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علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس:
 هیچ نگرانی برای 

تأمین کاالهای اساسی 
وجود ندارد

 مهدی جاوید 
با زیکن تیم ملی فوتسال:
 ایران-آرژانتین
 گل جام جهانی است

شهریور22

 شهادت شیخ 
محمد خیابانی 
در سال 1299

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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دوشنبه  ۲۲ شهریور ۱4۰۰     6 صفر ۱443      ۱3 ســپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 96۲۱     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

خادمان چلچراغ هارواق4
تأمین روشنایی حرم رضوی از دیرباز مورد توجه ارادتمندان امام رضا)ع( بوده است. چه 

زمانی که شمع ها تنها وسیله نورافشانی بودند و چه حاال که انواع و اقسام المپ ها، نور 
اماکن متبرکه را تأمین می کنند. میهمان »مهدی حق طلب« رئیس اداره روشنایی حرم...

برش هایی خواندنی از خدمات متنوع اداره روشنایی حرم رضوی 

قدسوعدهوزیراقتصادبرایپایشعملکردشرکتهایدولتیرابررسیمیکند

حیاط  خلوت  دولت ها زیر ذره بین شفافیت
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سخنگویستادملی
مقابلهباکرونا:

محدودیتتردد
شبانهلغومیشود
درپایاننشست»اسالمی«و
»گروسی«موردتأکیدقرارگرفت

اجازهایرانبهآژانس
براینظارتمحدود
برتأسیساتهستهای
خراسان
دردومیننشستبررسی
مدیریتمقابلهباکرونامطرحشد

نقششرکتهای
داروییدرتجویز
داروهایمنسوخشده
گروهیناشناس
بهپایگاهآمریکاییاسرائیلی
درفرودگاهاربیلحملهکرد

مقرموساد
زیرآتشمقاومت

دوگانگی در تصمیم گیری و ضعف در اطالع رسانی 
معلمان و دانش آموزان را سردرگم کرده است

اما و اگرهای بازگشایی مدارس
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

۴۴ عدد باتری سیلد لید اسید خشک 
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شرح در صفحه 3

آگهی
مناقصه 

1-عملیات نوسازی وبازسازی و ساخت وساز ابنیه و ساختمانهای شركت 
2- بسته بندی،پارتی چینی و بارگیری شكر،كود ،بذر وسم

3-تولید وبسته بندی قند  در نایلون 
۴-تولید و بسته بندی نبات شاخه در كارتن

5-واگذاری بسته بندی شكر در وزن یك كیلوگرم 
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

سازه های  آجری و بتنی
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»آگهی مزایده«

سازمان اقتصادی رضوی 

سازمان اقتصادی رضوی در نظر دارد  
ی�ک واحد تج�اری خود را از طری�ق مزایده به اجاره واگ�ذار نماید. متقاضیان می توانن�د جهت دریافت و 
تحویل اسناد مربوطه حداكثر طی 10 روز كاری از تاریخ درج آگهی نسبت به مراجعه به آدرس دفتر سازمان 

واق�ع در بل�وار خیام جنوبی، بین خیام 33 و 35 س�اختمان بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رض�وی )واحد حقوقی( 
مراجعه نمایند. جهت كسب اطالعات با شماره تلفن 12- 37670610- 051 داخلی ۴72 تماس حاصل نمایید.

قیمت پایه- ریالموقعیت 

300/000/000واحد تجاری و انباری به مساحت 410 مترمربع واقع در بلوار مصلی، جنب بانک ملی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی 

فراخوان مناقصه  عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

نوبت اول

برابر مشخصات فنی  و  به شرح جدول ذیل  ای  دارد مناقصه عمومی دو مرحله  آذربایجانغربی در نظر  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
پیوست اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس:

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز دوشنبه  مورخ 1400/06/22
آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه  مورخ 1400/06/31

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب :  روز چهارشنبه  مورخ 1400/07/14 ساعت 11)یازده صبح( خواهد بود.

تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ) پیشنهاد قیمت ( پیشنهاد دهندگان ، با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی 
پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی بازرگانی ، در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد 

رسید.
توضیح : پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ) بر اساس شرایط مندرج در اسناد 
مناقصه ( تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در 

فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ  کل تضمین شرکت موضوع  مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
نوع اعتباردر مناقصه) به ریال(

خرید  انواع المپ سدیمی1400-186
منابع داخلی2.000.000.000)شماره فراخوان2000009003000140  (

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4305  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  »بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر »
موجود است.

برق  نیروی  توزیع  ( وسایت شرکت  توانیر  ) شرکت  برق  اطالع رسانی معامالت صنعت  در سایت های  مناقصه  فراخوان  ضمنا« 
آذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات  به ترتیب به آدرس های :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است .                        شناسه آگهی:1189387
توضیح : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است. ف
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آستان قدس رضوی
سازمان اقتصادی رضوی

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی 

» مناقصه عمومی خرید یک دستگاه سرور
HP DL380 Gen10 و خرید تجهیزات ذخیره 

» EMC سازی برند
آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه سرور 
HP DL380 Gen10 و تجهی�زات ذخیره س�ازی برن�د EMC از طریق 

مناقص�ه عموم�ی به ص�ورت جداگان�ه اق�دام نماید، ل�ذا متقاضیان 
محترم به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه 
می توانند ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقصات مراجعه 
و حداكث�ر ت�ا س�اعت 13:30 روز چهارش�نبه م�ورخ 1399/06/31 
نس�بت به تحویل پیش�نهادات تكمیل ش�ده و مدارک مطابق شرایط 
اعالم ش�ده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چ�اپ آگهی در روزنامه ها بر 
عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 05132001519 
و 05132001۴20 و درخص�وص س�واالت تخصصی جهت س�رور با 
ش�ماره 05138795555  داخلی 20 و 21  و جهت تجهیزات ذخیره 

سازی با شماره 32009167-051 تماس حاصل فرمایید.
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دردیداررئیسجمهوربانخستوزیرعراقمطرحشد

پذیرشزائرانایرانیاربعینافزایشپیدامیکند
رئیسی:ایرانوعراقبرایافزایشهمکاریهایاقتصادیوتوسعهریلیشلمچه-بصرهمصممهستند

الکاظمی:عراقدرهمهمشکالتکنارایرانمیایستد

  لغو روادید بین ایران و عراق

2

گزارش



  درگذشت 
رئیس دادگاه 
انقالب 
به علت کرونا 
حجت االسالم والمسلمین 
سید احمد زرگر،  رئیس 
دادگاه انقالب اسالمی 
استان تهران به علت 
ابتال به ویروس کرونا 
درگذشت. قاضی زرگر از 
ابتدای انقالب تاکنون در 
منصب خطیر قضاوت، 
پرونده های مهمی را 
مورد رسیدگی و صدور 
رأی قرار داد. وی یکی 
از قضات خوشنامی 
بود که به دلیل برخی 
احکام قاطعانه اش، در 
سال 1390 مورد تحریم 
ظالمانه اتحادیه اروپا 
قرار گرفت. رؤسای قوا 
و مسئوالن کشوری 
در پیام هایی درگذشت 
قاضی زرگر را 
تسلیت گفته اند. 

خبر

مهدی خالدی     در آستانه 
برگزاری نشست فصلی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که قرار است در روزهای ۲۲ 
تا ۲۶ شهریور و با هدف بررسی 
ابعاد پیرامونی پرونده هسته 
ای ایــران برگزار شــود، »رافائل گروسی« مدیر کل 
این نهاد ضمن سفر به تهران با مقامات کشورمان 
دیدار و گفت و گو کرد؛ اقدامی که هرچند طرفین آن 
را گامی مثبت ارزیابی کردند ولی تحلیلگران در مورد 
استفاده ابــزاری غرب از گروسی برای امتیازگیری 
از جمهوری اسالمی ابــراز نگرانی کــرده انــد. این 
نخستین سفر گروسی به ایران در دولت سیزدهم 
و اولین دیدار وی با محمد اسالمی رئیس جدید 
سازمان انــرژی اتمی بــوده؛ بنابراین از دید رسانه، 
انعکاسی از نوع رویکرد آینده دولت ایران در قبال 

این نهاد بوده و مهم ارزیابی شده است.

