
گفتوگو 2

جهانپور اعالم کرد
تکذیب تولید و خروج 

ماهانه ۲ میلیون دز 
اسپوتنیک از کشور

عزت اللهی در گفت و گو با قدس:
برای رسیدن 
به جام جهانی 
باید بی رحم باشیم

شهریور14

شهادتآیتاهلل
علیقدوسی
درسال1360

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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پیامتسلیترهبرانقالب
درپیدرگذشتآیتاهللطباطباییحکیم

حضرتآیتاهللخامنهایدرپیامیدرگذشت
آیتاهللسیدمحمدسعیدحکیمراتسلیتگفتند.

دراینپیامآمدهاست:درگذشتعالم...

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با ابرچالش های حوزه خود چه باید بکند؟

پیشنهادهای عملیاتی برای تحول درکارآفرینی
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موافقت عراق و 
دُز دوم واکسن؛ 
شرط زیارت 
اربعین 
نگاهی به اوضاع همسایه شرقی 
و بررسی یک گزاره قدیمی

آیا افغانستان 
در آستانه 
تجزیه است؟

درباره آخرین فیلم مهدویان 
که دو سال پس از ساختش 
روی پرده سینماها آمده است

»درخت گردو«؛ 
بی ثمر برای عزت ملی

کارشناسان  در گفت وگو با قدس 
از آسیب های همسریابی در 
شبکه های اجتماعی می گویند

صدای نامفهوم 
ازدواج در 
اتاق های مجازی

جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در 
چین در گفت وگو با قدس تحلیل کرد

تأثیر تحوالت افغانستان 
بر روابط ایران و چین
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تجدید فراخوان خدمات مشاوره 
 نوبت دوم

شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی

شرح در صفحه 8

آگهی تجدید مناقصه
 انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومی

 شهرداری بیدخت

شرح در صفحه 3
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    آگهی مزایده عمومی شماره 1000092409000005
 )شماره مرجع: 00004( نوبت اول

ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان رضوی در نظر دارد کاالهای 
خود به ش��رح ذی��ل و با جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده 
)www.setadiran.ir( را با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ب��ا ش��ماره مزای��ده 1000092409000005 )ش��ماره مرج��ع: 00004( به صورت 
الکترونیکی به فروش برساند.

*اب��زار و ماش��ین آالت کارگاهی نو و کارکرده ایران��ی و خارجی نظیر اره لنگ، 
دس��تگاه جوش الکترو فیوژن، س��نگ س��اب، ان��واع حدیده برقی و دس��تی با 
متعلقات، انواع آچار در س��ایزهای مختلف، س��وهان، مت��ه دریل، تیغ دایس، 

قالویز، اسکنه و ... 
سایر اطالعات مزایده:

*زمان انتشار در سایت: تاریخ 1400/06/16 ساعت 17:00؛
*آخرین مهلت دریافت اس��ناد مزای��ده: تاریخ 1400/06/27 س��اعت 14:00(؛
*مهلت بازدید: از تاریخ 1400/06/20 تا تاریخ 1400/06/24 از س��اعت 08:00 

تا ساعت: 14:00؛
تذکر: روزهای پنج شنبه شرکت تعطیل است.

*مکان بازدید: مش��هد- میدان ش��هید فهمیده- کنار گذار آسایشگاه فیاض 
بخ��ش- انبار مرک��زی و امور ت��دارکات و عملیات کاالی ش��رکت گاز اس��تان؛ 

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 1400/07/06 ساعت 19:00؛
*زمان بازگشایی: تاریخ 1400/07/07 ساعت 11:00؛

*ملبغ ودیعه شرکت در مزایده: 1/734/000/000 ریال.
پیش��نهاد می گردد با توج��ه به تنوع کاال های مطرح ش��ده در مزایده، قبل از 
ارائ��ه پیش��نهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عم��ل آورید.ضمنا رعایت 

موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت                      
می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده( 
در ص��ورت وج��ود هزین��ه مربوط��ه)، پرداخت تضمی��ن ش��رکت در مزایده (

ودیعه)، ارس��ال پیش��نهاد قیمت ، بازگش��ایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز 
وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد؛ 
2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

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

اطالع��ات تم��اس دفات��ر ثب��ت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه 
)www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

شناسه آگهی  1184433
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

تداركات  سامانه  طریق  از  را  ذیل  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 
الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

شماره
 مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید دوم مناقصه انجام خدمات حفاظت از 1400-6
اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان

35،430،701،3702000003374000018

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضویمحل ها امكان پذیر نخواهد بود.
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ1400/06/14الی سه شنبه مورخ1400/06/16 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و60210.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 1115/211
الباقی 18 ماهه

سیدی - انتهای 2414
 60درصد نقد و120150.000.000تجارت محلهخیابان ثامن

الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی3462
الباقی 18 ماهه

نقد4065,000,000تجاریشهر رضویه438179

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی51992

منزل آباد – مجاور 699
نقد30070,000,000مسکونیبلوار مهدیه

نقد280.95160,000,000مسکونیبلوار مصلی7113

نقد138.1222,000,000مسکونیشهر رضویه83651

نقد205.2423,000,000مسکونیشهرک انصار9155

سیدی- انتهای خیابان 1043
نقد243.290,000,000مسکونیثامن

نقد397.1180,000,000مسکونیسیدی – خابان قائم1129211

آپارتمان طبقه خیابان عبادی 1240
 نقد74.34105,000,000دوم

خیابان جم - مجتمع 134114
آتی سنتر

واحد اداری- 
نقد162.12250,000,000طبقه مثبت 4

خیابان جم - مجتمع 148113
آتی سنتر

واحد اداری –  
نقد179.35255,000,000طبقه مثبت 8

خیابان جم - مجتمع 159114
آتی سنتر

واحد اداری – 
نقد180.20255,000,000طبقه مثبت 9
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خرید میلگرد آجدار شرکت خمیرمایه رضوی
شرح در صفحه 5

آگهی مناقصه
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تجدید فراخوان خدمات مشاوره 
 نوبت دوم

شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی

شرح در صفحه 8

آگهی تجدید مناقصه
 انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومی

 شهرداری بیدخت

شرح در صفحه 3
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    آگهی مزایده عمومی شماره 1000092409000005
 )شماره مرجع: 00004( نوبت اول

ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان رضوی در نظر دارد کاالهای 
خود به ش��رح ذی��ل و با جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده 
)www.setadiran.ir( را با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ب��ا ش��ماره مزای��ده 1000092409000005 )ش��ماره مرج��ع: 00004( به صورت 
الکترونیکی به فروش برساند.

*اب��زار و ماش��ین آالت کارگاهی نو و کارکرده ایران��ی و خارجی نظیر اره لنگ، 
دس��تگاه جوش الکترو فیوژن، س��نگ س��اب، ان��واع حدیده برقی و دس��تی با 
متعلقات، انواع آچار در س��ایزهای مختلف، س��وهان، مت��ه دریل، تیغ دایس، 

قالویز، اسکنه و ... 
سایر اطالعات مزایده:

*زمان انتشار در سایت: تاریخ 1400/06/16 ساعت 17:00؛
*آخرین مهلت دریافت اس��ناد مزای��ده: تاریخ 1400/06/27 س��اعت 14:00(؛
*مهلت بازدید: از تاریخ 1400/06/20 تا تاریخ 1400/06/24 از س��اعت 08:00 

تا ساعت: 14:00؛
تذکر: روزهای پنج شنبه شرکت تعطیل است.

*مکان بازدید: مش��هد- میدان ش��هید فهمیده- کنار گذار آسایشگاه فیاض 
بخ��ش- انبار مرک��زی و امور ت��دارکات و عملیات کاالی ش��رکت گاز اس��تان؛ 

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 1400/07/06 ساعت 19:00؛
*زمان بازگشایی: تاریخ 1400/07/07 ساعت 11:00؛

*ملبغ ودیعه شرکت در مزایده: 1/734/000/000 ریال.
پیش��نهاد می گردد با توج��ه به تنوع کاال های مطرح ش��ده در مزایده، قبل از 
ارائ��ه پیش��نهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عم��ل آورید.ضمنا رعایت 

موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت                      
می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده( 
در ص��ورت وج��ود هزین��ه مربوط��ه)، پرداخت تضمی��ن ش��رکت در مزایده (

ودیعه)، ارس��ال پیش��نهاد قیمت ، بازگش��ایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز 
وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد؛ 
2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

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

اطالع��ات تم��اس دفات��ر ثب��ت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه 
)www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

شناسه آگهی  1184433
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

تداركات  سامانه  طریق  از  را  ذیل  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 
الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

شماره
 مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید دوم مناقصه انجام خدمات حفاظت از 1400-6
اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان

35،430،701،3702000003374000018

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضویمحل ها امكان پذیر نخواهد بود.
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ1400/06/14الی سه شنبه مورخ1400/06/16 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و60210.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 1115/211
الباقی 18 ماهه

سیدی - انتهای 2414
 60درصد نقد و120150.000.000تجارت محلهخیابان ثامن

الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی3462
الباقی 18 ماهه

نقد4065,000,000تجاریشهر رضویه438179

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی51992

منزل آباد – مجاور 699
نقد30070,000,000مسکونیبلوار مهدیه

نقد280.95160,000,000مسکونیبلوار مصلی7113

نقد138.1222,000,000مسکونیشهر رضویه83651

نقد205.2423,000,000مسکونیشهرک انصار9155

سیدی- انتهای خیابان 1043
نقد243.290,000,000مسکونیثامن

نقد397.1180,000,000مسکونیسیدی – خابان قائم1129211

آپارتمان طبقه خیابان عبادی 1240
 نقد74.34105,000,000دوم

خیابان جم - مجتمع 134114
آتی سنتر

واحد اداری- 
نقد162.12250,000,000طبقه مثبت 4

خیابان جم - مجتمع 148113
آتی سنتر

واحد اداری –  
نقد179.35255,000,000طبقه مثبت 8

خیابان جم - مجتمع 159114
آتی سنتر

واحد اداری – 
نقد180.20255,000,000طبقه مثبت 9
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خرید میلگرد آجدار شرکت خمیرمایه رضوی
شرح در صفحه 5

آگهی مناقصه

  کاروان »سردار دل ها« با 12 طال، 11 نقره و یک برنز  
  به کار خود در پارالمپیک پایان داد

  والیبال نشسته، طالی رزرو شده

7

درگذشت برادر خدمتگزار و رزمنده مجاهد 
سرلشکر جناب آقای دکتر حسن فیروزآبادی

مشاور عالی نظامی رهبر معظم انقالب، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
 و رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح، مایه تأثر و تألم فراوان گردید.

 این شــاگرد راســتین مکتب امام خمینی )ره( کــه پیش از انقالب اســالمی و در دوران دانشــجویی 
جزو جوانان پیشگام نهضت در مشهد مقدس به حساب می آمد، در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
نیز همواره در خط مقدم جهاد حضور داشــت و طی ســالیان متمادی به پیروی خط امامین انقالب اسالمی، 
خدمات ارزشــمندی را در عرصه های مختلف ســازندگی، دفاعی و ... به منصه ظهور رساند که بدون شک 
 همه این خدمات در کنار ثبات قدم و حســن خلق این رزمنده مجاهد توشــه آخرت ایشــان خواهد بود.

اینجانب در جوار مضجع نورانی رضوی ضمن عرض تسلیت به خانواده معظم و همه همرزمان آن مرحوم
علّو درجات را برای ایشان و صبر و اجر را برای بازماندگان از درگاه ایزد مّنان مسئلت می نمایم.

تولیت آستان قدس رضوی
احمد مروی

بسم هللا الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
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پیام تسلیت رهبر 
انقالب در پی 
درگذشت آیت اهلل 
طباطبایی حکیم

حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در پیامی درگذشت 
آیت اهلل سید محمدسعید 
حکیم را تسلیت گفتند.  
در این پیام آمده است: 
درگذشت عالم محقق 
مرحوم آیت اهلل آقای 
حاج سید محمدسعید 
حکیم »رحمت اهلل علیه« 
را به حوزه عظیم الشأن 
نجف و مراجع تقلید 
و علمای بزرگوار آن و 
به بیت رفیع طباطبایی 
حکیم مخصوصًا 
فرزندان و بازماندگان 
ایشان تسلیت عرض 
می کنم. ایشان از مراجع 
تقلید و دارای آثار با 
ارزش در فقه و اصول 
بودند و فقدان ایشان 
ضایعه علمی برای آن 
حوزه مبارک 
محسوب می شود. 

یادداشت 

انتصابات جدید 

مهدی خالدی     ایـــران 
ــوان دو تمدن  ــه عــن و چــیــن ب
دیرینه قاره کهن، باوجود همه 
سنگ اندازی های دشمنان، در 
چند ســال اخیر کوشیده اند 
طرحی نو درانداخته و فصل 
تازه ای از روابط راهبردی، در عرصه های گوناگون 
را کلید بزنند. اوج این نزدیکی، انعقاد توافق نامه 
همکاری های مشارکت راهــبــردی ۲۵ســالــه بود 
که ۷ فــروردیــن ۲۷/۱۴۰۰ مــارس ۲۰۲۱، امضای 
محمدجواد ظریف و وانگ ئی به عنوان وزرای 
خارجه دو کشور پای آن نشسته و رسیمت یافت. 
در آخرین مورد هم حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان و وانگ یی همتای چینی 
او، در گفت وگویی تلفنی که روز جمعه انجام 
شــد، بــار دیگر خواستار اهتمام ویــژه طرفین بر 
عملیاتی کردن هرچه زودتر سند مذکور شدند. 
حال و در آستانه استقرار دوران جدید در ایران و 
همچنین تحوالت عجیب و غریب منطقه به ویژه 
افغانستان، در گفت وگو با جواد منصوری سفیر 
سابق ایران در چین تأثیر این رویدادها بر نزدیکی 

بیشتر تهران و پکن را به بحث گذاشته ایم.

 چه ضرورت هایی در این مقطع زمانی اجرایی  ◾
شدن هرچه زودتر توافق نامه مشارکت راهبردی ایران 

و چین را الزم می سازد؟
باید توجه داشت روابط ایران و چین در چند دهه 
اخیر تحت تأثیر عواملی و به ویژه حضور یکجانبه 
ایاالت متحده در خاورمیانه و اقدامات خصمانه 
آن علیه تهران و پکن همواره و در همه ابعاد رو به 
رشد بوده است. این حضور قلدرمآبانه و اتخاذ 
سیاست تحریمی کاخ سفید علیه دو کشور، ایران 
و چین را بیش از پیش به هم نزدیک کرد، طوری 
که پکن حتی در هنگامه اعمال سیاست فشار 

حداکثری دونالد ترامپ علیه جمهوری اسالمی 
حاضر به همراهی با وی نشد و خود را به عنوان 
دوست دوران سخت مطرح کرد و به خرید نفت 
از تهران ادامــه داد. در این شرایط و در حالی که 
رویکرد خصمانه غرب همچنان ادامه دارد، پس 
این ضــرورت وجــود دارد که توافق نامه همکاری 
بلندمدت میان دو کشور هرچه زودتر عملیاتی 
شود. این توافق نامه با رویکرد بُردـ  بُرد تنظیم شده 
و از آنجا که دولــت جدید ایــران بر خالف دولت 

گذشته به همکاری با چین عالقه مند است، 
می توان انتظار داشت این اقدام در میدان عمل 
بــه زودی محقق شود. ضمن اینکه این روزهــا در 
افغانستان هم تحوالتی رخ داده که نه تنها منطقه 
بلکه معادالت جهانی را تحت تأثیر قرار داده و بر 

روابط چین و ایران هم اثرگذار خواهد بود.

تحوالت افغانستان از چه منظر بر روابط تهران  ◾
و پکن اثرگذار است؟

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا یک جمله عجیب دارد. او می گوید وقایع 
عجیب و غریب افغانستان یک بار دیگر تاریخ 
را ورق زد. بنابر این آن ها هم متوجه هستند که 
چه اتفاق بزرگی در همسایگی ما رقــم خــورده 
است. برخی معتقدند نخستین برنده تحوالت 
افغانستان هم چین است. اصالً یکی از دالیل 
حضور آمریکا در افغانستان کنترل اژدهای زرد 
بود که اکنون این فشار برداشته می شود. با خروج 
ایــاالت متحده از منطقه و با توجه به استقبال 
طالبان طبعاً زمینه حضور پررنگ تر چین در 
این کشور فراهم می شود. ضمناً برای چین هم 
افغانستان یک حوزه بکر در سرمایه گذاری تلقی 
می شود. پیش از این پکن در پیگیری ابتکار »یک 
کمربند یک راه« مشارکت گسترده ای با کشورهای 
منطقه از جمله پاکستان، ایران و حتی ازبکستان 
و ترکمنستان آغاز کرده که حاال افغانستان هم 

می تواند به این جمع بپیوندد. 

انعقاد قراردادهای بلندمدت مشابه آنچه که با  ◾
چین اتفاق افتاد را چقدر به نفع کشورمان می دانید؟ 
مسلم است در حالی که هنوز نــزاع بر سر احیا 
یا عدم احیای برجام وجود دارد، توسعه چنین 
قراردادهایی که در راهبرد نگاه به شرق جمهوری 
اسالمی تعریف شده و می تواند استقالل سیاسی 
و اقتصادی ما را تضمین کند، مهم است. ما نباید 
روابــط خارجی خود را در رابطه با غرب تعریف 
کنیم و معطل برجام بمانیم، بلکه باید به آن تنوع 
ببخشیم. آقای حسین امیرعبداللهیان چندی 
پیش اعالم کردند ایران انعقاد چنین قراردادهایی 
با دیگر کشورهای منطقه از جمله هند را هم مد 
نظر دارد. این حرکت بسیار خوبی است و می تواند 
منشأ خیر و عاملی بــرای تقویت صلح و ثبات 

منطقه ای شود.

سفیر اسبق ایران در چین در گفت وگو با قدس تحلیل کرد

تأثیر تحوالت افغانستان 
بر روابط ایران و چین

خبرخبر
روزروز

رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی حجت االسالم 
والمسلمین حسینی خراسانی را به عضویت شورای 
نگهبان منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت هللا 

خامنه ای به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج سید احمد 

حسینی خراسانی »دامت توفیقاته« با عنایت به کناره 
گیری حضرت آقای آملی »دامت برکاته« از عضویت شورای 
نگهبان و با تشکر از خدمات علمی ایشان در آن شورا، 
جنابعالی را به عضویت آن شورای معظم منصوب می کنم 
و مزید توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 

سیّدعلی خامنه ای - ۱۳شهریور ۱۴۰۰

گفتنی اســت حسینی خــراســانــی متولد ۱۳۳8 در 
شیروان است که نمایندگی مردم خراسان رضوی در 
مجلس خبرگان رهبری و عضویت  جامعه مدرسین 
ــامــه خـــود دارد. وی در  ــم را در کــارن حـــوزه علمیه ق
چهاردهمین اجالسیه بــزرگ حــوزه علمیه قم استاد 

نمونه شناخته شد.

در حالی که سه هفته به اربعین 
ســیــد و ســـاالر شــهــیــدان باقی 
اســـت، وضعیت اعـــزام زائـــران 
غیرعراقی به این مراسم به دلیل 
تعلل نهادهای عراقی نامشخص است. بنا بود 
روز گذشته دولــت عــراق موضع خود را دربــاره 
ورود زائران خارجی اربعین به خاک این کشور 
اعالم کند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری 
منتشر نشده است. البته دیروز رئیس جمهور 
کشورمان موافقت دولت عراق و واکسیناسیون 
کامل دو دز فرد متقاضی را به عنوان شرط سفر 
به اربعین اعالم کرد. حجت االسالم والمسلمین 
سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، برگزاری مراسم اربعین حسینی 
را منوط به موافقت دولت عراق و اعالم شرایط 
پذیرش زائران از جانب بغداد دانست و تأکید 
کــرد: »بــدون تردید در صــورت موافقت کشور 
ــارت اربعین  میزبان، کسانی می توانند به زی
مشرف شوند که با تأیید وزارت بهداشت و 

درمان هر دو دُز واکسن کرونا را زده باشند«.
این موضع گیری در شرایطی است که بنا به 
گزارش فارس در روزهای اخیر با توجه به افزایش 
تشرف زائران خارجی به عراق، دولت این کشور 
برای نظام مند کردن ورود زوار، صدور ویزا در 
فرودگاه را لغو کرد و  همین امر موجب معطلی 
و سردرگمی زائــران ایرانیِ همراه با کاروان های 
غیرمجاز شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر 
خــارجــه کشورمان پــس از رایــزنــی هــای هفته 
گذشته با نخست وزیر عراق هم اعالم کرده بود 
امسال امکان برگزاری راهپیمایی به صورت 
میلیونی وجود ندارد. در روزهای اخیر شنیده ها 
از احتمال تصمیم دولت عراق برای ورود حدود 
۵۰۰ هزار زائر ایرانی در قالب ویزاهای دو هفته ای 
حکایت دارد. سال گذشته نیز دولت عراق تا 
دو روز مانده به اربعین از اظهارنظر درباره ورود 
زائران خارجی خودداری کرد که در نهایت پس 
از اعالم موافقت بغداد امکان اعزام زائران ایرانی 

به وجود نیامد. 

