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سخنگوی قوه قضائیه :
 قرار جلب متهمان 

غیر آمریکایی ترور شهید 
سلیمانی صادر می شود

 جهانبخش 
در گفت و گو با قدس:

 ثابت می کنیم فوتبال ما 
از آسیا جدا شده است

شهریور10

تأسیس قرارگاه 
پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء
در سال 1371

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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چهارشنبه  ۱۰شهریور ۱4۰۰     ۲3محرم الحرام ۱443      ۱ سپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 96۱۱     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحــه ویژه خراســان   

نظر کردهرواق2
مجلس عزای قافله ساالر شهیدان در محرم وقتی رنگ و بوی خاصی 

می گیرد که پیرغالمان سیدالشهدا)ع( حضور داشته باشند و با محاسن 
سفید و نفس حقشان شور مجلس را دوچندان کنند. امسال ولی...

روایتی از  زندگی حاج ماشاءهللا نجار، خادم الرضای دیار کریمان

کارشناسان از شرط اجرای نسخه وزیر بهداشت برای درمان کرونا  می گویند 

تعطیلی واقعی، قرنطینه هوشمند
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پس از 20 سال اشغال 
تمام نیروهای نظامی آمریکا با 
هواپیما از افغانستان خارج شدند

خروج 
آخرین یانکی

بررسی جزئیات الزام های اجرای 
قانون تولید و تأمین مسکن

 باید نان مسئوالنِ 
متخلف آجر شود
سریال های جدید پلتفرم ها 
در حال بازتولید چه تصویری 
از انسان و جامعه ایرانی است؟

»نمایش خانگی« 
علیه خانواده!

دکتر جعفر قنادباشی 
 در گفت وگو با قدس:
تونس به سمت 
سکوالریسم 
خواهد رفت
خراسان

تحویل معادل 8500 میلیارد 
تومان ارز یارانه ای به سه شرکت 
کاغذی، بدون همراهی برخی 
مسئوالن بانکی شدنی است؟
پیدا کنید 
پرتقال فروش را...

»مال هبت اهلل« مسیر »مرسی« 
و »غنوشی« را می رود؟

مهدی زارع
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مزایده تفاله گوجه فرنگی 
ش��رکت س��امان بازار رضوی به شماره ثبت 855 و شناس��ه ملی 10380099797 در نظر دارد تفاله گوجه فرنگی خط تولید رب خود را از 

طریق مزایده به فروش برس��اند.
متقاضی��ان م��ی توانن��د جهت دریافت پاکات ارائه قیمت پیش��نهادی خود از تاریخ 1400/6/10 تا 1400/6/16 در روزهای کاری از س��اعت 8 الی 15 به 

آدرس ش��رکت واقع در مش��هد، بزرگراه آس��یایی، مقابل بیمارس��تان رضوی، ش��رکت س��امان بازار رضوی، واحد تدارکات   مراجعه  نمایند.
سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال می باشد که بصورت چک بانکی تضمین شده یا واریز به حساب بانک در وجه شرکت سامان بازار رضوی 

می بایس��تی تهیه گردد. هزینه آگهی و کارشناس��ی به عهده برنده مزایده می باش��د و ش��رکت در رد یا قبول هریک از پیش��نهادات مختار اس��ت.
در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 05136576364 تماس   حاصل   فرمایید.  

          آگهی مناقصه عمومی
              مناقصه شماره 14015 

شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد مقدار 48/000 متر مربع عایق پلی اتیلنی صنعتی مورد 
نیاز خود )جهت استفاده در تولید باتری( را با شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از 
شرکت های واجد شرایط تدارک نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و 

تحویل پاکت های مربوط به مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.
بانکی معادل 5درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت دربسته*ارائه سابقه فعالیت،  *ارائه ضمانتنامه 
اساسنامه، روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره*تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 
5 روز از انتشار آگهی*آخرین مهلت ارسال پیشنهادات : ساعت 15 روز سی ام از انتشار آگهی*بهای 
سپه  بانك   1177800626802 طالیی  جاري  حساب  به  واريز  ريال   200/000 مبلغ  مناقصه:  اوراق 
شعبه شهید چمران کد 1177 بنام شركت توسعه منابع انرژی توان *محل تهیه اسناد و تحویل 
شرکت  بابایی،  شهید  بزرگراه  ابتدای  نوبنیاد،  میدان  به  نرسیده  پاسداران،  خیابان  پیشنهادات: 
-22586221 تماس  خارجی-شماره  بازگانی  بازرگانی*مدیریت  معاونت  توان،  انرژی  منابع  توسعه 

22540523-22566242- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده امضا مشروط مخدوش ودارای سپرده 
کمتر از میزان مقرر کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهاد هایی که پس از انقضای مهلت 
مقرر در آگهی واصل شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نخواهد شد.*شرکت توسعه منابع انرژی توان در 
رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.- سایر اطالعات و جزییات مربوط به این مناقصه در 

اسناد مناقصه مندرج می باشد.                                      
 شرکت توسعه منابع انرژی توانشناسه آگهی 1182873 م الف 10066

ش�رکت توس�عه منابع انرژی توان
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آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران

اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی

اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی در نظر دارد 
مناقص�ه  تجدی�د  مناقص�ات،  برگ�زاری  قان�ون  اس�اس  ب�ر 
عموم�ی ی�ک مرحله ای ارائ�ه خدمات نگه�داری و راهبری 
تاسیس�ات حرارت�ی و برودت�ی فرودگاه مش�هد به ش�ماره نیاز 
س�تاد 2000001578000007 را از طری�ق س�امانه ت�دارکات 

الکترونیک�ی دول�ت برگ�زار  نمای�د.
کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقص�ات از دریافت اس�ناد مناقصه 
ت�ا ارائه پیش�نهاد مناقصه  گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد(  به آدرس
 www.setadiran.ir انج�ام خواه�د ش�د و الزم اس�ت مناقصه  
گ�ران در صورت ع�دم عضویت قبل�ی، مراحل ثب�ت  نام در 
س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.
ش�رکت ها می بایس�ت دارای توانمندی و س�وابق کاری اجرا 

ش�ده مش�ابه در خصوص موضوع مناقصه باش�ند .
1- تاری�خ انتش�ار مناقص�ه در س�امانه تاری�خ 1400/06/09 

می باش�د.
2- مهل�ت زمان�ی دریاف�ت اس�ناد مناقصه از س�ایت  س�اعت 

19/00 م�ورخ  1400/06/14

3- مهلت زمانی ارس�ال پیش�نهادات تا س�اعت 10 روز ش�نبه 
1400/06/27

ش�نبه  روز   12 س�اعت  پاکت ه�ا  بازگش�ایی  زم�ان   -4
1400/06/27

جه�ت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و 
ارائه پاکت های »الف« با ش�ماره و آدرس ذیل تماس حاصل 
گردد . ش�ایان ذکر است جهت بازدید در بازه 1400/06/14 
ت�ا مهل�ت ارائ�ه پیش�نهادات و ب�ا هماهنگ�ی قبل�ی با ش�ماره 

33108800 الزامی می باش�د .
آدرس مح�ل تحوی�ل پ�اکات ال�ف : دبیرخانه ف�رودگاه بین 
المللی ش�هید هاش�می نژاد مش�هد روبروی ترمینال خارجی 

جنب س�اختمان ش�ماره 2
  ش�ماره تماس :051-32400001-7

اطالعات تماس س�امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 
س�امانه : 

مرکز س�امانه 27313131
دفت�ر ثب�ت ن�ام :85193768-88969737

                                                                                                     شناس�ه آگهی 1182127   م الف 4323
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آگهی مناقصه عمومی
شماره 2000001403000130مورخ 1400/6/7مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 98 سال 1400

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به: اجرای بخشی از خط انتقال آب و مخازن بین راهی 
۲۰۰ متر مکعبی مجتمع یخفروزان شهرستان احرار از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار نماید . کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط ، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل:32.825.976.064  ریال 
ج(مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل : 1.641.298.803ریال می باشد 

د( مدت اجرای کار: 8 ماه 
ه( دستگاه نظارت: مجری طرح های آبرسانی ملی 

و( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ز( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد 
مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های 

مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت ۱۹ مورخه1400/6/18

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۸ صبح مورخه1400/6/30
 زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۱۰ صبح مورخه1400/6/30

سایت :www.abfaazarbaijan.ir                                                                                                                   شناسه آگهی 1183459
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مؤسســه فرهنگی قدس درنظر دارد یک باب مغازه ســرنبش خیابــان میالد واقع 
در بلوارســجاد به متراژ حــدود ۱۶۰ مترمربــع را از طریق مزایده بــه رهن اجاره 
بدهــد. متقاضیان بــرای بازدید و تحویل پیشــنهاد قیمت می تواننــد به آدرس 
 بلوار ســجاد روزنامه قدس حداکثر تا تاریخ شــنبه ۱۳ شــهریور اقــدام فرمایند.
ضمناً مؤسسه بنا به صرفه و صالح خود می تواند به قبول و رد هر پیشنهاد اقدام نماید. 

هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
مؤسسه فرهنگی قدس

آگهی مزایده 

رفتار زیبای بانوی طالیی کاروان پارالمپیک کشورمان هنگام دریافت مدال خبرساز شد

جوانمردی »ساره«
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  قاضی زاده 
هاشمی هم معاون 
رئیس جمهور شد 
حجت االسالم 
والمسلمین 
سیدابراهیم رئیسی 
طی حکمی، امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی 
را به عنوان معاون 
رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد شهید و امور 
ایثارگران منصوب کرد. 
قاضی زاده هاشمی 
در دوره های نهم و 
دهم نماینده مشهد در 
مجلس شورای اسالمی 
بود و در دوره یازدهم، 
به مدت یک سال نایب 
رئیس مجلس بود. 
قاضی زاده در انتخابات 
ریاست جمهوری 
از رقبای رئیسی 
محسوب می شد و 
حدود یک میلیون رأی 
بدست آورد. 

خبر

انتصابات جدید

مهدی خالدی    می گویند 
ــدر دارد و  ــ ــزار پ ــ ــروزی هـ ــ ــی ــ »پ
شکست یتیم است«. سال 92 
که حسن روحانی بر صندلی 
پاستور تکیه زد، در درون جریان 
اصــاح طــلــب هــرکــســی تــاش 
داشت تا تکه ای از این پیروزی را به نام خود بزند، 
ولی پس از شکست سنگین در انتخابات اخیر، 
ایــن رفاقت خیلی سریع به رقابت کشیده شد. 
صف آرایی دو برآیند در انتخابات ریاست جمهوری 
1400 شکستی شد که حاال هیچ کس حاضر نیست 
مسئولیت آن را بر عهده بگیرد؛ کارگزاران )نزدیک 
بــه مشی مــرحــوم هاشمی رفسنجانی( و حزب 
منحله مشارکت که حاال در قالب حزب اتحاد ملت 
)از مریدان محمد خاتمی( فعالیت خود را ادامه 

می دهند، دو سر این نزاع درون گفتمانی هستند.
به نظر می رسد کارگزاران از رئیس دولت اصاحات 
عبور کرده و سازوکارهای اجماعی آن ها که بافاصله 
پس از تشکیل، تسخیر تندروهای ایــن جریان 
می شود را نیز قبول ندارند، ولی خأل رهبر معنوی 
و سیاسی به شدت در این حزب حس می شود. در 
این بین برخی معتقدند علی الریجانی می تواند 
آن فردی باشد که کارگزارانی ها به دنبالش هستند. 
رئیس سابق مجلس نیز مدت هاست چرخش های 
سیاسی خود را آغاز کرده و اکنون البته مشخص 
نیست در کفه تــــرازوی کـــدام تفکر سیاسی و 
جریانی ایستاده است! اما اینکه الریجانی در دوره 
پساروحانی از چنین ظرفیتی بــرخــوردار بــوده که 
بتواند جا پای هاشمی رفسنجانی بگذارد و در قامت 
پدر معنوی اصاح طلبان میانه رو ظاهر شود، خود 

سؤال بزرگی است. 

نیاز ابزاری اصالح طلبان و الریجانی به همدیگر  ◾
حمید رســایــی سیاستمدار اصــول گــرا در پاسخ 
به این پرسش ما می گوید: اصاح طلبان پس از 
فتنه ســال ۸۸ وقتی متوجه اشتباه خــود شدند 
کــه کــامــاً در آغـــوش دشمنان قــســم خــورده این 
ملت بــودنــد، امــا از آنجا که دچــار ضعف شدید 
ایدئولوژیک، مبانی غلط در شیوه حکمرانی و آلوده 
به برخی مفاسد بودند، جرئت و تــوان بازگشت 

از ایــن مسیر را نداشتند، بــرای همین به دنبال 
ــاره ای بودند تا بتوانند در ساختار  یک رحــم اجـ
سیاسی کشور و در ارکـــان قــدرت باقی بمانند. 
نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس در این باره افزود: 
هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی دو شخصیتی 
بودند که اصاح طلبان برای مشروعیت سیاسی و 
بهره مندی از قدرت درون حاکمیت به آن ها نیاز 
داشتند. پس از مرگ هاشمی، یکی از مهم ترین 
تکیه گاه های آن ها از بین رفت اما به دلیل حضور 
در دولت روحانی، همچنان حضورشان را حفظ 
ــزود: از طرفی علی الریجانی که در  کردند. وی اف
مقابله با دولت احمدی نژاد و بعد از آن در حمایت 

از روحانی، با این طیف سیاسی هم مسیر شده 
بــود، وقتی جایگاه خــودش را در بدنه اجتماعی 
همسو با انقاب، از دست رفته دید و از طرف دیگر 
با نبود هاشمی، نیاز اصاح طلبان به تکیه گاهی 
که درون نظام جایگاه و پایگاه داشته باشد را حس 
کــرد، کوشید بتواند جایگزین هاشمی در این 
طیف سیاسی باشد. در حقیقت اصاح طلبانِ 
تجدیدنظرطلب به الریجانی نیاز دارند و الریجانی 
به آن هــا. هر یک از این دو به دیگری نگاه ابــزاری 
دارد و تنها چون رویکرد هر دو دستیابی به قدرت 
است، یکدیگر را تحمل می کنند. رسایی در انتها 
تأکید کرد: الریجانی هرگز نمی تواند یک جایگزین 

خوب برای جای خالی هاشمی باشد؛ نه از سابقه 
او برخوردار است و نه  ریشه او را در بدنه مدیریتی 
کشور دارد. مضافاً که هاشمی از حمایت بدنه 
اجتماعی برخوردار بود و شخصیتی کاریزماتیک 
داشت، اما الریجانی ها اساساً از این مقبولیت در 

بدنه جامعه برخوردار نیستند.

الریجانی به دنبال جریان سوم ◾
اکبر منتجبی از فعاالن اصاح طلب هم در گفت وگو 
با ما، اینکه الریجانی بتواند به عنوان جایگزین 
هاشمی رفسنجانی مطرح شــود را بسیار بعید 
می داند و می گوید: او ممکن است حمایت بخشی 
از جریان اصاحات را داشته باشد، ولی این ظرفیت 
را نــدارد که در قامت رهبر معنوی عمل کند. این 
فعال سیاسی افزود: دلیل مهم و مؤید این موضوع 
هم این است که ایشان اصاً اصاح طلب نیست. 
وقتی چهره هایی مانند سیدمحمد خاتمی، موسوی 
خویینی ها، حسن خمینی و حتی با اغماض حسن 
روحانی هستند، طبیعتاً چهره های اصاح طلب و 
حتی افراد میانه رو با وجود اختافات، بعید است 

روی الریجانی به اجماع برسند. 
وی توضیح می دهد: این ظرفیت که یک جریان 
سیاسی اصاح طلب پشت ایشان قــرار بگیرد و 
هرچه بگوید را سند بداند، این در یک معامله و 
نه معادله سیاسی اتفاق می افتد. یعنی یک بده 
بستان، چون الریجانی هم احساس می کند صدا 
و حرفش متفاوت با بخش زیادی از اصول گرایان 
شده. اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است 
که شاید رئیس سابق مجلس هم بدش نیاید که 
یک جریان سوم را راه انــدازی کند. تشابهی هم که 
بین مرحوم هاشمی و الریجانی دیــده می شود، 
در همین نکته نهفته اســت؛ یعنی ایــشــان هم 
می خواست بین دو جریان حرکت کند و یک راه 
سوم باشد. به گفته وی، در حال حاضر با توجه به 
ناکارآمدی دو جریان اصول گرا و اصاح طلب این 
استعداد در جامعه برای ایجاد این جریان سوم با 
شعار نه اصول گرا، نه اصاح  طلب یا نه افــراط، نه 
تفریط وجود دارد. جریانی که خود پاکدست باشد 
که البته با توجه به سابقه خانواده الریجانی در این 

مورد ماحظات بسیاری است. 

نگاهی به بحران اصالح طلبان در دوران پساروحانی 

 ردای رهبری اصالحات 
بر تن الریجانی می نشیند؟

خبرخبر
روزروز

ارجاع سه شکایت از روحانی به قوه قضائیه  ◾
نایب رئیس کمیسیون اصــل 90 مجلس از ارجــاع سه 
شکایت ایــن کمیسیون از رئیس جمهور سابق به قوه 
قضائیه خبر داد. به گفته نصرهللا پژمان فر نخستین پرونده 
درباره موضوع بورس، دومین پرونده درباره مداخات ارزی 
از سوی رئیس و برخی مقامات ارشد دولت سابق و سومین 
پرونده هم درخصوص بحث مسکن و ترک  فعل هایی که از 
سوی مسئوالن دولت گذشته رخ داده تشکیل شده است. 

توصیفات حدادعادل از رئیس جمهور ◾
غامعلی حــداد عــادل رئیس شــورای ائتاف نیروهای 
انقاب در پیامی بر اهمیت کمک به دولت سیزدهم 
تأکید کرد. حداد عادل در پیام خود تصریح کرد: مردم 
وقتی آیــت هللا رئیسی را در فــردای پس از شکل گیری 
ــت، در گرمای 47 درجــه خوزستان در میان مردم  دول
خونگرم و رنجدیده اهواز و روستاهای اطراف آن می بینند 
به یاد شهید رجایی و ساده زیستی و پرکاری او می افتند. 

اعتراف به همکاری حبیب اسود با عربستان  ◾
مستند »صلح فقط برای من« با موضوع اقدامات ضد ایرانی 
مقامات سوئد در همکاری با تروریست های منطقه ای از 
شبکه یک به روی آنتن رفت که در بخشی از آن حبیب 
اسود سرکرده دستگیرشده گروهک تروریستی موسوم به 
»االحوازیه« به حمایت های علنی سوئد اشاره کرد و گفت: 
با پول عربستان کنفرانس سال 2014 را بر ضد جمهوری 

اسامی ایران برگزار و از مقامات اروپایی دعوت کردیم.

پیام دبیر کل سازمان ملل به رئیسی ◾
دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی خطاب به رئیس 
جمهور کشورمان اظهار کرد: سازمان ملل متحد و اینجانب 
شخصاً عاقه مند به کار با دولت جدید تحت رهبری شما 
به سوی تحقق صلح و امنیت و حقوق بشر در سراسر جهان 
هستیم. در پیام آنتونی گوترش آمده است: »اینجانب برای 
تداوم پیشبرد ارزش ها و آرمان های مندرج در منشور ملل 

متحد روی همکاری شما حساب باز می کنم«. 

آرش خلیل خانه    سخنگوی 
قوه قضائیه از صدور قرار جلب 
متهمان غیر آمریکایی پرونده 
ــرور ســـردار شهید حــاج قاسم  ت
سلیمانی بــا همکاری دولــت عــراق در آینده 
نزدیک خبر داد. ذبیح هللا خدائیان با اشاره به 
سفر سال گذشته حجت االسام والمسلمین 
رئیسی به عراق و امضای تفاهم نامه ای بین 
ــرای همکاری در این  قــوه قضائیه دو کشور ب
پرونده، گفت: در بند اول این تفاهم نامه مقرر 
شده که هر دو دستگاه قضایی ایران و عراق در 
تکمیل تحقیقات و جمع آوری دالیل و مدارک با 
یکدیگر همکاری کنند. وی افزود: در این ارتباط 
پرونده ای از قبل در دادسرای عمومی و انقاب 
تهران تشکیل شده بود که در آن حدود 4۵ نفر 
از مسئوالن آمریکایی تحت تعقیب هستند. 