توافق ایران و آژانس برای ادامه مذاکرات فنی ◾
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی و رئیس 
ســازمــان انـــرژی اتمی امــا پــس از پــایــان نشست 
روز گذشته خــود با صــدور بیانیه ای مشترک بر 
گسترش همکاری های فنی ایران و آژانس در زمینه 
های مختلف هسته ای تأکید کردند. در این بیانیه 
تأکید شده است طرفین تصمیم گرفتند دیدارهای 
متقابل را در سطوح مرتبط تــداوم دهند. در این 
بیانیه  همچنین توافق شد به بازرسان آژانس اجازه 
داده شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات 
نظارتی مشخص شــده و جایگزینی کارت های 
حافظه آن ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران 

نگهداری خواهند شد، اقدام کنند. چگونگی و زمان 
انجام این اقدام نیز مورد توافق دو طرف قرار گرفته 
است. اجازه جمهوری اسالمی برای نظارت فنی 
آژانس بر دوربین های نظارتی تأسیسات هسته 
ای را هرچند می تــوان نرمشی انــدک در مقابل 
ایــن نهاد قلمداد کــرد)بــا توجه مصوبه مجلس 
شورای اسالمی که همکاری فراپادمانی با آژانس 
منع شده است( با وجود این، تأکید بر نگهداری 
حافظه این دستگاه ها در خاک کشورمان همچنان 
از اصرار جمهوری اسالمی بر عدم امتیازدهی به 
این نهاد تحت سیطره غرب حکایت دارد. تهران 
بر اســاس قانون اقــدام راهــبــردی مجلس ایــران از 
۵ اسفند ۱۳۹۹، اعــالم کــرد به علت لغو نشدن 
تحریم های آمریکا و اجرا نشدن مفاد برجام، اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دیگر 
اجازه نظارت های فراپادمانی و از جمله دسترسی 

به محتوای دوربین ها را هم به بازرسان نخواهد داد. 
محمداسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان 
پس از نشست دیروز خود با گروسی در این باره 
گفته است: توافق کردیم برای تعویض کارت های 
حافظه دوربین های نظارتی، تیم فنی مربوط پس 
از توافق به ایران بیایند و بتوانند اقداماتی را که باید 
برای دوربین ها به لحاظ فنی انجام بدهند را انجام 
ــی که   داده و کــارت هــای حافظه قدیمی طبق روال
براساس پادمان است و در ایران نگهداری و پلمپ 
می شود، همان جا پلمپ شوند و کارت های جدید 
حافظه را در دوربین ها نصب کنند که روال جاری و 

طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است. 
خبرگزاری پرس تی وی هم در گزارشی ضمن رد 
گمانه ها در مورد امتیازدهی ایران به آژانس با بیان 
اینکه هیچ تغییری در دسترسی بازرسان آژانس 
انجام نخواهد شــد، آورده اســت: گفت وگوهای 

مدیرکل آژانــس انــرژی اتمی در تهران صرفاً در 
خصوص سرویس برخی تجهیزات نظارتی آژانس 
خواهد بود و موضوع دیگری در دستورکار مذاکرات 
قرار ندارد. در سفر گروسی به تهران هیچ تغییری در 
روند دسترسی آژانس به اطالعات مراکز هسته ای 
ــــس کــمــاکــان بــه تصاویر  ایــجــاد نــمــی شــود و آژان

دوربین های نظارتی دسترسی نخواهد داشت.