موافقت عراق و دُز دوم واکسن؛ شرط زیارت اربعین 
قابگزارش

وزیر ورزش دست به اسلحه شد!

در  حاشيه

ایران مسخره 
شما نیست! 

مهدی دوستی 
سخنگوی ستاد 
انتخاباتی ابراهیم 
رئیسی که از 
گزینه های قائم 
مقامی وزارت 
نفت یا استانداری 
خوزستان نیز 
هست، در توییتی 
با اشاره به خروج 
شرکت های کره 
جنوبی بعد از 
شکست برجام، 
نوشت: »یادمان 
هست در روز 
سختی، کره  جنوبی 
با ما چه کرد؛ 
تابلوهایشان را هم 
پایین کشیدند. 
ایران، مسخره شما 
نیست که هر روز 
دلتان خواست 
بروید و روز دیگر 
بازگردید. بازگشت 
این ها ضربه به  تولید 
داخلی است«. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9020000819     سه ماه از برگزاری انتخابات 1400 
می گذرد، ولی خبری از حق الزحمه افرادی که 

پای صندوق بودند تا انتخابات برگزار شود نیست 
و هیچ گونه وجهی پرداخت نشده، چرا؟ لطفًا 

پیگیری و مطالبه کنید. 

9300000978     لطفًا پیگیر افزایش وام ازدواج 
باشید تا ما جوان ها بتوانیم ازدواج کنیم.

9360000158      متأسفانه ساعت کار نانوایی ها در 
مشهد مشخص نیست! بسیاری از نانوایی های 

آزادپز تا۸ صبح پختی ندارند! و زمان پخت 

عصرگاهیشان هم نامشخص است، هر کدام 
ساعتی برای پخت عصر به دلخواه دارند 

شکایت هم که می کنی بابدترین الفاظ جواب 
می شنوی. 

9150000088    چرا با افراِد ِولگرد که با سگ های 

خود در خیابان ها َپرسه می زنند و با روان مردم 
بازی می کنند، برخورد نمی شود! حتمًا باید اتفاق 

ناگواری پیش آید تا به فکر رفع معضل شوند؟
9150000855  آیا در مورد طرح و تبلیغات پاپایو در 

صدا و سیما تحقیقی شده است؟

چند مالحظه بر احیای 
سرمایه اجتماعی دولت 

ــت سیزدهم در جــدی ترین  امید ادیب     دول
اقــدامــی که تا ایــن جا انجام داده تــالش کــرده با 
حضورهای میدانی، نگاه مــردم را نسبت به قوه 
مجریه اصـــالح کــنــد. نگاهی کــه بــه علت رفتار 
انفعالی، خسته بودن و میانگین سنی باالی مدیران 
ارشد دولت سابق به شدت آسیب دیده بود. در 
همین راستا رئیس جمهور برای برگرداندن حس 
مثبت مردم به دولت، در دو جمعه نخست آغاز به 
کار خود، به دو استان محروم خوزستان و سیستان 
و بلوچستان سفر کرد. رئیسی در سفرهای فشرده 
خود در جمع مردم محروم ترین و دورافتاده ترین 
نقاط این دو استان حاضر شد و این پیام را به همه 
طبقات محروم ارسال کرد که رئیس دولت واقعاً 

خادم آن هاست. 
اما دولت سیزدهم باید بداند که رئیس جمهور 
رئیس همه جمهور است و باید برای اعتماد آسیب 
دیده همه طبقات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
برنامه جداگانه داشت. متأسفانه با فقیر شدن 
بخش های متوسط جامعه و همچنین آسیب 
دیدن همه دهک های اقتصادی از بحران کرونا و 
همچنین انتقادات موجود به مدیریت کرونا در 
کشور، باید برای سایر قشرهای جامعه هم فکری 
کرد تا سرمایه اجتماعی دولت در بین آن ها ترمیم 
شــود. واقعیت ایــن اســت که بخشی از مــردم تا 
زمانی که در عمل تغییرات ملموس تغییر مدیریت 
را مشاهده نکنند، دولت را کارآمد نمی دانند. به 
عنوان نمونه اگر مردم تسریع در واردات واکسن و 
افزایش سرعت تولید واکسن داخلی را به وضوح 
لمس کنند، می توانند به دولت نگاه مثبتی پیدا 
کنند. همچنین بخش های زیادی از مردم به دلیل 
درگیری با نوسان های قیمت کاالهای اساسی، 
معیار تورم را نشانه موفقیت دولت می دانند. به 
همین دلیل ضـــروری اســت دولــت سیزدهم در 
همین ماه های نخست، اقــدام عاجلی برای این 

حوزه انجام دهد. 
اما یکی از اصلی ترین اقدامات برای احیای سرمایه 
اجتماعی دولت، تالش برای اقناع مردم نسبت به 
تصمیمات قوه مجریه به عنوان یکی از مهم ترین 
مظاهر تکریم مردم است. این مهم است که مردم 
بــرداشــت کنند تصمیمی بــدون اطــالع و اقناع 
آن هــا برایشان گرفته نمی شود. چنان که برخی 
تحلیلگران به درستی معتقدند یکی از دالیل 
بحران بنزینی آبان 98 در تکذیب های مکرر و قاطع 
مسئوالن و اجــرای یک باره طرح در نیمه شب و 
بدتر از همه اعالم بی اطالعی رئیس جمهور وقت 
بوده است. در این بخش شاید نتوان نمره کاملی به 
دولت سیزدهم داد. برخی از انتصابات انجام شده 
در دولــت موجب ایجاد شائبه هماهنگ نبودن 
تیم اقتصادی دستگاه اجرایی شده و در عین حال 
دولــت و رسانه های وابسته آن نتوانسته اند به 
خوبی اقناع الزم را به وجود آورند. اهمیت راهبرد 
ایجاد اعتماد در بین مردم تا حدی است که رهبر 
انقالب در نخستین دیــدار خود با دولــت جدید 
تصریح کردند: »مردم وقتی به شما اعتماد کردند و 
امید به شما داشتند، با شما راه می آیند و کمکتان 
می کنند؛ این بزرگ ترین سرمایه است برای دولت 
که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البته این 
متأسفانه یک مقداری آسیب دیــده و بایستی 
ترمیم کنید این را و راهکارش هم این است که حرف 
و عمل مسئولین یکی باشد؛ وعده ای اگر به مردم 
دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم به شما 
اعتماد پیدا می کنند؛ اگر شما وعده کردید و عمل 
نشد یا گفتید فالن کار شــده، مــردم در واقعیت 

دیدند نشده، اعتماد مردم سلب می شود«.

    محمد مخبر رئــیــس ســتــاد اجــرایــی فرمان 
امام )ره( طی حکمی محمد ترکمانه را به عنوان 
مدیرعامل بنیاد برکت منصوب کرد. به گزارش 
تسنیم محمد ترکمانه پیش از این مدیر عامل 
بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام )ره( بوده و در 
حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی 
کیش ایر اســت. پیش از این امیرحسین مدنی 

مدیرعامل بنیاد برکت بوده است.
    خبرگزاری تسنیم از قطعی شــدن انتصاب 
محمدباقر خرمشاد به عنوان معاون سیاسی وزیر 
کشور خبر داد. به نوشته این خبرگزاری وی دارای 
دکترای علوم سیاسی از دانشگاه لومیر لیون است. 
همچنین معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از 
سوابق خرمشاد است. در دولت دوازدهم جمال 

عرف عهده دار این سمت بود.

خبـر

 برای چین هم افغانستان یک حوزه بکر در سرمایه گذاری تلقی می شود. 
پیش از این پکن در پیگیری ابتکار »یک کمربند یک راه« مشارکت گسترده ای 
با کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ایران و حتی ازبکستان و ترکمنستان 

آغاز کرده که حاال افغانستان هم می تواند به این جمع بپیوندد.
گزیدهگزیده
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دفاعی - امنيتیدفاعی - امنيتیسياست خارجیسياست خارجی قوه قضائيهقوه قضائيه

خطیب زاده: آمریکا اعتیاد به 
تحریم را ترک کند

سعید خطیب زاده در واکنش به اقدام آمریکا در قرار دادن نام 
چهار شهروند کشورمان در فهرست تحریم های آمریکا به 
اتهامات موهوم، اظهار کرد: متأسفانه مقامات فعلی آمریکا 
مسیر شکست خورده دولت قبلی را طی می کنند. سخنگوی 
وزارت امورخارجه با بیان اینکه واشنگتن راهی جز ترک اعتیاد 
تحریمی خود و استفاده از ادبیات و رفتار محترمانه در قبال 
تهران ندارد، افزود: حامیان و کاسبان تحریم در آمریکا جعبه 
ابــزار تحریمی خود را در اثر مقاومت حداکثری ایــران خالی 
دیده اند و این بار با توسل به سناریوهای هالیوودی، تالش دارند 

حیات برگرفته از فضای تحریمی را برای خود زنده نگه دارند.

 رژه 1۵0 شناور
 در رزمایش اقتدار دریایی 

پنجمین رزمایش اقتدار دریایی با رژه ۱۵۰ شناور نیروی دریایی 
سپاه و شناورهای مردمی در آب هــای نیلگون خلیج فارس 
نزدیک ساحل دلوار برگزار شد. سردار رمضان زیراهی فرمانده 
منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در گفت و گو با مهر با بیان اینکه 
برنامه های متنوعی به مناسبت شهادت رئیسعلی دلواری 
که روز مبارزه با استعمار انگلیس نام گذاری شده برگزار شد، 
خاطرنشان کرد: در این رزمایش ۳۰ شناور سنگین و ۱۲۰ شناور 
سبک مردمی شرکت داشتند. وی از رصد تحرکات دشمنان 
به صورت شبانه روزی خبر داد و افزود: نیروی دریایی در اوج 

اقتدار و آمادگی است.

 حکم جلب مهدی هاشمی 
صادر شد

پس از اظهارات یک نماینده مبنی بر اینکه به مهدی هاشمی 
رفسنجانی مرخصی نامحدود داده شــده، مرکز رسانه قوه 
قضائیه اعالم کرد: هیچ گونه »مرخصی بی وجهی« به نامبرده 
اعطا نشده اســت و محکوم علیه، طبق قانون بــرای »مدت 
مشخصی« به مرخصی اعزام شده بود، ولی متأسفانه پس 
از پایان زمان مرخصی، از مراجعت به زندان خودداری و غیبت 
کرده است؛ اخطار قانونی الزم به وی داده شده است و چون به 
زندان بازنگشته است بر همین اساس حکم جلب این محکوم 
صادر شده است. در همین رابطه وکیل مهدی هاشمی مدعی 

شد موکلش غیبتی نداشته و به زندان بازخواهد گشت. 
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حجت االسالم والمسلمین حسینی خراسانی  با حکم رهبر انقالب، عضو شورای نگهبان شد

مسابقه دوومیدانی ۱۵۰۰ متر با شلیک تپانچه توسط سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان  
به صورت نمادین در مجموعه آفتاب انقالب تهران برگزار شد.



 مستأجران 
سال ۹۹ 

می توانند برای 
دریافت وام اجاره 

نام نویسی کنند
محمود محمودزاده، 

معاون وزیر راه درباره 
نام نویسی وام  ودیعه 

قراردادهای اجاره 
سال ۹۹ به ایرنا گفت: 

برای نام نویسی 
مستأجران 6 ماه دوم 

سال۹۹ نیز با نظام 
بانکی نامه نگاری شده 

و اکنون ابهام حوزه 
بانکی برطرف شده 
است. بر این اساس 
در پی نامه نگاری و 
درخواست از نظام 

بانکی، امکان نام نویسی 
قراردادهای اجاره 

سال ۹۹ در کنار 
قراردادهای اجاره 

۱۴۰۰ نیز فراهم است.

اقتصاد3
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62.000.000نیمسکه38.620.000ربعسکه1.541.054بورس 260.404دالر)سنا(50.360.000مثقالطال 17.843دینارعراق)سنا(115.310.000سکه11.631.000طال۱۸عیار1.827اونسطال 70.907درهمامارات)سنا(
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خبرخبر
خوبخوب

آمارها حکایت از رشد تولید یخچال، فریزر و ماشین 
لباسشویی و کاهش تولید انواع تلویزیون در چهار ماهه 

نخست امسال دارد.
ــتــدای امــســال تــا پــایــان تیرماه ــا، از اب ــرن  بــه گـــزارش ای
۶۹۲ هزار دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد. 
این آمار در مقایسه با تولید در مدت مشابه پارسال، 

رشــد۲0/4درصــدی نشان می دهد. همچنین در این 
مــدت 4۳0 هــزار و ۷00 دستگاه ماشین لباسشویی 
توسط کارخانجات داخلی تولید شد که حاکی از رشد 
۳۶/۲درصـــدی در هم سنجی با پارسال اســت که در 
مدت مشابه پارسال ۳۱۶ هزار و ۱00 دستگاه ماشین 
لباسشویی در کــشــور تولید شــده بـــود. بــا ایــن حــال، 

برخالف ماه های گذشته تا پایان تیرماه تولید انــواع 
تلویزیون افت4/۳درصدی را ثبت کرد. در چهار ماهه 
نخست امسال شرکت های داخلی ۳4۷ هــزار و ۸00 
دستگاه تلویزیون تولید کردند، در حالی که این آمار 
 در مدت مشابه سال گذشته ۳۶۳ هزار و ۵00 دستگاه 

بود.

  رشد تولید
  یخچال و لباسشویی
در چهار ماهه نخست امسال

 قیمت گوشی 
موبایل

  سامسونگ
SM-A۱25F/DSGalaxyA۱2

۳,۸۴۸,۰۰۰ تـومـان

  شیائومی
ProPOCOX3

6,۸۹۹,۰۰۰ تـومـان

  اپل
iPhone۱2

۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تـومـان

  هوآوی
Y7aPPA-LX2

۴,۴۹۹,۰۰۰ تـومـان

  نوکیا
TA-۱۱65

۱,۲۲۵,۰۰۰ تـومـان

  سامسونگ
SMGalaxyA32

6,۱۲۹,۰۰۰ تـومـان

زهرا طوسی   وزارت تعاون، 
ــروز با  ــ کـــار و رفـــاه اجــتــمــاعــی ام
ابــرچــالــش هــای صــنــدوق هــای 
بازنشستگی، بــحــران کــارگــری 
ــا، تـــورم و کاهش  نــاشــی از کــرون
ــاه اجتماعی،  ــدرت خرید و رف ق
نامناسب بودن فضای کسب وکار و افزایش بیکاری 
و اصــالح خصوصی سازی در راســتــای حمایت از 
بخش تعاون درگیر است و وزیر کار دولت سیزدهم 
بایستی در کــوران گرفتاری های اقتصادی که ذکر 
شد برای دستیابی به اهداف و رسالت این وزارتخانه 

تالش کند.

کسبوکارهایتعاونیخوشهای◾
مسلم خانی؛ مدیرکل تحقیقات، آموزش و ترویج 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با پرداختن به 
ــاون«،  ــعـ پــنــج مــحــور اســـاســـی در حـــوزه هـــای »تـ
»توسعه اشتغال«، »روابــط کــار«، »امــور فرهنگی 
و مهارت آموزی« و »رفاه اجتماعی« 40 پیشنهاد 
عملیاتی برای تحول بنیادین در این وزارتخانه ارائه 

کرده است.
وی در گفت وگو با خبرنگار قــدس محوری ترین 
مورد در حوزه تعاون و تعاونی ها را برنامه ریزی برای 
ایجاد کسب وکارهای تعاونی خوشه ای و افزایش 
تــاب آوری آن هــا می داند. خانی ایجاد کرسی های 
تعاون و کارآفرینی در دانشگاه ها و کمک به ایجاد 
کسب وکارهای تعاونی دانشجویی و ایجاد رشته 
تعاون و توسعه اقتصادی در دانشگاه و درس سه 
واحدی آشنایی با مبانی تعاون و کارآفرینی در همه 
رشته های تحصیلی را از ضرورت ها در این حوزه 

می شمارد.
»ایجاد و توسعه تعاونی های انبوه سازی مسکن 
ــا رویـــکـــرد تولید  ــا اســتــفــاده از اراضــــی مــلــی و ب ب
مسکن ارزان و باکیفیت و حمایت از تعاونی های 

مسکن محله به  منظور احیا، مرمت و بازسازی 
ساختمان های فرسوده« و »ایجاد شبکه سراسری 
تعاونی های مصرف محلی با رویکرد توان افزایی 
تعاونی های مصرف کنونی و افزایش تــوان رقابت 
آن ها با کسب وکارهای موجود از طریق توسعه نظام 
دیجیتال مارکتینگ« از دیگر مواردی است که وی 

به آن ها اشاره دارد.
ــه گفته وی »ســامــانــدهــی صــاحــبــان مشاغل  ب
غیررسمی اعــم از کــارگــران روزمــــزد، فروشندگان 
دوره گرد، کارگران خانگی و... در قالب کسب وکارهای 
تعاونی موضوعی« از اهم مواردی است که باید در 

دستور کار دولت انقالبی قرار بگیرد.

خانی با اشاره به راه اندازی نهضت ظرفیت اسمی 
بنگاه ها در حوزه توسعه اشتغال و کارآفرینی توضیح 
می دهد: بخش زیادی از واحدهای تولیدی به دلیل 
ــازار و مشکالت مربوط به مــواد اولیه، تورم  نبود ب
و نبود نقدینگی در حالی  که خط تولید و منابع 
انسانی شان کامل است با یک سوم ظرفیت یا کمتر 
مشغول فعالیت هستند. در این نهضت بایستی 
ظرفیت اسمی بنگاه ها در بــازه زمانی چهار ساله 
به ظرفیت اسمی که در طرح کسب وکارشان ارائه 
داده  شده نزدیک شود.  وی معتقد است وزارتخانه 
بــرای توسعه مشاغل خرد و خانگی و حمایت از 
کارآفرینی خانوادگی بایستی از طریق عضویت 

آنــان در شبکه های کسب وکار و ایجاد پیوند بین 
آنان و مراکز بزرگ عرضه و فروش به توانمندسازی 
شاغالن خانگی بــپــردازد.  وی حمایت از مشاغل 
نوین با رویکرد توسعه کسب وکارهای دانش بنیان 
و تدوین قوانین جدید کارآفرینانه را نیز ضروری 
دانسته و معتقد است می توان با بازطراحی نظام 
استاد- شاگردی از طریق ایجاد پیوند بین مدرسه و 
دانشگاه با بازار کار و طراحی بسته جامع حمایت 
از کارآموزان برای توسعه اشتغال پذیری و افزایش 

مهارت های کارآفرینی اقدام کرد.

طراحینظامحداقلدستمزدمنصفانه◾
وی در صــدر پیشنهاد های خــود در حــوزه روابــط 
ــرای طراحی و اجــرای  کــار از برنامه ریزی و اقـــدام ب
نظام حداقل دستمزد منصفانه می گوید که طبق 
آن طراحی الگوی مزد ماتریسی با در نظر گرفتن 
مؤلفه های مؤثر بر توانایی نیروی کار نظیر مدرک و 
رشته تحصیلی، میزان مهارت، نوع و ماهیت کار و 
اقلیم اشتغال مد نظر قرار می گیرد.  وی ایجاد سامانه 
سراسری بازرسی کار، ایجاد نظام بیمه بیکاری ویژه 
صاحبان مشاغل و کارآفرینان و بهسازی الگوی بیمه 
بیکاری مشاغل مزدبگیری و تقویت و توانمندسازی 
تشکل های کارگری و کارفرمایی با رویکرد افزایش 
نقش آفرینی آنان در نظام تصمیم سازی را از دیگر 
اولویت ها در این بخش می داند. به گفته وی افزایش 
تعامالت سازمانی با نهادهای بین المللی کار نظیر  
GEM ،ICA  ،ILO  و... در راســتــای بهره مندی 
از تجارب جهانی و بومی سازی مــدل هــای موفق 
می تواند به پیشبرد اهداف در این حوزه کمک کند.