امــا تعدادی از اتباع عراقی با آن هــا همکاری 
داشتند که به اطاع بغداد رسیده و برای پیگرد 
آن ها تقاضای معاضدت قضایی شده است. 
خدائیان اظهار کرد: با دستگاه های اطاعاتی، 
امنیتی و انتظامی کشورهای منطقه بیش از 
۵00 مورد مکاتبه صورت گرفته که در جمع آوری 
دالیل و مدارک همکاری کنند و  در آینده نزدیک 
قرار جلب این متهمان)غیر آمریکایی( نیز صادر  
و بــه  دادگـــاه ارســال می شود. وی در پاسخ به 
پرسش دیگری در خصوص آخرین پیگیری های 
صورت گرفته در مورد فیلم های منتشر شده از 
زندان اوین نیز اظهار کرد: قوه قضائیه اصرار بر 
برخورد با متخلفان دارد. تاکنون درباره موضوع 
زندان اوین ، ۶ نفر از مأموران خاطی شناسایی 
شدند که چهار نفر به دادسرای نظامی و دو نفر 

نیز به دادسرای عمومی تهران معرفی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به قدس:

قرار جلب متهمان غیر آمریکایی 
ترور شهید سلیمانی صادر می شود

قابگزارش

۲۰ دانشجوی نخبه افغانستانی در یزد بورسیه شدند

در  حاشيه

حمله به 
مسیح علینژاد 
با تیر و نیزه !

یک کاربر توییتر با اشاره 
به کوالک دختر و بانوان 
ایرانی در پارالمپیک 
توکیو که روز گذشته دو 
مدال طا کسب کردند، 
نوشت: »امروز که 
مسیح علینژاد گوشی رو 
برمیداره که از ناتوانی و 
محدودیت زنان ایرانی 
بنویسه، خبر شکستن 
رکورد المپیک و طای 
ساره جوانمردی و 
هاشمیه متقیان صدر 
اخبار رسانه هاست! 
زنده باد شیرزنان واقعی 
ایران«. کاربر دیگر هم 
با اشاره به اینکه دو 
مدال طای دیروز در 
رشته های پرتاب نیزه و 
تیراندازی بود، نوشت: 
زدند به قلب مسیح 
علینژاد، یکی با نیزه 
یکی با تیر!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158      وقتی کرونا گرفتم تصور می کردم 
درمان ارزانی داشته باشد اما از همان اول تمام 

هزینه ها از من دریافت شد. جالب اینجاست حاال 
که بررسی می کنم هزینه داروهایم با دفترچه 

بیمه سالمت نه تنها کمتر حساب نشده که حدوداً 

یک ونیم برابر قیمت واقعی از من دریافت شده 
و علت آن هم خدمات فنی داروخانه ذکرشده! 
درحالی که داروخانه و دکتر داروساز به علت 

صحبت کردن با همسرش جوابگویم نبود و 
نفهمیدم کدام قرص و دارو چه مقدار باید مصرف 

شود و با مراجعه به یک داروخانه دیگر با لطف 
مسئول مربوط، از میزان مصرف دارو مطلع 

شدم. این را گفتم که مردم تصور نکنند اگر با 
سهل انگاری کرونا گرفتند تمام کادر درمان آماده 

درمان رایگان شماهستند!  

9350000226     نفس کشیدن در کشوری که 
بعضی ها دیگر در آن مسئولیت اجرایی ندارند، 

واقعًا لذت بخش است. خداوند به حق خون 
شهیدان از ظلمی که این جماعت به اقتصاد و 

فرهنگ و سیاست کشور کردند نگذرد.

از سوی غریب آبادی مطرح شد

تأکید ایران بر حق دسترسی
ّ  عادالنه به فضای ماورای جو

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های 
بین المللی در وین، بر حق دسترسی عادالنه 
ــه فــضــای مــــاورای جــو تــأکــیــد و از اقــدامــات  ب

محدودکننده در این باره ابراز نگرانی کرد.
ــادی کــه در  ــزارش مــهــر، کــاظــم غــریــب آب ــ بــه گ
شصت وچهارمین نشست ســاالنــه کمیته 
ــاورای جو  ــ اســتــفــاده صــلــح آمــیــز از فــضــای مـ
)کــوپــوس( شرکت کــرده بــود، تعهد جمهوری 
ــران را در اســتــفــاده صــلــح آمــیــز و  ــ اســامــی ای
اکتشاف فضایی یـــادآور شــد و بــر مـــوارد زیر 

تأکید کرد:
- دسترسی جهانی و برابر همه کشورها به 
فــضــا، بـــدون تبعیض و بـــدون در نظر گرفتن 
سطح پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی آن ها.

- استفاده منطقی و برابر از فضای ماورای جو 
به نفع همه بشریت.

- عدم تصرف فضای ماورای جو، از جمله ماه 
و دیگر اجـــرام آسمانی بــا ادعـــای حاکمیت، 

استفاده، اشغال یا هر بهانه دیگر.
- مسئولیت دولــت هــا در قبال فعالیت های 
فضایی ملی خود که توسط نهادهای دولتی و 

غیردولتی انجام می شود.
- غیر نظامی بودن فضای ماورای جو.

- پیشگیری از نصب و استقرار هرگونه ساح 
در فضا.

- همکاری بین المللی در توسعه فعالیت های 
فضایی، با توجه ویژه به نیازهای کشورهای در 

حال توسعه.
نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین 
المللی در وین سپس با اشاره به حق دسترسی 
عادالنه به مدار زمین، اظهار کرد: بهره برداری 
فعلی از مدار نزدیک به زمین به واسطه استقرار 
مجموعه های بــزرگ مــاهــواره ای، از دسترسی 
عادالنه کشورهای در حال توسعه به این منبع 

مداری جلوگیری می کند.

  دکتر محمدعلی زلفی گل طــی حکمی دکتر 
محمد سلیمانی را که پیشتر وزیر ارتباطات و نیز 
نماینده مجلس بوده است را به سمت قائم مقام 
وزیر و و رئیس هیئت امنا و هیئت ممیزه وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
   سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حکمی 
مهندس مهدی اسماعیلی را به سمت مشاور 
و سرپرست دفتر وزارتــی وزارت امــور اقتصادی و 

دارایی منصوب کرد.
  بــهــرام عین اللهی وزیــر بهداشت، دکتر علی 
نمکی را به عنوان مشاور و دستیار امور ویژه خود 
انتخاب کرد. بسیاری از شبکه های اجتماعی پس 
از این انتصاب به تصور اینکه وی فرزند وزیر سابق 
بهداشت است، به وزیر جدید انتقاد کردند اما بنا 
بر گــزارش پایگاه خبری »الــف« دکتر علی نمکی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هیچ 
نسبتی با سعید نمکی وزیر سابق ندارد. علی نمکی 
نیز در گفت و گویی تشابه اسمی با فرزند وزیر سابق 

بهداشت را علت ایجاد این شایعه عنوان کرد.
ــر نفت با صــدور حکمی پیام    جــواد اوجــی وزی
کهتری انور را به سمت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر 
وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد. کهتری پیشتر در 

سازمان بازرسی مشغول بوده است.
  رئیس قوه قضائیه محمدباقر الفت را به سمت 
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه 
منصوب کرد. الفت پیش از این معاون اجتماعی 
و پیشگیری از جرم قوه قضائیه بود. حجت االسام 
والمسلمین محسنی اژه ای همچنین محمد 
کاظمی فرد را که پیشتر معاون امــور سامانه های 
قوه قضائیه بود، به عنوان رئیس جدید مرکز آمار 
و فــنــاوری اطــاعــات قــوه قضائیه منصوب کــرد. 
کاظمی فرد متولد 1۳۶1 با مدرک دکترای مهندسی 

کامپیوتر عهده دار این مسئولیت شده است. 
  سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در 
نخستین حکم خود، دکتر علی اکبر مَتکان را به 
سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 

وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد. 

خبـر
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امیرعبداللهیان: در جایگاه واقعی 
نماینده ایران ایستادم

وزیر امور خارجه در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره عکس 
یادگاری نشست بغداد گفت: جایی ایستادم که جایگاه واقعی 
نماینده ایران بود. حسین امیرعبداللهیان همچنین افزود: 
»آقای مکرون در کمتر از دو ساعت و نیم که حضور داشتند، 
دو بار به سمت من آمد و به وزیر امور خارجه شان گفتند که من 
از ایشان دعوت کردم که به پاریس بیایند و یک بار مسائل را با 
هم مرور کنیم«. به گفته امیرعبداللهیان وزیر خارجه عربستان 
هم از آمادگی برای ازسرگیری مذاکرات خبر داده است. ایرج 
مسجدی سفیر تهران در بغداد هم از قریب الوقوع بودن 

چهارمین دور این گفت وگو ها خبر داده است. 

روسیه و ایران در دریای خزر 
رزمایش برگزار می کنند

وزارت دفاع روسیه اعام کرد نیروی دریایی این کشور قرار است 
رزمایشی دریایی را در آب های دریای خزر با کشتی های کوچک 
مسلح به موشک و توپخانه از ایــران، جمهوری آذربایجان و 
قزاقستان در شهریور سال جاری برگزار کند. به گزارش مهر، 
گفتنی اســت در حــال حاضر ششمین دور از مسابقات 
بین المللی »جام دریا« به میزبانی ناوگان شمال در بندرگاه 
انزلی در حال برگزاری است. پیشتر نیز »لوان ژاگاریان« سفیر 
روسیه در تهران  اعام کرده بود روسیه، ایران و چین رزمایش 
نظامی مشترکی موسوم به »چیرو« )CHIRU( را در خلیج فارس 

در بازه زمانی اواخر سال جاری، برگزار خواهند کرد.

 غرش موشک های 
مرصاد ۱۶ در آسمان 

در آستانه دهم شهریور روز پدافند هوایی ارتش، نسل جدید 
سامانه موشکی تماماً بومی مرصاد 1۶ در کویر مرکزی ایران با 
موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، سرتیپ 
خوش قلب معاون عملیات نیروی پدافند هوایی گفت: سامانه 
موشکی مرصاد 1۶ کاماً بومی و از فناوری های نوین جهت 
مقابله با جنگ الکترونیک و درگیری همزمان با چند هدف 
متخاصم بهره مند است. وی افزود: سامانه موشکی مرصاد1۶ 
برای نخستین بار تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافندی قرار 
گرفت و از مرکز فرماندهی ولی عصر )عج( نسبت به کشف، 

شناسایی، درگیری و انهدام اهداف اقدام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: این دانشجویان پس از انجام آزمایش پی سی آر و ارائه کارت 
واکسن در خوابگاه  مستقر شدند.

حمید رسایی: الریجانی هرگز نمی تواند یک جایگزین خوب برای جای 
خالی هاشمی باشد؛ نه از سابقه او برخوردار است و نه  ریشه او را در بدنه 
مدیریتی کشور دارد. مضافًا که هاشمی از حمایت بدنه اجتماعی برخوردار 

بود و شخصیتی کاریزماتیک داشت.
اکبر منتجبی: این ظرفیت که یک جریان سیاسی اصالح طلب پشت ایشان 
قرار بگیــرد و هرچه بگوید را ســند بداند این در یک معاملــه و نه معادله 

سیاسی اتفاق می افتد. یعنی یک بده بستان.

گزیدهگزیده



قیمت خرید 
تضمینی گندم 
7هزار و 500 

تومان شد
جواد ساداتی نژاد، 

وزیر جهاد 
کشاورزی با بیان 

اینکه اجرای 
الگوی کشت ابزار 
می خواهد، گفت: 
یکی از این ابزارها 

قیمت بوده که 
تاکنون در اختیار 

وزارت جهاد 
کشاورزی نبوده. 

مجلس کمک کرد و 
شورای قیمت گذاری 

را به همین منظور 
در وزارت جهاد 

کشاورزی ایجاد 
کردیم و در جلسه 
روز گذشته قیمت 

گندم برای سال 
زراعی جدید 7 هزار 

و 500 تومان اعالم 
شد.

ــا تأیید طرح  ــرازه   ب مینا اف
جهش تولید و تأمین مسکن 
از ســوی شــورای نگهبان، اکنون 
مسیر دولــت بــرای تحقق وعده 
ســاخــت ســالــیــانــه یک میلیون 
مسکن هــمــوارتــر شـــده اســت. 
قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در راستای 
ــورت گــرفــتــه، دارای  ــازار مسکن صـ ــ ســامــانــدهــی ب
محورهایی همچون ساخت انبوه مسکن از طریق 
تأمین زمین ارزان قیمت و رایگان، پرداخت تسهیالت 
با سود کم، تأمین مصالح ساختمانی، تسهیل فرایند 
گرفتن پروانه ساخت و پایان کار به همراه تخفیف 
هزینه های خــدمــات شــهــرداری و فنی مهندسی 
اســـت. گرچه پیش  از ایــن دولـــت دوازدهــــم بارها 
مخالفت خود را نسبت به ارائه طرح مطرح کرده و 
دلیل مخالفت را عدم منابع مالی کافی و افزایش 
نقدینگی ناشی از اجرای چنین طرحی عنوان می کرد، 
امــا نمایندگان مجلس راه حــل مسئله را تشکیل 
صندوق ملی  برای پرداخت تسهیالت می دانستند.  
البته ارائه تسهیالت مذکور طبق یک ضوابط خاص 
صورت می گیرد و این  طور نیست که تمام طرح های 

مسکن سازی مشمول دریافت اعتبارات شوند.

تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست  ◾
رئیس جمهور

از سوی دیگر بنا به گفته علی نیکزاد، نایب رئیس 
مجلس نیز، »در این طرح موضوعاتی مانند تأمین 
زمین به  ویژه تسهیالت 360 هزار میلیارد تومانی 
و فــروش اقساطی و مشارکت 20 ساله و اقساط 
بــه  صـــورت پلکانی بــه تصویب رســیــد. همچنین 
موضوع هیئت  امنا، هیئت عالی و شــورای عالی 
مسکن و تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی توسط 
وزارتخانه های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی 

مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تأمین 
زمین به  صــورت متصل یا منفصل و تأمین زمین 
برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی های این طرح 
است. شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور 
طبق این قانون تشکیل می شود. تشکیل این شورا 
موجب هماهنگی دستگاه های اجرایی، تأمین کننده 
زمین و بانک خواهد شد. صندوق ملی مسکن نیز 
که برای نخستین بار تصویب  شده، همه مالیات ها را 
جمع آوری می کند. هیئت  امنا نیز برای اجرای قانون 

تشکیل خواهد شد«.
همچنین بر اســاس اظهارنظر رئیس کمیسیون 
عمران مجلس به نظر می رسد اولویت قانون ابتدا بر 
تأمین و تولید مسکن برای مناطق محروم قرار داده  
شده است تا بدین ترتیب اقشار ضعیف جامعه نیز 

رؤیای خانه دار شدن را چندان دور از ذهن ندانند.

ایجاد صندوق ملی از نقاط قوت قانون است ◾
در همین راستا؛ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه 
مسکن در گفت وگو با قدس اظهار کرد: قانون جهش 
تولید و تأمین مسکن یک قانون مترقی است که 
بناست از طریق تأمین زمین رایگان به ساخت وساز 
انبوه مسکن دست یابد؛ بنابراین وزیر شهرسازی 
باید بر اجرای قانون تمرکز داشته باشد و با سازوکارها 
یا قراردادها، زمین مورد نیاز را از دستگاه ها دریافت 
کند که برای مثال تهاتر می تواند یکی از روش های 
تأمین زمین باشد. البته باید برخورد تنبیهی با 
مسئوالن و دستگاه هایی که از اجرای قانون استنکاف 

می کنند، در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی افزود: همچنین بر اساس قانون قرار است 
وام 300 میلیون تومانی نیز پرداخت شود که رقم 
کمی نیست و در صورت کسر مبلغ زمین از هزینه 

ساخت وسازها، مــی تــوان گفت همین میزان وام 
حدود 70 درصد از قیمت ساخت وساز را پوشش 
خواهد داد. البته مسئله اینجاست که بانک ها از 
سال 91 تاکنون تسهیالت مسکن را کاهش داده 
و از حدود 18 درصد به 5 درصد تنزل داده اند، اما با 
این افزایش مبلغ وام، میزان آن به 20 درصد خواهد 
رسید. گفته می شود منابع این وام ها از طریق خلق 
پول توسط بانک ها نیست، بلکه از منبع تسهیالتی 

است که به صنایع مختلف واگذار می شود.
این کارشناس مسکن گفت: بنابراین ضروری است 
بانک ها پرداخت تسهیالت مسکن را از طریق منابع 
موجود انجام دهند و به سمت خلق پول درون زا 
نروند، زیرا در غیر این صورت همین مسئله موجب 

خلق پول مجدد و تورم خواهد شد.
وی بیان کــرد: همچنین صندوق ملی نیز یکی از 
نقاط قوت این قانون است. متأسفانه مالیات های 
گرفته شده از بخش امالک در حوزه مسکن مصرف 
نمی شود، در حالی  که در کشورهای مختلف رویه 
برعکس است. برای مثال در شهر ونکوور کانادا، 
مبالغ دریافتی مالیات بر خانه های خالی مستقیماً 
در حوزه ساخت مسکن ارزان قیمت سرمایه گذاری 
می شود و عمالً همین موضوع به شفافیت بــازار 
مسکن کمک می کند. بدین ترتیب قرار است تمام 
منابع مالیاتی بخش مسکن به صندوق ملی واریز 
شود که همین اقدام درآمدزایی خوبی برای دولت 
در راستای ساخت وسازهاست. همچنین به دنبال 
آن نیز میزان ساخت وسازها افزایش  یافته و می توان 

قیمت ها را کنترل کرد.

ضرورت نظارت دولت بر واگذاری زمین ها و  ◾
اعطای تسهیالت

عبداللهی معتقد است: از سوی دیگر با توجه به 
اینکه هزینه تهیه زمین در این قانون عمالً صفر 

است، پیمانکاری که می خواهد ساخت وسازها را 
انجام دهد تنها حق الزحمه دریافت می کند و دیگر 
مالک زمین نیست. در پی این موضوع، مالکیت 
زمین به مدیریت زمین تبدیل و سبب می شود 
سوداگری در این حوزه توسط پیمانکاران رخ ندهد. 
موضوعی که آن را در پروژه مسکن مهر بارها شاهد 
بودیم، در واقع از آنجایی  که مالکیت وجود داشت 
قیمت زمین ها افزایش می یافت یا واگذاری ها با 
تأخیر صورت می گرفت زیرا پیمانکاران مالکیت 
زمین را در اختیار داشتند و قیمت زمین بیشتر از 

مسکن دچار بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: برای مناطقی 
کــه بــافــت فــرســوده هستند و نــیــاز بــه حمایت 
بیشتری دارنـــد، بایستی ســرمــایــه هــای بخش 
خصوصی به این سمت هدایت شود. به همین 
دلــیــل، در قــانــون بخشی از هزینه های صــدور 
پــروانــه و انشعابات تخفیف داده  شــده است 
که همین می تواند مشوقی بــرای ساخت وساز 
باشد. عالوه بر این دولت با ایجاد یک صندوق 
یــا بهره مندی از هــمــان صــنــدوق مــالــی، قیمت 
مصالح ساختمانی و نوسان های آن را تضمین 
ــرده و ســازنــدگــان را بــه ســاخــت وســاز بیشتر   کـ

ترغیب می کند.
وی تصریح کرد: برای ضمانت اجــرای قانون نیز، 
مــجــازات درجــه 6 بــرای مدیرانی که از اجــرای آن 
خــودداری کنند، در نظر گرفته  شده است. البته 
ضمانت اجرایی قانون چندان قوی نیست و باید 
حتماً سازوکاری لحاظ شود که منافع بخش های 
مختلف را به یکدیگر مرتبط کند تا کارها پیش 
برود. بدین ترتیب، حوزه واگذاری زمین ها و اعطای 
تسهیالت عمالً جزو مسائلی است که می تواند 
اجــرای موفق قانون را ناکام بگذارد و دولــت باید 

نظارت و اقدام های مناسبی انجام دهد.