آژانس دوباره در زمین غرب بازی می کند ◾
در این بین برخی تحلیلگران به سفر گروسی به 
تهران با دیده شک نگریسته و معتقدند دبیر کل 
آژانــس در زمین غرب بــازی می کند و بــرای اقناع 
جمهوری اسالمی جهت بازگشت به مذاکرات 
برجام و تعهدات برجامی به ایران آمده است. سید 
مصطفی خوش چشم و حنیف غفاری از جمله این 
افراد هستند که می گویند اقدامات آژانس هیچ گاه 
بی ربط به فضای مذاکرات وین نبوده و در آینده هم 
نخواهد بود. غفاری همچنین تأکید دارد بازی رافائل 
گروسی در پازل آژانس تعریف نمی شود، بلکه در 
پازل آمریکا و اروپا تعریف می شود. به اعتقاد وی از 
طرف دیگر لحن مقامات سیاسی و رسانه های غربی 
در قبال نشست ماه سپتامبر آژانس احتماالً یک 
کاتالیزور یا عامل تسهیل کننده از دید آن هاست 
تا ایــران را زودتــر با گــاردی باز تر نسبت به گذشته 
پــای میز مذاکره بیاورند. باید مراقب ایــن هدف 
مشترک آژانس، آمریکا و اروپا باشیم، همچنین 
نباید فراموش کنیم آژانس در دور پنجم و ششم 
مذاکرات اخیر وین به دنبال افزایش قدرت مانور 
خود در بحث دسترسی ها و بازرسی از اماکن خاص 

در ایران بوده است.

در پایان نشست »اسالمی« و »گروسی«، با صدور بیانیه ای مشترک مورد تأکید قرار گرفت

اجازه ایران به آژانس برای نظارت محدود بر تأسیسات هسته ای 

خبرخبر
روزروز

علت واردات گسترده واکسن کرونا ◾
نورنیوز در توییتی درباره علت واردات پرحجم واکسن کرونا 
در شهریور نوشت: »اینکه بعضاً می گویند »نگذاشتند 
دولت قبل واکسن بخرد« کامالً عاری از حقیقت است. در 
دولت جدید شخص آقای رئیسی در تماس با رئیس جمهور 
چین درخواست خرید ۹۰ میلیون دز واکسن را مطرح کرد و 
با پذیرش شی جین پینگ واردات واکسن متحول شد، حال 

آنکه در دولت قبل چنین اتفاقی نیفتاد«.

برنامه ریزی سازمان بسیج برای فضای مجازی ◾
غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
با اعالم ساماندهی ۱۰ قرارگاه فضای مجازی برای تربیت 
8 میلیون جوان ایرانی، گفت: امروز می توانیم به جرئت 
بگوییم دوران بزن دررویی در فضای مجازی به پایان رسیده 
است. برنامه ریزی های متنوعی برای تحقق اقدامات بسیج، 
نظیر سازماندهی فضای مجازی صورت گرفته که دو قرارگاه 

تربیت و روشنگری از جمله این برنامه ریزی ها هستند. 

انشعاب در حزب کارگزاران ◾
فرزانه ترکان عضو سابق کارگزاران با اعالم استعفای خودش 
از این حزب، گفت: چند تن از افراد صاحب رأی و بزرگان 
حــزب هم از عضویت در کــارگــزاران استعفا داده انـــد. به 
گزارش برنا، این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: مشکل 
ما در کارگزاران و در جامعه اصالح طلبان این است که با 
زاویه بسته خودشان و فقط به جهت اینکه در قدرت جایی 

داشته باشند، وارد سیاست شدند.

استقبال جواد امام، از اقدامات اژه ای ◾
جــواد امــام فعال اصالح طلب و مدیرعامل بنیاد باران 
با اشاره به اظهارات محسنی اژه ای در خالل بازدید از 
ندامتگاه دماوند گفت: استقالل قاضی در کنار بی طرفی 
وی، از جمله تضمین های مؤثر در تحقق دادرسی عادالنه 
است و اگر آقای اژه ای در این جهت قدمی بردارند، قطعاً 
گامی بلند در برگرداندن اعتبار قوه قضائیه است تا اجازه 

تصمیم گیری به ضابطان در امر قضا را ندهند.