ضرورتطراحیوتنظیمفرهنگملیمشاغل◾
این استاد دانشگاه در حوزه امور فرهنگی، اجتماعی 
و مهارت آموزی از ضرورت طراحی و تنظیم فرهنگ 
ملی مشاغل و تدوین استانداردهای فرهنگ کار 

سخن می گوید.  خانی بر ضرورت برنامه ریزی برای 
کاهش آسیب های اجتماعی در محیط های کار از 
طریق توان افزایی دانشی کارگران در این حوزه تأکید 
کــرده و بر ایــن بــاور اســت که افزایش مهارت آموزی 
کارگران در جلوگیری از حوادث و کاهش هزینه های 
تأمین اجتماعی و نهادهای حمایتی مؤثر است.  وی 
به توانمندسازی کارگران و خانواده های آنان از طریق 
طراحی و اجــرای بسته جامع آمــوزش هــای کارگری 
اشاره و کمک به ایجاد و گسترش تعاونی های مسکن 
و مصرف کــارگــری را جــزو اولویت ها در ایــن بخش 
می شمارد. ایجاد پیوند معنی دار بین ماهیت و هویت 
کــار و نظام دستمزدها در راستای ترویج و توسعه 
فرهنگ درآمد حالل و حذف کم کاری و بیکاری نیروی 
کار در محیط کار از جمله مواردی است که وی در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی به وزیر کار پیشنهاد کرده است.

هدایتیارانههابهسمتاشتغالیارانهبگیران◾
خانی در حوزه رفاه اجتماعی هم بر هدایت یارانه ها 
به سمت توانمندسازی و اشتغال یارانه بگیران 
تأکید دارد و بر این باور است که منابع مالی یارانه ها 
باید به سمت ایجاد و توسعه مشاغل کوچک و 
خرید اوراق بهادار هدایت شود.باید برای حضور 
همه بنگاه های موفق زیر پوشش شستا و سازمان 
بازنشستگی و سایر سازمان های اقتصادی فعال 
در حوزه وزارت کار در بازار بورس برنامه ریزی شود. 
اقــدام بــرای انحالل یا واگــذاری بنگاه های زیانده 
زیر پوشش سازمان های اقتصادی فعال در حوزه 
وزارت تــعــاون از طریق استقرار نظام شفافیت 
عملکرد شرکتی نیز از دیگر مواردی است که باید 
پیش از سایر کارها به آن توجه داشت. بازتوانی 
پیشکسوتان بازنشسته و افــزایــش سالمتی و 
نشاط آنان و تقویت پایه های اقتصادی معیشت 
بازنشستگان باید از طریق استمرار بهینه نظام 
همسان سازی و ارتقای حقوق و درآمد انجام شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مقابله با ابرچالش های حوزه خود چه باید بکند؟

 پیشنهادهای عملیاتی 
برای تحول در کارآفرینی

کلیه اس���ناد ، سند کمپانی ، خودرو سواری پژو تیپ 
پارس مدل ۸۷ رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
ایران ۷۹ _۱۱۸ ق ۳۵ وشماره موتور ۱۲۴۸۷۰۷۵۵۵۷ 
و ش���ماره شاس���ی NAAN۰۱CA۸۸E۷۱۸۹6۰ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی  پ���ژو ROA مدل 
۱۳۸6 رنگ نوک مدادی- متالیک به ش���ماره انتظامی 
۵۵6ج۳۵ ایران ۳6  ش���ماره موتور ۱۱6۸6۰۰۰۰۵۵ و 
ش���ماره شاس���ی ۱۵۴۳۱۰6۰ به مالکی���ت مجید پردل 
کاخک���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ح
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س���ند کمپانی و کارت موتور سیکلت هندا ۱۲۵ مدل 
۱۳۸6 رنگ مشکی به شماره انتظامی ۴۸6۲6 / ۷66  
ش���ماره موتور ۰۷۰۸۲۹۷ و شماره تنه ۱۲۵۸6۷۳۰۱۲ 
به مالکی���ت رمضانعلی حصاری مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 OHV ب���رگ س���بز خ���ودرو وان���ت پی���کان تی���پ
۱6۰۰ رن���گ س���فید ش���یری روغنی م���دل ۱۳۹۰ به 
ش���ماره موت���ور ۱۱۴۹۰۰۵۹۱۳۲ وش���ماره شاس���ی 
۲۲۱۷6۰CG۲AA۴6NAAA و ش���ماره پ���اک ۹۱۷ 
ل ۳۴ ای���ران۳6 متعل���ق ب���ه رض���ا تربت���ی فرزن���د 

غامحسین مفقود شده و اعتبار ندارد. س
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برگ س���بز و کارت خودرو خودروی  س���مند مدل ۸۳ 
رن���گ نقره آبی به ش���ماره انتظام���ی ۴۸۵ط۱۴ ایران 
۳۲  ش���ماره موتور ۱۲۴۸۳۰۳۱۹۴۸ و ش���ماره شاسی 
۰۰۸۳۲۱۰۹۹۱ به مالکیت رضا جعفری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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شهرداری بیدخت در نظر دارد 
 انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومی و رفت 

نگهداری  و  شهر  سطح  زباله  آوری  جمع  و  روب  و 
فضای سبز كل معابر محدوده قانونی را از طریق مناقصه یكساله به پیمانكار مجرب و ذیصالح بخش خصوصی، 

بصورت حجمی و از محل منابع داخلی، با شرایط زیر واگذار نماید.
1-مبلغ برآوردی پایه ماهیانه 1/800/000/000 ریال می باشد

 2-ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر 3 ماهه شركت در مناقصه به مبلغ 2/000/000/000 ریال یا فیش واریزی به 
حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداری 

3-به پیشنهادات مبهم و مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكی یا فیش سپرده به مبلغ 2/000/000/000ریال 
و فاقد برگه های تأیید صالحیت و همچنین پیشنهاداتی كه پس از موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری واصل 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار می باشد.  
4-مهلت دریافت اسناد لغایت پایان وقت اداری 1400/6/30 می باشد.

5-متقاضیان بایستی پیشنهادات خود را در دو پاكت سر بسته و الك و مهر شده الف و ب   حداكثر تا پایان 
وقت اداری 1400/6/30 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

6-زمان بازگشایی پاكتهای پیشنهادی ساعت14 مورخ 1400/6/31 در محل دفتر شهردار خواهد بود.
7-كلیه هزینه های  آگهی و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-متقاضیان می بایست جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
9-سپرده نفرات اول تا سوم  به ترتیب اولویت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانونی در مناقصه حاضر به عقد 

قرارداد نگردند، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
محمد رضا علی اكبری  بیدختی-  سرپرست شهردار ی بیدخت  ف
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آگهی تجدید مناقصه
 )نوبت اول(

آب را هدر ندهید، هرچند کنار نهر جاری باشید.  پیامبر گرامی اسالم صلی ا... علیه و آله 

»آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به 
پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید.

ف
موضوعردی

مدت 
اجرا 
)ماه(

مبلغ برآورد 
اولیه به ریال

  مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

1
اجرای اصالح و بازسازی شبکه های فاضالب در حال بهره برداری به 

روش سنتی  همراه با  اصالح انشعابات مسیر با لوله ولوازم  در سطح 
منطقه چهار

حداقل پایه 5 آب 1211/090/173/844463/000/000
از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

1- واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 

100050004 بانك 
پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مالی 
اسالمی دولت 

2
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت 

1223/322/233/766830/000/000پراکنده و غیر پراکنده با  لوله و لوازم در سطح منطقه چهار

3
خدمات خودرویی سواری و عملیاتی درون شهری و سطح کل شهر 

مشهد و محدوده کارگاه کارفرما)کلیه تآسیسات و ساختمانهای شرکت 
آب وفاضالب مشهد ( و برون شهری 

 1259/244/403/4711/908/000/000
هفت اداره کار 
اموراجتماعی در 
رشته حمل ونقل 

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.

http://iets.mporg. 3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی واسناد مناقصه : از تاریخ  1400/06/13 لغایت  16 /1400/06 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی
ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات ارزیابی و مناقصه : پایان وقت اداری مورخ  1400/6/30 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 

ف
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س���ند کمپان���ی  اینجان���ب حام���د رضای���ی  مالک 
خ���ودروی  روآ  م���دل  ۱۳۸۸  رن���گ نق���ره ای  به 
شماره شهربانی   6۸ و ۳۲۷  ایران ۱۲  و شماره 
بدنه NAAB۲۱AA۹۹H۳۰۱۵۲۵  و شماره موتور 
۱۱6۸۷۰۸۴۴۰۱ ب���ه عل���ت فق���دان اس���ناد فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را نموده 
اس���ت ل���ذا چنانچ���ه هرک���س ادعای���ی در م���ورد 
خودروی مذک���ور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر 
حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت ای���ران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .
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  I۵۲۸ ب���رگ س���بز  خ���ودرو س���واری ب���ی ام و تی���پ
م���دل ۲۰۱۴  رن���گ  س���فید روغن���ی   ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی ۵۹۳ ه ۵۵  ای���ران  ۷۴  ش���ماره موت���ور

شاس���ی                 ش���ماره  و   N۲۰B۲۰AA۵۸۱۰6۷۴
WBA۵A۵۱۰۷ED۰۱۵۹۲۹مالکیت زینب نبی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز و کارت شناس���ایی و س���ند کمپان���ی و 
کلی���ه م���دارک خ���ودرو  رو آ م���دل ۱۳۸۸  رنگ  نقره 
ای    ب���ه ش���ماره انتظام���ی 6۸و۳۲۷ ای���ران ۱۲ و 
ب���ه  ش���ماره موت���ور ۱۱6۸۷۰۸۴۴۰۱ و ش���ماره بدن���ه
 NAAB۲۱AA۹۹H۳۰۱۵۲۵ مالکی���ت حام���د رضایی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای جدول 
مس��یر دوچرخه خیابان مولوی توحیدش��هر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد(به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد والزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضا 
الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 1400/06/07میباشد.

مهلت دریافت اسنادمناقصه:1400/06/17 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:1400/06/27

 زمان بازگشایی پاکت ها:1400/06/28 
مبلغ شرکت درمناقصه:509/000/000 ریال 

عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(به شماره 
02141934 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.

 حسین دولت آبادی رئیس سازمان

ف
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»آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان شماره2000094575000009« 
نوبت دوم

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای بلوک فرش 
وجدول س��نگی پیاده رو ش��مال خیابان رازی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد(به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد والزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضا 
الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 1400/06/07میباشد.

مهلت دریافت اسنادمناقصه:1400/06/17 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:1400/06/27

 زمان بازگشایی پاکت ها:1400/06/28 
مبلغ شرکت درمناقصه:246/000/000 ریال 

عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(به شماره 
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پشت ویترین

خبر

عــاقــه مــنــدی شــمــا به  ◾
هنرهای سنتی و دوخت های 
قدیمی چگونه شکل گرفت 
و داســتــان شــروع کــار شما از 

کجا بود؟ 
 من 35-34 سال پیش کارم 
را با دوخت و دوز روی لباس های دخترم آغاز 
کـــردم و در واقـــع مــی خــواســتــم لباس هایش 
متفاوت و بــه اصــطــاح پــرکــار باشد و جالب 
آنکه هر وقت دیگران آن ها را می دیدند ابراز 
احساسات می کردند و تصور می کردند این 
لباس ها خارجی اســت؛ خب اوایــل انقاب 
بود و طبیعتاً آن زمان مردم هم چندان حال 
و حوصله ایــن کارها را نداشتند امــا کارهای 
ظریف و کوچکی که من انجام می دادم موجب 
شد فضایی شکل بگیرد و ایــن دست دوزها 
شــاخــص شــونــد. در نــهــایــت ایـــن تشویق ها 
منجر بــه ایــن شــد کــه بــه پیشنهاد یــکــی از 
دوستانم که در اداره ارشــاد کــار می کرد این 
هنرها را آموزش بدهم و به اداره ارشاد مشهد 
دعوت شدم و آموزش دست دوزی روی پارچه 

را آغاز کردم. 
دو سه سالی که گذشت با خــودم فکر کردم 
درگیر تکرار نشوم و باید نوآوری هایی در کارها 
صورت بگیرد و به دنبال این رفتم که در مناطق 
ــوع دوخــت هــایــی وجـــود دارد. آن  دیــگــر چــه ن
زمــان خــراســان بــه شکل امـــروزی جــدا نشده 
بود، مشهد شهرستان های زیادی داشت و به 
همراه همسرم با یک برنامه ریزی منسجم به 
روستاهای مختلف سر زدیم و دوخت ها را پیدا 
می کردم و آمــوزش مــی دادم. در واقــع از اینجا 
پژوهش های من شــروع شد و هر چه جلوتر 
رفتم با توجه به کشفیاتی که از دل صندوق های 
خاک خورده بیرون می آوردم، آموزش می دادم 
و از بانوانی که در آن مناطق بودند دوخت های 
مختص به آن ناحیه را یاد می گرفتم و طبعاً 
چون کارها جدید بود مــورد توجه بسیار قرار 
 مــی گــرفــت و ظــرفــیــت کـــاس هـــا هــمــیــشــه پر 

بود.
حدوداً پنج سال در ارشاد این کاس ها برگزار 
شد و پس از آن، از سوی استانداری کاس هایی 
بــا عــنــوان کمیسیون بــانــوان در ســراســر شهر 
برگزار می شد و من نیز برای آموزش به بانوان 
اســتــان دعــوت شــدم. ســه چهار سالی هــم با 
ــانــوان اســتــانــداری و فــرمــانــداری  کمیسیون ب
همکاری کردم و سپس از طرف سازمان فنی و 

حرفه ای به همکاری دعوت شدم.
تــا آن زمـــان کــاس هــای دوخـــت را بــه صــورت 

گسترده در مشهد برگزار نکرده بودند و 
آن ها استانداردهای آموزشی خودشان 
را داشتند و از من می خواستند طبق 

آن اســتــانــداردهــا درس بدهم 
که به نظرم کلی گویی بود و با 
روالی که باید باشد هماهنگی 

نداشت. بنابراین زمانی که 
ــرای کــار  ــا نــحــوه اجــ خـــودم ب

اســتــانــدارد آشنا شــدم به 
ــبــال اســتــانــداردســازی  دن
ــســه ای با  رفــتــم و در جــل
کمیته پژوهشی سازمان 
ــه ای مــوضــوع  ــرفـ فــنــی و حـ
ــه ایـــن  ــ را مـــطـــرح کــــــردم ک

اســتــانــداردهــا کــامــل نیست 
و هــنــرجــویــان نــمــی تــوانــنــد با 
توجه به زمانبندی مندرج در 

استانداردها به نتیجه مطلوب 
برسند.

پس ابــداع هفت روش استاندارد  ◾
آموزش دوخت از اینجا شروع شد؟

ــان کــســی در کــشــور چنین  ــا آن زمــ ــلــه. ت ب
کاری نکرده بود و وقتی من آن را انجام دادم با 
استقبال بسیار خوبی مواجه شد. من فرمت ها 
را گرفتم و آموخته ها و طبقه بندی خودم را در 

آن ها نوشتم. 
بــا نــگــارش اســتــانــداردهــای آمــوزشــی مــن کار 
ــای مــقــدمــاتــی و پـــایـــه ای شــروع  از دوخـــت هـ
مــی شــد و بــه مــراحــل ســخــت تــر و پیچیده تر 
می رسید و دوخــت هــا را بــه صـــورت تفکیک 
شـــده اســـتـــانـــداردســـازی کـــردم و در واقـــع به 
صــورت استاندارد گــابــتــون دوزی، تکه دوزی، 

ابـــریـــشـــم دوزی و... نــوشــتــه شـــد. بـــا تــوجــه 
بــه تحقیقاتم متوجه شــدم کــه ســرمــه دوزی 
استان ها با یکدیگر فرق دارد و مثاً 20 نمونه 
ابریشم دوزی متفاوت در خراسان وجود دارد 
و هــر چــه جلوتر رفتم بــا نمونه های متنوع و 
متفاوتی از این کارها مواجه شدم که مستقل و 
منحصر به هر خطه جغرافیایی بود و جزئیات 
و تکنیک های متفاوتی داشــتــنــد. بنابراین 
براساس تحقیقات و پژوهش هایی که انجام 
داده بودم استانداردها را به شیوه علمی تألیف 

کردم.

ــن هنرها پیشینه و گستره وسیعی در  ◾  ای
شهرهای مختلف دارد، چقدر از ایــن هــا باقی 
مانده و چقدر از آن دستخوش تغییرات شده یا 

از بین رفته است؟
 متأسفانه بسیاری از ایــن هنرها 

از بین رفته و در هر 
دوره ای که 

یـــک 

شـــــــــــــــــوک 
ــی شــکــل  ــخــ ــ ــاری ــ ت

گرفته مــردم از چیزهایی که باید 
از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد فاصله 
گرفتند و سبک جدیدی از زندگی رایج شده 

بود. 
ــنــکــه بــســیــاری از ســالــخــوردگــان  ضــمــن ای

و قدیمی ها بــا ایــن نــگــرش کــه فــرزنــدانــشــان 
تحصیل کرده اند و نیازی به این هنرها ندارند، 
تصور کردند نباید این دوخت ها منتقل شود 
و دیگر معنی ندارد کاه و دستمال را گلدوزی 

کنند. 
واقعیت این است که وقتی سنت ها دگرگون 
می شود و آداب و رسوم ماهیت و شکل واقعی 
خـــودش را از دســت مــی دهــد خیلی چیزها 
تحت تأثیر قـــرار مــی گــیــرد و رنــگ مــی بــازد و 
همین مسئله موجب شــده بــود بسیاری از 
دوخت ها از بین بــرود و کمتر کسی با آن ها 

آشنا باشد.
در ادامه آموزش و پرورش هم شاخه کار و دانش 
را راه اندازی کرد و چون آن هم تابع استانداردهای 
آمــوزشــی ســازمــان فنی و حــرفــه ای بــود از من 
درخــواســت کردند کاس های آموزشی را ویژه 
دبیران سراسر کشور برگزار کنم و پس از 
فیلم برداری از کاس های 
ــنــده، 14 عــدد  ب
ســــــــــی دی  

آموزشی بدست 
آمد که میان دبیران کار و 
دانش سراسر کشور توزیع شد. هیچ 
کس تا آن زمــان با ایــن نگاه علمی و مبتنی بر 
تحقیق و یافته های پژوهشی درس نداده بود و 
همین سبب شد آموزش های من خیلی زود مورد 

توجه قرار گیرد.

بــه نظرتان ایــن اســتــانــداردســازی چقدر به  ◾
حفظ هنرهای اصیل و قدیمی کمک کرد؟

ــاد! بعدها از بطن هــر کـــدام از این  بسیار زیـ
استانداردها چندین استاندارد دیگر به وجود 
آمــد و بــا توجه بــه آمــوزش هــایــی کــه در سطح 
کشور داده  می شد و ساختاری که برای دوخت 
تعریف کرده بودم در تمامی آموزشگاه های زیر 
نظر آموزش فنی و حرفه ای، دبیرستان ها و کار 
و دانش شاخه دوخت و آموزش عالی در رشته 
طراحی و دوخــت گسترش داده شــد. به طور 
مثال استاندارد ابریشم دوزی شامل دو بخش 
ابریشم دوزی کهن و مــدرن شد. در حالی که 
پیش از آن استانداردی با عنوان ابریشم دوزی 
وجــود نداشت، امــا به دلیل اینکه یک روش 
علمی بــود و اصـــول و قــوانــیــن در آن رعایت 
شده بود خیلی زود جای خودش را باز کرد و با 

پیشرفت مواجه شد.