بررسی جزئیات الزام های اجرای قانون تولید و تأمین مسکن

 باید نان  مسئوالنِ 
متخلف  آجر شود
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63.150.000نیم سکه39.150.000ربع سکه1.496.158بورس 261.650دالر )سنا(50.430.000 مثقال طال 17.930دینار عراق )سنا(115.310.000سکه11.645.000 طال  ۱۸ عیار1.816اونس طال 71.245درهم امارات )سنا(

قیمت روز 
خودروهای داخلی

 LX سمند   
)ساده( ۱400

245.000.000تـومـان

   پژو پارس
 )ساده( ۱400

270.000.000تـومـان

   پژو ۲0۶  
تیپ ۵ )ساده(

300.000.000تـومـان

   پژو ۲0۷  
اتوماتیک )۱400(

425.000.000تـومـان

   رنو تندر پالس 
اتوماتیک

462.000.000تـومـان

   ساینا 
۱400

147.000.000تـومـان

دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم  خانگی ایران 
گفت: مطابق سند جامع صنعت لوازم  خانگی، صادرات 
ساالنه دست کم یک میلیون دستگاه لوازم خانگی 
بزرگ در افق چشم انداز 1۴0۴ پیش بینی شده است.به 
گزارش ایرنا سیدحسین حسینی شاهرودی افزود: مطابق 
این برنامه رقابت پذیری محصوالت در سطح بین المللی، 

افزایش سهم بازار در کشورهای منطقه، تأمین نیاز کشور با 
محصوالت داخلی و استفاده از فناوری های بومی مبتنی بر 
فناوری هوشمند و دانش بنیان پیش بینی شده است. در 
این سند، تولید ۴میلیون دستگاه لوازم  خانگی بزرگ شامل 
یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی، تلویزیون 
و اجاق گاز در افق 1۴0۴ و صــادرات یک میلیون دستگاه 

از آن ها پس از رفع کامل نیاز داخل دیده شده است. در 
صنعت لوازم  خانگی برخالف صنعت خودروسازی، بخش 
خصوصی با انگیزه باال و عزم ملی از ابتدا ورود کرده و امروز 
شاهد فعالیت بیش از یک هزار و 500 واحد تولیدکننده 
خرد و کالن با اشتغال مستقیم 300 هزار نفری و اشتغال 

غیرمستقیم یک میلیون و 300 هزار نفری هستیم.

 صادرات ساالنه 
یک میلیون دستگاه لوازم  
خانگی بزرگ تا افق 1404

چهار شنبه 1۰ شهریور 14۰۰    ۲3 محرم الحرام 1443   1 سپتامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9611

      صفحه 3

          آگهي مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2000091701000109
      مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 14007

INGERSOLL RAND موضوع مناقصه :  یاتاقان پمپ      
        شماره تقاضای خرید : SAS-0040068 )نوبت اول(

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظردارد 
مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل، یاتاقان پمپ INGERSOLL RAND مورد 
نیاز منطقه عملیاتی آغار و داالن خود را از ش��ركتهای واجد ش��رایط تامین 
نماید. از متقاضیان شركت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه 
تداركات الکترونیک دولت )س��تاد( پس از مطالعه دقیق ش��رایط عمومی و 
اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی كاالی مورد نیاز، در صورتیکه توانایی 
تهیه كاال را داش��ته باشند, نسبت به تکمیل و ارس��ال فرم ارزیابی كیفی 

مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.
1- ش��رح مشخصات فنی كاال : )شرح كامل مشخصات فنی كاالها  به همراه 

همین آگهی در سایت فوق الذكر موجود می باشد.(
یاتاقان پمپ INGERSOLL RAND )كیفیت و كمیت كاال در س��امانه ستاد 

بارگزاری شده است.(
2- كلی��ه مراح��ل برگزاری فرآیند مناقص��ه، از دریافت و بارگذاری 
اس��ناد ارزیابی كیفی تا  ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل، صرفا 

از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس :
 http://www.setadiran.ir میسر خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور، الزم است مراحل ثبت نام در سایت 
ف��وق و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مناقصه 
به انجام رس��انند. صرف ارائه پیش��نهاد مالی از ط��رف مناقصه گران در 

سامانه، به منزله تایید كلیه اسناد مناقصه می باشد.
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگذاری فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی 
كیفی تا پایان وقت اداری روز 1400/06/27 می باش��د.الزم به ذكر است 
كه مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی كیفی در س��امانه ستاد، 14 روز قبل از 

تاریخ مذكور می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

1-4 ( پس از انجام ارزیابی كیفی، ش��ركتهای تایید ش��ده ملزم به ارائه 
پاكات ضمانتنامه ش��ركت در فرآیند ارجاع كار معتبر بانکی شش ماهه یا 
سه ماهه قابل تمدید و یا رسید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز 

وجه ب��ا هماهنگی امور مالی مش��خص می گردد( به مبل��غ 000ر000ر450 
ریال به نام شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی 
و پیش��نهاد مالی از طریق س��امانه س��تاد می باش��ند. در غیر این صورت 

امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 
2-4( تاری��خ گش��ایش ضمانتنام��ه ه��ای ش��ركت در فرآیند ارج��اع كار، 
پیش��نهادات فنی و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی 

كیفی شركتها, توسط كمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
5- كلیه ش��ركت كنندگان در مناقصه الزم اس��ت در فهرست بلند منابع 

تامین كاالی دستگاه مركزی وزارت نفت ) AVL (  باشند.
6- در ص��ورت حضور س��ازندگان داخلی در مناقصه، فرآین��د مناقصه با 
س��ازندگان داخل��ی ادامه م��ی یابد. در غی��ر این ص��ورت، در بین تامین 

كنندگان، اولویت با پیشنهاد تامین كاال از سازندگان داخلی می باشد.
7-اق��الم مربوط ب��ه درخواس��ت خری��د SAS-0040068 بای��د به صورت 
پیش��کرایه ب��ه آدرس : اس��تان فارس- شهرس��تان فراش��بند- منطقه 

عملیاتی آغار و داالن -انبار تداركات كاال  ارسال گردد. 
8- درص��ورت برنده ش��دن ارائه ضمانتنامه انجام تعه��دات به میزان 10 

درصد مبلغ معامله الزامیست.
9- برن��ده مناقص��ه می تواند با ارائه ضمانتنام��ه بانکی معتبر حداكثر به 

میزان 50% كل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
10- قیمت تراز ش��ده باتوجه به امتیازات فنی ارایه ش��ده توس��ط كمیته 
فنی بازرگانی وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد 

بود.
توج��ه : هرگون��ه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه ش��ركت 

كنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس 

بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
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     آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با
     ارزیابی کیفی )فشرده()مناقصه شماره  1400/438( )نوبت اول(

          

1� موضوع مناقصه: تکمیل سوله شماره دو انبار كاال
2� نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار: شركت گاز خراس��ان شمالی به آدرس 
بجن��ورد- خیابان طالقانی ش��رقی- نبش خیابان دهخدا- كد پس��تی 75949-

94156
3� نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارك: از پیمانکاران واجد شرایط )دارای 
گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری رش��ته ابنیه، گواهینامه معتبر صالحیت 
ایمنی پیمانکاران، ظرفیت آزاد كاری و ریالی، توانایی مالی، تخصص و س��ابقه 
كاری مرتبط( دعوت به عمل می آید جهت شركت در این مناقصه از طریق سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

* تهیه، تکمیل و بارگذاری مدارک خواس��ته ش��ده براساس اس��ناد مناقصه و 
اس��ناد ارزیاب��ی كیفی صرف��ًا تا تاری��خ 1400/06/29 امکان پذیر اس��ت. ضمنًا 
ضروری اس��ت اس��ناد و مدارک مربوطه پس از درج مهر و امضای الکترونیکی 

مجاز، با كیفیت مطلوب در سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.
** تحوی��ل اص��ل ضمانت نامه ش��ركت در فرآین��د ارجاع كار تا قبل از جلس��ه 
بازگش��ایی پاكت ها الزامی است و در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در 

مهلت مقرر، مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
***  ش��ركت های دارای هیأت مدیره/س��هامدار مؤثر مش��ترک مجاز به ارائه 

پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
****مطابق بند الف ماده 5 قانون "حداكثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی 
كش��ور و حمایت از كاالی ایرانی"، ارجاع كار صرفًا به مؤسس��ات و شركت های 

ایرانی ثبت ش��ده در فهرس��ت توانمن��دی های مندرج در س��امانه ماده 4 این 
قانون )سامانه توانیران( مجاز است.

4- نوع و میزان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق با بند الف ماده 5 
آئین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ ���/475/521/683 ریال )چهارصد 
و هفتاد و پنج میلیون پانصد و بیس��ت و یک هزار و شش��صد و هش��تاد و سه 

ریال( می باشد.
5- مبلغ برآورد اولیه: برآورد مناقصه بر اس��اس فهارس بهای س��ال 1400 به 
مبلغ: ���/9/510/433/646 ریال )نه میلیارد و پانصد و ده میلیون و چهارصد 

و سی و سه هزار و ششصد و چهل و شش ریال( می باشد.
6- نح��وه و زم��ان توزی��ع اس��ناد مناقصه: اس��ناد مناقص��ه حداكثر ت��ا تاریخ 
1400/06/15 از طری��ق س��امانه ت��داركات الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( قابل 

دریافت می باشد.
شماره مركز تلفن: كد شهری )058(  32403333-9

تلف��ن مس��تقیم ام��ور قرارداده��ا: 32403341- فاك��س ام��ور قرارداده��ا: 
32403342

مناقص��ات:  اطالع رس��انی  مل��ی  پای��گاه  در  من��درج  مناقص��ه  فراخ��وان  ك��د 
53094482
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»عاشق کشی« 
با صدای 
»حسام الدین 
سراج« به بازار 
آمد
تک آهنگ 
»عاشق کشی« به 
آهنگ سازی محسن 
جلیلی و خوانندگی 
حسام الدین سراج 
توسط مرکز 
موسیقی حوزه 
هنری پیش روی 
مخاطبان قرار گرفت.

شعر تک آهنگ 
»عاشق کشی« را 
هادی محمد حسنی 
سروده است. 

هنرهای تجسمی  ــه ترجمه  ◾ چــه شــد کــه ب
ــر جــنــایــی و  ــ کــتــاب هــایــی در ژان

معمایی عالقه مند شدید؟
ــی بــــه خـــوانـــدن  ــ ــوان ــوجــ ــ از ن
داســتــان هــای معمایی عالقه 
داشـــــتـــــه ام. هــیــجــان کشف 
گوشه های مختلف داستان و همچنین لذت حدس 
زدن ادامه ماجرا موجب می شد این ژانر را دنبال 

کنم.

رمان های جنایی و معمایی امروز با رمان های این  ◾
ژانر در گذشته چه تفاوتی دارند. مثالً آثار نویسندگان 
امــروزی مثل ای. جی. فین یا مــاری کوبیکا که شما 
دست به ترجمه آثارشان زدید با نویسندگانی مثل 
آگاتا کریستی یا کانن دویل خالق »شرلوک هولمز« به 
لحاظ ساختاری و محتوایی چه تغییراتی کرده است؟

تحول ساختاری در این ژانــر بیشتر در زاویــه دید 
راوی و خط زمانی روایت بوده است. در داستان های 
ــه از شاخص ترین  کریستی و کــانــن دویــــل- ک
نویسنده ها در شکل گیری این ژانر بوده اند- معموالً 
مخاطب با کارآگاه همراه می شود، به تدریج ابعاد 
مختلف جنایت را از زبان شخصیت های مختلف 
و در قالب بازجویی های کــارآگــاه کشف می کند 
و در نهایت پاسخ معماهای ریــز و درشــت را از 
کارآگاه داستان دریافت می کند. خط زمانی روایت 
هم معموالً مستقیم و مطابق با ورود کارآگاه به 
ماجراست. اما در داستان های جدید- به خصوص 
آثار قرن بیست و یکمی- مخاطب خود در مقام 
کاشف قرار می گیرد و جنبه های مختلف داستان 
را از روایت های شخصیت ها کشف می کند. نکته 
متفاوت دیگر وجود روایت های غیرقابل اعتماد در 
داستان های جدید است؛ به این معنی که راوی به 
دالیل گوناگون )دروغ گویی، ناآگاهی و…( مسائلی 
را نقل می کند که مخاطب از نادرست بودن آن ها 
مطلع است یا قرار است مطلع شود؛ چیزی که در 
آثار نویسندگانی مثل ماری کوبیکا و جیلین فلین 
زیاد دیده می شود و این نوع روایت دست نویسنده 
را برای غافلگیر کردن مخاطب بازتر می گذارد.در 
بحث محتوا شاهد پررنگ تر شدن مسائل روانی 
و استفاده نویسنده ها از اصــول روان شناسی در 
داستان ها هستیم. مثالً کوبیکا در »دختر خوب« به 
سندرم استکهلم پرداخته و قهرمان و راوی داستان 
»زن پشت پنجره« از اختاللی به نام آگورافوبیا 

رنج می برد. 

 آیا پیچیده تر شدن انسان امــروز سبب توجه  ◾
نویسنده ها به اصول روان شناسی بوده است؟

توجه عمومی به مسائل روان شناسی نسبت به 
چیزی که 50 یا حتی 30 سال پیش بــود، بیشتر 
شــده؛ پیدا کــردن ریشه های روان شناختی رفتار 
مجرمان به منظور پیشگیری از وقــوع جــرم برای 
دستگاه های انتظامی و قضایی اهمیت پیدا کرده 
و همین مسئله موجب شده جامعه هم نسبت به 
این موضوع آگاه تر برخورد کند. ملموس بودن این 
مسائل در سطح اجتماع امکان پردازش و استفاده 

را برای نویسندگان ایجاد کرده است. 
 فکر می کنید مخاطب امروز نسبت به گذشته  ◾

به خواندن آثار جنایی و معمایی اقبال بیشتری پیدا 
کرده است؟ 

ــرای رسیدن به پاسخ ایــن پرسش باید به آمار   ب
رجوع شود، اما به نظر من مخلوط شدن مؤلفه ها و 
مضامین ژانرهای مختلف در داستان های امروزی 

سبب شده دسته بندی کتاب ها بر مبنای ژانر به 
آسانی گذشته نباشد و در نتیجه مخاطبان امروزی 
حساسیت کمتری نسبت به سبک داستان ها 

دارند. 
آقای شالچیان، خواندن رمان جنایی و معمایی  ◾

چه ضرورتی دارد؟ به نظر شما که چندین اثر در این 
ژانر ترجمه کردید چرا مخاطب باید به سمت مطالعه 

این نوع کتاب ها برود؟
 به نظر من محدود شدن به خواندن نوعی سبک 
داستانی مشخص و از پیش تعیین شده، درست 
نیست. پیشنهادم برای هر کسی که به خواندن 
ــواع گوناگون  ــ ــان عــالقــه دارد ایــن اســت کــه ان رمـ
داستان را تجربه کند. پایبند بودن به یک ژانر یا 
نویسنده خاص موجب از بین رفتن تدریجی لذت 
کتاب خوانی می شود.خواندن داستان  معمایی 
سبب فعالیت قوه تحلیل و استنتاج ذهن می شود. 
لــذت کشف حقیقت سبب مــی شــود مخاطب 
نتواند کتاب را زمین بگذارد. افراد زیادی هستند که 
کتاب خواندن را خسته کننده و حوصله سربر تلقی 
می کنند. هیجان دنبال کردن یک داستان جنایی 

می تواند نظر این دسته را تغییر دهد. 

یک اثر جنایی خوب چه ویژگی هایی باید داشته  ◾
باشد و کدام یک از جنایی نویسان امروز دنیا بیشتر 

مورد توجه است و آثارش ترجمه می شود؟
پیشبرد داستان های جنایی بر مبنای ایجاد معما 
برای خواننده و همراه شدن با او تا رسیدن به پاسخ 
شکل می گیرد. بنابراین یکپارچه بــودن روایــت و 
وجــود توضیح منطقی و عقالنی بــرای معماهای 
مطرح شــده نکته بسیار مهمی در داستان های 

جنایی است. عنصر تعلیق، ابزار اصلی نویسندگان 
سبک معمایی و جنایی است. هنر نویسنده در 
حجم تعلیقی است که در داستان به کار می برد؛ 
اگر داستان نتواند خواننده را در میان دانسته ها 
و نادانسته ها معلق نگه دارد جذاب نخواهد بود و 
اگر این تعلیق بیش از حد ادامه پیدا کند مخاطب 
خسته خواهد شد و عالقه اش را از دست خواهد 
داد.به نظر من »ماری کوبیکا«، نویسنده ای است 
که در استفاده از تعلیق و همچنین درهم آمیختن 
مضامین برای خلق داستان بسیار قدرتمند است، 
غافلگیر کــردن مخاطب را دوســت دارد و مهارت 
خاصی در ارائه روایت های غیرخطی دارد. ترجمه 
شــدن کتاب هایش بــه زبــان هــای متعدد نشان 
می دهد که داستان هایش صرفاً محدود به فرهنگی 
خاص نیست و همه از خواندن رمان هایش لذت 

می برند. 

بــا تــوجــه بــه اقــبــال مخاطب ایــرانــی نسبت به  ◾
این ژانــر، چرا نویسندگان به این نوع ادبی بی توجه 

هستند؟
تعداد زیاد فیلم های سینمایی و سریال ها در این ژانر 
نشان می دهد نویسندگان ایرانی هم داستان های 
معمایی و جنایی می نویسند اما معموالً اثرشان را 
به شکل کتاب منتشر نمی کنند. این ممکن است 
نتیجه تصمیم های ناشرها باشد که اقبال چندانی 

نسبت به چاپ رمان معمایی ایرانی ندارند. 

ترجمه یک اثر معمایی و جنایی با ترجمه سایر  ◾
آثار چه تفاوتی دارد؟ 

ــار معمایی نویسنده تــالش می کند فضای  در آث

داستان را هر چه رازآمیزتر کند، در نتیجه در این ژانر 
رازدار بودن هم به وظایف مترجم اضافه می شود؛ 
یعنی باید در برگرداندن متن سعی کند بدون لوث 
شدن نکات مدنظر نویسنده مفهوم را انتقال بدهد 

و داستان را پیش ببرد.

در حال حاضر مترجمان جوان زیادی وارد حوزه  ◾
ترجمه شده اند که می پرسند تحصیالت آکادمیک 
در ترجمه روان و خوش خوان مؤثر است یا تمرین و 

تجربه، پاسخ شما به این پرسش چیست؟ 
مشخصاً تمرین و تجربه اثر مثبتی روی کیفیت 
کار مترجم دارد اما علم آکادمیک ترجمه از به هم 
پیوستن قرن ها تجربه افــرادی که در شاخه های 
مختلف این رشته فعالیت کرده اند به وجود آمده 
اســت. ترجمه مفهوم گسترده تری از دانستن 
زبان های خارجی است و تسلط به فوت و فن این 
رشته بدون داشتن تحصیالت آکادمیک بدست 

نمی آید.

یکی از مهم ترین مشکالت امروز صنعت نشر  ◾
مسئله قاچاق کتاب است که بیشتر بر آثار ترجمه 
چنگ انداخته است. قاچاق کتاب دامن آثار شما را 

هم گرفته است؟
 بله متأسفانه نمونه هایی از ترجمه های خودم را 
در بساط دستفروش ها و دکه های کتاب فروشی با 
تخفیف دیده ام که تحت نام اشخاص و انتشارات 
دیگری فروخته می شوند. برای اینکه معلوم شود این 
مسئله چقدر به دست اندرکاران تولید و نشر کتاب 
آسیب می رساند نظارت و تحقیقاتی الزم است که 

ظاهراً کسی قصد انجامش را ندارد.