   بــــا حـــکـــم ســـیـــدابـــراهـــیـــم 
رئیسی، رئیس جمهور، دکتر 
»سیدامیرحسین قاضی زاده« 
به سمت معاون رئیس جمهور 

و رئیس بنیاد شهید منصوب شد.
   جــواد اوجــی وزیــر نفت، با صــدور حکمی، 
»علی فــروزنــده شهرکی« را بــه سمت مدیر 
کل روابــط عمومی وزارت نفت منصوب کرد. 

فروزنده جایگزین کسری نوری شده است.
   با صدور حکمی از سوی جواد اوجی، وزیر 
نفت، »جلیل ساالری« به سمت معاون وزیر 
و مدیرعامل شــرکــت ملی پــاالیــش و پخش 

فراورده های نفتی ایران منصوب شد.
ــیــس ســازمــان     مــســعــود مــیــرکــاظــمــی، رئ
برنامه و بودجه در حکمی، دکتر »علی رضا 
علی احمدی« را به سمت معاون امور علمی، 
فرهنگی و اجتماعی این سازمان منصوب کرد. 
علی احمدی سابقه وزارت آموزش و پرورش و 
ریاست دانشگاه پیام نور را در کارنامه خود دارد.
   بــا حــکــم دکــتــر بــهــرام عــیــن الــلــهــی، وزیــر 
ــوزش پزشکی، دکتر  ــان و آمـ بــهــداشــت، درمـ
»حــســیــن قــنــاعــتــی« بــه عــنــوان سرپرست 

دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد.

   در حکمی از سوی رئیس شورای سیاست گذاری 
ــمــه جــمــعــه، حـــجـــت االســـالم والمسلمین  ائ
»علی اکبر ایمانی« به عنوان امام جمعه جدید 
بخش لــواســانــات منصوب شــد. پیش از این 

حجت االسالم لواسانی امام جمعه لواسان بود.
   دکــتــر علیرضا زاکــانــی شــهــردار تــهــران در 
حکمی، »امین توکلی زاده« را به عنوان معاون 
امــور اجتماعی و فرهنگی شــهــرداری تهران 
منصوب کرد تا جایگزین محمدرضا جوادی 
یگانه باشد. وی همچنین طی حکمی »داوود 
گودرزی« را به عنوان سرپرست سازمان بازرسی 

شهرداری تهران منصوب کرد.
   با حکم صولت مرتضوی، معاون اجرایی 
رئــیــس جمهور و ســرپــرســت نــهــاد ریاست 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین »احمد 
صــالــحــی«، رئــیــس مــرکــز ارتــبــاطــات مردمی 

ریاست جمهوری شد.
   رستم قاسمی، »علی جعفری« که از فعاالن 
عدالتخواه و دانش آموخته حقوق عمومی 
و حقوق بین الملل از دانشگاه های تهران و 
عالمه طباطبایی است را به  عنوان مشاور و 
سرپرست حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی 

منصوب کرد.

قابانتصابات جدید

از این به بعد قواعد بازی را ما تعیین می کنیم

در  حاشیه

توییت جالب 
یک کاربر 
درباره کنسرت 
خبرساز ترکیه

یک کاربر فضای مجازی 
با اشاره به کنسرت یک 
خواننده لس آنجلسی 
و ضدایرانی در ترکیه 
نوشت: حرف دوگانه 
»هیئت_کنسرت« 
و »کربال_ترکیه« 
نیست. حرف دورویی 
و فریبکاری و تحمیق 
مردم است. این 
 sos« خواننده، هشتگ
ایران« راه انداخت که ای 
دنیا! به داد مردم ایران 
برس که به خاطر کرونا 
در حال مرگ و میرند. 
بعد در اوج کرونا بدون 
رعایت شرط واکسن 
و ماسک و فاصله، 
کنسرت چندهزار نفری 
در ترکیه و ارمنستان 
برگزار می کند و این 
همه ایرانی را به خطر 
می اندازد! این کاربر 
افزود: داغ دالرهایی که 
هر ماه از پول ایرانی ها 
خرج کنسرت های 
ترکیه می شود بماند. 
داغ تبعیض بین 
مسافران کنسرت ترکیه 
و مسافران اربعین عراق 
هم بماند!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9010000087    چرا برای تغییر مدیران میانی دولت، 
این قدر دست دست می شود؟ مردم تا کی باید این 
مدیران اصالح طلب را تحمل کنند؟ مردم به آقای 

رئیسی رأی دادند که از دست این مدیران ناکارآمد 
و نجومی بگیر راحت شوند.

