـــایـــان درگــیــری هــا 
بــــــرای  قـــــــره بـــــــاغ  در 
همکاری های منطقه ای 

ــرده، طـــرح شــش جــانــبــه ای را بــرای  ــ فــراهــم ک
بازسازی این منطقه پیشنهاد داد. به گزارش 
خــبــرگــزاری تـــاس، رجــب طیب اردوغــــان در 
خود  آذربایجانی  همتای  با  خبری  نشست 
در شهر شوشا گفت: ما پیشنهاد داده ایم در 
قالب بستر شش جانبه ای با مشارکت روسیه، 
جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و 
ایران همکاری کنیم. ما می خواهیم این منطقه 
را بر اساس این چارچوب، رونق دهیم. اردوغان 
جمهوری  و  ترکیه  شـــد:  مــدعــی  همچنین 
آذربایجان اقدامات الزم برای جلوگیری از وقوع 
یک فاجعه دیگر در منطقه قره باغ را انجام 

خواهند داد.

در س انفجار یک خــودرو بمب گذاری شــده 
ونزوئال،  نزدیکی مرز  پادگان کلمبیا در  یک 

دست کم ۳6 نفر را زخمی کرد.
گـــزارش داد: س پــرس  خــبــرگــزاری آسوشیتد 

ساالنه شمار زیادی سالح در ارتش آمریکا 
ناپدید می شود که بعضاً به دست سارقان و 

باندهای خالفکار می افتد.
آغاز دوباره س از  و نقل سوریه  وزارت حمل 

به  دمشق  فــرودگــاه  از  پــروازهــای مستقیم 
مقصد دبی و شارجه در هفته آینده خبر داد.

نظامیان رژیم صهیونیستی صرفاً به دلیل س
احتمال تالش یک زن فلسطینی برای حمله 
به  آن ها در شمال شرق قدس اشغالی او را به 

شهادت رساندند.
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تشکیل عجیب ترین کابینه رژیم صهیونیستی
با رأی اعتماد نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی موسوم به کنست به 
کابینه ائتالفی جدید این رژیم به نخست وزیری نفتالی بنت، سرانجام طلسم 
12 ساله سلطه بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود بر جایگاه نخست وزیری و 
عرصه قدرت و حکمرانی در سرزمین های اشغالی فلسطین به سر آمد. جدال 
بر سر ماندن یا رفتن نتانیاهو در دو سال گذشته موجب شکل گیری بحران 
سیاسی بزرگ و الینحلی در جامعه صهیونیستی شده بود که این بحران، 
موجبات برگزاری چهار انتخابات زودهنگام و به تبع آن، تشکیل کابینه های 
ناپایدار را در عرصه داخلی رژیم اسرائیل ایجاد کرده بود. اما امروز دشمنان 
بنیامین نتانیاهو به پیروزی بزرگی دست یافتند و توانستند پس از سال ها 
مبارزه، وی را از سمت نخست وزیری خلع کنند. دولتی که هفته جاری در 
تل آویو تشکیل شد، در واقع یکی از نامتجانس ترین کابینه های تاریخ رژیم 
اسرائیل بوده که از لحاظ سیاسی، از چپ گراترین ها تا دست راستی ترین ها 
را در خود جای داده است. نکته خنده دار و عجیب دیگر ماجرا این بوده که 
نفتالی بنت، به عنوان رهبر حزب تندرو یمینا که هفت کرسی در کنست 
اسرائیل دارد، توانست تنها 6 نماینده حزب متبوع را با خود همراه کرده و 
نخست وزیر شود. به عبارت دیگر، فردی که تنها یک بیستم پارلمان را در 
اختیار داشت، امروز در اسرائیل دولت تشکیل داده است؛ امری که تقریباً 