معرفی چند اثر خواندنی در گفت وگو با »فرشاد شالچیان«، مترجم

خوانش ادبیات معمایی با طعم هیجان 

خبرخبر
روزروز

انتشار مجموعه شعر »جان پدر کجاستی؟«  نمایشگاه »هستم، آنچه می بینم« با حضور ۲۵ عکاس
گالری مــژده نمایشگاه عکس »هستم، آنچه می بینم« را 
با حضور ۲5 هنرمند و کیوریتوری سهراب احمدی عصر 
جمعه، ۱۲ شهریور افتتاح خواهد کرد.به گزارش ایسنا، در این 
نمایشگاه آثاری از هنرمندان شامل شهرام احمدزاده، آرمان 
استپانیان، مهدیه افشار، رامین حائری زاده، مجید حجتی، 
بابک حقی، هوفر حقیقی، سیامک زمــردی مطلق، مریم 

زندی، سارا ساسانی، مهدی سحابی، مریم سعیدپور، احمد 
عالی، نازلی عباس پور، نازلی عباسی، فرشاد فرشته حکمت، 
محمد فرنود، پریسا فهامی، بابک کاظمی، مجید کورنگ 
بهشتی، عباس کیارستمی، وحید مؤمن زاده، مهران مهاجر، 
غزاله هدایت و آلفرد یعقوب زاده به تماشا درمی آید. نمایشگاه 
»هستم، آنچه می بینم« تا ۲3 شهریور ماه دایر خواهد بود. 

مجموعه شعر »جــان پدر کجاستی؟«، یادمان شهدای 
واقعه تروریستی دانشگاه کابل با گردآوری زهرا حسین زاده 
منتشر شـــد. ایـــن کــتــاب شــامــل ۱۱5 شــعــر از شــاعــران 
نام آشناست که از بین بیش از 350 اثر انتخاب شده اند و به 

موضوع واقعه تروریستی دانشگاه کابل می پردازد.
با انتشار پیامک »جان پدر کجاستی« در فضای مجازی، 

موجی از واکنش در میان ساکنان اقالیم زبان فارسی به راه 
افتاد. آنانی که به لطایف این زبان آشنا بودند، به عمق پیام 

عاطفی آن راه  بردند و ابراز همدردی کردند. 
مجموعه شعر »جان پدر کجاستی؟« توسط انتشارات 
سوره مهر با شمارگان هزار و ۲50 نسخه و ۲00 صفحه در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

  خدیجه زمانیان     نشر آموت سه رمان جنایی و معمایی با 
عنوان های »زنی پشت پنجره« اثر ای.جی.فین، »دختر خوب« 

و »زن دوم« نوشته  ماری کوبیکا را با ترجمه فرشاد شالچیان 
به بازار کتاب فرستاده است. هر کدام از این کتاب ها بارها به 
زبان های مختلف در سراسر دنیا ترجمه شده  و مورد توجه 

بوده اند و می توانند در روزهایی که اخبار بد از هر سو ما را احاطه 
کرده است، اوقات خوب و سرگرم کننده ای را برای ما رقم بزنند.  

فرشاد شالچیان با ترجمه روان و ساده خود سهم زیادی در 
معرفی این آثار و نویسندگانش به مخاطب ایرانی دارد. شالچیان 

متولد 1369 در تهران و دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی 

است. او غیر از ترجمه آثار ذکر شده کتاب های »موج ها« نوشته 
کری النزدیل و »نفرت بازی« نوشته سالی تورن را هم در کارنامه 

ترجمه خود دارد.  
در خصوص داستان های جنایی و معمایی و ترجمه این نوع ادبی 

با فرشاد شالچیان به گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

 »نسیم عسگری« 
ایده های هنری اش را می دوزد 

نقاشی های دوختنی!  
آثاری از نسیم عسگری در نمایشگاه سه هنرمند 
با عنوان »سوزن« در گالری سو به نمایش درآمده 
است. عسگری در گفت وگو با هنرآنالین با بیان 
اینکه آثار هر سه شرکت کننده این نمایشگاه با 
استفاده از پارچه و دوخت شکل  گرفته اند، گفت: 
سال هاست با پارچه کار می کنم و اگرچه در این 
مدت کارهایم دائماً تغییر کرده اما متریال پارچه 
و دوخــت ثابت مانده اســت. من در رشته هنر 
تحصیل و سال ها نقاشی می کردم اما از حدود 
هفت سال پیش کامالً به این سمت رفتم که با 
پارچه کار کنم. ابتدا با عروسک ها شروع کردم و 
بعد کارهای تزئینی انجام دادم، اما کارهایم تغییر 
کرد تا به این سمت آمد که جنبه کاربردی بیشتری 

داشته باشد.
او درباره دلیل تغییر متریال و روی آوردن از نقاشی 
به سمت پارچه و دوخت گفت: مهم ترین دلیل 
این کار کسب یک تجربه جدیدتر بود. می خواستم 
متریال کــارم را تغییر دهــم و ببینم چه اتفاقی 
می افتد. دوست داشتم کاری انجام دهم که بتوانم 
آن را به خانه آدم های دیگر بفرستم و کار با پارچه 
خیلی راحت تر از تابلو نقاشی به خانه مردم می رود.
عسگری درباره محدودیت های کار با پارچه گفت: 
قطعاً کار با پارچه و دوخت محدودیت هایی نیز 
دارد ولی من سعی می کنم کــاری که می خواهم 
انجام دهم به گونه ای باشد که قابلیت اجرا با این 
متریال را داشته باشد. یعنی از ابتدا به هماهنگی 
ایده و متریال فکر می کنم تا ایده ام با موادی که در 

اختیار دارم قابل اجرا باشد. 
او دربـــاره استفاده از پــارچــه و دوخــت در میان 
هنرمندان ایران گفت: در حال حاضر هنرمندان 
زیادی با استفاده از پارچه و دوخت کار می کنند 
و فعالیت های بسیار متنوع و گسترده ای دارند. 
بعضی از آن ها فقط سویه هنری را در نظر می گیرند 
و بعضی به جنبه کاربردی هم توجه دارند تا بتوانند 
مخاطب بیشتری جلب کنند. برای مخاطبان هم 
این متریال و این نوع کارها کامالً جا افتاده است و 

از آن ها استقبال می کنند. 
اســتــفــاده از مــتــریــال هــای مختلف بستگی به 
هنرمند دارد و اینکه او چقدر بخواهد متریال های 
جدید را استفاده کند. عده ای از هنرمندان ترجیح 
می دهند همان کاری که بلد هستند را ادامه دهند 
ــد چیزهای جدید را  و عــده ای دیگر دوســت دارن
امتحان کــرده و نتیجه آن را ببینند.   نمایشگاه 
»ســوزن« تا ۱۲ شهریور در گالری سو به نشانی 
خیابان ویال، خیابان سمیه، خیابان پورموسى، 

شماره 30 برپاست.
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فرشاد شالچیان
مترجم

      صفحه 4

شهرداری قوچان در نظر دارد 
باستناد مصوبه شماره 5142/ش مورخ 1400/3/25 شورای اسالمی شهر 
قوچان ، مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداري قوچان 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت مزایده عمومی 

برای مدت یک سال واگذار نماید. 
دریافت  جهت  گردد  می  دعوت  شرایط  واجد  اشخاص  از  لذا 
تدارکات  سامانه  از  گیری  بهره  با  مزایده  در  شرکت  فرم 
مزایده  شماره  با  و   www.setadiran.ir دولت  الکترونیک 
نماید. واگذار  الکترونیکی  صورت  به   5000091163000013
زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1400/6/10  لغایت ساعت 14 

مورخ  1400/7/7
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 8 مورخ 1400/6/10  لغایت ساعت 

13 مورخ  1400/6/28
مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت از ساعت 8  تاریخ 1400/6/10 لغایت ساعت 

14 مورخ 1400/7/7
تاریخ بازدید: ساعت 8 مورخ  1400/6/10  لغایت ساعت 14  مورخ  1400/7/7

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 1400/7/7
زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ      1400/7/8
زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ  1400/7/10

 -قیمت پایه ماهیانه مبلغ  385.000.000   ریال

         
     -قیمت پایه ساالنه   مبلغ  4.620.000.000 ریال

مبلغ  تضمین شرکت در مزایده      231.000.000 ریال
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده،پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده و دریافت اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده 

گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد.
کلیه اطالعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

سامانه                                  سایت  در   ، ها  استان  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
www.setadiran.ir  بخش )ثبت نام/پروفایل مزایده گر( وجود دارد.

شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300                                    

ف
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آگهی مزایده مدیریت و بهره برداری میدان اغنام 
و احشام شهرداری قوچان -نوبت اول

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1400,04,24 و نامه شماره 1400 , ص , 2871 مورخ 1400,05,04 دبیرخانه کارگروه صندوق 
های پژوهش و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره ثبت 14187 و شناسه ملی 10861687625 به 
عنوان بازرس و حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شماره ثبت 14086 و شناسه ملی 10100530054 به عنوان بازرس و 
حسابرس علی البدل برای سال مالی 1400 انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. صورت های 

مالی منتهی به 1399,12,30 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1183505(

آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 33943 و شناسه ملی 10380491265

,ر
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۲۰ میلیون 
تحصیلکرده 

دانشگاهی 
بزرگ ترین 

سرمایه جامعه 
محمدعلی زلفی گل 

وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری  با تأکید 

بر اهمیت وجود 
بیش از ۲۰ میلیون 

تحصیلکرده 
دانشگاهی در 
کشور، آنان را 

بزرگ ترین سرمایه 
ارزشمند جامعه 

دانست و گفت: 
نظام سنجشی و 

انگیزشی و همچنین 
نظام پیشنهادها 

ایجاد خواهیم 
کرد تا از نظرات 
و پیشنهادهای 
جامعه علمی و 

اندیشمند کشور 
بهره ببریم.

در حاشیه

کالمی که در 
نهاد خودش 

معنای انقالبی 
بودن را دارد

فرشاد مهدی پور 
درباره چیستی تفسیر 

سخن رهبری در 
بازسازی انقالبی عرصه 

فرهنگ،گفت: اگر 
رهبری از بازسازی به 

معنای نوسازی استفاده 
کرده بودند، به این معنا 
که ما برخی از ساختارها 

را داریم که باید آن ها را 
نو کنیم، لزوماً نمی توان 
از آن معنای انقالب را 

برداشت کرد، اما وقتی 
از بازسازی صحبت 

می کنند بدین معناست 
که یک پیکره و یک 
شاکله به هم ریخته 
و فروپاشیده و از هم 

گسیخته ای وجود دارد 
که باید دوباره ساخته 
شود. این کالم در نهاد 

خودش معنای انقالبی 
بودن را می دهد.

درنگدرنگ

ــوی   ــق ــواد ن ــدج ــی س
ســرمــایــه داری ســال هــا بــود که 
تــوســط پیامبران خــود یعنی 
روان شــنــاســان و روان کــاوهــا و 
بــا بــه خدمت گرفتن مدیران 
تکنوکرات به دنبال برتری مطلق 
فردگرایی بود، اما برای نیل به این هدف همواره با 
رقبایش در حال جنگ بود؛ در این میان کرونا برای 
سرمایه داری همان فرصتی را فراهم کرد که جنگ 
جهانی دوم برای آمریکا؛ به عبارت صریح تر ظهور 
این ویــروس از چند جهت در خدمت نگاه های 
ــد و سبب  انــســان شناسی سرمایه داری درآمـ
بازتولید آن در ابعاد هستی شناسی و معرفت 
شناسی شد. اول از همه اینکه کرونا، انسان را در 
قفس تنهایی رها کرد و به تعبیری جسم نحیف 
و جان روان زده او را در اختیار این نگاه قرار داد و 
در قـــراردادی نانوشته حفاظت از جسم دنیایی 
را کعبه آمــال انسان ساخت. مضاف بر ایــن، از 
آنجایی که ایــن انسان باید وقتش را به واسطه 
خطرات حضور در اجتماع، در انزوا گذراند، باید 
به سرگرمی هایی پناه می برد که دست بر قضا 
توسط همین رژیم سرمایه داری تولید شده بودند. 
هــر چند نقش شبکه های اجتماعی بــر بستر 
مجازی در این مقطع نیز پررنگ شد، ولی نباید از 
آنچه در خصوص پلتفرم های VOD در این میان 
اتفاق افتاد، غافل بود. آنچه به طور کلی از شکل 
و شمایل ایــن پلتفرم می توان فهم کــرد، حرکت 
در ادامــه مسیر صنعت سرگرمی با چند تغییر 
فرمی و محتوایی نسبت به تولیدات رسانه ملی و 
حتی نمایش خانگی است. بالطبع اقتضائات این 
پلتفرم، مخاطب محوری و حجم دسترسی پذیری 
او را پررنگ می کند. من در این نوشتار قصد ندارم 
به کلیت نقش این پلتفرم در عصر فراگیری کرونا 
بپردازم، بلکه می خواهم روی تصویری از انسان 
و جامعه ایرانی دست بگذارم که در این مقطع و 
در پلتفرم های VOD چون نماوا و فیلیمو در قالب 
سریال های عامه پسند و پرمخاطبی چون »ملکه 
گدایان«، »می خواهم زنده بمانم«، »قورباغه« و 

»زخم کاری« ارائه گردید.   

عصبیتدرپیوندباارادههایقدرتطلب ◾
دال مــرکــزی ایــن ســریــال هــا را اگــر بخواهیم در 
یک عبارت کوتاه جا بدهیم، این است و تمام: 
فردگرایی معطوف به قدرت. اگر نیچه ای که زمانی 

گفت علی الظاهر انسان های این عصر را می توان 
معطوف به قدرت تعریف کرد، پای این سریال ها 
می نشست، شاید می توانست این تکمله را در 
ادامــه بیاورد که اراده معطوف به قــدرت در دوره 
پست مدرن، پیوستی به نام هیستریک بودن را 
نیز به خود گرفته است. تک تک سریال هایی 
که از آن ها نام برده شد، همه کاراکترهایی دارند 
که سوژه این جهانی هستند و خود را بی توجه به 
وجود عالم دیگر یا حضوری الوهی، سوژه اصلی 
جهان قرار داده اند. به تعبیری کاراکترهای اصلی 
این تولیدات نمایشی، بدون استثنا در خصوص 
چگونه زیستن خود یا دیگران تصمیم می گیرند، 
گویی که بر کرسی و عرش خداوندی تکیه داده اند. 
نکته مهم تــر اینجاست کــه نحوه شخصیت 
پــردازی و پیرنگ داستان ها به گونه ای است که 
کاراکترهای هیستریک در پیوند با جامعه ای از 
همین جنس مدام این پیام را به مخاطب مخابره 
می کنند که برای زنده ماندن و قدرتمند شدن هیچ 
سازوکاری جز افزودن بر جنبه های هیستریک، 
عصبیت و فعال تر کــردن گرگ درون بــرای نفی 
همه »دیــگــری« هــا در هر سطحی- از خداوند 
گرفته تا دوستان و حتی خانواده- وجود ندارد. در 
خوشبینانه ترین حالت اگر هدف چنین تولیداتی 
را صرفاً سرگرمی نیز بدانیم، باید اعتراف کنیم 

قطعاً برآیند مثبتی برای مخاطب و جامعه هدف 
از دل چنین سازوکاری بیرون نخواهد آمد و در 
دورانی که امید عمومی به واسطه بحران کرونا به 
شدت تضعیف شده است، درنهایت منجر به 

سرعت گرفتن رشد فردگرایی خواهد شد.  

تقویتایدهانسانرقابتیِبیحدومرز ◾
رشد فردگرایی اینجاست که انسان را بیش از 
پیش در اختیار رژیم سرمایه داری و به خصوص 
سبک زنــدگــی پــول محور مــدرن قــرار می دهد. 
فردگرایی یا به تعبیر بهتر، عالم فردانگاری موجب 
می شود تا به مرور انسان خانواده گریز یا خانواده 
ستیز گــردد و بعد از فاصله گرفتن از خانواده 
هسته ای، به سمت یک تجرد تمام عیار حرکت 
کند. این خروجی اولی است که می توان با تکرار 
ایده های محوری این سریال ها در ذهن و روان 
مخاطبان ایرانی به انتظارش نشست، آن هم 
برای جامعه ای که تبعات تضعیف نقش خانواده 
و شبکه حامی خویشاوندی در آن غیرقابل تصور 
است. خروجی بعدی که می توان از این تولیدات 
متصور بــود، تقویت ایــده انسان رقابتیِ بی حد 
و مرز و نشاندن او به جای انسان ایثارگر در یک 
جامعه مبتنی بر اخوت و بــرادری است. سال ها 
متفکران برخالف نگاه عاریه ای این سریال ها در 

تالش هستند تا ثابت کنند چنین نگاهی از حیث 
انسان شناسی درست نیست و اسالم و سنت 
ما خود از نوعی انسان ســازی بــرخــوردار است. 
درست نقطه مقابل تالش این متفکران، گویی 
فیلم سازان کمر همت به تصویرکردن جامعه ای 
بسته اند کــه بــه صــورتــی عجیب و غیرطبیعی 
ــده است.  مریض و مشحون از انسان های درن
عجیب و غیرطبیعی بودن چنین تصویری طبیعتاً 
در دراز مدت می تواند افق تیره ای از کنش انسان ها 
را بازنمایی کند آن هم در حالی که پیش چشم 
همین جامعه، امــروز تصویر دیگری از ایثار و از 
خودگذشتن بسیاری از افراد داوطلب در پنجمین 
پیک کــرونــا در بیمارستان ها و غسالخانه ها 
در حــال رقــم خــوردن اســت. تصویر مــورد تأکید 
کارگردان ها در این سریال ها با چشم پوشی از 
این واقعیت ها، نه تنها می خواهد سبک زندگی 
جامعه را متأثر کند بلکه گویی درصدد است کل 
جامعه را ابژه متد وحشتناک خودش قرار دهد 
به این معنا که هر ایرانی باید توان تبدیل شدن به 
انسان های غیرمعقول و هیستریک این سریال ها 
را برای پیمودن پله های ترقی داشته باشد. این 
متد خــودش خبر از مواجهه با موج جدیدی از 
نیهیلیسم افراطی را می دهد که قصد دارد همه 

ارزش ها را دود کند. 

 غالبکردنجهانبینیسوداگری ◾
درقالبسرگرمی

هر چند ایــن نگاه یعنی سلطه انسان قدرت 
طلب و زیـــرک و دغــل کــار ریــشــه در تحوالت 
ابــتــدایــی قـــرن 19 و شــکــل گــیــری یــک انــســان 
اقتصادی بــود که بــازار ارزش هـــای او را تعیین 
می کرد، اما ســؤال اینجاست چرا باید چنین 
نگاهی بازتولید شود و نگاه متعهدمحور مبتنی 
بر جهان بینی اسالمی که ارزش هــای جامعه 
بــرایــش اولــویــت داشـــت، دوبـــاره جایش را به 
صنعت سرگرمی ای بدهد که دوباره می خواهد 
جهان بینی انسان سوداگر عصر مدرن را در 
قالب سرگرمی به جامعه غالب کند؟ دست 
آخر اینکه بد نیست این سؤال را نیز از خودمان 
بپرسیم که چرا باید مدام روی این گزاره تأکید 
شود که باید از سبک زندگی جمعی و ایثارگونه 
دست بکشیم تا بدن هایمان به سوژه جهانی 
بدل شوند و در ادامه تسلیم ساختن جهانی 

مطلوب برای این انسان طغیانگر باشیم.  

سریال های جدید پلتفرم ها در حال بازتولید چه تصویری از انسان و جامعه ایرانی است؟

»نمایش خانگی« علیه خانواده!

 نحوه شخصیت پردازی و پیرنگ داستان ها به گونه ای است که کاراکترهای 
هیستریک در پیوند با جامعه ای از همین جنس مدام این پیام را به مخاطب 
مخابره می کنند که برای زنده ماندن و قدرتمند شدن هیچ سازوکاری جز 
افزودن بر جنبه های هیستریک، عصبیت و فعال تر کردن گرگ درون برای 
نفی همه »دیگری« ها در هر سطحی- از خداوند گرفته تا دوستان و حتی 

خانواده- وجود ندارد.