9150000855    اینکه می گویید اشغال افغانستان 
هیچ دستاوردی برای آمریکا نداشته، اشتباه 

است. آمریکا 20سال غارت کرد و بُرد.
9360000709    شهرداری می تواند با خرید و 
تملک زمین های رها شده در بین طبرسی 

جنوبی ۵0و۵2بعد از خیابان المهدی واحداث 
پارک کمبود شدید فضای سبز و امن را برای 

شهروندان خیابان طبرسی جنوبی و زائران امام 
رضا )ع( فراهم کند.

9130000620    نخستین رمان درباره زندگی حاج 

قاسم عزیزمان توسط نویسنده ای جوان نوشته 
و به چاپ رسیده، اما نهادهای خبری حمایت 
نکرده اند و آن را پوشش نداده اند. رمان»قطره 
ای به وسعت دریا«، نویسنده: طاهره سادات 

حسینی.

توضیحات 
شورای سیاست گذاری

 ائمه جمعه درباره حواشی 
تغییر امام جمعه لواسان

ــورای  ــات و اطـــالع رســـانـــی شــ ــاطـ ــبـ مـــرکـــز ارتـ
ســیــاســت گــذاری ائــمــه جمعه در واکــنــش به 
حــواشــی و جــریــان رســانــه ای شکل گرفته در 
فضای مجازی و طرح برخی نگرانی ها از پایان 
ــواســان اطــالعــیــه ای  مــأمــوریــت امـــام جمعه ل

منتشر کرد.
به گــزارش ایرنا، در این اطالعیه آمــده است: 
ــاره عملکرد ائــمــه محترم  ــ اطــالع رســانــی درب
جمعه در فضای عمومی، نه به مصلحت و نه 
مقدور اســت. از ســوی دیگر، حجت االسالم 
والمسلمین لواسانی، تا اقامه آخرین نماز و 
معارفه امام جمعه جدید، به عنوان امام جمعه 
و از این پس به عنوان یک شخصیت خدوم، 
قابل احترام هستند و در تمام این چند روز 
امید آن می رفت که ایشان با اتخاذ مواضع 
شفاف و اطالع رسانی صحیح، سوء تفاهم های 
ایجاد شده را مدیریت کنند و لیکن دفــاع از 
حیثیت این نهاد انقالبی و امتداد خط تخریب 
تا سایر ائمه جمعه خدوم کشور، چاره ای جز 
ارائــه این توضیحات که در آن به حداقل ها و 

کلیات اکتفا شده، باقی نگذاشت.
این شــورا در پاسخ به این پرسش که آیا امام 
جمعه لـــواســـان بــرکــنــار شـــده اســـت؟ اعــالم 
کــرد: بر اســاس خط مشی ابالغی به شــورای 
ســیــاســت گــذاری ائــمــه جمعه، احــکــام ائمه 
جمعه، همچون سایر کارگزاران نظام اسالمی 
مــــدت دار اســـت و بـــرای یــک دوره سه ساله 
صــادر مــی شــود کــه ممکن اســت بــه اقتضای 
شرایط، بــرای دوره هـــای متوالی تمدید شود.  
در ایــن اطالعیه آمــده اســت: حجت االسالم 
والمسلمین لــواســانــی، بــه مــدت هفت سال 
عهده دار این مأموریت بوده اند که سه سال 
در دوره مدیریتی قبلی نهاد نماز جمعه و سه 
سال دوم در دوره مدیریتی جدید نهاد نماز 
جمعه خدمت کــردنــد و از ســال گذشته که 
برای تصمیم گیری با ایشان رایزنی و گفت وگو 
ــرای خــروج از این  شــد، ضمن اظهار تمایل ب
مسئولیت بــه دلیل فشارهای سنگینی که 
بــا صــبــوری تحمل کـــرده بــودنــد، درخــواســت 
کردند به مدت یک سال دیگر ادامه خدمت 
داشته باشند و لذا در یک سال گذشته، بر 
اساس تفاهم طرفین، ایشان، برای دوره سوم 
مشغول به خدمت بودند و اساساً واژه برکناری 