در دنیا بی سابقه است.
از طرف دیگر، یائیر الپید رهبر حزب یش عتید که از رقبای نفتالی بنت 
محسوب می شود، با 1۷ کرسی در پارلمان پذیرفت دو سال نخست وزیری را 
به رئیس حزب یمینا بسپارد و نوعی از خود گذشتگی نشان داد که همه این 
تالش ها تنها برای این بود که از شر دیکتاتوری بنیامین نتانیاهو خالص شوند.
نکته مهم دیگر هم این است گیدئون صعر، مخالف جاه طلبی های نتانیاهو 
که به تازگی از حزب لیکود جدا شد و حزب امید نوین را تشکیل داد، به 
عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده است. با توجه به اختالفات گسترده 
او با نتانیاهو، به نظر می رسد یکی از دستورکارهای محوری صعر، به جریان 
انداختن دوباره پرونده فساد نخست وزیر سابق خواهد بود که به دنبال این 
اقدام، به احتمال بسیار قوی بنیامین نتانیاهو را به زندان خواهد فرستاد. از 
شواهد و قرائن برمی آید دولت جدید اسرائیل با توجه به ترکیب خاص خود 
نمی تواند راست گرایانه عمل کند؛ بلکه مجبور به اتخاد رویکری میانه  است 
تا بر اثر آن بتواند همراهی جامع و کاملی با جو بایدن، رئیس جمهور کنونی 
ایاالت متحده آمریکا داشته باشد. از طرفی هم با توجه به اختالفات داخلی 
آن ها، احتمال فروپاشی کابینه نیز وجود دارد. اما اگر برای بار چندم دولت 
رژیم اسرائیل فرو بپاشد نیز همچنان نفتالی بنت نخست وزیر خواهد بود و 
انتخابات زودهنگام برگزار می شود و از همین رو باید گفت فعالً چشم اندازی 

برای بازگشت نتانیاهو به قدرت دیده نمی شود.
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 علوی  در شرایطی که یخبندان بر روابط بین روسیه 
و آمریکا حاکم است، رئیسان جمهور این دو کشور در 
ژنو سوئیس با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش فارس، 
از ورود به »ویال ال گرانژ« محل  والدیمیر پوتین پس 
بایدن  با  کــرد نشست  امــیــدواری  ــراز  اب ایــن نشست، 
به  دیــدار چهره  بایدن هم گفت:  باشد.  نتیجه بخش 
دیمیتری  در همین حال،  بهتر است.  چهره همیشه 
پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با محکوم کردن تمایل 
این  گفت:  روســیــه،  کــردن  محدود  بــرای  آمریکایی ها 
گونه اظهارات پیش از دیدار رئیسان جمهور دو کشور، 
مخرب و غیرسازنده است. گرچه تا لحظه تنظیم خبر 

گزارشی از مذاکرات چند ساعته پوتین و بایدن منتشر 
نشده، اما برآوردها حاکی از بی نتیجه بودن این دیدار 
است. در همین راستا، سفیر روسیه در چین تصریح 
کرد: احتماالً پیشرفتی در مذاکرات امروز)چهارشنبه( 
رؤسای جمهور ایاالت متحده و روسیه حاصل نخواهد 
شـــد. آنــــدری دنــیــســف در ایـــن خــصــوص گــفــت: ما 

واقع بین هستیم و انتظار نتایج غیرممکن را نداریم.
جمهور  رئیسان  حضور  با  همزمان  حــال،  همین  در 
روسیه و آمریکا در ژنو، تدابیر امنیتی شدیدی در این 
بایدن  و  پوتین  شهر حاکم شده است. هیئت همراه 
نیروی  و هزار  نفر هستند  از ۸۰۰  بیش  این سفر  در 

زمان  در  را  ژنــو  امنیت  پلیس،  مأمور   ۹۰۰ و  امنیتی 
دیدار دوجانبه تأمین می کنند. همچنین نیروی هوایی 
از  ایتالیا  و  فرانسه  هوایی  نیروی  کمک  با  سوئیس 
نزدیک محافظت از حریم هوایی شهر ژنو را بر عهده 
دارند. یک سیستم دفاع هوایی هم در دریاچه ژنو در 

نزدیکی محل اصلی دیدار مستقر شده است.

گزارش

پوتینوبایدندرشهرژنوبایکدیگرمذاکرهکردند

دیپلماسی با خنده های سرد!
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