گزيدهگزيده

نیم نگاه
»صالح فحص« روایت می کند 

 از امام موسی صدر 
چه آموخته ایم؟

ــالح فحص،  ــت صـ ــادداشـ آنــچــه مــی خــوانــیــد یـ
نماینده جنبش أمل لبنان در ایــران به مناسبت 
چهل وسومین سالگرد ربــودن امام موسی صدر 
در لیبی است که در خبرگزاری مهر منتشر شده 

است:
امــام موسی صــدر ۴۳ ســال پیش در 9 شهریور 
ربوده شد. او حدود 20 سال در لبنان در عرصه های 
اجتماعی و سیاسی فعال بود. همگان اذعان دارند 
که او توانست در این مدت وضعیت شیعیان آن 
دیار را دگرگون کند؛ به طوری که شیعیان در عرصه 
سیاسی به گروهی اثرگذار در لبنان بدل شدند و از 
حیث اقتصادی تحولی چشمگیر پیدا کردند و 
وضعیت اجتماعی شان نیز ارتقا یافت. وقتی که 
امــام موسی صدر در سال 19۵9 وارد لبنان شد، 
شیعیان در نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 
وضعیت ناگواری داشتند. اساساً، همین وضعیت 
شیعیان بــود که امــام صــدر را به لبنان کشاند تا 
بتواند این وضعیت را تغییر دهد. اگر امام موسی 
صدر را در فعالیت خود موفق بدانیم، می توانیم این 
پرسش را مطرح کنیم که امروز چه می توانیم از او 
بیاموزیم. آیا کارنامه عملی امام صدر برای امروز ما 

پیام و درسی دارد.
نخست: امید. گمان می کنم یکی از وجوه برجسته 
فعالیت امام صدر امید دائمی او به آینده ای بهتر از 
امروز بود. گاه از از میزان امید او به حیرت می افتیم. 
در آن دوره، یعنی دهه 70 میالدی، لبنان و منطقه 
یکی از دوره های سخت خود را می گذراند. شیعیان 
لبنان هم گرفتار مسائل متعددی بودند. اما امام 
صدر با اطمینان و امید قدم هایش را برمی داشت. 
البته، او این آموزه خود را از مفهوم انتظار در متن 
اعتقادات شیعه اخذ کرده بود و ناامیدی را با مرگ 
برابر می دانست. بنابراین، در هر وضعیتی اجازه 
نمی داد ناامیدی در او چیره شود و خللی در کارها و 

برنامه هایش ایجاد کند.
دوم:مشورت گرفتن. امــروز اطرافیان امــام صدر 
گزارش می دهند یکی از خصوصیات امام صدر در 
مدیریت امور مشورت گرفتن از اطرافیان و نخبگان 
بود. روشن است که امام صدر در موقعیتی ویژه 
بــود و شخصیت کاریزماتیکش چنان نفوذی 
داشت که اگر در تدبیر و مدیریت امور مشورت 
هم نمی کرد، کسی بر او خرده نمی گرفت. اما او 
به شدت از این موضوع احتراز می کرد و در امور 

متعدد مشورت می گرفت.
ســوم:آگاهی سازی. این ویژگی نیز یکی دیگر از 
وجــوه رویکرد امــام صدر اســت. او تالش می کرد 
سطح آگاهی عموم مردم را باال ببرد. به یک معنا، 
باوجود محرومیتی که شیعیان گرفتار آن بودند، 
او هیچ گاه آگــاه ســازی و ارتــقــای سطح فرهنگی 
شیعیان را از اولویت خود خارج نکرد. شاید همین 
رویکرد است که موقعیت او را در جایگاه مصلحی 
اجتماعی قرار می دهد. تبلور این مسئله را می توان 
در سخنرانی ها و مقاالت عاشورایی او ببینیم. 
امام صدر تالش فراوانی می کرد تا مردم را با روح 
نهضت امام حسین آشنا کند و تحریفات واقعه 

را نشان دهد.
چهارم: همه جانبه نگری. یکی از آسیب هایی که 
عموماً در مدیریت به چشم می خورد، نگاه محدود 
و تک بعدی است. اما با بررسی مجموعه اقدامات 
امام موسی صدر متوجه نوعی همه جانبه نگری 
مــی شــویــم. او بــه ارتــقــای وضعیت شیعیان در 
زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی توجه 
دارد. البته، این سخن بدین معنا نیست که او همه 
زمینه ها را همزمان و با یک میزان توجه جلو می برد. 
نه! او اولویتی هوشمندانه برای کارها و زمینه های 

مختلف داشت.
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عملکرد امام صدر   مقابل پوپولیسم بود
دکتر شریف لکزایی در پاسخ به پرسشی در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر درباره نگاه مردم گرایانه و غیرپوپولیستی 
امــام موسی صدر گفت: امــام موسی صدر مــردم را برای 
تأمین اهــداف و منافع مــردم به صحنه مــی آورد و از آنان 
کمک می گرفت اما هیچ گاه از حضور مردم در راستای منافع 
شخصی استفاده نکرد. در پوپولیسم دقیقاً عکس این 

اتفاق می افتد؛ یعنی اشخاص، احزاب و گروه ها مردم را به 
صحنه می آورند تا به اهداف و منافع شخصی خود برسند 
و بعد از رسیدن به هدف مردم را رها می کنند. نکته دیگری 
که بیانگر حقیقی بودن رابطه امام با مردم است این است 
که امام به مردم توجه می کند و در بین مردم حضور دارد، اما 

آن ها را تقدیس نمی کند. 

همچنین امــام در جــای دیگری می فرمایند ما از حق و 
حقیقت طرفداری می کنیم و همیشه در این مسیر گام 
برمی داریم، اگر من در این مسیر تنها هم بمانم دست از حق 

برنمی دارم و تغییر نظر و عقیده نخواهم داد.
درست است که امام می خواست مسائل و مشکالت 
مردم حل شود، اما مردم را تقدیس نمی کرد مبنی بر 

اینکه هر حرف و خواسته ای که مــردم داشته باشند، 
لزوماً درست است، امام ضمن اهمیتی که برای مردم 
قائل بود مرزبندی های دین را نیز رعایت می کرد و از دین 
به خاطر مردم نمی گذشت، بر خالف پوپولیسم که در 
آن تقدیس مردم با هدف دستیابی به اهداف شخصی 

وجود دارد.

فلسفهفلسفهمديريتمديريت فرهنگفرهنگ

کتاب »رهبری کریمانه در 
مدیریت اسالمی« منتشر شد

ــبـــری کــریــمــانــه در مــدیــریــت اســـالمـــی« اثــر  کــتــاب »رهـ
حــجــت االســالم دکــتــر علی آقــاپــیــروز بــه همت ســازمــان 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در قطع 
رقعی با قیمت۵۵هزارتومان و 29۶ صفحه روانه بازار شد. 
در مقدمه این کتاب آمده است: »رهبری« تجلی مهارت 
انسانی در مدیران است، برای رهبری به معنای توانایی نفوذ 
در زیردستان برای رسیدن اهداف، نظریه های فراوانی ارائه 
شده که یکی از مهم ترین آن ها »رهبری کریمانه« است. 
نرمش و رفق حداکثری مدیران، عنصر اصلی این شیوه 
است که بیشترین تأثیرگذاری را در کارکنان داشته، فضای 

سازمان را به شدت عاطفی و صمیمی می کند.

انتشار کتاب »فلسفه فقه سیاسی 
از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای« 

کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیــدگــاه آیــت هللا خامنه ای 
تازه ترین اثر گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی 
پژوهشگاه به قلم حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی توسط 
ــور طبع آراســتــه شد.  ســازمــان انتشارات پژوهشگاه به زی
نویسنده هدفش از نوشتن ایــن کتاب را این گونه تشریح 
می کند:» این تحقیق درصدد است ضمن شناخت چیستی 
و ماهیت فقه سیاسی شیعه، زوایای آن را براساس دیدگاه 
آیت هللا خامنه ای که در صدر نظام سیاسی شیعه در ایران و 
در عصر حاضر قرار دارند و باوجود آگاهی مناسب به مبانی 
فقه شیعه، از دغدغۀ مضاعفی نسبت به ادارۀ شریعت مدار 

نظام اسالمی برخوردارند، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد«.

»آزاد راه فرهنگ«
 روانه بازار نشر شد

جدیدترین اثردکتر  بهزاد حمیدیه عضو هیئت علمی گروه 
ادیان و عرفان دانشگاه تهران با عنوان »آزاد راه فرهنگ: درآمدی 
بر لیبرالیسم فرهنگی و نقد آن« با قیمت2۵هزار تومان و در1۳1 
صفحه توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی روانه بازار نشر شد. در بخشی از این کتاب می خوانیم: 
»مسئله های این کتاب، ۶ مورد است: اول، لیبرالیسم فرهنگی 
در یک جمع بندی چیست؟ دوم، چه درس ها و هشدارهای 
مثبتی برای ما دارد؟ سوم، عمالً چه آسیب هایی بر جامعه ما 
وارد کرده است؟ چهارم، چه نقدهایی بر خود نظریه وارد است؟ 
پنجم، چه نشانه های گفتمانی دارد؟ ششم، موضع ما در قبال 

آن چه باید باشد؟«

    نظریه تفکیک با قلم حکیمی شهرت پیدا کرد  
محمداسفندیاری،  شاگرد عالمه محمدرضا حکیمی در 

نشستی به مناسبت بررسی کارنامه استاد محمدرضا حکیمی 
گفت: باید بگویم تفکیک یک نظریه است، مکتب نیست.  قبل 

از آقای حکیمی، در جهان اسالم صدها نفر از فقها بودند که با 

فلسفه مخالف بودند، صدها نفر هم موافق بودند. پس اوالً ما 
مکتب تفکیک نداریم و بعد به هیچ وجه چیز جدیدی نیست. 

در دوران ما شیخ محمود حلبی و شیخ مجتبی قزوینی از 
داعیه داران این جریان بودند.   حکیمی راوی مشرب شیخ مجتبی 
قزوینی است که دیدگاه معتدل تری دارند. اگر آقای حکیمی نبود 

نظریه تفکیک این قدر عام البلوا نمی شد، آقای حکیمی خوب 
توانست آن را عرضه کند. تفکیک یک مشرب فکری در خراسان 
بود و مختص محافل علمی بود. آقای حکیمی این را به کوچه و 

بازار آورد، به چه دلیل؟ به دلیل قدرت ادبی. اگر این قدرت ادبی را 
نداشت شاید نمی توانست نظریه تفکیک اشتهار پیدا کند.

چهره
محمداسفندیاری



توزیع گسترده 
واکسن از هفته 
آینده
به گزارش فارس، 
بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی 
با تأکید بر اینکه 
هیچ بیمار کرونایی 
نباید از بیمارستان 
بدون درمان خارج 
شود، اظهار کرد: 
همزمان با افزایش 
ورود و تولید واکسن 
در کشور، سرعت 
واکسیناسیون نیز 
افزایش پیدا خواهد 
کرد. تالش می کنیم 
مراکز مربوط به این 
بخش گسترش پیدا 
کند، در نتیجه از 
هفته آینده شاهد 
توزیع گسترده 
واکسن در استان ها 
خواهیم بود. 

»الک  اعــظــم طیرانی   
داون« تدبیری که گمان می رود 
بــا ادامـــه لجاجت عـــده ای بــرای 
زیر پا گذاشتن محدودیت ها و 
رعایت نکردن دستورالعمل  های 
بهداشتی از یک سو و افزایش 
شمار مبتالیان به ویروس کرونا چاره ای برای اجرای 
آن نیست. راه حلی که گرچه پیش از این نیز از سوی 
برخی از متخصصان و مسئوالن بهداشت و درمان 
مطرح شده بود، اما به دلیل محدودیت های موجود 
در کشور مــا بــه ویــژه مالحظات اقــتــصــادی، حتی 

مقدمات اجرای آن نیز هیچ گاه فراهم نشد.
حال بار دیگر و این بار عالی ترین مقام بهداشت 
ــهــرام عــیــن الــلــهــی؛ وزیــر  ــان کــشــور یعنی ب ــ و درم
بهداشت دولت سیزدهم تنها راه مهار کرونا پیش از 
واکسیناسیون عمومی کشور را اجرای هوشمندانه 

الک داون می داند.
وی پیش از این نیز در جلسه اخذ رأی اعتماد خود 
در مجلس گفته بود: ما با توجه به شرایط اجتماعی 
و سیاسی باید ایــن الک داون را انجام دهیم ولی 
باید قرنطینه مان نمایشی نباشد و اینکه دو هفته 
 تعطیل کنیم و پس از آن مرگ و میرمان افزایش یابد 
الک داون نیست. باید الک داون واقعی را اجرا کنیم 
و از همه امکانات برای این کار کمک بگیریم تا چرخه 

ویروس را متوقف کنیم.
عین اللهی می گوید اگر بخواهیم اقداماتمان مؤثر 
باشد در حدود ۹۰ درصد از کارها را باید به درستی 
اجــرا کنیم و این یعنی وقتی قــرار است الک داون 
در منطقه ای انجام شود باید دست کم ۹۰ درصد 
از سازوکارهای این طرح به طور کامل اجرا شود تا 

پیامد های اثربخشی داشته باشد.
اما آیا در حال حاضر زیرساخت های الزم برای اجرای 
این تصمیم سخت و تلخ و آنچه وزیر بهداشت و 

دیگران بر آن تأکید می کنند وجود دارد؟ 

الک داون؛ فقط هوشمند  ◾
مصطفی قانعی؛ رئیس علمی کمیته ملی ستاد 
مقابله با کرونا با اشاره به تجربه های الک داونی 
که تا کنون در کشورهای مختلف جهان اجرا شده، 
به ما می گوید: این تجربه ها نشان داده متأسفانه 
هیچ یک به تنهایی موفق نبوده اند و پس از پایان 

دوره کشورها دوباره با عود کرونا مواجه شده اند. 
وی ادامه می دهد: اجرای الک داون در کشور باید 
همراه با تست گسترده به منظور شناسایی سریع 
و به موقع بیماران، ایزوله کــردن آن هــا و قرنطینه 

هوشمند باشد؛ چرا که الک داون تعطیلی تنها 
نیست؛ اگر همراه الک داون هوشمندی نباشد، 

هیچ نتیجه ثمربخشی به همراه نخواهد داشت.
 
در ایران قابل اجرا نیست  ◾

امیرمحمود حریرچی، متخصص سالمت عمومی 
در گفت وگو با ما اجرای الک داون را در حال حاضر 
امکان پذیر نمی داند و معتقد است با توجه به 
شرایط فعلی کشور منطق درستی بــرای اجــرای 
آن وجــود نــدارد چرا که اجــرای الک داون نیازمند 
هماهنگی و همکاری همه وزارتخانه ها، نهادها و 

دستگاه های اجرایی است. 

این دکترای تخصصی  اپیدمولوژی ادامه می دهد: 
مسئوالن به جای ارائه چنین طرح ها و برنامه هایی 
باید به دنبال واکسیناسیون عمومی بــرونــد، در 
شرایطی که مــردم با مشکالت اقتصادی دست و 
پنجه نرم می کنند الک داون یک شعار بیش نیست.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به اینکه به گفته 
دکتر عین اللهی 25 درصد سالمندان واجد شرایط 
تزریق واکسن، اقدام به واکسیناسیون نکرده اند، 
می گوید: دولت باید در جامعه اعتمادسازی کند 
تا اعتماد اجتماعی از بین رفته به جامعه بازگردد و 
مردم اطمینان داشته باشند سالمت و جان آن ها 
بــرای مسئوالن مهم اســت. اما متأسفانه اکنون 
مــردم تصور می کنند جــان آن هــا بــرای مسئوالن 
ــدارد و نسبت به گفته های مسئوالن  اهمیت ن

بی اعتماد هستند. 

تفاوت قرنطینه الک داون با تعطیلی  ◾
شهرام توفیقی، عضو گروه آینده نگری، نظریه پردازی 
و رصــد کــالن سالمت فرهنگستان علوم پزشکی 
کشور نیز در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی 
وجود دارد پس از اجرای الک داون مانند تعطیلی های 
گذشته با افزایش آمار ابتال و در پی آن افزایش آمار 
مرگ و میر مواجه نشویم، می گوید: الک داون به 
معنای قرنطینه است در حالی که تعطیالت قبلی 
قرنطینه نبوده و فقط تعطیلی بوده است. ابتدا در 
نوروز سال ۹۹ که تعطیالت با تعطیالت نوروز همراه 
شد بسیاری از کسب و کارها تعطیل بودند و نیروی 
انتظامی مراقبت جدی تری داشت و به مغازه هایی که 
باز بودند تذکر می داد که تا حد زیادی مشابه قرنطینه 
بود، اما پس از آن در هیچ شرایطی قرنطینه را اجرا 
نکردیم. قرنطینه به این معناست که همه ارتباطات 
ــراد در منطقه محصور شــده محل  قطع شــود و اف
زندگی خود بمانند و در مدت قرنطینه همه مایحتاج 

آن ها در اختیارشان قرار گیرد، زباله هایشان از خانه 
خارج شود تا مردم نیازی نداشته باشند از قرنطینه 
خارج شوند. دبیر انجمن علمی اقتصاد سالمت 
ایران ادامه می دهد: در سابقه تعطیلی های گذشته، 
ما فقط شاهد تعطیلی برخی از اداره هــای دولتی و 
 پاساژ ها بودیم و اغلب مغازه ها باز بود، جاده ها و 
بین شهرها را نیز آن گونه که باید تعطیل نکردیم، 
فقط برای تردد بین شهرها جریمه تعیین کردیم و به 

طور جدی مانع سفر نشدیم. 

جذب سرمایه اجتماعی؛ شرط اجرای الک داون  ◾
توفیقی بــا اشـــاره بــه تــفــاوت حاکمیتی تعطیلی و 
قرنطینه می گوید: قرنطینه مسئولیتی حکومتی 
به معنای تعطیلی همه دستگاه های اجرایی کشور 
اســت که سهمی در اجــرای موفق قرنطینه دارنــد. 
در ایــن قرنطینه همه نیروها اعــم از بهداشتی و 
درمانی، نظامی و انتظامی، قوای سه گانه، اصناف 
و وزارتخانه های مختلف مراقبت می کنند و سهم 
خود را در اجرای موفق قرنطینه می شناسند و برای 
اجرای موفق آن خود را مسئول دانسته و ایفای نقش 
می کنند، بنابراین اگر الک داون با این ویژگی ها در ذهن 
وزیر بهداشت است، دستور رئیس دولت باید به 
همه وزارتخانه های کشور ابالغ شود و مردم هم کمک 
کنند و مطمئن باشند هدف از اجرای این قرنطینه 

تنها قطع کردن زنجیره انتقال ویروس است.
مطمئن باشید اگر همدلی بین اداره کنندگان کشور 
و اجراکنندگان قرنطینه در سطح حکومت برای رفع 
نیازهای مــردم در مدت قرنطینه و اعتماد مــردم به 
مسئوالن فراهم شود و مردم مطمئن شوند دولت 
همه مشکالت آن ها را پیش بینی کرده و اقدامات الزم 
انجام خواهد شد، اجرای الک داون با جذب اعتماد 
اجتماعی مردم و یکصدایی مسئوالن تا 8۰ درصد 

موفق خواهد بود. 