واقعیت ندارد.  
ــاره دالیــل تمدیدنشدن حکم  ایــن شــورا دربـ
حجت االسالم والمسلمین لواسانی ضمن 
قدردانی از تالش های وی می افزاید: آنچه قابل 
بیان اســت، این است که مظلومیت منطقه 
لــواســان منحصر در تخلفات ساختمانی 
نیست و به خصوص روستاهای محروم این 
منطقه که در پوشش اشرافیت بخش هایی 
در لواسان دیــده نمی شوند، به لحاظ برنامه 
و عملیات فرهنگی، به استقرار امــام جمعه 
در منطقه و تمرکز در این جایگاه نیاز دارند. 
امری که به دلیل سکونت امام جمعه محترم 
در خارج از لواسان )بر خالف عهد ائمه محترم 
جمعه با نهاد نماز جمعه، مبنی بر ضرورت 
سکونت ائمه جمعه و خانواده مکرم ایشان در 
منطقه( و همچنین، استقرار دفتر امام جمعه 
محترم در خارج از لواسان و عضویت ایشان 
در هیئت علمی دانشگاه و ایفای مسئولیت 
در دانشگاه که مستلزم صرف وقت است، به 
آسانی مقدور و میسور نبوده است.  هرچند 
که هستند ائمه محترم جمعه ای که همزمان 
بــا تــدریــس و اشــتــغــال، بــه دلــیــل اســتــقــرار و 
سکونت در محل خدمت، انتظارات را در حوزه 

فعالیت های فرهنگی برآورده می کنند.
در ادامه اطالعیه آمده است: با توجه به اینکه 
امام جمعه در هر شهر، رئیس شورای فرهنگ 
عمومی هم محسوب می  شود، انتظار می رفت 
در مقوله هایی مانند تقویت جبهه فرهنگی و 
رفع آسیب های اجتماعی، شاهد برنامه های 
اثربخش تری باشیم و منطقه لواسان از این 

بابت رنجور محسوب می شود.
در بــخــش دیــگــری از ایـــن اطــالعــیــه نــصــب و 
جابه جایی ائمه جمعه، خارج از سلیقه و میل 
یک شخص و با تدبیر رهبر انقالب براساس 
نــظــر شــــورای ســیــاســت گــذاری ائــمــه جمعه 
متشکل از یــک رئیس و هشت شخصیت 
حقیقی دیگر و با اکثریت آرا اعالم شده است.

خبـر
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مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از برهم 
صالح و فؤاد معصوم رئیس جمهور و وزیر خارجه 
عراق، سومین مقام ارشد عراقی است که از ابتدای 
دولــت سیزدهم در رأس یک هیئت بلندپایه به 
ایــران آمد. او دیــروز با چند پرونده قطور به دیدار 
رئیس جمهور کشورمان رفــت و در ساختمان 
ــورد استقبال حــجــت االســالم  ــران مـ اجـــالس سـ
والمسلمین رئیسی قرار گرفت. نشست خبری 
ً مثبتی  مشترک رئیسی و الکاظمی هم فضای کامال
ــد بین دو کشور، گسترش  داشــت که لغو روادیـ
مبادالت و مــراودات و همچنین افزایش سهمیه 
ایــران در اربعین از دیگر محورهای این نشست 
ــود. مصطفی الکاظمی در کنفرانس  خــبــری بـ
مطبوعاتی پس از دیــدار با رئیسی ضمن تشکر 
از جمهوری اسالمی به دلیل مــبــارزه با داعش 
در عــراق گفت: حکومت و ملت عــراق در همه 
چالش ها و مشکالت و شرایط مختلف در کنار 
ملت و حکومت ایران می ایستد.  رئیس جمهور 
کشورمان نیز در این نشست با بیان اینکه »خبر 
آقای نخست وزیر برای لغو روادید بین دو کشور، 
خبر خوبی بود« گفت: بی تردید در وضعیت امروز 