بــه نــظــر شــمــا هــنــرهــای سنتی در قــیــاس و  ◾
ــدرن چــگــونــه بازتعریف  ــا هــنــرهــای مـ رقــابــت ب
ــا امــکــان تلفیق هــنــرهــای سنتی و  مــی شــود ، آی

مدرن وجود دارد؟
خوشبختانه بــا پیشرفت فــضــای مــجــازی و 
نگرش علمی جوانان به جامعه و هنر تغییرات 
چشمگیر و خوش بینانه ای در هنرهای سنتی 
به وجود آمده؛ به ویژه در بخش سوزن دوزی ها 
و دوخــت هــای سنتی ایــران که مجموعه ای از 
سوزن دوزی، قاب دوزی و پوشاک محلی ایرانی 
اســت. بسیاری از جــوانــان مــا کــه تحصیات 
دانشگاهی حتی در رشته های غیرمرتبط دارند 
با نگاه علمی درســت به میدان وارد شدند و 
سعی کردند این هنر را یاد بگیرند و به بهترین 
شیوه ارائه بدهند. در واقع آن ها با نگاه خاقانه 
خودشان این استعداد درونی را بروز می دهند 
ــن هنر بــه وجــود  و توانسته اند تحولی در ای

بیاورند.
امروزه آن اختصاصات قومی و قبیله ای که در 
دوره هـــای قبل سعی می کردند با اجــرای این 
دوخت ها روی لباس ها سطح طبقاتی، جایگاه 
اجتماعی و وابستگی قومی را منعکس کنند، 
از بین رفته و امروز مردم به این نگاه می کنند 
که چه هنر ناشناخته ای دارند و می خواهند آن 
را با لباس های امروزی تلفیق کنند و محصول 

جدیدتری ارائه بدهند. 
ایــن خــودش بزرگ ترین نقطه قــوت ماست و 
با خوش بینی می گویم ایــن هنر هرگز از بین 
نخواهد رفــت، به ویــژه در رشته ســـوزن دوزی 
کــه روز بــه روز در حــال شکوفایی اســت. اگر 
بــرای بسیاری از کارهای زیبا و فاخری که از 
جوانان می بینیم بستری فراهم می شد که 
این آثار به خارج از کشور صادر می شدند 
و یا با مجامع بین المللی ارتباطاتی 
وجود داشت بدون تردید این هنر 

شکوفاتر و بهتر می شد.

ــای  ◾ ــضــ ــ ف در  ــا  ــ ــمـ ــ شـ
ــمــایــشــگــاه هــای  ــی ن ــل ــمــل ــیــن ال ب
بسیاری داشتید. نگاه هنرمندان 
غــیــرایــرانــی بــه هــنــرهــای سنتی 

چیست؟
ــارج از کشور  هــنــر مــا در خــ
کششی ایــجــاد مــی کــنــد که 
غیر قابل توصیف  است و هر 
ــاره ایــن هنر  جایی کــه مــن دربـ
توضیح مــی دهــم چــنــان شیفته 
ــد کـــه مــی گــویــنــد چــطــور  مــی شــون

می توانیم آن را داشته باشیم.
ــن هــنــر را  ــر بــتــوانــیــم ایـ مــعــتــقــدم اگـ
معرفی کنیم و اگــر بستر مهیا باشد 
ــعــاده ای خواهیم  حتماً  کــارهــای خــارق ال
داشـــت. چــرا بــایــد کــشــورهــایــی مانند هند، 
فیلیپین، اسپانیا و... به خاطر دوخت در دنیا 
مطرح شوند اما ایران ناشناخته بماند که البته 
یکی از دالیل عمده اش عدم معرفی هنرهای 

بومی به خارج از مرزهاست.
شاید جهان ایران را بیشتر با معماری، جاذبه 
تاریخی و منابع طبیعی آن می شناسد اما هیچ 
کس هنرهای سنتی ایرانی به ویژه دوخت های 
سنتی را نمی شناسد و وقتی قدمی کوچک 
مانند برپایی نمایشگاه ها برداشته می شود 

آن ها با هنرهای ما آشنا می شوند.

گفت وگو با هنرمندی که هنر دیرین دست دوزی را با نگاه علمی و یافته های  پژوهشی آموزش می دهد 

دوخت های سنتی ایران برای دنیا ناشناخته  است!

خبرخبر
روزروز

تحسین رمان »پس از بیست سال« از سوی رهبر انقالب  کتابی از »محمود پوروهاب « برای نونهاالن 
کتاب شعرِ »دارد هــوای تــازه می آید« ســروده  محمود 
پــوروهــاب به  تازگی از ســوی انتشارات کانون پــرورش 
فکری کودکان و نوجوانان منتشر شــد. ایــن کتاب که 
با تصویرگری ایلگار رحیمی آراسته شده، دربردارنده 

۹قطعه شعر است.
ــازه، یــک قطره،  شیرین، مثل نـــور، عطر گــل، هـــوای تـ

دست های زیبا، سیاره تنها، لبخند آب و کمک کردن 
قشنگ است، عنوان  شعرهای این کتاب است.

این کتاب برای گروه سنی باالی ۹ سال )نونهال( با قیمت 14 
هزار تومان در فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و فروشگاه اینترنتی محصوالت کانون به نشانی 

shop.kpf.ir در دسترس عاقه مندان قرار دارد.

»پس از بیست سال« نوشته »سلمان کدیور« مورد توجه 
و تحسین رهبر معظم انقاب قرار گرفته است. حضرت 
آیــت هللا خامنه ای پس از مطالعه رمــان »پس از بیست 
سال« در پیامی که به نویسنده این کتاب اباغ شده است 
فرموده اند: »سام من را به نویسنده برسانید و به ایشان 
خداقوت و خسته نباشید بگویید و همچنین از نویسنده 

و ناشر کتاب تشکر کنید«. رهبر معظم انقاب رمان »پس 
از بیست سال« را »یک عاشقانه  جذاب تاریخی قوی« 
خوانده اند. ایشان همچنین این اثر را »واقعاً یک رمان « 
دانسته اند که »خیلی خوب از کار درآمده است«. »پس 
از بیست سال« روایتی است تاریخی در صدر اسام که از 

دوران امام علی)ع( آغاز و به پس از عاشورا ختم می شود.  

هنرهای تجسمی

پنجره ای 
 هنرمندانه  
 به دنیایی
 در حال تغییر 

عاقه مندان به هنر 
نقاشی می توانند از 
نمایشگاه انفرادی 
نقاشی علی رضوانی 
با نام »زمان بازیافته« 
بازدید کنند. این 
نمایشگاه که از جمعه 
5 شهریور در گالری»اُ« 
افتتاح شده است تا 
دوشنبه 22 شهریور 
ماه ادامه دارد.در 
»زمانِ بازیافته« علی 
رضوانی به بیننده اجازه 
می دهد دنیایی را که 
در دو سال گذشته در 
آن زندگی کرده است 
زیر ذره بین بگذارد و به 
واسطه  نقاشی هایش، 
بهتر درک کند. 
مجموعه  پیش رو 
کشف و شهودی 
درونی است برای یافتن 
پاسخ به پرسش هایی 
که هنرمند از خود 
می پرسد. 

  صبا کریمی     هنرهای سنتی از دیرباز مورد توجه 
هنرمندان و پژوهشگرانی بوده که به حفظ این گنجینه های 

ارزشمند عالقه مند هستند. »شهین ابراهیم زاده پزشکی«، 
هنرمند و پژوهشگر دوخت های سنتی ایران یکی از همین افراد 

دغدغه مند و عالقه مند به حفظ هنرهای اصیل ایرانی است. 

وی به شیوه دوخت در رشته های مختلف سوزن دوزی از جمله 
سرمه دوزی، ابریشم دوزی، پته دوزی، تکه دوزی، گالبتون دوزی 

و... تسلط دارد و همچنین دارای مدرک درجه یک هنری در 
رشته دوخت های سنتی ایران است. پزشکی برای نخستین 

بار در ایران برای تمامی دوخت ها و رشته های دوختی الفبایی 

تدوین کرد که نتیجه آن ابداع هفت روش استاندارد آموزشی 
است. استانداردهایی که نقش انکارناپذیر و مؤثری در حفظ و 

توسعه هنرهای ارزشمند کهن و فراموش شده دارد. با او درباره 
دغدغه ها و عالقه مندی هایش به هنرهای اصیل و ناب ایرانی 

به گفت وگو نشستیم که می خوانید.

 درباره »متولد زمستان« 
اثر محمدهادی عبدالوهاب

داستان انتظار
محمدقائم  خانی   نویسنده و 
منتقد: »متولد زمستان« داستان 
انتظار است. انتظار هادی نصیری 
برای به یاد آوردن گذشته ای که بخشی از آن در 
ــران جا مانده است.  پاریس و بخش دیگر در ای
روایــت مردی است که بار دیگر در زمستان از نو 
متولد می شود. تولدی که در یــادآوری تعریف و 
خاصه شده اســت. او در پی یافتن هویت خود 
اســت. سعی دارد هویت جعلی، تعریف شده و 
ساختگی را محو کند. برای این منظور راهی وطن 
می شود. در کوچه پس کوچه هایی که در آن ها 
زیسته، قدم می زند تا زندگی و طعم آن را دوباره 
بچشد. متولد زمستان، ماجرای از دست دادن 
اســت. از دســت دادن معشوقه ای که در رؤیــای 
ساختن مسیری مشترک بودند اما دست تقدیر 
راهشان را از هم جدا کرد. از دست رفتنی که از پس 
حادثه  ای، به فراموشی سپرده شد. داستان حول 
محور حادثه و اتفاق پیش مـــی رود. اتفاق هایی 
که نفس را در سینه مخاطب حبس می کند و 
نوعی تعلیق در پیشبرد ماجرا دارد. حادثه ای 
که معماگون می نماید. خواننده غرق در حوادث 
داســتــان، مشتاق اســت گــره از معمای حاصل 

 شده باز کند. 
انسان دوســت دارد فــرامــوش کند به خصوص 
اگر گناه کرده باشد. هادی نصیری، از این قاعده 
مستثنا نیست. جــوان 30ســالــه و سردبیر یک 
مجله پرفروش ایرانی که سه سال پیش به کما رفته 
و حاال با ذهنی مملو از کارها و آدم هــای فراموش 

شده، در فرانسه به هوش می آید. 
ــادآوری، در پیش رفتن  فراموشی و تــاش بــرای یـ
داستان مؤثر است. اما عنصر پررنگ و برجسته 
روایــت، مسئلۀ انتظار اســت. این ها در کنار هم 
بــا عکس ها و تصاویری کــه هــادی داســتــان ورق 
می زند؛ بازیابنده هویت اوست. از این رو، عکس ها 
مثل پازل ماجراها و رویدادهای زندگی اش را دوره 
می کنند و ما قــدم به قــدم میان گذشته و حال 
همراه او پازل ها را کنار هم می چینیم تا داستان 

کامل شود. 
در بخشی از داستان می خوانیم: »خاک فراموشی 
تمام سرش را پوشانده بــود. خاک مسمومی که 
میان خودش با گیاهی که نزدیک به سه هفته در 
گلخانه تاریک پژوهشگاه نگهداری شده، فاصله 
انداخته بود. خاکی که از گذشته آمده بود و باید به 
آرامی و ظرافت، بدون آنکه خاطره ای را از بین ببرد، 
با قلم موی فیروزه ای رنگ زمان از دور جمجمه اش 

پاک می شد«.
رمــان »متولد زمستان« پرداخته محمدهادی 
عــبــدالــوهــاب بــا طــراحــی جلد مجید زارع ، در 
شمارگان هــزار و 500 نسخه و با قیمت 55 هزار 
تــومــان از ســوی نشر شهرستان ادب بــه تازگی 

منتشر شده است.

بررسی »بازنمایی هویت 
ملی در ادبیات داستانی 

دفاع مقدس«
نشست »بــازنــمــایــی هــویــت مــلــی در ادبــیــات 

داستانی دفاع مقدس« برگزار می شود.
این نشست از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران 
با همکاری سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس 
امروز 14 شهریورماه از ساعت11 به صورت مجازی 
برگزار می شود. مهدی سعیدی و محمد محمودی 
به عنوان سخنران در این نشست حضور خواهند 
داشت. نشست »بازنمایی هویت ملی در ادبیات 
داستانی دفاع مقدس« به صورت زنده از طریق 
آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران پخش می شود. 
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و هنر فرهنگ 

شهینابراهیمزاده
دوختهایسنتی

هنرمند    ادبیات کودک 
و نوجوان 
به رسمیت 
شناخته شود
محمد میرکیانی، 
نویسنده کودک 
و نوجوان با بیان 
اینکه در دولت های 
قبل ادبیات کودک 
و نوجوان مورد 
کم لطفی قرار گرفته 
است از دولت جدید 
خواست ادبیات 
کودک و نوجوان به 
رسمیت شناخته 
شود . اگر بخواهیم 
افراد کشورمان 
در بزرگسالی اهل 
مطالعه باشند باید 
مطالعه از کودکی 
شکل بگیرد. دوره 
بزرگسالی دوره ای 
نیست که به مردم 
آموزش دهیم و به 
آن ها یادآوری کنیم 
که مطالعه کنند. 



سینماها 
تشنه فیلم تازه 

هستند
امیر فرجی مدیر 

سینما آفریقا بیان 
کرد روند استقبال 
از »درخت گردو« و 

»دینامیت« خوب 
است و این موضوع 

نشان می دهد 
سینماها تشنه فیلم 
تازه هستند. فرجی 

با اشاره به اینکه 
فیلم های روی پرده 
تبلیغات تلویزیونی 

چندانی ندارند، بیان 
کرد: اگر تبلیغات 

خوبی برای فیلم ها 
انجام شود، فروش ها 

افزایش پیدا می کند 
با این حال شاهد 

تبلیغات خوبی 
برای آثار در فضای 

مجازی هستیم. 

خبرخبر
روزروز

برگ برنده یک سریال  ◾
برای یک فیلم

فیلم »درخــت گــردو« که قرار 
بــود اوایــل تابستان امسال و 
همزمان با »دینامیت« اکران 
شود پس از تغییرهای مکرر در 
تاریخ اکران، هفته پیش روی پرده سینماها رفت. 
آیا این فیلم در دوران کسادی سینماها، ممکن 
است عنوان یکی از پرفروش ترین فیلم های اکران 
شده در دوران کرونایی را به نام خود ثبت کند؟ 
ــاره به  رضــا صائمی، منتقد سینمایی در ایــن ب
خبرنگار ما می گوید: این فیلم در زمان اکرانش در 
جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفت اما آنچه 
برای توفیق این فیلم در زمان اکران اهمیت دارد، 
پشتوانه تبلیغاتی خوبی است که سریال »زخم 
کــاری« بــرای کــارگــردان »درخــت گــردو« به وجود 
مــی آورد. این روزهــا سریال »زخم کــاری« بسیار 
دیده شده و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده 
اســت، ایــن اتفاق می تواند در دیــده شــدن فیلم 

»درخت گردو« بسیار مؤثر باشد.
او با اشاره به ویژگی های این فیلم توضیح می دهد: 
در »درخت گردو« شاهد نقش آفرینی متفاوت 
پیمان معادی هستیم که بازی خوبی داشت، حتی 
نام مهران مدیری به عنوان یک بازیگر چهره در 
میان بازیگران فیلم می تواند بسیاری را به سینما 
بکشاند، اگرچه بازی مهران مدیری و انتخاب او 

برای این نقش بسیار بد بود.

روایت سینمایی از یک واقعیت تلخ ◾
صائمی با اشــاره با پیشینه ذهنی 
ــار قبلی مهدویان  مخاطب از آثـ
خــاطــرنــشــان مــی کــنــد: شــایــد ایــن 
پیش فرض وجــود داشته باشد که مــردم در این 
شرایط ترجیح می دهند فیلم کمدی ببیند ولی 
قصه »درخت گردو« یک تــراژدی تلخ است، اما 
فروش گیشه در سال های اخیر نشان داده که ژانر، 
معیار فروختن یا نفروختن فیلم ها نیست و فیلم 
های اجتماعی و درام فروش خوبی داشتند مانند 

آثار سعید روستایی. 

به باور او، با توجه به قصه فیلم، بازی های متفاوت 
و نام مهدویان، احتمال توفیق این فیلم در گیشه 

زیاد است. 
این فیلم با وجود تلخی زیادی که دارد در شرایط 
فعلی که مرگ های ناشی از کرونا مردم را ماتم زده 
کـــرده اســت بـــرای مخاطب بـــازدارنـــده نیست؟ 
صائمی توضیح می دهد: گاهی مخاطب به دنبال 
این است که یک خوراک فرهنگی-هنری متناسب 
با حالش را انتخاب کند و ایــن ویژگی می تواند 
به نفع فروش فیلم باشد چون مخاطب، ارتباط 
بیشتری به لحاظ حسی با اثر برقرار می کند اما 
هیچ کدام از این عوامل به قدری که همزمانی اکران 
این فیلم با دیده شدن سریال »زخم کاری« و اسم 
مهدویان به عنوان کارگردان و بازیگرانی همچون 
پیمان معادی و مهران مدیری، در پرفروش شدن 

آن مؤثر است، نمی تواند اثرگذار باشد.
این منتقد سینمایی درباره ایراداتی که به ضعف 
ــود، می گوید: به نظرم  قصه در ایــن فیلم وارد ب
»درخــت گــردو« بیش از اینکه داستانی باشد، 
مستند داستانی است. من جزو کسانی هستم که 
فیلم را دوست دارم، اگرچه نقدهایی هم به آن وارد 

است و انتخاب بازیگری همچون مهران مدیری 
براساس یک سازوکاری تجاری بوده و این بازیگر از 

ضعف های بزرگ فیلم به شمار می رود. 
او با بیان اینکه نقدهایی به دیدگاه مهدویان در این 
فیلم وجود دارد که تکلیفش در روایت مشخص 
نیست و به لحاظ فکری معلوم نیست که به 
کدام سمت می رود، عنوان می کند: از این منظر، 
فیلمساز در کانون مناقشه قرار می گیرد نه فیلم. 
حتی اگر به لحاظ فکری با مهدویان همسو نباشیم 
اما او کارگردان کاربلدی است که فرم را می شناسد 
به همین دلیل مخاطبی که منتظر تماشای یک 
اثر سینمایی تأثیرگذار است، از این فیلم استقبال 
می کند چون اتفاق تاریخی بمباران شیمیایی 

سردشت برای مردم ایران مهم است.
به باور صائمی، دلیل ایراداتی که به قصه فیلم 
وارد است شاید روایــت بد آن باشد و می گوید: 
اما نباید نقطه قوت فیلم که بازی متفاوت پیمان 
معادی است را نادیده گرفت. عده ای می گفتند 
که فیلمساز در سکانس هایی، وجه تراژیک اثر 
را بزرگ نمایی کــرده اســت، درحالی که این طور 
نیست و خــود واقعیت و اتفاقی کــه رخ داده، 

آن قدر تلخ و تراژیک است که نیازی به بزرگ نمایی 
نیست؛ مثالً سکانس حمام کردن بچه ها توسط 
پدرشان واقعاً صحنه دردناکی است و این اتفاق 
واقعی بــرای یک خانواده در بمباران شیمیایی 
ســردشــت رخ داده اســـت.وی یـــادآور می شود: 
اگر تلخی صحنه نسبت دراماتیک با موقعیت 
و منطق روان شــنــاســی داشته باشد، درســت و 
بجاست؛ چون کار سینما این است که به عواطف 

و احساسات مخاطب قالب بیندازد.

 جای اشتباه فیلمساز ◾
رضا مافی، دیگر منتقد سینمایی 
ــان، قــرائــت  ــا بــیــان ایــنــکــه مــهــدوی ب
جمهوری اسالمی و قرائت جبهه 
انقالب را ندارد بلکه قرائت خاص خودش را نسبت 
به وقایع تاریخ معاصر ایــران دارد به خبرنگار ما 
می گوید: او در فیلم »درخت گردو« این موضوع را 
اثبات می کند و زاویه متفاوتی به مقوله جنگ دارد. 
این فیلم چند دیالوگ صریح ضد ایرانی دارد. در 
سکانس پایانی که شخصیت اصلی در دادگاه الهه 
صحبت می کند، می گوید جنگ را سران کشورها راه 
می اندازند و مردم آسیب می بینند. این جمله را در 

سکانس اول هم تکرار می کند. 
وی با بیان اینکه روایتی که مهدویان از جنگ دارد، 
روایت منصفانه ای نیست، خاطرنشان می کند: 
اگرچه در این فیلم، جنایات سردشت به شکلی 
تأثربرانگیز به نمایش گذاشته می شود، ولی جایی 
که مهدویان ایستاده، جای درست و منصفانه ای 
نیست. من از تماشای »درخت گردو« متأثر شدم 
ولی روایــت او را روایــت عزتمندانه ای برای مردم 

ایران ندیدم.
به گفته او، مهدویان با ساخت »درخت گردو« 
نشان داد کــارگــردان خوبی است اما ایدئولوژی 
ــف خــوان اســــت؛ یــعــنــی سعی  نـــــدارد و مــخــال
می کند که مخالف خوانی کند، احساساتش 
در تصمیم گیری هایش دخــیــل اســـت ضمن 
اینکه هوش خوبی در کارگردانی دارد به ویژه در 
ساخت آثــار مرتبط با تاریخ معاصر امــا مسیر 

فکری درستی را دنبال نمی کند.