کارشناسان از شرط اجرای نسخه وزیر بهداشت برای درمان کرونا  می گویند 

 تعطیلی واقعی 
قرنطینه هوشمند

ددستچينستچين

علیرضا زالی 
فرمانده ستاد مقابله با کرونای 

استان تهران

علیرضا زالی؛ فرمانده ستاد مقابله با کرونای 
استان تهران از الک داون به عنوان تصمیم 

تلخ اما مؤثر یاد می کند که مانند ُمسکن تنها 
جنبه تسکینی دارد. وی می گوید: در اصطالح 

جهانی الک داون یعنی سرعت گیر و یک تصمیم 

مقطعی و گذرا خواهد بود که وقتی اثربخشی 
 کافی دارد که در کنار آن کارهای بنیادی تری 

انجام شود.
به گفته وی، الک داون به معنای تعطیلی کامل 

است و باید همه  شهر تعطیل شده و فعالیت های 

اجتماعی به حداقل برسد و جز مشاغل 
بسیار ضروری مانند تأمین غذا، دارو و 

امدادی سایر مشاغل تعطیل شوند، حتی 
حمل و نقل عمومی هم در الک داونی که 

مدنظر ماست باید تعطیل شود.
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 دروغ تازه درباره واکسن برکت ◾
به گزارش ایرنا حجت نیکی ملکی، رئیس 
مرکز اطالع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام 
به مطلب منتشر شده در فضای مجازی 
مبنی بــر تــزریــق واکــســن سینوفارم توسط مــدیــران و 
کارکنان شرکت برکت، در صفحه توییتر خود واکنش 
نشان داد و اعالم کرد این موضوع دروغ جدید درباره 

واکسن برکت است.

واکنش به هدیه 100 میلیونی در مراسم تودیع  ◾
بـــه گــــــزارش تــســنــیــم، پـــرویـــز ســـــروری، 
ــورای شهر تــهــران گفت:  نایب رئیس شـ
شنیده شده هدیه 1۰۰ میلیونی به یکی از 
مدیران شهری در مراسم تودیع اهدا شده؛ اگر هزینه 
این گونه هدایا از بیت المال است که بسیار متأسفیم 
و قطعاً باید اینچنین پول هایی برگردد، اگر این بذل و 
بخشش ها شخصی است موضوع چیز دیگری است. 

اعمال سلیقه در تصویب رشته های دانشگاهی  ◾
ــش، رئـــیـــس اتـــحـــادیـــه  ــ ــن ــ ــون م عـــلـــی آهــ
دانشگاه های غیرانتفاعی به آنا گفت: 6 سال 
است دنبال تصویب رشته ای در دانشگاه 
غیرانتفاعی هستیم؛ در حالی که شورای عالی برنامه ریزی 
آموزشی با تصویب این رشته مخالفتی نداشته ولی 
اعمال سلیقه های بسیار، نبود ثبات مدیریتی و ارجاع به 
کمیسیون ها از تصویب و اجرای آن جلوگیری کرده است.

اوباش تهران گستاخ تر شده اند ◾
به گزارش میزان، سردار حسین رحیمی، 
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به گستاخ تر 
و وقیح تر شــدن مجرمان گــفــت: در این 
موضوع پلیس تردیدی نــدارد به نحوی که در همین 
2۴ ساعت گذشته پلیس تهران چهار مورد درگیری با 
اراذل و اوباش را تجربه کرده است، البته پلیس ذره ای 

در انجام مأموریت های خود کوتاه نمی آید.

جامعه

انا
- پ

ی 
دق
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ن 
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  ب

چهار شنبه 1۰ شهریور 14۰۰    ۲3 محرم الحرام 1443   1 سپتامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9611

آگهی تاریخ   09 / 06  / 1400      صفحه 6

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1400/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : صورت های مالی منتهی به 1399/12/30 مورد 
تصویب قرارگرفت . ش��رکت همگامان فوالد توس به ش��ماره ملی 10380317327 و علی اصغر نجات کدملی 0939216604 و احس��ان حسن پور دربان 
کدملی 0937869376 به س��مت اعضاء اصلی و آقای مجید دانائی کد ملی 4569186009 به س��مت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو س��ال 
انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران به شماره ملی 10380533929 به عنوان بازرس اصلی و آقای قاسم 
حداد کدملی 0936128641 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیراالنتشار برای یکسال 

دیگر تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1183186(

آگهی تغییرات شرکت همیار فوالد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7200 و شناسه ملی 10862034494 

ف
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اصغر نجات کدملی 0939216604 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و شرکت همگامان فوالد توس به شماره ملی 10380317327 به نمایندگی محمد مهدی حکمتی کدملی 0702419796 به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای احسان حسن پور دربان کدملی 0937869376 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهد آور 
شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . حدود اختیارات مدیر عامل بشرح زیر تعیین گردید: 
1- دریافت و پرداخت مطالبات و دیون شرکت و پرداخت هزینه های مربوط به اداره شرکت . 2- خرید و فروش کاال در حد آئین نامه مالی و معامالتی 
ش��رکت . 3- اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تس��لیم به دعوی یا اس��ترداد دعوی در کلیه مراجع عمومی اعم از حقوقی ، کیفری و اختصاصی 
با داش��تن کلیه اختیارات راجع به امر داد رس��ی در کلیه مراحل با حق تعیین وکیل با حق توکیل غیرو س��ازش و ارجاع دعوی به داوری ، تعیین داور ، 
انتخاب کارشناس ، جلب ثالث ، دفاع از دعوی ثالث، تقاضای توقیف اموال و اشخاص از دادگاهها و مراجع، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، 

درخواست صدور اجرائیه و تعقیب آن در مراجع و هرگونه اقدام الزم قانونی که برای استیفای حقوق شرکت الزم است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1183177(

آگهی تغییرات شرکت همیار فوالد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 7200 و شناسه ملی 10862034494 
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400,04,28 و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400,2,5 سرمایه 
شرکت ازمبلغ 1.000.000.000 ریال به مبلغ 5.000.000.000 ریال منقسم به 5.000.000 سهم 1.000 ریالی طی یک یا چند مرحله به تصویب رسید 
که در مرحله اول، سرمایه به مبلغ 3352240000ریال منقسم به 3352240سهم 1000ریالی بانام از محل واریز نقدی )برابر گواهی شماره 
1400,1004,212مورخ 1400,4,27بانک آینده شعبه مرکزی مشهد ( افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید : 
ماده اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 3352240000ریال منقسم به 3352240سهم 1000ریالی بانام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1183502(

آگهی تغییرات شرکت فناوری و کار آفرینی جهان اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47616 و شناسه ملی 10380637650
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400,01,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650.000.000 ریال پرداخت گردید وبنابراین ماده 5 
اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت : ”ماده 5- سرمایه نقدی شرکت مبلغ 1.000.000.000 منقسم به 1.000.000 سهم 1.000 ریالی است که تماما پرداخت گردیده است."

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1183503(

آگهی تغییرات شرکت فناوری و کار آفرینی جهان اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47616 و شناسه ملی 10380637650
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آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای اصالحی شماره 140060318018002117مورخ 05/09 /1400هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین جمشیدی نشرودکلی فرزند کریم به شماره ملی 6539743521 
در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 1703/91مترمربع مفروز ازپالک 158 فرعی از سنگ 18 اصلی واقع در قریه جوبنه بخش 12 گیالن که 
برای آن شماره 536فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی )شماره زارعانه: 120820-52/04/05 نام مالک :علی شعبانی ( محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف1581 آ1405023
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/10                                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/25 

علی پاکدل-کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک 42 فرعی از 96 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی روستای چاالکی در خصوص وقت معاینه و تعیین متراژ ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی پالک فوق مورد تقاضای خانم الهه جعفری مذهب چاالکی به آدرس قوچان روستای چاالکی که به مجاورت ملک شما معرفی شده برای 
روز دوشنبه1400/6/15 ساعت 9:00 صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود 
قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید . در صورت عدم 

حضور و نبودن اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405025
عباس برق شمشیر

 رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

برگ س���بز و کارت خودرو س���واری تیبا سفید رنگ 
م���دل ۱۳۹۷ به ش���ماره انتظام���ی ۱۹ _ ۱۷۶ م ۲۶ 
و ش���ماره موتور M۱5 /8۶۲۹0۲۹و شماره شاسی 
NAS8۱۱۱00I580408۳ مفق���ود گردی���ده و درجه 

اعتبار ساقط می باشد.لرستان ک
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برگ سبز خودرو سواری سمند EF۷ مدل ۱۳۹۲ رنگ 
س���فید به ش���ماره موتور ۱4۷H00۶۳4۳۶ و ش���ماره 
شاس���ی NAACJ۱JC۹DF۱50۹8۶ و شماره انتظامی 
۲8۹ د 4۲ ای���ران ۱۲ ب���ه مالکی���ت عل���ی اکب���ر راه دار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت ماش���ین خودرو س���واری پراید ۱۳۱ مدل 8۹ 
به رنگ خاکس���تری متالیک وبه ش���ماره انتظامی 
ای���ران ۷۹_۶۷۹ ق 4۱ وش���ماره موتور ۳8۲۲58۷ 
و ش���ماره شاس���ی S 54۲008۹0۲05۷5 مفق���ود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبزخودروال ۹0 نام مالک :مجتبی سلطانی 
ش���ماره موت���ور : K4MA۶۹0 -R۲۲۷08۲ ش���ماره 
شاس���ی NAPLSRALDH۱۳۳۱4۱۶ شماره پالك 
۳۶ای���ران4۷۶و۷۷ مدل ۱۳۹۶مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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س���ند کمپانی)فاکت���ور ف���روش ( خ���ودرو س���واری – 
رن���گ  ب���ه  م���دل ۱۳۹۶   405GLXU۷ پ���ژو س���واری 
خاکستری –متالیک به شماره موتور ۱۲4K۱۱0۹45۱به 
شماره شاس���ی NAAM0۱CE4HK۱۲۱۶۶8به شماره 
پالک۲48ج۷۶-ایران۹5بنام محمد افروز فرزند جمعه  
مفق���ود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د.  ف
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برگ س���بز خ���ودروی  پراید ۱۳۱SE م���دل ۱۳۹4 رنگ 
نق���ره ای - متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی ۳۲۷ن۳4 
ایران 4۲  ش���ماره موتور 54۶0۶۲۷ و ش���ماره شاسی 
NAS4۱۱۱00F۱۱۶8۳50 به مالکیت احس���ان هاش���م 
آب���ادی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ح
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 به اس��تحضار سهامداران محترم شرکت می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام شرکت روز چهارشنبه مورخ 31/ 6/ 1400 ساعت 9 صبح در محل شرکت تشکیل 
می گردد. خواهشمند است سهامداران یا نمایندگان ایشان همراه با معرفی نامه در جلسه حضور 

به هم رسانند. دستور جلسه به شرح زیر است:
1- تصویب برنامه و بودجه ساالنه شرکت

2- بررسی و تصویب تشکیالت شرکت
3- رسیدگی و تصویب صورت های مالی سال های 98 و 99

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
5- انتخاب مدیرعامل

6- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که قانونًا در صالحیت مجمع عمومی است و در دستور 
کار مجمع قرار می گیرد.

 محسن عبادی- رئیس هیئت مدیره

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

ف
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 بدینوس��یله به اطالع کلیه س��هامداران محترم می رس��اند مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت 
ژالتین آریا درساعت8 صبح مورخ یکشنبه 1400/6/21 در محل سالن جلسات سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان رضوی به آدرس مشهد بولوار پیروزی، بولوار دالوران نبش دالوران 
7 برگزار  می گردد، لذا از کلیه س��هامداران محترم دعوت می ش��ود با داشتن معرفی نامه در 

جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :-افزایش سرمایه شرکت: به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

شرکت و به منظور خروج شرکت از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت از طریق ذیل:
1.  پرداخت مبلغ اسمی بصورت نقد

2.  تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
   هیئت مدیره شرکت ژالتین آریا
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ژالتین آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت 18656 و شناسه ملی 10380342077

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل دارند درامر نمایندگی، 
بازاریابی، فروش  وپشتیبانی  فروش سرویسهای FTTH  شرکت 

مخابرات ایران- منطقه فارس همکاری داشته باشند، دعوت می شود با مراجعه به وب 
سایت اینترنتی زیر نسبت به دانلود  اسناد ارزیابی کیفی  به صورت رایگان اقدام 
نموده و بامطالعه شرایط همکاری، رزومه ودرخواست خود را  حداکثر تا روز شنبه مورخ 
1400/06/20  طبق اسناد دریافت شده تحویل دبیرخانه مخابرات منطقه فارس نمایند  .

 FARS.TCI .IRو WWW.TCI.IR متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس  های
مراجعه نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی جذب 
نماینده فروش FTTH ) یک مرحله ای(
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آگهی تغییرات شرکت کیهان تجارت 
قائم سهامی خاص به شماره ثبت 485151 

و شناسه ملی 14005515356

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1400،05،12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
ش��رکت در واح��د ثبتی تهران به آدرس اس��تان 
تهران ، شهرس��تان تهران ، بخش مرکزی ، ش��هر 
ته��ران، محل��ه مهران ، بول��وار اب��اذر ، بزرگراه 
آیت ا... کاش��انی ، پالک 87 ، ساختمان کالسیک 
، طبق��ه س��وم ، واحد جنوب ش��رقی کد پس��تی 
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سرمربیگری 
عنایتی

 در لیگ برتر
باشگاه هوادار تهران 
اعالم کرد یک شرکت، 

مالکیت باشگاه را 
برعهده گرفته و 
هوادار در فصل 
جدید لیگ برتر 

شرکت خواهد کرد. 
در اطالعیه باشگاه 
هوادار آمده است: 
» در پی توافق رضا 
عنایتی و علیرضا 

معصومی، مالکیت 
بنفش ها رسمًا به 

هولدینگ بازرگانی 
معصومی واگذار شد. 
همچنین به پیشنهاد 
مالک جدید باشگاه و 
با توافق طرفین، رضا 

عنایتی سرمربی 
بنفش ها در فصل 

پیش روی لیگ برتر 
فوتبال ایران خواهد 

بود«.

در  حاشيه

دیدار 
پرسپولیس
 با تماشاگر 

برگزار می شود 

کنفدراسیون فوتبال 
آسیا با پیشنهاد و 

تقاضای فدراسیون 
تاجیکستان در 

خصوص حضور 
تماشاگران در دیدار 
مرحله یک هشتم 

لیگ قهرمانان آسیا 
بین دو تیم استقالل 

تاجیکستان و 
پرسپولیس موافقت 
کرد. طی نامه ارسالی 

مدیر تیم استقالل 
تاجیکستان به باشگاه 
پرسپولیس اعالم شد؛ 

کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در خصوص 

حضور تماشاگران در 
ورزشگاه برای دیدار 
پرسپولیس ایران و 

استقالل تاجیکستان، 
موافقت کرده و اعالم 
داشته است این بازی 
با حضور تماشاگران 

برگزار می شود.

خبرخبر
روزروز

  آنتونیو کونته 
دی مارتزیو، خبرنگار ایتالیایی 

در اینستاگرام نوشت: »تمام شد، 
کونته به شکل قرضی عنوان 

کارشناس به اسکای اسپورتس 
پیوست«.

  سعید معروف 
کاپیتان تیم ملی در پستی نوشت:

خداحافظی اش از تیم ملی احساسی 
نبوده.»ترجیح دادم همزمان با بازی در 

باشگاها، فعالیتم در زمینه های والیبال را ادامه 
دهم چون نمی خواهم از والیبال جدا باشم.

  آندر هررا  
هافبک اسپانیایی که همزمان با مسی 

وارد میدان شد در اینستاگرامش 
نوشت:» هرگز هنگام تعویض شدن این 
اندازه تشویق نشده بودم، چهار برد از 

چهار بازی قبل زنده باد پاریس«.

 حمیدرضا عرب  
ستاره ایرانی پس از 
ــای نــه چندان  ــ روزه
خوبی که در برایتون 
پشت سرگذاشت 
در بازگشت به هلند 
ــاره درخــشــان ظــاهــر شـــده اســت.  ــ دوبـ
جهانبخش حال امید اول فاینورد و تیم 
ملی است برای روزهای دشوار پیش رو. 
صــعــود بــه جــام جهانی نقطه عطفی 
برای او خواهد بود. گپ ما با علیرضا را 

می خوانید.

درشرایطی که مسئوالن برایتون مدام  ◾
از نیاز به تو سخن به میان می آوردند چه 

شد تصمیم به جدایی گرفتی؟
قصد داشتم فصل پیش این تیم را ترک 
کنم اما به من گفتند بمان، حتماً بازی 
می کنی. من تا آخرین روز هم تالش کردم 
به باشگاهی جدید بروم تا بیشتر بازی 
کنم. چند پیشنهاد خوب از لیگ های 
معتبر داشتم اما برایتون مخالفت کرد 
و من هم ماندم. البته این را هم بگویم 
که واقعاً برایتون را دوســت داشتم. در 
باشگاه هم جا افتاده بودم و ارتباط   مان با 
هم مناسب بود. همه این ها به من امید 
می داد تا بتوانم روند قبلی را برگردانم. اما 

درنهایت کار به جدایی کشید.

به هدف هایت در برایتون نرسیدی؟ ◾
ــــت بــــدمــــوقــــع مـــقـــابـــل  ــی ــ ــدوم ــصــ مــ
منچستریونایتد در اف ای کــاپ من را 
عقب انداخت. وقتی  هم که برگشتم 
فشار روحی و روانی زیادی تحمل کردم. 
در 26 سالگی مهم ترین موضوع برای 
یک فوتبالیست بازی کردن  است که من 
این موقعیت را از دست دادم. درآن روزها 
هم نمی خواستم خودم را فریب بدهم که 
چون در بهترین لیگ دنیا حضور دارم، 
اشکال نــدارد کمتر بازی کنم. من برای 
بازی به برایتون رفته بودم و باید تالشم 
را می کردم. با خودم گفتم اگر قرار است 
شرایط این طور پیش بــرود، بهتر است 

جدا شوم.

اگر به عقب برگردی باز هم به انگلیس  ◾
می روی؟

با خــودم رو راســت هستم. اگــر بــاز هم 
به عقب برگردم تیم برایتون را انتخاب 
می کنم و هرگز از کاری که کردم پشیمان 
ــازی در انــگــلــیــس تــجــربــه  ــم.ب ــیــســت ن
ــود کــه هــر کسی قـــادر به  ارزشــمــنــدی ب

تجربه آن نیست.

و انتخاب فــایــنــورد به نظر انتخاب  ◾
خوبی است برای تو؟

از زنــدگــی در هلند احــســاس بسیار 

خوبی دارم. من با فوتبال هلند بیگانه 
نیستم وشرایط خوبی را اینجا سپری 
می کنم. در بازی آخر مقابل اوترخت 
شکست خوردیم اما در آن بازی من 
یک پاس گل هم دادم. حضور درهلند 
رضایت بخش اســت.مــن فاینورد را 
دوست دارم و اینجا هم به من اعتماد 

دارند.

شرایط تیم ملی را چه طور توصیف  ◾
می کنی؟

بازیکنان خوبی در تیم ملی حضور دارند 
و قطعاً مدعی صعود هستیم و نباید 
اجازه دهیم اتفاقات دور قبل تکرار شود.

نظرت درباره گروهمان چیست؟ ◾
ــان اســت  ــروه مــا آســ ــ دربـــــاره ایــنــکــه گ
ــادی شنیدم امـــا در  ــ صحبت های زی
مقدماتی جام جهانی هیچ بازی آسانی 
وجــود نـــدارد. همه تیم ها می آیند تا 
بــهــتــریــن نــتــایــج را بــگــیــرنــد و بــه جــام 
جهانی صعود کنند. ما هم باید همین 
رونــد را حفظ کنیم و از ایــن مرحله با 
سربلندی خارج شویم تا سومین حضور 
متوالی مان در جــام جهانی را جشن 
بگیریم. ما باید به جام جهانی برویم 
و نشان دهیم که فوتبال ایران از آسیا 

جدا شده است.

جهانبخش در گفت و گو با قدس:

 ثابت می کنیم فوتبال ما 
از آسیا جدا شده است 

گپ روز
 کنایه پیروانی 

به اتفاقات فصل نقل و انتقاالت

خوشحالم برخی بازیکنان 
پرسپولیسی نشدند

افشین پیروانی می گوید از بازیکنانی که به 
پرسپولیس نیامدند و به تیم دیگری رفتند، 

ممنون است.
سرپرست پرسپولیس با اشاره به اتفاقاتی که در 
فصل نقل و انتقاالت رخ داد، می گوید: نفرات 
خیلی خوبی را جذب کردیم که مهم ترین ویژگی 
آن هــا، ایــن اســت که با قلبشان به پرسپولیس 
آمده اند. چه بازیکنانی که از قبل در پرسپولیس 
بودند و چه آن هایی که تــازه به جمع ما ملحق 
شده اند، رقم های بسیار باالتر و گاه چند برابری را 
رد کردند برای این که به این پیراهن و تیمی برسند 

که شخصیت و ژن قهرمانی دارد.
او با تأکید بر موضع باشگاه پرسپولیس در انتقاد 
از تیم های صنعتی اظهار کرد: در رقابت نابرابر و 
ناعادالنه ای که بین تیم های دولتی و صنعتی وجود 
دارد مشخص است چه پول هایی رد و بدل شد. 
وقتی بازیکنی که خودش پیغام داد، آمد و صحبت 
کرد، یک دفعه پیشنهاد چند برابر را مطرح می کند 

و می رود، معلوم است چه شرایطی حاکم است. 
وی با اشـــاره به ناکامی باشگاه در خرید چند 
بازیکنی که به تیم های دیگر رفتند، عنوان کرد: 
من اینجا اتفاقاً می خواهم بگویم خدا را شکر 
برخی بازیکنان اصالً به پرسپولیس نیامدند. از 
آن ها ممنون هستیم که نیامدند. این نیامدن به 
نفع پرسپولیس است. در تمام این سال ها که در 
پرسپولیس بازیکن، مربی، سرمربی و مدیرتیم 
بوده ام، بازیکنی به کار پرسپولیس آمده است که 
جدای از بحث مالی، با عشق و دلش، پرسپولیس 
را انتخاب کرده باشد. چنین بازیکنانی بیشتر 
می توانند به ما کمک کنند. بازیکنی که با یک رقم 
بیشتر یا با یک تماس تلفنی، مسیرش عوض 

شود به کار پرسپولیس نمی آید.
ــاره بــازی های دوستانه پرسپولیس  پیروانی درب
گفت: تمرین جــای بــازی تدارکاتی را نمی گیرد 
و بــازی تدارکاتی هم جای بــازی رسمی را. با این 
وجود، برای کمک به تیم، هر کاری الزم است را 
انجام می دهیم. بازیکنان و کادرفنی تمام تالش 
خود را به کار گرفته اند. استقالل تاجیکستان در 
حالی وارد این بازی می شود که در عمل، در کوران 
مسابقات است. به قول آقای گل محمدی، این تیم 
سورپرایز این دوره از رقابت ها محسوب می شود. 
همچنین یک مسابقه داریم که آن هم در خانه 
حریف است و باید در چمن مصنوعی بازی کنیم.  
ولی خب ما پرسپولیس هستیم. مسائلی را از سر 
گذرانده ایم که کمتر کسی فکرش را می کرد. این بار 
هم می رویم که نتیجه دلخواه خودمان را بگیریم و 

هواداران را بار دیگر خوشحال کنیم.
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مهدوی کیا رسماً سرمربی تیم ملی امید شد ◾
مهدی مهدوی کیا پس از انتخابش به عنوان سرمربی 
تیم ملی امید، با ورود به ایــران در محل فدراسیون 
فوتبال حاضر شد و با شهاب الدین عزیزی خــادم، 
رئیس فدراسیون دیدار کرد. طی این دیدار مهدوی کیا 
حکم سرمربیگری تیم ملی امید را از عزیزی خادم 
دریافت کرد. ضمن آن که مقرر شد او به عنوان مشاور 

فنی فدراسیون فعالیت کند.

طارمی شماره یک هفته در پرتغال ◾
ــران در حالی آخرین بــازی پیش از  مهاجم تیم ملی ای
مسابقات ملی را سپری کرد که توانست گل دوم تیمش 
را در بازی با آروکا بزند و پیروزی پورتو را قطعی  کند. با این 
گل و با کسب نمره بسیار خوب 8.8 مهدی طارمی در تیم 
هفته قرار گرفت و به عنوان بهترین بازیکن این هفته لیگ 
پرتغال معرفی شد.  در تیم هفته لیگ این کشور بازیکنان 
معروفی چون ژائو ماریو، کاروالیو، اوتاویو و... حضور دارند.

 قرارداد جاللی با استقالل امضا شد ◾
ابوالفضل جاللی مدافع چپ پیشین سایپای تهران 
که با مسئوالن استقالل به توافق کامل رسیده  ولی 
قــراردادش را امضا نکرده بود، دیروز به باشگاه رفت و 
رسماً قراردادش را امضا کرد. جاللی برای امضای رسمی 
قراردادش نیاز به ثبت رضایتنامه اش از سایپا در هیئت 
فوتبال داشــت که بعد از این اتفاق به طور رسمی به 

جمع آبی ها ملحق شد.

صعود تیم ملی فوتسال به جایگاه پنجم جهان ◾
 »Futsal World Ranking« براساس رده بندی سایت
کــه هــر روز جایگاه جهانی تیم های ملی فوتسال را 
ــران با 1612 امتیاز و یک  منتشر می کند، تیم ملی ای
پله صعود، در رتبه پنجم جهان و نخست آسیا قرار 
دارد. شاگردان ناظم الشریعه در جام جهانی لیتوانی 
که 21 شهریور تا 11 مهر برگزار خواهد شد با آرژانتین، 

صربستان و آمریکا همگروه هستند.

 ســاره جوانمردی زمانی که بــرای دریافت نشان طال روی 
سکوی قهرمانی  رفت  در حرکتی جوانمردانه زانوی خود را 

شکست تا هم قد حریفان ویلچرنشین خود شود. 
هفتمین روز از بازی های پارالمپیک 2۰2۰ توکیو برای ما با 
این حرکت بیادماندنی ساره جوانمردی شروع  و با کسب دو طال ادامه 
و با مدال نقره رمضان بیابانی در تیراندازی با کمان پایان یافت. تیم ملی 
 Bوالیبال نشسته هم که سنت شکنی نکرد و در سومین دیدار خود در گروه
به مصاف چین رفت و در سه ست حریف چینی خود را شکست داد و با 

اقتدار راهی مرحله بعد شد.

طالیی های کاروان ◾
هاشمیه متقیان بانوی شایسته کشورمان در پرتاب نیزه F56 با حریفانی 
از مالی، الجزایر، سنگال، پاناما، آلمان، لیبریا و برزیل رقابت کرد و صاحب 
مدال طال شد. وی همچنین موفق شد رکورد جهان را بشکند و به نام خود 

ثبت کند.
ریسا روچا ماچادو از برزیل و دیانا دادزیت از لتونی دوم و سوم شدند.این 

نخستین مدال تاریخ دوومیدانی بانوان در پارالمپیک بود.
از سوی دیگر  در مرحله نهایی تپانچه 1۰ متر پارالمپیک توکیو ساره 
جوانمردی تیرانداز ایران در رقابت با هفت حریف دیگر خود  به عنوان 

قهرمانی رسید. 
در این رقابت که دقایقی بعد از طالی متقیان در دوومیدانی در سالن آساکا 
برگزار شد، جوانمردی با کسب 239.2 امتیاز باالتر از ورزشکار ترکیه و 
مجارستان قهرمان شد.به این ترتیب جوانمردی به سومین مدال طالی 
خود در بازی های پارالمپیک دست یافت. او در دوره گذشته در ریو هم دو 

مدال طال گرفته بود.
زنان ایرانی که تا امروز طالیی کسب نکرده بودند، صبح سه شنبه کوالکی 
در توکیو با پا کردند و توانستند ایــران را با کسب هفتمین مدال طال با 
صعود در جدول مدال ها امیدوارتر کنند.ساره جوانمردی روز شنبه هم 
در ماده 5۰متر خفیف مسابقه دارد. باتوجه به اینکه او در پارالمپیک ریو 
در این ماده قهرمان شده بود، کسب یک طالی دیگر در توکیو برایش دور 

از دسترس نیست؛ طالیی که شاید آخرین مدال پارالمپیکی او باشد. 

برنامه امروز رقابت ورزشکاران ایران ◾
تیراندازی:  5:۰۰ رقیه شجاعی

 دو و میدانی:  5:۰۰ سعید افروز - پرتاب نیزه 
 دو و میدانی:  15:42 وحید علی نجیمی- دو 4۰۰ متر

 رفتار زیبای بانوی طالیی کاروان پارالمپیک کشورمان 
هنگام دریافت مدال خبرساز شد

جوانمردی »ساره« 

همراه با پارالمپيک توکيو

ستارگان ورزش

ورزش7

جواد رستم زاده   سردار آزمون 
را باید پر افتخارترین لژیونرایرانی 
در رسانه ها بدانیم. بازیکنی که 
بیشتر از هر بازیکن ایرانی لباس 
تیم های بزرگ اروپا را در فضای مجازی به تن 
کــرده اســت. لیورپول،دورتموند، رم، التزیو، 
مارسی، لیون و حتی آژاکــس و میالن. او هر 
فصل و هر نیم فصل تقریباً مشتری جدی 
ــا دارد و سر  از باشگاه های متمول غــرب اروپ
جذبش دعواست. اما آنچه در واقعیت شاهد 
آن هستیم درجــا زدن او در لیگ بی مایه و 
دسته چندم روسیه است.کیفیت بازی او به 
دلیل همین درجا زدن هم رشد چندانی نکرده 
اســت. آنچه در این سال ها آزمــون را از بقیه 
بازیکنان ایــرانــی جــدا کــرده اســت، البی های 
ــایــی بـــرای درج  ایجنت او بــا رســانــه هــای اروپ
اخبار پوشالی پیشنهادهای مختلف بزرگان 

اروپاست. 
ــردار آزمـــــون، تــوافــق  ــ بــزرگ تــریــن اشــتــبــاه  سـ
بــا »عبدالغفار فالی رمضانی« مدیر برنامه 
مقدونیه ای و شرکت کارگزاری »لیان اسپرت« 
است. رمضانی که به دلیل پولشویی در اسپانیا 

تحت تعقیب قرار گرفته بود، با توجه به 
رسانه هایی که در اختیار دارد بازار گرمی 
می کند، اما کار او چیزی جز ستاره سوزی 

مــلــی پــوش ایــرانــی نــیــســت. رمــضــانــی به 
ــوال«ی شرقی مــعــروف است  ــ »مینو رای
و شــوربــخــتــانــه ایــجــنــت مــکــاری چــون 

ویلموتس هم هست.
خبرنگاران ایتالیایی ، آلمانی و 

فرانسوی توییت ها و اخباری را با 
سفارش او منتشر می کنند 

که هیچ تأیید و تکذیبی از 
سوی  پیشنهاد دهنده ها 
به آزمون در پی ندارد.مثالً 
چندی پیش خبری منتشر 

شــد کــه اگرمورینیو نــتــوانــد فالن 
مهاجم را بخرد و با فالن مهاجم 

به نتیجه نرسد احتمال دارد 
ــون در لیست خرید  آزمــ

رم قــرار بگیرد. یــا مثالً 
لیورپول اگر صالح را از 

دست بدهد و مانه 
بــــرای تــمــدیــد به 

توافق نرسد آزمون در تیررس این 
تیم قرار می گیرد. اما واقعاً چرا 
ســردار دل از روس هــا نمی کند؟ 
ــای  ــه هـ ــامـ ــه نــوشــتــه روزنـ بـ
روسی مهاجم تیم ملی 
فوتبال ایران دستمزد 
خوبی از تیم زنیت 
ــافــت می کند؛  دری
میزان درآمـــد این 
بازیکن ایــرانــی از 
تیم روسی فصلی 
3 مــیــلــیــون یـــورو 
اســــــت. ســـــردار 
ــزدیــک  ــون ن ــ ــ آزم
بـــه هــفــت ســال 
اســـــــت کـــــه در 
تــیــم هــای روســی 
ــازی  ــ ــال بـ ــ ــب ــ ــوت ــ ف
می کند و با توجه 
ــه ای  ــ ــ بــــه رویـ
از  کــــــــــه 
مدت ها 

قبل در پیش گرفته بعید است تصمیم به ترک 
روسیه بگیرد.او پول راحت را به استرس و تالش 
کشنده در تیم های بزرگ اروپا ترجیح می دهد.
این در حالی است که ماندن در لیگ درجه 3 
روسیه برای او سم است و بعید است در سنین 
باالتر تیم های بزرگی که االن روی نامشان مانور 
می شود حتی به سردار فکر هم بکنند. امروز 
هم اگر در اروپا نام و نشانی از این بازیکن ایرانی 
به گوش می رسد به لطف سن مناسب اوست 
که با این تعلل و تنبلی که از او می بینیم همین 
آپشن هم خواهد سوخت. آزمــون در آذرمــاه 
1391 در حالی  که 1۷ ساله بــود بــدون تجربه 
بازی در لیگ برتر ایران به باشگاه روبین کازان 

روسیه پیوست.
ــاره ســردار آزمــون مطرح   شایعه های زیــادی درب
شده، از جمله قــرارداد 1۰ ساله داخلی با قربان 
بردیف، کاشف استعدادش و مربی او در فوتبال 
روسیه. ادعایی که به اثبات نرسیده اما آن را مانع 
پیوستنش به تیم های بزرگ اروپایی دانسته اند. 
به این مسائل باید بند آزادسازی باشگاه زنیت 
سن پترزبورگ که 35 تا 5۰ میلیون یورو است نیز 

اضافه شود.

چرا هیچ تیم بزرگی برای خرید آزمون تالش نمی کند؟

ضد حملهرسانه های ستاره سوز
تخلف بزرگ تراکتور

 قرارداد »یورویی« 
بازی ریالی! 

نگاهی به اتفاقات تراکتور در چند سال اخیر 
نشان می دهد که در این باشگاه هر غیر ممکنی، 
ممکن می شود؛ حتی عقد قــرارداد »یورویی« 
با بازیکن ایرانی و ثبت »ریالی« آن در سازمان 

لیگ. 
ماجرا از ایــن قــرار اســت که باشگاه تراکتور در 
نخستین ســال خــصــوصــی ســازی خــود بــا دو 
بازیکن ایــرانــی به صــورت همزمان دو قــرارداد 
یورویی و ریالی بسته است. این اقدام باشگاه 
تراکتور که عمالً دور زدن قانون و تخلف محسوب 
می شود، در حالی رخ داده که این باشگاه ابتدا 
قــرارداد ریالی خود با بازیکنان مدنظر را امضا 
ــراردادی دیگر را به  کــرده، امــا در همان زمــان، قـ
مبلغ نجومی و یورویی جایگزین قـــرارداد اول 

کرده است.
طبق قانون، عقد قــرارداد ارزی )دالری، یورویی 
و...( با بازیکنان ایرانی ممنوع است و سازمان 
لیگ نیز بارها ایــن موضوع را اعــالم کــرده و به 
همین دلیل باشگاه تراکتور قــرارداد ریالی را به 
سازمان لیگ فرستاده و عمالً دچار تخلفی بزرگ 

شده است.
نکته دیگر اینکه اختالف قرارداد ریالی و یورویی 
بازیکنان بسیار زیاد است و حتی در پرداخت 
مالیات این بازیکنان نیز تفاوت فراوانی را رقم 

می زند. 



تجهیزات را 
بگیرید وگرنه 
بمبارانشان کنید!
دونالد ترامپ در بیانیه ای 
با عنوان »آمریکا را نجات 
دهید« درباره افغانستان 
نوشت: در تاریخ سابقه 
نداشته خروج از جنگی 
به این بدی یا ناشایستگی 
انجام شود... تمام 
تجهیزات باید بالفاصله 
به آمریکا بازگردانده 
شود و این یعنی تا 
آخرین دالر ۸۵ میلیارد 
دالری که خرجشان 
شده. اگر این  تجهیزات 
را پس ندادند باید یا با 
نیروی نظامی بی تخفیف 
وارد کار شویم و آن ها 
را بگیریم و یا حداقل با 
بمباران به کلی نابودشان 
کنیم. هیچ کس هرگز فکر 
نمی کرد چنین حماقتی 
)یعنی این خروج کم مغز( 
ممکن باشد!

یادداشت 

خبر

اصل   محمدی  حسین 
حــدود یــک مــاه پیش خبری 
از تونس ناگهان جهان را در 
شــوک فــروبــرد؛ قیس سعید 
)رئیس جمهور( در اقدامی 
بی سابقه دولـــت را تعطیل 
و پــارلــمــان را تعلیق کـــرد. او مشکالت فـــراوان 
اقتصادی، بی تدبیری در عرصه کرونا و از همه 
مهم تر خواست مردم را علت اصلی این تصمیم 
اعالم کرد. سعید با این اقدام سؤاالت فراوانی را 
برجا گذاشت؛ آیا این اقدام، کودتا علیه دولت 
و پــارلــمــان نــبــود؟ پــس از ایــن وضعیت تونس 
چه خواهد شــد؟ آیــا ایــن کودتا صهیونیستی 
بود؟ اقتصاد تونس به چه سویی خواهد رفت؟ 
 در گفت وگویی بــا دکتر جعفر قنادباشی که 
ید طوالیی در شناخت مسائل حوزه آفریقا دارد، 
پاسخ به این پرسش ها را جست وجو کرده ایم. در 

ادامه این گفت وگو را مطالعه می کنید.

به عنوان پرسش نخست، وضعیت کنونی  ◾
جامعه تونس را چگونه تحلیل می کنید؟ آیا پس 

از تصمیم سعید اوضاع بهتر شده است؟
 بــحــران کــنــونــی جــامــعــه تــونــس در جـــای خــود 
محصول یــک بــحــران اقــتــصــادی و همچنین 
حاصل رقابت ها و تضادهای حزبی موجود در 
این کشور است. آنچه حقوقدانی مثل سعید 
را وادار کرد، پارلمان را تعلیق و نخست وزیر را 
برکنار کند، در واقــع مشکالت اقتصادی بود 
که پیچیده شده بود و حل نمی شد. مشکالتی 
که با بیماری کرونا گسترش پیدا کرد و به وضع 
بحرانی رسید. کرونا عالوه بر مشکالت و عوارض 
اجتماعی معمول )واکسیناسیون، بهداشت، 
کسب وکار و...( در تونس مشکل دیگری هم 
ایجاد کرده و آن کاهش درآمدهای ارزی است. 
تونس متکی به درآمــدهــای ارزی برخاسته از 
صنعت توریسم است. گفته می شود به دلیل 
کرونا حدود ۷۰درصد درآمدهای تونس از میان 
رفته اســت. سعید در چنین شرایطی پارلمان 
را تعلیق و دولت را تعطیل کرد. البته نمی توان 
گفت این بحران را حل کرده ولی می شود گفت 
 تونس پس از ایــن تصمیم چهره دیگری پیدا 

کرده است.
البته سعید پشتیبانی عربستان و امـــارات را 
نداشت و کمک های مالی و امیدها و چراغ سبز 
آن هــا و وعــده هــای مالی آن هــا را هم در کنارش 
ندارد، پس اگر اتحادیه مشاغل تونس که طبقه 
ثروتمندان تونس هستند و از زمــان بن علی 
)رئیس جمهور پیشین ایــن کــشــور( فعالیت 
دارند، او را تشویق نکرده بودند و اگر چراغ سبز 
قــدرت هــای غربی نبود، شاید دست به چنین 

کاری نمی زد.

علت اختالفات الغنوشی و سعید چیست؟  ◾
مــوارد اختالف متعدد و مختلف است. سعید 
ــردی اســت کــه بــه طــور مستقل در انتخابات  ف
ریاست جمهوری شرکت کرد و وابستگی حزبی 
نــدارد و دیدگاه های او به ظاهر مستقل است. 
برخی اختالفات ایدئولوژیک اســت و برخی 
هــم مــربــوط بــه گــرایــش هــای سیاسی طرفین. 
ظاهر قضایا ایــن اســت کــه اختالفات ایــن دو، 
مربوط به مسائل داخلی تونس است و مسائل و 
مشکالتی مثل کرونا بر آن ها افزوده شده است. 
در ظاهر چون دولت و مجلس نتوانستند مسائل 
را حل کنند، رئیس جمهور، پارلمان را منحل و 
نخست وزیر را که در حل مسائل کشور ناتوان 

بــود، برکنار کــرده اســت. ولی می شود اینچنین 
هم گفت کسانی که سعید را به چنین تصمیمی 
)تعلیق پارلمان( تشویق کردند از فرصتی که کرونا 
بــرای آن هــا فراهم نمود و مشکالت اقتصادی 

گسترده در تونس بهره برداری کردند.