درباره آخرین فیلم مهدویان که دو سال پس از ساختش روی پرده سینماها آمده است

»درخت گردو«؛ بی ثمر برای عزت ملی

روایت مهدویان از جنگ، روایت منصفانه ای نیست، اگرچه جنایات سردشت 
به شکلی تأثربرانگیز به نمایش گذاشته می شــود، ولی جایی که مهدویان 
ایستاده، جای درست و منصفانه ای نیست. من از تماشای »درخت گردو« 

متأثر شدم ولی روایت او را روایت عزتمندانه ای برای مردم ایران ندیدم.
گزيدهگزيده

چهره خبر
نصرهللا مدقالچی:

خودم را مقصر ورود سریال های 
چین و کره به دوبله می دانم!

نصرهللا مدقالچی، مدیردوبالژ و گوینده باسابقه 
تلویزیون با بیان اینکه متأسفانه کرونا همه را 
زمینگیر کرده است، از دشواری های کار در حوزه 
دوبله و آسیب هایی که همواره به این هنر وارد 

می شود، گفت.
به گزارش ایسنا این صدای ماندگار دوبله درباره 
اینکه ویروس کرونا محدودیت هایی را در حوزه 
دوبله ایجاد کرده و موجب شده است تا گویندگان 
بــرای حفظ سالمت خــود به شکل انــفــرادی در 
اتاق های ضبط حاضر شوند، اظهار کرد: متأسفانه 
وضعیت دوبله قبل از کرونا هم تغییر نکرده بود 
و ضعف هایی داشته و دارد که در حال حاضر با 
وجود کرونا دشواری های بیشتری را برایمان ایجاد 
کرده است. یکی از مهم ترین آن ها نبود تعامل 
در صداست. منِ دوبلور باید صدای همکارم را 
بشنوم تا بتوانم حرف بزنم و احساسم را درست 
بیان کنم؛ بنابراین در چنین شرایطی نمی توان 

توقع زیادی از دوبله داشت.
او سپس درباره افزایش دوباره سریال های اروپایی 
و آمریکایی در تلویزیون در حالی که پیش تر اغلب 
شاهد خرید و پخش سریال های کره ای و چینی 
در قــاب تلویزیون بودیم، در پاسخ به اینکه آیا 
این روند به ارتقای کیفی دوبله کمکی می کند؟ 
خاطرنشان کرد: به نظرم کارها خیلی در بحث 
کیفی دوبله تأثیر دارند. اصالً چین و کره توانایی 
ساختن فیلم و سریال ندارند. متأسفانه موجب 
گشایش این گونه سریال ها در تلویزیون خود من 

بودم. چند سال پیش سریال 
چینی »افسانه شجاعان« 
را دوبــلــه کـــردم و بعد از آن 
دیگر این گونه کارها سرازیر 

شــدنــد و ادامـــه 
پــیــدا کــردنــد. 
ــودم  مــــن خــ
مقصر  را 

می دانم.
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خانواده دوستی در تلویزیون منسوخ شده است؟
نسرین بابایی بازیگر سریال »افــرا« از تجربه همکاری با 
بهرنگ توفیقی کارگردان این سریال و نگاه دغدغه مند آن 
به خطه شمال کشور سخن گفت و در ادامــه دربــاره خأل 
پرداخت به روابط احترام آمیز در سریال های تلویزیونی بیان 
کرد: این خأل وجود دارد و موجب شده است برخی نگاه ها 
را هم عوض کند. مثالً دوستی چندی پیش از من سؤال 

کرد که این نگاه فرسوده نشده است؟ و من پرسیدم احترام 
به خانواده و بزرگ ترها یا ریش سفیدها چگونه منسوخ 
می شود؟ مگر مد است که منسوخ شود؟ اما از طرفی هم 
تلویزیون گاهی سریال هایی می سازد که در آن ها فرزند به 
پدر و مادر توهین یا بی احترامی می کند و متأسفانه این ها در 
فضای طنز و کمدی هم دیده می شود که هم تأثیرگذاری اش 

بیشتر است و هم اهمیت احترام را از بین می برد و خیلی 
باید حواسمان را جمع کنیم.

وی در پایان با اشاره به محور محیط زیست در قصه نیز 
گفت: ایــن سریال هم به محیط زیست و محیط بانی 
پرداخته اســت. محیط بانان ما در سال های اخیر دچار 
مشکل های زیــادی شده اند هم به لحاظ معیشتی و هم 

حمایتی و برخی از آن ها شهید شده اند. هیچ کس راهکاری 
برای آن ها نــدارد، برای محیط بانانی که اسلحه به دست 
دارند ولی نمی توانند شلیک کنند یا حتی از خود دفاع کنند. 
اتفاقات تلخی همین حاال در شمال کشور رخ می دهد از 
حیواناتی که دارند منقرض می شوند و کسی به فکرشان 

نیست تا تاالب انزلی که به تازگی ۱۲ هکتار آن سوخت.

نقد فیلم
درخت گردو

   زهره کهندل     فیلم »درخت گردو« فیلم 
خوبی است و »محمد حسین مهدویان« هم 

کارگردان کاربلدی اما به باور عده ای از منتقدان، 
قرائتی که او از روایت این اتفاق تراژیک تاریخ 
معاصر ایران دارد، قرائتی غیر منصفانه است 

و در شرح مصیبت دقیق و جزئی نگر از بمباران 
شیمیایی سردشت توسط صدام، نگاهی قومیتی 

دارد تا ملی. به باور امیر ابیلی، منتقد سینمایی 
این فیلم با جزئیات فراوانش یک ظلم بزرگ در حق 
»ملت ایران« را نمایش می دهد، در واقع این فاجعه 

انسانی در دل جنگ را که حمله ای به »مردم ایران« 
بود را به ظلم به »ملت ُکرد« تقلیل می دهد و نگاهی 

قومیتی به ماجرا دارد. در ادامه هم مظلومیت 
»قوم کرد« را تا امروز ادامه می دهد و به صراحت 
به این تحلیل می رسد که وضعیت امروز کردهای 

ایران هیچ تفاوتی با رنجشان در آن حمله ندارد. 
در فیلم مهدویان از »دشمن« خبری نیست، بلکه 

در انتقادی غیرمنصفانه، قیاسی ضد ملی از یکی 
بودن جنایات صدام در سردشت با محرومیت 

امروز کردها دارد. 

شناسنامه )برگ س���بز( خودرو سواری پراید تیپ 
صبا )GTXI( مدل 1388 به رنگ سفید به شماره 
 VIN ب���ه ش���ماره شناس���ایی  موت���ور 3168425 
S 1412288349463 به ش���ماره پالک 468 ج42 
– ای���ران 95 بنام عبدالرحمن اختر کاروان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
14
05
13
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند مالکیت )برگ سبز(خودرو جک s5 مدل 96 
به رنگ س���فید به ش���ماره پ���الک 592 د87 ایران 
  HFC4CA31D H004747236 وشماره موتور –
وش���ماره شاس���ی NAKSH7315HB145299 ب���ه 
نام اینجانب امید صفدری مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. س
14
05
15
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز، س���ند کمپانی ،س���ند محض���ری و کارت 
خ���ودروی  پی���کان وان���ت م���دل 1390 رن���گ س���فید 
صدفی روغنی به ش���ماره انتظامی 882س25 ایران 
36  ش���ماره موت���ور 11490110309 و ش���ماره شاس���ی 
NAAA46AAXCG332119 ب���ه مالکی���ت علی نوری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ,ر
14
05
09
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت ماش���ین خودرو نیس���ان رنگ 
آب���ی م���دل 1376 ب���ه ش���ماره موت���ور 00115205 
پ���الک  ش���ماره   00  14982C شاس���ی  ش���ماره  و 
262ب92ایران32 متعلق به محمدتقی خدادادی 

مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد.

س
14
05
14
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند )برگ کمپانی( خودرو پژو پارس مدل 1387 
به رنگ س���فید- روغنی به ش���ماره پ���الک 563 ه 
68 ایران -36 وبه ش���ماره موت���ور 12487018031 
   NAANO1CA78E703866 شاس���ی  وش���ماره 
ب���ه ن���ام اینجانب جلیل س���االری ازغن���دی مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد. س
14
05
15
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی خودروی  پراید مدل 1382 
رنگ مش���کی به ش���ماره انتظام���ی 573س66 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 00533849 و ش���ماره شاس���ی 
S1412282992045 به مالکیت معصومه جوان بربر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ر
14
05
10
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، و س���ند مالکیت سواری سیستم پراید 
تی���پ جی ال ایکس آی به رنگ س���فید ش���یری - 
روغن���ی مدل 1385 به  ش���ماره موتور 01386718 
و ش���ماره شاس���ی S1412284731581 به شماره 
پالک 54 – 764 ط 49 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.

س
14
05
14
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز ،س���ند کمپانی ،س���ند محضری خ���ودروی 
رن���گ س���فید-روغنی  م���دل 1395   LX EF7 س���مند
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 362م42 ای���ران 36 ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   147H0233863 موت���ور 
NAACJ1JE3GF330192به مالکیت مجتبی رمضانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ک
, 1
40
50
76

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 ش��هرداری پیش��وا بااس��تناد به مجوز 
ش��ماره 1400/86 ص ش – 1400/2/22 
ش��ورای اس��امی شهربراس��اس بودجه 
داخل��ی درنظر دارد نس��بت به احداث و 
تجهیزپ��ارک ترافیک ازطری��ق برگزاری 
مناقص��ه عموم��ی اق��دام نمای��د. ل��ذا 
ازمتقاضیان واشخاص حقیقی و حقوقی 
دعوت به عمل می آید ب��ه مدت 10 روز 
پس از انتش��ار این آگه��ی )نوبت دوم( 
جهت کسب اطاعات بیشترودریافت فرم 
شرایط شرکت درمناقصه وارائه قیمت 
به معاون اداری ومالی وامورقراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند. 
غامرضا حبیبی-  شهرداری پیشوا  

021-36734420-36721082

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت دوم(

ف
/1
40
47
99

آگهی مزایده عمومی 
 شعبه اجرای احکام پرونده های اقتصادی   در نظر دارد  نسبت به مزایده اموال پرونده هلدینگ آفتاب  
)محکومین پرونده به رد مال و ضبط کلیه اموال ( شامل )کولر گازی ، دستگاه کپی ، پرینتر ، صندلی 
چرخدار ، میز ، قاب عکس ، سماور ، گاوصندوق ، آب سردکن ، مبلمان ، تلویزیون ، کامپیوتر ، تلفن ، 

فاکس ، ماکروفر ، لب تاپ ، قهوه ساز ، بخاری ، ماشین حساب ، سانترال ، اقالم اداری ، دوربین مداربسته ، 
دستگاه کپی ، وسایل تزیینی و ... (  به صورت یکجا و به باالترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید ، عالقمندان 

ظرف مدت 10 روز از درج آگهی به شعبه اجرای احکام پرونده های اقتصادی مشهد واقع در طبقه دوم 
مجتمع انقالب مشهد )کوهسنگی 7 – 9( مراجعه و پیشنهاد خود را به در  پاکت بسته تحویل شعبه 

نماید . 
1-کلیه اموال مربوط به سال 96 و ماقبل است ، و شعبه برای سالم بودن امول هیچ گونه تعهد یا تضمینی نمی دهد.

2-برای مشاهده لیست اموال و تعداد هریک به شعبه مراجعه گردد.
3-کلیه اموال صرفا به صورت یکجا و بدون تفکیک واگذار می گردد.

4-خریدار اموال مکلف است بالفاصله پس از اعالم شعبه وجه را نقدا به حساب اعالمی واریز نماید.
قاضی اجرای احکام پرونده های اقتصادی مشهد-صادق صفری                        آ1405140

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

 براب��ر رای ش��مارات 2392-1400 و 2397-1400 و 2396-1400 و 2395-1400 و 2394-1400 و 
2393-1400 هیئت به ش��ماره کالس��ه ه��ای 152-1395 و 403-1395و 392-1395 و 534-1395 و 
006-1397 و 404-1395 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای 
جعفر جمشیدی کارگر فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 1۸494 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده 
سهم ششدانگ( و معصومه جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 56 صادره از بجنورد ) یک 
س��هم مشاع از ده سهم ششدانگ( و پروانه جمش��یدی کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 17455 
صادره از بجنورد )یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و جمشید جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه 26536 صادره از بجنورد ) دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و جالل جمشیدی کارگر فرزند 

محمد علی بشماره شناسنامه 394 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و جواد جمشیدی 
کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 21772 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( 
در یک باب گاراژ انباری به مساحت2691.26مترمربع از پالک 10 فرعی از 161 اصلی واقع در اراضی کالته 
مستوفی خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای علی الهی فرزند محمد قلی محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 3263  آ140513۸
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/14                     تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/29

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک
 

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

 براب��ر رای ش��مارات 2391-1400 و 2390-1400 و 23۸9-1400 و 23۸۸-1400 و 23۸6-1400 و 
23۸5-1400 هیئت به ش��ماره کالس��ه های 405-1395 و 533-1395 و 391-1395 و 39۸-1395 و 
۸11-1394 و 406-1395 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان 
جالل جمشیدی کارگر فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 394 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ( و جمشید جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 26536 صادره از بجنورد )دو سهم 
مش��اع از ده سهم ششدانگ( و پروانه جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 17455 صادره 
از بجنورد ) یک س��هم مشاع از ده سهم شش��دانگ( و معصومه جمشیدی کارگر فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه 56 صادره از بجنورد ) یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ ( و جعفر جمشیدی کارگر فرزند محمد 
علی بش��ماره شناسنامه 1۸494 صادره از بجنورد ) دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( و جواد جمشیدی 
کارگر فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 21772 صادره از بجنورد )دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ( در 
یک باب گاراژ تعمیرگاه به مساحت 2037.۸۸متر مربع از پالک 10 فرعی از 161 اصلی واقع در اراضی کالته 

مستوفی خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای علی الهی فرزند محمد قلی محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3265 آ1405139
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/14                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29

احمداصغری شیروان -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک 91 فرعی از 5_ اصلی بخش 7 نیشابور )حوزه ثبتی قوچان( واقع در اراضی برسالن در 
خصوص وقت معاینه و تعیین متراژ ششدانگ یک قطعه دالستان پالک فوق با حدود شماال بدیوار باغ شماره 
۸9 چراغعلی غربا و جنوبا به کال ش��رقا به داس��تان شماره 90 چراغعلی، مورد تقاضای آقای عظیم فالحی 
نسبت به ششدانگ پالک به آدرس قوچان روستای برسالن که به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز 
یکش��به 1400/6/21س��اعت 10 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.آ1405137
عباس برق شمشیر- رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی 

براب��ررای ش��ماره 140060301046000409هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آق��ای یعقوب رجب زاده فرزند رس��تمعلی  بش��ماره شناس��نامه 424 صادره ازفاروج دری��ک باب دامداری 
1336،35مترمربع پالک 1فرعی از112اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��واخریداری ازمالک رسمی آقای 

ذبیح اله رجبی نارکی محرزگردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم مرات��ب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
م��دت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ندمالکیت صادرخواهدش��د.م ال��ف/141 آ1405136

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/6/14                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/6/29
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

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

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود به شرح ذیل 
رسیدگی و تأیید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا براساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
پرونده کالسه 1399114425005000211 و رای شماره 140060325005000۸54 مورخ 1400/05/09 
به تقاضای خانم سهیال هداوند فرزند عیسی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 3۸/70 متر 

مربع مفروز و مجزا شده از پالک 117 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود. م الف 544    آ140514۸
خروجی از مالکیت: عزیزاله قائدرحمت فرزند گدا

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/6/14                                 تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/6/30
مصطفی امان اله بهاروندی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود
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آگهی مناقصه شرکت خمیرمایه رضوی

شرکت خمیرمایه رضوی)سهامی خاص(

 شرکت خمیرمایه رضوی
 در نظر دارد

میلگ���رد آج���دار ۱0، ۱۲، ۱۶ ،۲5،۲0 و ۳۲ م���ورد نیاز به ش���رح ذیل را خریداری نماید . لذا از فروش���ندگان و تامین کنندگان محترم دعوت 
می شود از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت اخذ فرم های شرکت در مناقصه با مراجعه به شرکت یا پایگاه های اینترنتی شرکت 
به آدرس http://Razaviyeast.com و سازمان اقتصادی رضوی به آدرس http://www.reo.ir  قسمت مناقصه و مزایده ، فرم های 
مربوطه را دریافت و پس از بررس���ی و تکمیل دقیق فرم ها ، پیش���نهادات خود را از طریق پس���ت و به تفکیک اقالم ذکر ش���ده به آدرس 
ش���رکت به نش���انی :  کیلومتر ۶۷ جاده مش���هد - قوچان ، شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال فرمهای مناقصه از 
طریق پس���ت ، تا پایان وقت اداری روز ش���نبه مورخ ۱400/0۶/۲0می باش���د ، ضمنا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه ش���ماره تلفن 

تماس 4۶۱۲۶۶۲۲-05۱ داخلی ۱4۷ ، ۱4۸ می باشد .
جلس���ه بازگش���ایی پاکت ها در س���اعت ۱0 صبح روز دوش���نبه مورخ ۱400/۶/۲۲ در محل کارخانه انجام خواهد گرفت . در صورت ضرورت 
و بنا به تش���خیص کمیس���یون معامالت ش���رکت ، مناقصه به صورت حضوری برگزار خواهد ش���د . ش���رکت ، در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است .
3-  میلگرد آجدار ۱۶      ۱۵۰شاخه 2-  میلگرد آجدار ۱2      ۱29۰ شاخه   ۱- میلگرد آجدار۱۰       ۶۵۰ شاخه  
۶-  میلگرد آجدار 32      79شاخه  ۵-  میلگرد آجدار 2۵      ۵۱۰ شاخه   4- میلگرد آجدار2۰     ۱34 شاخه 



تکذیب تولید و 
خروج ماهانه 
۲ میلیون دز 
اسپوتنیک از 
کشور
به گزارش ایسنا، 
کیانوش جهانپور، 
سخنگوی سازمان غذا 
و دارو ادعای تولید 
ماهانه ۲ میلیون دز 
واکسن اسپوتنیک در 
ایران و انتقال آن به 
روسیه را کذب دانست و 
گفت: هنوز طرف روسی 
محصول تولید شده 
اولیه واکسن اسپوتنیک 
تولیدی شرکت 
خصوصی ایرانی را 
برای تولید انبوه تحت 
لیسانس تأیید نکرده و 
این واکسن هفته هاست 
در انتظار تأیید نهایی 
برای ورود به چرخه 
تولید انبوه است.

اعظم طیرانی   با محبوبیت 
شبکه اجتماعی کــاب هــاوس 
در کشور ما و استفاده گروه های 
مختلف از امکانات آن، روم های 
همسریابی این شبکه به محلی 
بــرای سوءاستفاده کاهبرداران 
تبدیل شــده اســت. اگــر تا دیــروز ارتباط دو جنس 
مخالف در فضای مجازی تنها به پیام های متنی و 
در نهایت ارتباط تصویری معطوف می شد، اکنون 
این شبکه اجتماعی امکان ارتباط صوتی را نیز برای 
کاربران فراهم ساخته تا به این وسیله افراد به راحتی 
بتوانند با زبان صوتی در یک مکان مجازی، همسری 

برای خود انتخاب کنند.
اگرچه ترویج ازدواج آسان و ایجاد شرایط الزم برای 
تشکیل خانواده به عنوان یکی از اولویت ها و سیاست  
راهــبــردی در کشور مــا محسوب مــی شــود و از قوه 
مجریه و مقننه گرفته تا سایر دستگاه ها بر آن تأکید 
می کنند، اما آنچه اهمیت دارد این است که بر اساس 
بررسی های کارشناسی و آسیب شناسی اجتماعی 
بسیاری از ارتباطات مجازی که با هــدف ازدواج و 
تشکیل زندگی شکل می گیرد به این هدف نمی رسد.
هر روز به طور تقریبی بین ۵۰۰ تا ۲ هزار نفر از طریق 
شبکه اجتماعی کاب هاوس وارد اتاق های همدم یابی 
می شوند؛ درحالی که بسیاری از آن هــا  نمی دانند 
می توان به صداهایی که می شنوند اعتماد کنند یا نه.