عربستان و امارات متحده عربی در  ◾
 کشورهای شمال آفریقا چه هدفی را 

دنبال می کنند؟
ــارات ایـــن اســـت کــه در  ــ هـــدف عــربــســتــان و امـ
مجموعه کشورهای شمال آفریقا ازجمله تونس 
گرایش های اسالمی را حذف کنند. در حقیقت 
از ســوی انگلستان و آمریکا مأموریت دارنــد 
هزینه های حذف اسالم گرایی را در این مناطق 
بپردازند. همان طور که در مصر هم پرداختند 
و گروه اخوان المسلمین را با کمک  های مالی به 
نظامیان، از صحنه سیاسی مصر حذف کردند. 
حــزب النهضه هم گرایش های اخوانی دارد و 
غنوشی اسالم گراست. البته ظاهراً سعید هم 
از این برنامه اطــالع نداشته و ناخواسته دارد 
زمینه های حــذف النهضه را فــراهــم می کند. 
او احتمال نــمــی داد طــرفــداران احــزاب کوچک 
سوسیالیسم و غرب گرا به خیابان بیایند و علیه 
الغنوشی تظاهرات کنند و چهره مردمی تری 
ــرای سعید رقــم بــخــورد. بنابراین در مجموع  ب
باید گفت اتفاقات تونس، کودتا نیست و مردم 
خواهان دولت سعید هستند و برای تأکید بر این 
مطالبه دفاتر مرتبط با الغنوشی را آتش زدند.
بازگشایی پارلمان هم باتوجه به بازداشت هایی 
که در صحنه تونس انجام گرفته به تعویق خواهد 
ــنــده، تــونــس به سمت  ــاد. همچنین در آی ــت اف
سکوالریسم و غیراسالمی شدن میل خواهد 
کــرد، زیــرا دیــگــران بــرای ایــن صحنه پــول خرج 

کرده اند.

در حوزه اقتصادی برای تونس چه پیش  ◾
خواهد آمد؟

قیس سعید با اینکه فــرد مستقلی اســت در 
حــال حاضر به دلیل اینکه بــا حــزب النهضه 

ــه رو اســـت، ممکن  ــ بــه عــنــوان رقیبی قــوی روب
است به غربی ها و عربستان و امــارات بیشتر 
نزدیک شود، چراکه از نظر اقتصادی نیازمند 
به آن هاست. در حال حاضر کمک های مالی 
ــارات اســت کــه او را سرپا نگه  عربستان و امـ
داشته و در واقع با برگ صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی با تونس بازی می کند. مجامع 
بین المللی هم از طریق این اهرم و وام هایی که 
قبالً داده شده او را به سمت خواسته های غرب 

هدایت می کنند.

آیا ممکن است سعید نیز مثل مصر که در  ◾
یمن جبهه را خالی و به ضرر سعودی ها رفتار کرد 

از گرایش صرف به غرب و عربستان دوری کند؟ 
تونس با مصر بسیار متفاوت است. این کشور 
حـــدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد و مصر 
نــزدیــک بــه ۱۰۰ میلیون. در مقایسه، تونس 
کشوری کوچک است و نمی تواند نقش نظامی 
را در کشورهای دیگر و خــارج از مرزها بپذیرد. 
در قضیه یمن هم تاکنون هیچ نقشی نداشته 
است. ولی ممکن است بخشی از سیاست های 
عربستان را اجرا کند. این خواسته ای است که 
سعودی ها و اماراتی ها از تونس دارند و عالقه مند 
هستند آنچه را آن هــا دیکته می کنند انجام 
ــران بسیار خوب  ــط سعید با ای دهــد! مثالً رواب
است و علیه اسرائیل سخن می گوید، ولی قطعاً 
سعودی ها از او خواهند خواست روابط خود را 
با ایران کاهش دهد و علیه اسرائیل موضع گیری 

نکند.

تونس در عرصه بین الملل و جهان اسالم  ◾
چه نقشی می تواند داشته باشد و مشخصاً 

سرنوشت روابط این کشور با جمهوری اسالمی 
ایران و محورمقاومت چه چشم اندازی دارد؟

تــونــس در جــهــان اســـالم موقعیت خــوبــی در 
اطراف مدیترانه دارد و باتوجه به اینکه صنعت 
گــردشــگــری آن فــعــال اســـت، کــشــور شناخته 
شده ای  است و در مقایسه با کشورهای کوچک 
ــارات، قطر و کویت نقش  خلیج فــارس مثل امـ

مهم تری دارد. به خصوص که تونس با لیبی و 
الجزایر همسایه اســت. سیاست هایی که در 
تونس اجــرا می شود می تواند بر این دو کشور 
تأثیر بگذارد. الجزایر و لیبی دو کشور پهناور 
نفتی هستند و از مــوقــعــیــت هــای حساسی 

برخوردارند.
تــونــس نخستین کــشــوری اســـت کــه بــیــداری 
اسالمی در آن اتفاق افتاد و نخستین کشوری 
است که موفق شد بیداری اسالمی را به سرانجام 
برساند و یک نظام دموکراسی روی کار آورد. از 
این نظر اگر در ادامه کار موفق باشد، می تواند 
یک الگوی موفق دموکراسی در جهان اسالم 
ــود. امـــا ایـــن مــوضــوعــی اســـت که  مــعــرفــی شــ
ــارات و کشورهای پادشاهی از  عربستان و امـ
آن واهــمــه دارنـــد و عربستانی  ها به هیچ وجه 
عالقه مند نیستند تونس موفق باشد، چرا که 
ممکن است در کشور خودش هم برایش دردسر 

درست شود.
تونس می تواند نقش عنصر همگراساز را بازی 
کند، می تواند موجب وحــدت میان کشورها 
شــود و یــک اتــحــاد بــه نفع کــشــورهــای منطقه 
بــه وجــود آورد. امــا در کــالن مــاجــرا و در سطح 
کشورهای بزرگی مثل عربستان، ایران و پاکستان 
و بنگالدش نتوانسته نقش آفرینی چندانی 

داشته باشد. 

موساد و صهیونیست ها و سرویس های  ◾
اطالعاتی غرب چه اقدامی در قبال تونس انجام 

خواهند داد؟
اسرائیل یک برنامه کلی دارد تا در شمال آفریقا 
که شامل مصر و تونس می شود مانع قدرت گیری 
جــریــان هــای اســالمــی شــود و کــوشــش می کند 
زمینه فروپاشی حرکت های اسالمی را فراهم 
کند. صهیونیست ها به دنبال آن هستند در 
این کشورها دولت های قوی روی کار نباشد و 
مراقب اند مبادا قدرت نظامی کشورها افزایش 

یابد و به دست اسالم گراها بیفتد.
مثالً در ماجرای لیبی صهیونیست ها نگران 
بــودنــد قــذافــی از هواپیماها و موشک هایی 
که شــرق در اختیارش گذاشته بــود استفاده 
کند. از ایــن رو ناتو را تشویق به بمباران این 
کــشــور کــردنــد. الــبــتــه تــونــس ایـــن تــوانــایــی را 
نـــدارد و آن هــا هــم از ایــن نظر نــگــران نیستند 
ولی نگرانی اسرائیلی ها اسالم گرایان تونسی 
 هستند کــه مــی تــوانــنــد اخوان المسلمین را 

تقویت کنند.
نکته دیگر در تونس گرایش های شدید مردم 
عــلــیــه صــهــیــونــیــســت هــاســت. قــیــس سعید 
نیز بــا شــعــارهــای ضدصهیونیستی روی کار 
آمـــد، بنابراین اسرائیلی ها می خواهند این 
 گرایش ضدصهیونیستی مــردم تونس را هم 

تضعیف کنند.

برای جمع بندی اگر نکته ای مد نظرتان  ◾
هست بفرمایید؟

ــاره بتواند روی  ایــن احتمال کــه النهضه دوبـ
کار بیاید و اینکه سعید را حذف کند، بسیار 
کم اســت. تبلیغات رسانه ای غرب و سعودی 
هــم در وســعــت زیـــاد علیه او در حــال انجام 
است. البته حزب النهضه تونس قابل حذف 
نیست ولی در حال حاضر قدرتی هم نــدارد. 
سعید رئیس جمهور قانونی است و عالوه بر 
کشورهای غربی، طرفدارانی از اتحادیه مهم 
مشاغل که متعلق به کارفرمایان اســت را در 

جبهه خود دارد.

دکتر جعفر قنادباشی در گفت وگو با قدس:

تونس به سمت سکوالریسم 
خواهد رفت

در  حاشيه

انتصابات جدید 
طالبان

شنیده های تأیید 
نشده از افغانستان 
حکایت از انتصابات 
جدید توسط طالبان 
دارد. بر این اساس 
مالعبد الغنی برادر که 
پیش از این به عنوان 
معاون سیاسی این 
گروه فعالیت می کرد و 
روند مذاکرات صلح را 
از طریق دفتر دوحه در 
کنترل داشت به سمت 
وزارت امور خارجه 
جدید افغانستان 
انتخاب شده است. 
همچنین مال یعقوب 
محمد، فرزند مال محمد 
عمر به عنوان وزیر دفاع 
آینده افغانستان  به 
کار مشغول خواهد 
شد.خلیفه حقانی، 
پسر یکی از رهبران 
ارشد طالبان یعنی 
جالل الدین حقانی نیز 
سکان وزارت کشور را در 
دست گرفته است.

»مال هبت هللا« مسیر مرسی 
و غنوشی را می رود؟

مهدی زارع   تصویر سبزرنگ 
ژنـــرال »کــریــس دونــاهــو« از پشت 
دوربــیــن دیــد در شــب در فــرودگــاه 
کابل، خروج آخرین سرباز آمریکا از افغانستان 
را گواهی می دهد. فــرار، عقب نشینی، تغییر 
تاکتیک، مدیریت هزینه و فایده یا هر اسم 
دیگری که رویش بگذاریم فرقی نمی کند؛ آنچه 
در ایــن ۲۰ســـال بــرای ایـــاالت متحده رخ داده 
مجموعه ای شامل شکست ها و ناکامی هاست. 
از تلفات چند هزار نفری نیروی انسانی گرفته تا 
خسارت های چند تریلیون دالری منابع مالی 
و حتی آبرویی که از این کشور و متحدانش در 
نزد هموطنان افغانستانی مان ریخته شد. حاال 
طالبان مانده و یک افغانستان. افغانستانی که 
در 4۰ســال گذشته روی آرامــش ندیده و طعم 

پیشرفت نچشیده.
طالبان همواره خود را یک گروه اسالم گرا معرفی 
کرده و معتقد است آمده تا شریعت را پیاده کند. 
نخستین دشمن خود را هم تا اینجای کار آمریکا 
معرفی کرده است. این گروه آمریکا را اشغالگر 
خطاب می کند و دو دهه برای بیرون راندنش، 
تفنگ به دست گرفته است. سرانجام هم مزد 
ایــن ایستادگی را گرفت و در نبردی سخت و 

نظامی پیروز شد.
اما این فقط یک روی سکه است! رویی که طالبان 
ضدآمریکایی و ضدغربی است. روی دیگر سکه 
زمانی خود را نشان می دهد که سخنگوهای طالبان 
اعالم می کنند آمریکا از این پس می تواند به یک 
همکار ما تبدیل شود و در روند بازسازی افغانستان 
مشارکت داشته باشد! آن ها حتی چین و روسیه 
را دعوت کرده اند تا در این بازسازی شریک شوند! 
نخستین برداشت از این دعوت سراسری این گزاره 
است که طالبان تنها در جبهه نظامی و سخت با 
غرب لیبرال و شرق کومونیست مشکل دارد و در 

دیگر حوزه ها اتفاقاً به آن ها احساس نیاز می کند.
آیا این مواضع به معنی ایزوله و منفک دانستن 
نــظــام هــای حاکم بــر غــرب در اندیشه رهبران 
طالب است؟ آیا در پس ظاهر سلفی و بنیادگرا 
)نگارنده بنیادگرایی واقعی را یک ویژگی مثبت 
می داند( طالبان غرب و شرق را انگاره ای واحد 
و مبتنی بر اصالت انسان نمی بیند؟ انگاره ای 
که در ابعاد مختلف وجـــودی خــود را تعریف 
کرده و گسترش داده است و تجربه ثابت کرده 
در همه ابعاد با اندیشه اسالمی تقابل جدی 
دارد. بــر کسی پوشیده نیست غــرب و حتی 
شرق کنونی در حوزه فرهنگی لیبرالیسم و در 
حــوزه اقتصاد مرکانتلیسم هستند. نتیجه 
لیبرالیسم، بی بندوباری و حاصل مرکانتلیسم 
اشرافیت و شکاف های طبقاتی است. هر دو این 
نظام ها هم مبتنی بر اصالت انسان و بخشی از 
جهان بینی اومانیستی غرب به شمار می آیند و 
در تقابل ماهوی با جهان بینی اسالمی و الهی. 
آیا طالبان بناست در حوزه اقتصاد و فرهنگ یا 
حداقل اقتصاد چنین اندیشه هایی را بپذیرد؟ 
شــواهــد مــاجــرا تاکنون نشان داده اینچنین 
است و به نظر می رسد طالبان هم مثل دیگر 
گروه های اسالم گرا در منطقه )به ویژه گروه های 
وابسته به اخوان المسلمین( تقابلی ناقص و 
محدود را با غرب شــروع کــرده و ممکن است 
سرنوشتی شبیه آن ها هم پیدا کند. در چنین 
حالتی سرنوشتی کــه بـــرای محمد مــرســی و 
راشد الغنوشی اسالم گرا رقم خورد خیلی دور از 
مال هبت هللا نخواهد بود. بماند که اسالم آن دو 
بسیار جامعه پذیرتر از اسالم طالبان بود و در 
پیاده سازی شریعت اینچنین خشن و پردافعه 
نبودند. اما باز هم اندیشه متخاصم لیبرال ها 
نتوانست آن ها را تحمل کند و هر دو، سقوط 

داده شدند.

حمله پهپادی یمن به ابهاء
منابع سعودی از حمله پهپادی جدید به فرودگاه 
ابها در جنوب عربستان خبر دادند. به گزارش 
تسنیم، این منابع از دو حمله نام برده اند. بر 
اساس این گزارش، اطالعات اولیه نشان می دهد 
دومین حمله پهپادی به فرودگاه ابها به زخمی 
شــدن هشت تــن انجامیده و یــک هواپیمای 
غیرنظامی نیز آسیب دیده است. این نخستین 
بــار اســت کــه از حمالت پهپادی یمن تصویر 
منتشر می شود. تلویزیون عربستان گزارش داد 
این دومین حمله پهپادی طی ۲4 ساعت بوده 
است. مقامات سعودی هم ادعا کرده اند یکی 
از پهپادها را هدف قــرار داده انـــد. فرودگاه ابها 
و پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط 
جزو فرودگاه هایی هستند که بیشترین حمالت 
هوایی ائتالف سعودی علیه یمن از این دو مکان 

انجام می شود.

گفته می شــود به دلیل کرونا حدود ۷۰درصد 
درآمدهای تونس از میان رفته اســت. سعید 
در چنین شرایطی پارلمان را تعلیق و دولت را 

تعطیل کرد.
گزیدهگزیده
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تأسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء آجا قرارگاهی 

نظامی است که در ۱۰ شهریور ۱۳۷۱ برای 
هماهنگی واحدهای پدافند هوایی ارتش و سپاه 

پاسداران آغاز به کار کرد. این نیرو در سال ۱۳۹۸ از 
نیروی پدافند هوایی ارتش، مستقل و به یک نهاد 
باالدستی تبدیل شد. فرمانده کنونی این قرارگاه 
امیر سرتیپ قادر رحیم زاده است. پهپاد گلوبال 

هاوک آمریکا زیر نظر این قرارگاه شکار شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13 :04

5 :10

اذان مغرب

19 :50

غروب خورشيد

19 :32
 نیمه شب شرعی

00 :21
طلوع فردا

6 :37

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :31

4 :36

اذان مغرب

19 :18

غروب خورشيد

18 :59
 نیمه شب شرعی

23 :48
طلوع فردا

6 :04
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ــروج آخـــریـــن  ــ ــا خــ ــ علوی   ب
ــا پـــرواز  ــیــروهــای آمــریــکــایــی ب ن
هــواپــیــمــای بـــاری ایــن کــشــور از 
فرودگاه بین المللی حامد کرزی، 
اشغال ۲۰ ساله افغانستان توسط ایــاالت 
متحده و متحدانش در ناتو به پایان رسید. 
به گــزارش فــارس، سخنگوی طالبان پس از 
این اتفاق که نشان دهنده پایان طوالنی ترین 
جنگ آمریکاست، گفت: این پیروزی متعلق 
به همه مردم افغانستان است. وی با اشاره 
بــه خـــروج آمــریــکــا از افغانستان و بدست 
ــن کــشــور، گفت:  ــاره اســتــقــالل ای ــ آمـــدن دوب
طالبان تالش می کند زمینه  سفر قانونی را 
بــرای شهروندان فراهم کند. او تأکید کرد: 
ــه هر  ــدان افــغــانــســتــان حــق ســفــر ب شــهــرون
کــشــوری را دارنـــد، امــا باید پاسپورت و ویــزا 
داشته باشند. او در عین حال گفت: افغان ها 
می توانند به جای فرار، بدون ترس و هراس در 
داخل کشور زندگی کنند. سخنگوی طالبان 
خاطرنشان کــرد: طالبان می خواهد روابــط 
دیپلماتیک خوبی با آمریکا داشته باشد. در 

همین راستا، وزیر خارجه آلمان با بی فایده 
توصیف کردن سرانجام مداخله نظامی در 
افغانستان، گفت: هرگونه وخامت اوضاع 
در افغانستان پیامدهای جــدی بر منطقه 
خواهد داشت. هایکو ماس توضیح داد: ما 
باید از افغانستان این درس را بیاموزیم که 
مداخله نظامی در آنجا موفقیت آمیز نبود. 
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان 
هم با اشــاره به خــروج آمریکا از افغانستان 

گفت: انتظار می رود در چند روز آینده دولت 
جدید افغانستان اعالم شود.

در حالی که سیطره طالبان بر کابل تکمیل 
شــد، بــرخــی گــزارش هــا از حمله طــالــبــان به 
پنجشیر از چندین جهت خبر داده اند. گفته 
می شود این درگیری ها که در آن هشت عضو 
طالبان کشته شده اند هنوز ادامه دارد. این 
گزارش ها در حالی منتشر می شود که طالبان 
از ابتدای حضورش در کابل، اعالم کرد قصد 

دارد موضوع پنجشیر را با مذاکره و گفت وگو 
حل کند. از سوی دیگر نیز احمد مسعود، 
فرمانده جبهه مقاومت در پنجشیر و فرزند 
احمدشاه مسعود پیش از این گفته بود اگر 
دولت فراگیر همه شمول در افغانستان بر سر 
کار بیاید حاضر است از خون پدرش بگذرد. 
احمد مسعود در تازه ترین اظهارنظر خود 
گفت اگر طالبان دولتی فراگیر ایجاد و آزادی 
و برابری شهروندان را تأمین کند، او حاضر 
اســت فعالیت های خــود علیه ایــن گـــروه را 
متوقف نموده و از سیاست کنار برود. رهبر 
جبهه مقاومت در گفت وگو با نشریه   فارین 
پالیسی گفت: »اگر طالبان قصد دارد قدرت 
را با همه به صورت برابر تقسیم و غیرمتمرکز 
کند و تالش های خود را برای برقراری عدالت، 
اعطای برابری و آزادی فــردی و جنسیتی به 
همه مــردم در افغانستان متمرکز کند، به 
سمت تشکیالتی خواهیم رفت که مورد قبول 
همه باشد«. وی افزود: در غیر این صورت ما 
به مبارزه و مقاومت تا رسیدن به عدالت، 

برابری و آزادی ادامه خواهیم داد.

پس از 20 سال اشغال، تمام نیروهای نظامی آمریکا با هواپیما از افغانستان خارج شدند
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