روابط پیش از ازدواج؛ مهم ترین عامل طالق  ◾
امـــان هللا قرایی مقدم؛ آسیب شناس اجتماعی 
 در گفت وگو با ما می گوید: طبق تحقیقاتی که از 
سال ۵6 تاکنون در دانشگاه با همکاری دانشجویانم 
انجام داده ایم، مهم ترین عامل خیانت های پس از 
ازدواج، همباش های سیاه )ازدواج های به اصطاح 
سفید( و افزایش میزان طاق، همین دوستی ها و 

روابط پیش از ازدواج است. 

به گفته این استاد دانشگاه ازدواج باید مبتنی بر 
تصمیمی عقانی و منطقی باشد و آشنایی هایی 
که از طریق دوستی های خیابانی و فضای مجازی از 
جمله کاب هاوس ها شکل می گیرد نه تنها مفید 
نیست بلکه از روی احساسات است زیرا یکی از 
عوامل مؤثر در ازدواج تناسب فرهنگی، تناسب 
فکری هماهنگی شخصیتی و پذیرش خانواده ها به 
عنوان عروس یا داماد است، اما ازدواج های  بدون 
در نظر گرفتن این تناسبات عمر چندانی نخواهند 
داشت و چه بسا بسیاری از آن ها به ازدواج ختم 
نمی شوند و آسیب های متعددی بــه ویــژه بــرای 

دختران به همراه دارند که آثار آن تا پایان عمر در 
زندگی و شخصیت فرد باقی خواهد ماند. 

همسرتان را اینجا انتخاب نکنید ◾
قرایی مقدم ادامه می دهد: ازدواجــی که در فضای 
مجازی شکل می گیرد فقط بر پایه احساسات و 
عواطف پایه گذاری می شود که ناپایدار خواهد بود، 
چرا که این سبک ازدواج با فرهنگ ما تناسب ندارد و 
هدف بیشتر پسرانی که در این شبکه های اجتماعی 
عضو می شوند خوشگذرانی و گذراندن وقت است 
و پس از مدتی به بهانه های مختلف رابطه خود را 

قطع می کنند و سراغ دختر دیگری می روند. بنابراین 
اگــر دختر یا پسری قصد ازدواج دارد باید بداند 
شبکه های اجتماعی گزینه مناسبی برای همسریابی 
نیست و نتیجه ای جز آسیب روحی و روانــی برای 
طرفین به ویژه دختران ندارد. وی می افزاید: ازدواج 
باید بر پایه عقل و منطق و به دور از احساسات شکل 
بگیرد و این وظیفه والدین است که فرزندانی متعهد، 
وظیفه شناس و مسئولیت پذیر پــرورش دهند و با 
آن ها همراهی کنند تا با کمک مشاوران ازدواج همسر 
مناسبی را انتخاب نمایند و اطمینان داشته باشند 
دختر یا پسری که ویژگی های یک همسر خوب و 
متعهد را داشته باشد در فضای مجازی و شبکه هایی 

نظیر کاب هاوس دنبال همسر نمی گردد. 

آسیب های کالب هاوس در کمین دختران  ◾
مصطفی اقلیما؛ پدر مددکاری ایــران نیز با اینکه 
معتقد است این کاب ها بستر راحت تری برای 
دوســت یــابــی بــه ویــژه بــرای پــســران ایــجــاد کــرده به 
آسیب های اجتماعی که در این فضاها می تواند 
دختران را تهدید کند، اشاره می کند و به ما می گوید: 
بــســیــاری از ایـــن کــانــال هــا کــه بــا نـــام همسریابی 
فعالیت می کنن، در واقعیت برای این منظور ایجاد 
نشده اند؛ بلکه برخی افــراد سودجو این کانال ها 
را اداره می کنند. من کم ندیده ام دخترانی را که در 
فضای مجازی با کسی آشنا شده  و فریب خورده اند.
به اعتقاد وی پسری که واقعاً قصد ازدواج داشته و 
شرایط آن را دارا باشد در این فضاها حضور ندارد و 
خانواده کسی را به او معرفی می کنند. معلوم است 
پسری که با 1۰۰ دختر ارتباط دوستی برقرار کرده با 
چه هدفی عضو این کاب ها می شود. دوست یابی در 
خیابان برای آن پسر دردسر دارد پس ساده ترین راه را 
انتخاب می کند و عضو شبکه های مجازی و کاب های 
همسریابی می شود. این کاب ها فقط برای دوستی 
ایجاد می شوند و نیت ازدواج پشت آن ها نیست.

ــاران اجتماعی ایــران  رئیس انجمن علمی مــددک
می افزاید: بسیاری از همین پسرها اگر در خیابان 
و با صراحت از دختری درخواست دوستی کنند با 
برخورد تندی مواجه می شوند پس مجبورند از این 
طریق و در ظاهر با هدف ازدواج درخواست خود را 
مطرح کنند در حالی که پس از رسیدن به هدفشان 
دختر را رها می کنند.به گفته مصطفی  اقلیما هدف 
99 درصد دخترانی که وارد رابطه دوستی با پسری 
می شوند ازدواج است، اما 99 درصد پسران با هدف 
رابطه جنسی به دختران پیشنهاد آشنایی می دهند. 
طبق آمار و تحقیقات ما، بیش از 8۰ درصد پسران با 
دوستان دختر خود ازدواج نمی کنند و همسر آن ها 
کسی است که خانواده برای آن ها انتخاب کرده است.
این استاد دانشگاه علوم بهزیستی با اشاره به نقش 
پررنگ خانواده های ایرانی و فاصله ای که فرهنگ ما 
با ازدواج هایی به این سبک دارد، می افزاید: هنوز در 
جامعه ما فرزندان خانواده تابع پدر و مادر هستند. 
پسرها می گویند خانواده اجازه نمی دهد با دختری 

ازدواج کنیم که با او دوست بوده ایم. 

  آموزش سواد رسانه ای  ◾
و فرهنگ برخورد با فضای مجازی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمام کاب های 
همسریابی برای دختران آسیب زا هستند با این 
حال می گوید: نمی توانیم به جوان ها بگوییم عضو 
این کاب ها نشوید، اما نکته مهمی که باید در 
جامعه جدی گرفته شود آمــوزش ســواد رسانه و 
آموختن فرهنگ برخورد با فضای مجازی است. 
البته چندسالی است این مبحث در کتاب های 
درسی گنجانده شده است اما با توجه به اینکه 
مردم ما عاقه بسیاری به استفاده از این فضاها 
دارند ضرورت آموزش گسترده استفاده از آن ها 
بیش از گذشته احساس می شود و تنها نباید به 

آموزش کودکان و نوجوانان بسنده کرد.

 کارشناسان  در گفت وگو با قدس از آسیب های همسریابی
 در شبکه های اجتماعی می گویند

 صدای نامفهوم ازدواج 
در اتاق های مجازی 

ددستچينستچين

مصطفی اقلیما
رئیس انجمن علمی مددکاران 

اجتماعی ایران

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران 
اجتماعی ایران معتقد است این کالب ها بستر 

راحت تری برای دوست یابی به ویژه برای پسران 
ایجاد کرده، اما در عین حال می گوید: آنچه در 

کالب های همسریابی مشاهده می شود حضور 

جمع زیادی از جوانان است. شاید این شبکه ها 
آسیب های پنهان جامعه را آشکارتر کنند و 
این موضوع می تواند راهی برای محققان و 

جامعه شناسان باشد تا رفتارهای اجتماعی را 
بررسی، آسیب های آن را مطالعه و شناسایی و 

متناسب با فرهنگ ما راهکارهایی عملی ارائه دهند. 
پلیس و نهادهای نظارتی هم وظیفه دارند عالوه بر 
شناسایی و مقابله با بزه های رخ داده در این فضاها 

به مردم آگاهی دهند که اطالعات هویتی و شخصی 
خود را به راحتی در اختیار غریبه ها نگذارند.

WWW.QUDSONLINE.IR

رویکرد کاسب مآبانه در تبلیغات محیطی  ◾
جعفر بندی شربیانی، عضو شورای ششم 
شهرتهران با بیان اینکه رویکرد حمایتی 
و خدماتی شــهــرداری تبدیل بــه رویکرد 
کاسب مآبانه شده، به فارس گفت: تعرفه های نجومی 
تبلیغات در بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران 
به قدری باالست که بسیاری از جوانان کارآفرین کشور 

هرگز توان تبلیغ کاالی خود را ندارند.

اشتباه سازمان های انتقال خون در کرونا ◾
محمود هادی پور دهشال، مشاور بنیاد امور 
بیماری های خــاص به مهر گفت: اشتباه 
سازمان های انتقال خون در پرداخت وجه به 
بهبود یافتگان کرونا برای اهدای پاسما نه تنها به راهبرد 
ایجاد همبستگی ملی بــرای بهره بــردن از سرمایه های 
مغفول اجتماعی کمک نمی کند بلکه موجب کاهش 
رغبت اهداکنندگان داوطلب خون در درازمدت می شود.

۹۵ درصد جوانان تمایل به ازدواج دارند ◾
ــور، جــامــعــه شــنــاس به  ــ شــهــا کــاظــمــی پ
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تحقیقات 
ما نشان می دهد حدود 9۵ درصد جوانان 
ما تمایل به ازدواج دارنــد، اما گاهی این تمایل را به 
تأخیر می اندازند حتی کسی که تاش می کند کنکور 
قبول شــود یکی از دالیلش ازدواج موفق و بهتر در 

آینده است.

کرونا و تغییر نوع استرس ها ◾
به گزارش خانه ملت، وحید قبادی دانا، 
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه 
در گذشته اغلب تماس ها با تلفن های 
148۰ و 1۲3 ناشی از استرس ها بود، خاطرنشان کرد: 
اما در شرایط کنونی به دلیل شیوع کرونا و افسردگی 
ناشی از سوگ از دست دادن عزیزان، شیفت داده 

شده است.  
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آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده 

مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526 )

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

خدمات نظافتى بهاوند 11993
1396100000092215117ترشيز كهن

ارزش تشخيص1399/11/28
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ201/690/000افزوده 1

خدمات نظافتى بهاوند 21993
1397100000092215827ترشيز كهن

ارزش تشخيص1399/11/28
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ174/453/750افزوده2 

خدمات نظافتى بهاوند 31993
1397100000092215119ترشيز كهن

ارزش تشخيص1399/11/28
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ129/600/000افزوده 3

خدمات نظافتى بهاوند 41993
1397100000092215120ترشيز كهن

ارزشتشخيص1399/11/28
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ144/585/000 افزوده4 

خدمات نظافتى بهاوند 51993
1397100000092215113ترشيز كهن

ارزشتشخيص1399/11/28
اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ405/607/500 افزوده 

13961000000854040240سيده مرضيه نبوى6228
ارزشتشخيص1399/09/05

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ9/000/000 افزوده 1

1396100000085404028سيده مرضيه نبوى7228
ارزش تشخيص1399/09/05

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ13/500/000افزوده 2

1396100000085404027سيده مرضيه نبوى8228
ارزش تشخيص1399/09/05

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ9/900/000افزوده3 

1396100000085402818سيده مرضيه نبوى9228
ارزش تشخيص1399/09/05

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ20/250/000افزوده 4

1398100000085402820سيده مرضيه نبوى10228
ارزش تشخيص1399/09/05

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ20/250/000افزوده 

1398100000085404026سيده مرضيه نبوى11228
ارزش تشخيص1399/09/05

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ9/000/000افزوده  1

1398100000085402821سيده مرضيه نبوى12228
ارزش تشخيص1399/09/05

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ9/000/000افزوده  3

1399100000085404022سيده مرضيه نبوى13228
ارزش تشخيص1399/09/05

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ2/700/000افزوده  1

1396100000088567645سعيد مرادزاده تواليى144
ارزش تشخيص1399/10/30

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ900/000افزوده  1

1396100000088567630سعيد مرادزاده تواليى154
ارزش تشخيص1399/10/30

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ3/600/000افزوده  4

1396100000088567655سعيد مرادزاده تواليى164
ارزش تشخيص1399/10/30

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ2/700/000افزوده  3

1396100000088566703سعيد مرادزاده تواليى174
ارزش تشخيص1399/10/30

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ1/800/000افزوده  2

1397100000073827334اميد محمدى كندرى181/667
ارزش تشخيص1399/04/19

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ40/500/000افزوده  4

1397100000073827338اميد محمدى كندرى191/667
ارزش تشخيص1399/04/19

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ13/500/000افزوده  3

139710000006906790احمد شامكوئيان2023/19
ارزش تشخيص1399/02/17

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ9/000/000افزوده  1

139710000006906760احمد شامكوئيان2123/19
ارزش تشخيص1399/02/17

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ7/200/000افزوده  4

139710000006906765احمد شامكوئيان2223/19
ارزش تشخيص1399/02/17

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ6/300/000افزوده  3

139710000006906782احمد شامكوئيان2323/19
ارزش تشخيص1399/02/17

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ18/000/000افزوده  2

139610000006906768احمد شامكوئيان2423/19
ارزش تشخيص1399/02/17

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ2/700/000افزوده  1

139610000006906775احمد شامكوئيان2523/19
ارزش تشخيص1399/02/17

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ6/750/000افزوده  4

139610000006906769احمد شامكوئيان2623/19
ارزش تشخيص1399/02/17

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ3/600/000افزوده  3

139610000006906761احمد شامكوئيان2723/19
ارزش تشخيص1399/02/17

اداره امور مالياتى كاشمر30روز از تاريخ ابالغ7/200/000افزوده 2

سيد احمد 28712190/002
راى 139351575سركشيكيان

ميرزا كوچك خان 2024روز از تاريخ ابالغ66,414,500مشاغلبدوى

سيد احمد 29712190/002
راى 139551571سركشيكيان

ميرزا كوچك خان 2024 روزاز تاريخ ابالغ70,129,800مشاغلبدوى

4796 1394كاظم اسدى301000/072
شهيد كريمى 3015روز ازتاريخ ابالغ 27454700مشاغلتشخيص1400/03/31

1394احمد باقرى311000/059
4574

شهيد كريمى 3015روز از  تاريخ ابالغ15085000مشاغلتشخيص1400/3/30

1394مهدى وظيفه دان321000/038
4584

شهيد كريمى 3015روز ازتاريخ ابالغ45255000مشاغلتشخيص1400/3/30

1394على رحيمى ده سرخى331000/045
4594

شهيد كريمى 3015روز ازتاريخ  ابالغ27153000مشاغلتشخيص1400/3/30

1394امير سعيد برنجان341000/044
4592

شهيد كريمى 3015روز ازتاريخ ابالغ21119000مشاغلتشخيص1400/3/30

1394غالمرضا فاكهى351000/064
4782

شهيد كريمى 3015روز از تاريخ ابالغ35298900مشاغلتشخيص1400/3/31

1394مهدى اصالحى361000/067
4788

شهيد كريمى 3015روز ازتاريخ  ابالغ9654400مشاغلتشخيص1400/3/31

عليرضا نظام دوست 3714163
شهيد كريمى 3015روز ازتاريخ  ابالغ1323997552مشاغلتشخيص1398100000098644455معينى و شركا

سالنام موديكالسهرديف
عملكرد

شماره  
منبع نوع برگوتاريخ برگ

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

حسن حافظى زاده38517288
بهار1391  

لغايت زمستان 
1392

 58648
1400/06/07

دعوت به 
هيات

ارزش 
افزوده

ساعت 09:00صبح12,760,000
 مورخ 1400/06/28

خ .امام خمينى 
 سه راه جم

بهار1390 لغايت مهدى ابراهيمى39422026
زمستان 1395

 58620
1400/06/07

دعوت به 
هيات

ارزش
266,760,000افزوده

ساعت 09:30صبح
 مورخ 1400/06/29

خ.امام خمينى  
سه راه جم

سيد احمد 40712190/002
ميرزا كوچك خان 2024روز از تاريخ ابالغ66,414,500مشاغلراى بدوى139351575سركشيكيان

سيد احمد 41712190/002
ميرزا كوچك خان 2024 روز از تاريخ ابالغ70,129,800مشاغلراى بدوى139551571سركشيكيان

13942136محسن گلستانى421545451/001
مشهد ميدان مادر30 روز از تاريخ ابالغ131,624,000مشاغلتشخيص1400/02/01

13942134حسين مشعوفى43191545/005
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ119,576,000مشاغلتشخيص1400/02/01

13942130محسن راغب فاز4415145/001
مشهد ميدان مادر30 روز از تاريخ ابالغ479,157,500مشاغلتشخيص1400/02/01

13942128محسن راغب فاز4515145/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ  ابالغ413,962,500مشاغلتشخيص1400/02/01

13947303هادى خوشبخت46191541/003
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ95,480,000مشاغلتشخيص1400/03/27

13947305رضا ربانى4715411/000
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ180,765,000مشاغلتشخيص1400/03/27

عليرضا قياسى 481545454/001
1394سوزنده

4795
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ301,125,000مشاغلتشخيص1400/03/04

13944791على بيك زاده491300/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ301,125,000مشاغلتشخيص1400/03/04

13943158محسن سيفيان501616/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ61,471,380مشاغلتشخيص1400/02/13

13943167حسن اعتمادى511545451/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ167,768,000مشاغلتشخيص1400/02/13

13942136محسن گلستانى521545451/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ131,624,000مشاغلتشخيص1400/02/01

13942134حسين مشعوفى53191545/005
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ119,576,000مشاغلتشخيص1400/02/01

13942130محسن راغب فاز5415145/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ479,157,500مشاغلتشخيص1400/02/01

13942128محسن راغب فاز5515145/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ413,962,500مشاغلتشخيص1400/02/01

13947303هادى خوشبخت56191541/003
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ95,480,000مشاغلتشخيص1400/03/27

13947305رضا ربانى5715411/000
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ180,765,000مشاغلتشخيص1400/03/27

عليرضا قياسى 581545454/001
1394سوزنده

4795
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ301,125,000مشاغلتشخيص1400/03/04

13944791على بيك زاده591300/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ301,125,000مشاغلتشخيص1400/03/04

13943158محسن سيفيان601616/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ61,471,380مشاغلتشخيص1400/02/13

13943167حسن اعتمادى611545451/001
مشهد ميدان مادر30 روز ازتاريخ ابالغ167,768,000مشاغلتشخيص1400/02/13

حسن كرمانى 621001/001
1394مقدم

59300
1400/06/09

دعوت به 
هيات

203,101,4401400/07/28مشاغل
خ. امام خمينى  

سه راه جم

139459302محمدرضا حيدرى631521/001
1400/06/09

دعوت به 
خ.امام خمينى  187,236,1601400/07/28مشاغلهيات

سه راه جم

139459311حسين ميرزايى64151212/001
1400/06/09

دعوت به 
خ.امام خمينى 40,758,7701400/07/28مشاغلهيات

 سه راه جم

139459320احمد شريعتى65152101/001
1400/06/09

دعوت به 
خ.امام خمينى  49,528,2401400/07/28مشاغلهيات

سه راه جم

139459325على اكبر راحتى6615212/001
1400/06/09

دعوت به 
خ.امام خمينى  44,955,0001400/07/28مشاغلهيات

سه راه جم

139459399وحيد دالور67191521/001
1400/06/09

دعوت به 
خ.امام خمينى 142,357,1101400/07/28مشاغلهيات

سه راه جم

139459403ثريا بهادرى68191521/001
1400/06/09

دعوت به 
خ. امام خمينى  142,357,1101400/07/28مشاغلهيات

سه راه جم

139459406حسين زارعى692610/001
1400/06/09

دعوت به 
خ.امام خمينى 147,655,2601400/07/28مشاغلهيات

 سه راه جم

مصطفى رستمى 7027163982/000
1394ثانى

59407
1400/06/09

دعوت به 
هيات

خ.امام خمينى  333,834,5801400/07/28مشاغل
سه راه جم

139459412سعيد عزيزى714320/001
1400/06/09

دعوت به 
خ.امام خمينى  78,398,0001400/07/28مشاغلهيات

سه راه جم

هاشم داوطلب 726000/273
1394قوى

59452
1400/06/09

دعوت به 
هيات

674,250,0001400/07/28مشاغل
خ.امام خمينى 

 سه راه جم

غالمحسين پاينده 737720/001
1394شريف

59460
1400/06/09

دعوت به 
هيات

631,280,5101400/07/28مشاغل
خ.امام خمينى 

 سه راه جم



کی روش استنلی 
در یکقدمی 
پرسپولیس

بعد از جدایی مغانلو 
از پرسپولیس و 
ملحق شدن این 

بازیکن به سپاهان، 
باشگاه پرسپولیس با 

نظر گل محمدی به 
دنبال جذب مهاجم 

خارجی برای این 
تیم در لیگ بیست و 

یکم  و مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیاست. 

به همین خاطر 
مدیران این باشگاه 
با کی روش استنلی 

مهاجم برزیلی فصل 
گذشته سپاهان به 
توافق رسیده اند و 

تنها اجازه فدراسیون 
فوتبال مبنی بر جذب 

بازیکن خارجی 
توسط پرسپولیس 

باقی مانده است.

در  حاشيه

تقدیر از ساره 
جوانمردی 

قهرمانی  با 
حفظ حجاب 

و وقار زن 
مسلمان

ساره جوانمردی، 
مدال آور طالیی 

تیراندازی پارالمپیک 
توکیو۲۰۲۰ از سوی 

کمیته ملی پارالمپیک 
برای قهرمانی همراه 

با حفظ حجاب و وقار 
زن مسلمان، شایسته 
دریافت هدیه معنوی 

کاروان فرهنگی ورزشی 
سردار دل ها شناخته 
شد. این هدیه شامل 
یک حلقه انگشتری 

ساخته شده از سنگ 
حرم حضرت اباعبدهللا 

الحسین )ع( به بانوی 
طالیی کاروان سردار 

دل ها تقدیم شد.

خبرخبر
روزروز

  بیرانوند
نشریه »آس« با لفظ »'bionic arm« برای 

بیرانوند استفاده کرد. این اصطالح 
برای افرادی استفاده می شوند که 

دست مصنوعی برقی دارند و می توانند 
کارهای خارق العاده کنند.

  ادواردو کاماوینگا
خرید 18 ساله رئال، می گوید 

این انتقال از کودکی رؤیای اش 
بود. او که با 40 میلیون یورو 

از رن به مادرید رفت. پیشنهاد 
پاری سن ژرمن را رد کرده است.

  مانژوکیچ
یوونتوس پیامی خطاب به مانژوکیچ 

که از دنیا فوتبال خداحافظی کرد داده: 
» کنار هم ماجراجویی فوق العاده ای 

داشتیم اینکه بخشی از این سفر را با تو 
به اشتراک گذاشتیم عالی بود«.

 حمیدرضا عرب 
ــــت  ــی ــ ــدوم ــصــ   مــ
ــی ســرلــک  ــهــان ــاگ ن
ــازی بــا سوریه  در بـ
ــرصــت را به  ایـــن ف
عزت اللهی داد تا به 
میدان برود و کنار نوراللهی بتواند روند 
بازی را تغییر دهد. او افزون بر 35 بازی 
ملی دارد و حاال جز باتجربه هاست. 
گفت وگو با این هافبک لژیونر را با هم 

می خوانیم.

از صحنه مصدومیت شدید سرلک  ◾
بگو و اینکه چگونه آماده بازی شدی؟

ــود. یک  خیلی صحنه بــهــت آوری بـ
لــحــظــه هــمــه خــشــکــمــان زد. وقــتــی 
می خواستم به زمین بروم همه حواسم 
بــه ســرلــک بـــود کــه مــصــدویــتــش چه 
می شود. بعد از بازی هم جویای حالش 

بودیم. 

ــازی تیم ملی انتقاداتی  ◾ از شکل ب
می شود. نظرت چیست؟

ــازی اول همیشه سخت و دشــوار  بـ

است. نگاه کنید به نتایجی که در روز 
ــورد. بــه جــرئــت می توانم  اول رقــم خـ
بگویم مــا بهترین نتیجه را بدست 
آوردیـــم. همه تیم ها بــرای رسیدن به 
جام جهانی انگیزه دارند. به خصوص 
تیم های غرب آسیا که می دانند جام 
جهانی قرار است در کشور قطر برگزار 

شود. 

ــد یـــکـــی از  ◾ ــی دهــ ــان مــ ــشـ  آمــــــار نـ
بهترین ها بودی.

همیشه سعی کردم در ترکیب تیم ملی 
بهترین بازی ها را انجام بدهم. بازی در 
تیم ملی برای هربازیکنی افتخار است و 
این طور نیست که حتی یک دقیقه بازی 
کــردن در ترکیب تیم ملی هم بــی ارزش 
باشد. حتی بازیکنانی که روی نیمکت هم 
می نشینند باید به خود ببالند چون روی 
نیمکت تیم ملی نشسته اند. خدا را شکر 

فضای خوبی درتیم ملی حاکم است. 

ــازی دوم هم  ◾ احتمال پــیــروزی در ب
هست؟

ما تیم اول آسیا هستیم. بنابراین عراق 

هم می داند که چه بازی سختی پیش رو 
دارد. مــا بــرای صعود بــه جــام جهانی 
فوتبال باید تیمی بی رحم باشیم و هیچ 
حریفی را دست کم نگیریم. در مرحله 
ــم که در سخت ترین  قبل نشان دادی
شرایط هم می توانیم با بــرد از میدان 
خــارج شــویــم. مــا در بــازی هــایــی کــه در 
بحرین انجام دادیم حتی مرتکب یک 
اشتباه هم نشدیم. درایــن مرحله هم 
باید همان طور باشیم و حتی یک اشتباه 
کوچک از ما سرنزند. امیدوارم دیگر آن 
اتفاقات نیفتد و با پیروزی در بازی های 
نخست قطعاً از تــکــرار آن اتفاقات 

جلوگیری خواهیم کرد. 

صعود به جام جهانی قطعاً برایت  ◾
پیشنهادهای باشگاهی بهتری به همراه 

دارد.
االن همه دغــدغــه مــن موفقیت تیم 
ملی است. ما با خودمان عهده بستیم 
اجازه ندهیم اتفاقات مرحله قبل تکرار 
شود و به اما و اگر بیفتیم. ان شاء هللا 
بعد از آن به باشگاهم می روم و سعی 

می کنم اوضاع را بهتر کنم.

عزت اللهی در گفت و گو با قدس:

 برای رسیدن به جام جهانی 
باید بی رحم باشیم

ضدحمله
 تناقض گویی سرمربی استقالل 

همه را فراری داد

فرهاد علیه مجیدی
سینا حسینی اظهارات جدید فرهاد مجیدی 
ــاره شرایط مدیریتی باشگاه و نحوه عملکرد  درب
مجموعه کــارگــزاری آبی پوشان در مقطع کنونی 
موجی از نگرانی را برای هواداران باشگاه به وجود 
آورد،گــالیــه هــای تند فرهاد مجیدی در شرایطی 
انجام شد که چندی پیش سرمربی آبی پوشان 
بــا ابـــراز رضــایــت از عملکرد مسئوالن باشگاه 
حمایت ایده آلی از احمد مددی کرد و همچنین 
وی از مدیران مجموعه کارگزاری استقالل بابت 

حمایت های مطلوبشان قدردانی و تشکر کرد.
البته کــه اظــهــارات متناقض فــرهــاد مجیدی به 
یک ماهه گذشته ختم نمی شد، بلکه سرمربی 
آبی ها از کمی قبل تر رفتار دوگــانــه خــود را آغاز 
کــرده بود و بر خالف اظهارات خود در واقعیت و 
عمل هرگز پا بند به تهدیدهای خود نبود.با مرور 
صحبت های فرهاد مجیدی باید به این باور برسیم 
که او برای حفظ موقعیت خود در باشگاه استقالل 
و قرار گرفتن در رأس کادر فنی آبی پوشان پایتخت 
از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.شاید همین اتفاق 
است که سبب شده برخی حامیان پشت پرده از 
حمایت فرهاد مجیدی منصرف شوند و بر خالف 
توافق قبلی در فصل نقل وانتقاالت پشت او را 
خالی کنند.سرمربی آبی ها خود بهتر از هر کسی 
می داند که توافق ناگهانی او با احمد مددی باعث 
شد حامیان مالی مجیدی که در هفته های پایانی 
لیگ بیستم با تزریق مالی زمینه پرداخت پاداش 
به شاگردان مجیدی را فراهم کرده بودند از این رفتار 
دوگانه به شدت ناراضی شوند و با کنار کشیدن از 
فرایند نقل وانتقاالت دست مجیدی را در پوست 
گردو بگذارند تا وی به سراغ احمد مددی برود تا 
شاید بازیکنان دلخواهش جذب باشگاه شوند.

اما تمام مصائب فرهاد مجیدی به این جا ختم 
نمی شود بلکه حاال با اظهارنظر صریح جمشید 
نور شرق رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 
فدراسیون فوتبال مشخص شده باشگاه استقالل 
برای جذب مربی و بازیکن خارجی نیز با مشکالت 
ــه رو است تا حدی که احتمال حضور  بزرگی روب
گابریل پین و مهاجم خارجی در جمع آبی های 

پایتخت نزدیک به صفر است.

افشاگری وکیل رحمتی 
علیه مسئوالن شهرخودرو

مصطفی صــادقــی وکــیــل سید مــهــدی رحمتی 
در واکنش به صحبت های معمایی مدیرعامل 
شهرخودرو گفت: »متأسفانه ایشان باز هم علیه 
آقای رحمتی صحبت هایی را مطرح کرده است. 
ایشان باید یاد بگیرند که موارد را صادقانه و درست 
مطرح کنند. وی در حالی از آقای رحمتی به عنوان 
کارمند حمیداوی یاد کرده است، که باید بگویم در 
مرام آقایان حمیداوی و معمایی ظاهراً به کارمند 
نباید حقوق و دستمزد پرداخت کنند! آقایان خیال 
کرده اند که فوتبال هم مانند حوزه خودرو است 
که از مــردم پول بگیرند و خــودرو تحویل ندهند. 
متأسفانه معمایی با مصاحبه کردن علیه رحمتی 
به دنبال کسب شهرت است و ظاهراً بدنامی را 
بهتر از گمنامی می داند. اگر یک بار دیگر معمایی 
یا دیگر سرباز پیاده های حمیداوی علیه رحمتی  
صحبت کنند، نکاتی درباره سوابق ورزشی و تجاری 
حمیداوی خواهم گفت«. همچنین مدیرعامل 
باشگاه شهرخودرو صدور رضایت نامه دو ستاره 
این تیم را متوجه مهدی رحمتی کرد.اما دبیر هیئت 
فوتبال خراسان رضوی  مسئولیت این تصمیم را 
متوجه فرهاد حمیداوی مالک باشگاه کرد. حیدری 
گفت: بــرای اینکه مقابل هـــواداران قــرار نگیریم، 
مجبورم اعالم کنم صحبت های سخنگوی باشگاه 
در خصوص صدور رضایت نامه امین قاسمی نژاد 
و علی نعمتی صحت نــدارد؛ این رضایت نامه ها 
توسط مدیران شهرخودرو و در همین چند روز قبل 

صادر شده است«.
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بازگشت عرفان معصومی به شهرخودرو ◾
رضا مهاجری که تمرینات شهرخودرو را از امروز زیر نظر 
دارد در اولین گام خواستار بازگشت عرفان معصومی 
بازیکنی که به شیراز رفته و با فجرسپاسی قراردادش را 

به امضا رسانده شد.
تاکنون امین قاسمی نژاد، علی نعمتی، امید منصوری 
و شهرام گــودرزی از جمع بازیکنان شهر خــودرو جدا 

شده اند.

فکری با نفت مسجدسلیمان تمدید کرد  ◾
سرمربی پیشین استقالل و نساجی مازندران، در لیگ 
بیست ویکم هم هدایت نفت مسجدسلیمان را بر عهده 
خواهد داشت. باشگاه نفت مسجدسلیمان اعالم کرد 
مسئوالن باشگاه پس از مذاکره و رایزنی با فکری، بار دیگر با 
او برای ادامه همکاری به توافق رسیدند و قرارداد این مربی 
به مدت یک سال دیگر تمدید شد. نفت مسجدسلیمان 

فصل گذشته با ۲9 امتیاز، به مقام سیزدهم رسید.

سرلک غایب تیم ملی در دیدار مقابل عراق ◾
سرلک به دلیل آسیب دیدگی نتوانست همراه تیم ملی 
به قطر سفر کند. کاروان تیم ملی فوتبال برای برگزاری بازی 
دوم خود در مرحله مقدماتی جام جهانی قطر جمعه عازم 
قطر شد که در این بین میالد سرلک به دلیل آسیب دیدگی 
نتوانست همراه تیم ملی سفر کند. سرلک در جریان 
دیدار تیم ملی مقابل سوریه دچار آسیب دیدگی شد برای 

جلوگیری از تشدید مصدومیت راهی بیمارستان شد.

تست اسکوچیچ و هاشمیان منفی شد  ◾
تست کرونای سرمربی و مربی تیم ملی فوتبال منفی 
شد و آن ها دیروز به دوحه رفتند. اسکوچیچ و هاشمیان 
روز گذشته بار دیگر تست کرونا دادند که جواب این 
تست هم منفی شد تا مجوز سفر به قطر را دریافت 
کنند. سرمربی و مربی تیم ملی که جمعه همراه سایر 
ملی پوشان به دوحه نرفتند، دیروز به قطر سفر کردند و 

به اردوی تیم ملی اضافه شدند.

مسابقات پارالمپیک برای کشورمان دیروز با دو طال و دو نقره 
دیگر  عمالً به پایان رسید. اختتامیه این مسابقات امروز در 

توکیو برگزار می شود.

والیبال نشسته، طالی رزرو شده ◾
تیم ملی ایران، پرافتخارترین تیم تاریخ والیبال نشسته دنیا، در فینال به 
مصاف تیم کمیته پارالمپیک روسیه رفت و با ارائه یک عملکرد خوب و 
نمایشی دیدنی، 3 بر یک به برتری دست یافت و صاحب طالیی شد که 
از همان اول برایش کنار گذاشته بودند.  تیم والیبال نشسته ایران تاکنون 
موفق به کسب هفت طال و دو نقره در تاریخ پارالمپیک شده و پرافتخارترین 

تیم این بازی ها محسوب می شود.
رقابت های مرحله نهایی پرتاب نیزه کالس F41  پارالمپیک هم دیروز  برگزار 
شد که صادق بیت سیاح نماینده ایران در این ماده بود که با پرتاب 43 متر 
و 35 سانتیمتر به عنوان دوم رسید و مدال نقره را از آن خود کرد. اما دیروز 
یک برنز هم از چنگ ما پرید. جایی که مسابقات تیمی میکس تیراندازی با 
کمان بازی های پارالمپیک در رشته ریکرو برگزار شد و زهرا نعمتی و غالمرضا 
رحیمی در رده بندی مقابل تیم میکس ریکرو چین 6 بر۲ شکست خوردند. 
این در حالی بود که تیم ایــران در مسابقه نیمه نهایی بر اثر یک اشتباه 
مسابقه را واگذار کرد وگرنه شانس کسب مدال طال را داشت. در ادامه 
مسابقات دوومیدانی پارالمپیک و در ماده پرتاب وزنه ایستادهF63  هم 
سجاد محمدیان  با پرتاب 14 متر و ۸۸ سانتیمتر، عنوان دوم را از آن خود 

کرد و جمع مدال های نقره ایران را به عدد 11 رساند.

طالی عزیزی، حسن ختام کاروان سردار دل ها ◾
اما آخرین رقابت کاروان ایران را عزیزی در دیدار نهایی وزن 75+  برگزار کرد که در 
این رقابت به مصاف »ایوان میکولیچ« از کرواسی رفت و در حالی که در راند اول 
6 بر یک عقب افتاده بود، اما در نهایت 1۲ بر 1۰ پیروز شد و نخستین طالی ایران 
در پاراتکواندو را کسب کرد. ایران در آخرین روز بازی های پارالمپیک نماینده 
ای ندارد و بدین ترتیب کاروان سرداردل ها در توکیو با 1۲ طال و 11 نقره و یک برنز 
بسته شد. این در حالی است که در پارالمپیک ریو تنها هشت طال ، 9 نقره و 7 

برنزکسب کرده و در جایگاه پانزدهم قرار گرفته بودیم. 

  کاروان سردار دل ها با 12 طال، 11 نقره و 
یک برنز  به کار خود در پارالمپیک پایان داد

همراه با پارالمپيک توکيو

ستارگان ورزش

ورزش7

فصل نقل و انتقاالت تابستانی 
ــی ســپــری مـــی شـــود که  در حــال
»پیشنهاد خارجی« کلیدواژه 
بسیاری از بازیکنان ایرانی شده 
اســـت. کاهش ارزش ریـــال در بــرابــر ارزهـــای 
خارجی سبب شده تا حتی پیشنهادهای 3۰۰ 
هزار دالری نیز ارقامی قابل توجه برای بازیکنان 
ایرانی باشند و نگاهشان را در راستای کسب 

درآمد به خود جلب کند.
در چنین شرایطی فوتبال ایـــران بیش از 4۰ 
بازیکن در خارج از کشور دارد که اغلب آن ها 
در قاره آسیا و »لیگ ستارگان قطر« مشغول به 
کار هستند و هیچ بعید نیست که در سال های 
آینده تعدادشان دو رقمی شود. انتقال احمد 
نوراللهی و مهدی قایدی با ارقام میلیون دالری به 
لیگ امارات سبب شد تا پس از تغییر نام لیگ 
این کشور از خلیج جعلی، امارات هم دوباره به 
مقصدی قابل اعتنا برای فوتبالیست های ایرانی 
تبدیل شود و احتماالً باید منتظر ترانسفرهای 

بعدی در این زمینه نیز بود.

گلرهای اروپایی ◾
هر 6 گلر لژیونر ایرانی در اروپا مشغول به کار 

هستند. علیرضا بیرانوند، امید عابدزاده و 
پیام نیازمند نظر کادرفنی را جلب کرده 
و بــه تیم ملی نیز دعــوت شــده انــد تا 
فهرست دروازه بان های تیم اسکوچیچ 
در اختیار اروپــایــی هــا بــاشــد. عقیل 
اعتمادی و دانــیــال داوری گلرهای 
دو ملیتی که سابقه کار در ایران را 
دارند، در لیگ های سطح پایین تر 
هلند و آلــمــان کــار خــود را دنبال 
می کنند و سوشا مکانی 34 ساله 

نیز دروازه بان میوندالن نروژ است.

خط دفاعی؛ از آمریکا تا غرب آسیا ◾
دفاع راست: رامین رضاییان، صادق محرمی 
و استیون بیت آشور مدافعان راست ایرانی 
در خـــارج از کــشــور هستند. بیت آشـــور که 
شایعات زیادی پیرامون انتقالش به لیگ برتر 
وجــود داشــت، در MLS پیراهن تیم »کلرادو 
راپیدز« را برتن دارد. رضاییان پیراهن السیلیه 
را می پوشد. محرمی در دیناموزاگرب حضور 
دارد.فوتبال ایران هشت دفاع مرکزی معروف 
در خــارج از کشور دارد. پژمان منتظری 37 
ســالــه بــه عــنــوان کاپیتان الخریطیات بــازی 
می کند، روزبه چشمی فصل پیش در ام صالل 

بود و شجاع خلیل زاده و حسین 
کنعانی نیز پیراهن الریان و 

االهلی را برتن دارنــد. مرتضی پورعلی گنجی 
در چین اســت.. رایــان تفضلی مدافع فصل 
گذشته وایکام واندررز، مجید حسینی دفاع 
وســط تیم کایسری اســپــور، خــالــد شفیعی 
مدافع شاغل در بنگالدش و حجت حق وردی 
بازیکن تیم سومقاییت دیگر لژیونرهای ایران 

در این پست به شمار می روند.
میالد محمدی و محمد نادری دو دفاع چپ 
ایرانی هستند که ترجیح داده انـــد در خارج 
فوتبال خود را ادامه دهند. همچنین در این 
بین نباید از نــام مهرداد پــوالدی گذشت که 

پیراهن تیم المعیذر قطر را برتن دارد.

ــط مـــیـــانـــی؛ مـــهـــره هـــای نــاشــنــاخــتــه و  ◾  خـ
ستاره های معروف

لژیونر  جدیدترین 
ــرای  خــط هــافــبــک ب
فوتبال ایران، محمد 
ــت کــه  ــ مــحــبــی اسـ
در بخشی از انتقال 
شهریار مغانلو، به 
تـــــــیـــــــم 

سانتا کالرا پیوست و پیراهن این تیم پرتغالی 
را خواهد پوشید. احسان حاج صفی نیز این 
فصل به آاک آتــن رفــت تا هم تیمی انصاری 
فرد شــود. قــدوس، عزت اللهی، جهانبخش 
و قلی زاده موفق ترین هافبک های ایرانی در 
اروپــا هستند. همچنین می توان به نام نوید 
ناصری بازیکن دو ملیتی اشاره کرد که در تیم 
»لینفیلد« بــازی می کند و احمد نوراللهی و 
امید ابراهیمی که در لیگ قطر شاغل هستند.
از بین عناصر خــط میانی نکته جالب این 
است که هافبک دفاعی ها بیشترین تعداد 
حضور را دارند؛ احمد نوراللهی، امید ابراهیمی 

و احسان حاج صفی.

 خط حمله؛ ستاره های میلیون دالری ◾
ارزشمندترین لژیونرهای ایرانی از نظر ترانسفر 
مارکت در خط حمله حضور دارند؛ از اللهیار 
صیادمنش و شهاب زاهدی که در »زوریا«ی 
اوکراین حضور دارنــد تا رضا قوچان نــژاد که 
ــی در خــط حمله  ــران قدیمی ترین لــژیــونــر ای
محسوب مــی شــود و البته دیگر بازیکنان. 
کریم انصاری فرد از 6 سال پیش در خارج از 
کشور حضور دارد و کــاوه رضایی نیز پس از 
ترک استقالل به اروپا رفته است. علی قربانی 
که پیراهن تیم ملی جمهوری آذربایجان را برتن 
دارد به همراه آدام همتی در تیم سومقاییت 
بازی می کنند و یونس دلفی هم در گوریتسای 

کرواسی شانس خود را امتحان می کند.
دو وینگر سرعتی و تکنیکی تیم ملی یعنی 
مــهــدی قــایــدی و مــهــرداد محمدی در لیگ 

ستارگان قطر و لیگ امارات حضور دارند. 
علی علیپور در ماریتیمو طارمی در پورتو و 

سردار آزمون در روسیه. 

40 لژیونر؛ از آمریکا و اروپا تا جنوب شرقی آسیا

رکورد بی سابقه در صادرات بازیکن ایرانی 



همه چیز گردن 
ترامپ است

وزیر دفاع انگلیس 
در مصاحبه ای 
گفت: آمریکا دیگر 
یک ابرقدرت نیست، 
چون حاضر نبود 
وضعیت ناخوشایند 
در افغانستان را 
تحمل کند و دوام 
بیاورد. بن واالس 
همچنین اضافه 
کرده است: مشخص 
است انگلیس هم 
یک ابرقدرت نیست. 
کشوری که آمادگی 
پایبندی به چیزی 
را ندارد، احتمااًل 
ابرقدرت نیست. 
مطمئنًا این یک 
نیروی جهانی 
نیست، فقط یک 
قدرت بزرگ است. 
واالس در انتها 
همه چیز را به گردن 
ترامپ انداخت.

خبر

بدون تیتر

میراحمدرضا مشرف   
اظهارات اخیر پوتین، رئیس 
جــمــهــور روســـیـــه در مـــورد 
عالقه نداشتن این کشور به 
تجزیه افغانستان و ضرورت 
یکپارچگی تصمیمات جهانی 
در به رسمیت شناختن نیروهای سیاسی در این 
کشور، باز هم توجهات عمومی را به سوی بحثی 
قدیمی و پرسابقه یعنی احتمال و امکان تجزیه 
افغانستان جلب کــرده اســت. اگرچه پیش از 
اظهارنظر اخیر رئیس جمهور روسیه، برخی 
سیاستمداران و تحلیلگران هشدارهای مشابهی 
را مطرح کرده بودند.تجزیه افغانستان بحثی کهنه 
و قدیمی است که از زمان خاتمه اشغال این کشور 
توسط شوروی و آغاز جنگ های داخلی همواره با 
شدت و ضعف مطرح بوده است. علت اصلی قرار 
داشتن این گزینه روی میز تحوالت افغانستان نیز 
به عوامل بالقوه ای بازمی گردد که چنین امکانی را 
همواره تحقق پذیر می سازد. تنوعات گسترده قومی 
و در کنار آن برخوردار نبودن یک قوم از اکثریت 
مطلق بخشی از این ظرفیت محسوب می شود. 
به مــوازات مسئله قومیت، شکاف زبانی در قالب 
رقابت و حتی تقابل زبــان هــای پشتو و دری هم 
عامل دیگری است که به تشدید شکاف ها دامن 
زده اســت. جغرافیای سیاسی افغانستان و قرار 
گرفتن کوه های سر به فلک کشیده در میانه کشور 
و خطوط مواصالتی ضعیف میان شمال و جنوب 
هم موجب شده اختالط فرهنگی و اجتماعی میان 
مردم دو سوی این کوه ها به شکلی پررنگ تحقق 
پیدا نکند. اگر به این موارد نقش مداخالت خارجی 
و استعماری را بیفزاییم روشن می شود چرا تهدید 
بالقوه تجزیه کشور به بخشی از تاریخ افغانستان 

تبدیل شده است.

چرا افغانستان تاکنون تجزیه نشده است؟  ◾
در چنین شرایطی این پرسش مهم مطرح می شود 
که چگونه این کشور باوجود عوامل بالقوه فروپاشی 
و باوجود وقوع چندین مرحله جنگ های خونین 
داخلی، تاکنون توانسته هویت و یکپارچگی ظاهری 
ــرده و به مرحله فروپاشی کامل  خــود را حفظ ک

نرسد؟ در پاسخ به این پرسش در درجه اول می توان 
به شکل گیری یک هویت و تاریخ مشترک میان 
مردم افغانستان طی سده های اخیر اشــاره کرد، 
ــوده، اما  هویتی که هرچند ناقص و پرمناقشه ب
اشتراکاتی را در میان آن ها پدید آورده و در عین 
حال تقابل با دشمنان خارجی نیز موجب تقویت 
آن شده است. عالوه بر این، گستردگی تنوع اقوام 
غیرپشتون و در اقلیت مطلق قرار داشتن هر یک از 
آن ها در برابر اکثریت قومیتی کشور، موجب شده 
آن ها به  نحوی سلطه و هژمونی نسبی پشتون ها 
را پذیرفته و تنها به سهم گیری از قدرت رضایت 
داشته باشند. البته نشست »بن« و نظام سیاسی 
جدید حاصل از آن، این شرایط را تا حدی به چالش 
کشید و برای اقوام غیر پشتون امکان قدرت نمایی 
بیشتری فراهم ساخت. از این نظر خیزش دوباره 
طالبان نوعی حرکت برای بازگشت به نظم اولیه ای 
بود که ناخودآگاه در انسجام ملی نیز نقش آفرینی 
کــرده بــود. سرانجام از نقش متغیرهای خارجی 

نیز نباید غافل شد. شرایط افغانستان و به ویژه 
اشتراکات قومیتی و زبانی آن با اغلب همسایگان 
به گونه ای است که تجزیه افغانستان نه تنها به 
نفع هیچ یک از آن ها نیست، بلکه حتی به لحاظ 
سیاسی و امنیتی نیز مخاطرات زیادی را برای آن ها 
درپی خواهد داشت. کشورهایی چون ازبکستان و 
تاجیکستان از این نظر نگرانی های عمیقی دارند، 
اما در رأس همه آن هــا پاکستان با بــرخــورداری از 
جمعیت عظیم پشتون و سابقه جنجال های مرزی 
خط دیورند، بیشترین نگرانی و مخالفت را در برابر 

تجزیه افغانستان دارد. 

نظریه دولت مرکزی ضعیف  ◾
در شرایطی که با وجــود درگیری ها و جنگ های 
داخلی طوالنی هیچ یک از قومیت ها و گروه ها در 
افغانستان از تجزیه این کشور صحبت به میان 
نیاورده و یا به این موضوع تمایلی نشان نداده اند، 
اغلب آن هــا به راه حــل دیگری نظر دارنــد که هم 

به نوعی گریز از هژمونی قوم مسلط محسوب 
می شود و هم یکپارچگی و هویت مستقل کشور 
را حفظ می کند. کاهش قــدرت و نظارت دولت 
مرکزی بر نواحی و مناطق محلی همان راه حلی 
است که در قالب تشکیل نظامی غیرمتمرکز و 
حتی فدرال مطرح شده بود. این نظام می توانست 
تا حدی بسیاری از مشکالت قومیت ها و اقلیت ها 
را حل کند، امــا با سلطه طالبان بر افغانستان 
امکان تحقق این گزینه نیز عمالً از میان رفت. 
این شرایط در کنار برخی اقدامات طالبان مانند 
تغییر پرچم به عنوان نماد هویتی و ملی کشور، 
دوباره خطر تجزیه افغانستان را رقم زده است. 
با این همه اظهارات پوتین نشان می دهد برخی 
قـــدرت هـــای مــنــطــقــه ای و در رأس هــمــه آن هــا 
همسایگان افغانستان نخواهند گذاشت چنین 
اتفاقی رخ دهد؛ چنان که حتی آن ها نیز ممکن 
است حمایت از یک دولت ضعیف و وابسته را بر 

تجزیه افغانستان ارجح بدانند.

نگاهی به اوضاع همسایه شرقی و بررسی یک گزاره قدیمی

آیا افغانستان در آستانه تجزیه است؟
 در اعتراض به بحران سوخت لبنان 

صورت گرفت

نماز جمعه در پمپ بنزین!
ده هــا تن از شهروندان لبنانی در اعــتــراض به 
بحران سوخت، نماز جمعه را در محوطه پمپ 
بنزین ها در شهر »صیدا« واقع در جنوب این 
ــزارش ایسنا، شیخ  کشور اقــامــه کــردنــد. بــه گـ
علی الحسین، خطیب نماز جمعه این ایده را 
مطرح کرده و انجام داد و از شهروندان لبنانی 
ــه او  و شــخــصــیــت هــای دیــنــی هــم خــواســت ب
بپیوندند.او در خطبه های ایــن نماز گفت: ما 
امروز در محوطه این پمپ بنزین نماز می خوانیم 
و بــعــداً در کــوره هــا )أفـــران( و داروخــانــه هــا نماز 
خواهیم خواند. ما آمده ایم تا در پمپ بنزین ها 
نماز بخوانیم تا میزان ظلم و بی عدالتی که از آن 
رنج می بریم و محرومیت و حقارتی که با آن در 
کشورمان لبنان زندگی می کنیم را به جهانیان 

نشان دهیم.

  سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه خبر 

داد با بازگشت ثبات به افغانستان، پکن آماده 
اجرای طرح های ابتکار یک کمربند یک جاده در 

افغانستان است.
  جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 

از وزارت دادگستری و دیگر نهادهای زیرنظر 
دولت فدرال خواست با بازبینی اسناد مرتبط 
با حمالت ۱۱ سپتامبر برخی از این مدارک را از 

حالت طبقه بندی شده خارج کنند.
  خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش کرد این 

کشور در مراحل پایانی توسعه یک موشک 
بالستیک زمین به زمین که قدرتش به اندازه 
یک کالهک هسته ای تاکتیکی است، قرار دارد.
  یک هیئت بلندپایه از وزرای دولت پیشبرد 

امور لبنان، روز گذشته برای نخستین بار از سال 
20۱۱ تاکنون، به سوریه سفر کرد و وزیر خارجه 

این کشور به استقبال این هیئت آمد.

WWW.QUDSONLINE.IR

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت آیت اهلل علی قدوسی در سال 1360
آیت اهلل علی قدوسی متولد 1۲ مرداد 1306 در نهاوند 
است. شهید قدوسی در شروع انقالب اسالمی در سال 
41 به همراه رهبر انقالب و دیگر چهره های انقالبی 
تشکیالتی را با تکیه بر حوزه علمیه ایجاد کردند که 
در ادامه قیام بسیار مؤثر بود. پس از پیروزی انقالب 

 اسالمی دادستان کل انقالب اسالمی شد. او سرانجام در 
 14 شهریور 1360 در دفتر دادستانی بر اثر انفجار 

بمب به شهادت رسید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13 :03

5 :14

اذان مغرب

19 :44

غروب خورشيد

19 :26
 نیمه شب شرعی

00 :20
طلوع فردا

6 :40

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :30

4 :40

اذان مغرب

19 :12

غروب خورشيد

18 :54
 نیمه شب شرعی

23 :47
طلوع فردا

6 :07

  نمابر تحریریه:                     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                    37651844  و  37651888   )051(
  روابط عمومی:                                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                         37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                                       37088   )051(
)051(   37628205                                                              
                                                       فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:              مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1

  صندوق پستی:                                 577- 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:  
          بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                         66937575 )021(
 نمابر:                      )داخلی226(66430122  )021(
 پیامک:                                                30004567

جهان

یکشنبه 14 شهریور 14۰۰    ۲7 محرم الحرام 1443   5 سپتامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9614
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شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی ف
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م الف : 4433 شناسه آگهی 1184785

تجدید فراخوان خدمات مشاوره - نوبت دوم
شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد

فراخوان خرید خدمات مش�اوره )ارزیابی كیفی( جهت انجام خدمات مش�اوره جهت انجام پایش طرح های صنعتی در ش�هرکها و 
نواحی صنعتی مس�تقر در استان خراسان رضوی و  افکارسنجی و کوچینگ در شرکت ش�هرکهای صنعتی استان خراسان رضوی             

با مشخصات زیر را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد 
فراخوان تا تهیه فهرس�ت مش�اوران دارای صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاكتها از طریق درگاه 
س�امانه تداركات الكترونیكی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش�ركت در فراخوان محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/06/13 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 14 مورخ 1400/06/17
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 13 مورخ 1400/06/25

اطالعات تماس ش�ركت ش�هركهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اس�ناد فراخوان: مشهد- بولوار خیام- بعد از 
خیام 35- تلفن: 37642005-051 و نمابر 051-37642003

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 051-37628326

رش�ته تش�خیص صالحیت مشاوران: گواهینامه صالحیت معتبر در رش�ته مدیریت بهره وری و كیفیت از سازمان اداری و استخدامی كشور و مجوز 
مرتبط از مركز آمار ایران یا بكارگیری عضو هیأت علمی دانشگاههای معتبر در رشته تخصصی آمار. 

مدت اولیه انجام خدمات: 5 ماه . 

ف
, 1
40
46
41

شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی ف
14
05
10
9

م الف : 4433 شناسه آگهی 1184785

تجدید فراخوان خدمات مشاوره - نوبت دوم
شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد

فراخوان خرید خدمات مش�اوره )ارزیابی كیفی( جهت انجام خدمات مش�اوره جهت انجام پایش طرح های صنعتی در ش�هرکها و 
نواحی صنعتی مس�تقر در استان خراسان رضوی و  افکارسنجی و کوچینگ در شرکت ش�هرکهای صنعتی استان خراسان رضوی             

با مشخصات زیر را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد 
فراخوان تا تهیه فهرس�ت مش�اوران دارای صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاكتها از طریق درگاه 
س�امانه تداركات الكترونیكی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش�ركت در فراخوان محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/06/13 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 14 مورخ 1400/06/17
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 13 مورخ 1400/06/25

اطالعات تماس ش�ركت ش�هركهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اس�ناد فراخوان: مشهد- بولوار خیام- بعد از 
خیام 35- تلفن: 37642005-051 و نمابر 051-37642003

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام در تهران 88969737 و 85193768-021 و در مشهد 051-37628326

رش�ته تش�خیص صالحیت مشاوران: گواهینامه صالحیت معتبر در رش�ته مدیریت بهره وری و كیفیت از سازمان اداری و استخدامی كشور و مجوز 
مرتبط از مركز آمار ایران یا بكارگیری عضو هیأت علمی دانشگاههای معتبر در رشته تخصصی آمار. 

مدت اولیه انجام خدمات: 5 ماه . 
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تجدید فراخوان خدمات مشاوره 
 نوبت دوم

شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی

شرح در صفحه 8

آگهی تجدید مناقصه
 انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومی

 شهرداری بیدخت

شرح در صفحه 3
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    آگهی مزایده عمومی شماره 1000092409000005
 )شماره مرجع: 00004( نوبت اول

ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان رضوی در نظر دارد کاالهای 
خود به ش��رح ذی��ل و با جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده 
)www.setadiran.ir( را با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت

 ب��ا ش��ماره مزای��ده 1000092409000005 )ش��ماره مرج��ع: 00004( به صورت 
الکترونیکی به فروش برساند.

*اب��زار و ماش��ین آالت کارگاهی نو و کارکرده ایران��ی و خارجی نظیر اره لنگ، 
دس��تگاه جوش الکترو فیوژن، س��نگ س��اب، ان��واع حدیده برقی و دس��تی با 
متعلقات، انواع آچار در س��ایزهای مختلف، س��وهان، مت��ه دریل، تیغ دایس، 

قالویز، اسکنه و ... 
سایر اطالعات مزایده:

*زمان انتشار در سایت: تاریخ 1400/06/16 ساعت 17:00؛
*آخرین مهلت دریافت اس��ناد مزای��ده: تاریخ 1400/06/27 س��اعت 14:00(؛
*مهلت بازدید: از تاریخ 1400/06/20 تا تاریخ 1400/06/24 از س��اعت 08:00 

تا ساعت: 14:00؛
تذکر: روزهای پنج شنبه شرکت تعطیل است.

*مکان بازدید: مش��هد- میدان ش��هید فهمیده- کنار گذار آسایشگاه فیاض 
بخ��ش- انبار مرک��زی و امور ت��دارکات و عملیات کاالی ش��رکت گاز اس��تان؛ 

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 1400/07/06 ساعت 19:00؛
*زمان بازگشایی: تاریخ 1400/07/07 ساعت 11:00؛

*ملبغ ودیعه شرکت در مزایده: 1/734/000/000 ریال.
پیش��نهاد می گردد با توج��ه به تنوع کاال های مطرح ش��ده در مزایده، قبل از 
ارائ��ه پیش��نهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عم��ل آورید.ضمنا رعایت 

موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت                      
می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده( 
در ص��ورت وج��ود هزین��ه مربوط��ه)، پرداخت تضمی��ن ش��رکت در مزایده (

ودیعه)، ارس��ال پیش��نهاد قیمت ، بازگش��ایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز 
وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد؛ 
2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

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

اطالع��ات تم��اس دفات��ر ثب��ت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه 
)www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

شناسه آگهی  1184433
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

تداركات  سامانه  طریق  از  را  ذیل  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  كل  اداره 
الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

شماره
 مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید دوم مناقصه انجام خدمات حفاظت از 1400-6
اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان

35،430،701،3702000003374000018

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضویمحل ها امكان پذیر نخواهد بود.
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9

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ1400/06/14الی سه شنبه مورخ1400/06/16 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و60210.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 1115/211
الباقی 18 ماهه

سیدی - انتهای 2414
 60درصد نقد و120150.000.000تجارت محلهخیابان ثامن

الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی3462
الباقی 18 ماهه

نقد4065,000,000تجاریشهر رضویه438179

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی51992

منزل آباد – مجاور 699
نقد30070,000,000مسکونیبلوار مهدیه

نقد280.95160,000,000مسکونیبلوار مصلی7113

نقد138.1222,000,000مسکونیشهر رضویه83651

نقد205.2423,000,000مسکونیشهرک انصار9155

سیدی- انتهای خیابان 1043
نقد243.290,000,000مسکونیثامن

نقد397.1180,000,000مسکونیسیدی – خابان قائم1129211

آپارتمان طبقه خیابان عبادی 1240
 نقد74.34105,000,000دوم

خیابان جم - مجتمع 134114
آتی سنتر

واحد اداری- 
نقد162.12250,000,000طبقه مثبت 4

خیابان جم - مجتمع 148113
آتی سنتر

واحد اداری –  
نقد179.35255,000,000طبقه مثبت 8

خیابان جم - مجتمع 159114
آتی سنتر

واحد اداری – 
نقد180.20255,000,000طبقه مثبت 9

ف
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خرید میلگرد آجدار شرکت خمیرمایه رضوی
شرح در صفحه 5

آگهی مناقصه
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