کرونایی، حفظ و صیانت از جان زائران عزیز بسیار 
اهمیت دارد، اما در عین حال نخست وزیر عراق 
وعده دادند تا جایی که امکان دارد، تعداد پذیرش 
زائران را افزایش دهند. حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی همچنین با اشاره به مسائل پولی و بانکی 
در مذاکرات مقامات ایران و عراق ادامه داد: اراده 
ایــران و عراق برای توسعه ریلی و تسریع احداث 
راه آهن شلمچه - بصره نیز از اقدامات خوبی است 
که امیدواریم با دستور ایشان و پیگیری وزیــران 

مربوط به سرعت انجام شود.

پیشنهادهای الکاظمی به ایران چه بود؟  ◾
به نوشته روزنامه العربی الجدید به نقل از برخی 
منابع آگــاه انتخابات عــراق، صــادرات گاز ایــران به 
عراق، روابط ایران و عربستان و میانجی گری میان 
ایــران و آمریکا از مهم ترین موضوعاتی است که 
الکاظمی در این سفر مطرح کرد. بنابر این گزارش 
که ایسنا آن را منتشر کــرده، مصطفی الکاظمی 
خواستار این است که حجم گاز صادراتی ایران به 
عراق که چندهفته پیش در پی بدهی های بغداد به 
تهران کاهش پیدا کرده، به میزان سابق خود بازگردد. 

همچنین این منابع دربــاره موضوع میانجی گری 
بغداد میان تهران و ریاض گفتند: الکاظمی در این 
سفر پیشنهادهای جدیدی را مطرح خواهد کرد تا 
وساطت را به پیش ببرد. به نوشته این روزنامه یکی 
از پیشنهادهای الکاظمی دیدار امیرعبداللهیان و 
همتای سعودی اش در کشور عراق است. همزمان 
با این گــزارش، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز 
گزارش داد: »ریاض و تهران درباره احتمال افتتاح 
کنسولگری هایشان در کشور مقابل به عنوان 
اقدامی برای نشان دادن حسن نیت خود بحث 
کرده اند. گفته می شود کنسولگری سعودی ها در 

مشهد و کنسولگری ایران در جده باز می شود«.

 شمخانی: گروه های تروریستی  ◾
باید فوراً از عراق اخراج شوند

الکاظمی همچنین دیروز با دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. علی شمخانی 
در این دیدار به نخست وزیر عراق گفت: تحرکات 
فزاینده گروه های تروریستی در اقلیم کردستان 
عراق نگران کننده و مخل امنیت مرزهاست. این 

تروریست ها باید خلع سالح فوری و اخراج شوند.

گزارش گزارش 

 در دیدار رئیس جمهور 
با نخست وزیر عراق مطرح شد

  لغو روادید 
بین ایران و عراق

جو
ش

دان
ی 

زار
رگ

خب
  



هیچ نگرانی 
برای تأمین 

کاالهای اساسی 
وجود ندارد

علی نیکزاد، نایب 
رئیس مجلس با 
اشاره به جلسه 

نمایندگان با وزیران 
صمت و کشاورزی 

گفت: در حال حاضر 
هیچ نگرانی برای 

تأمین کاالهای 
اساسی وجود ندارد. 

باید توجه داشت 
ضمن اینکه در تأمین 

کاالهای اساسی 
مشکلی وجود 

ندارد اما در تنظیم 
قیمت و فراوانی 

کاالهای اساسی 
باید اقدام های الزم 

صورت گیرد و پیگیر 
این موضوع هستیم.

مینا افرازه   گرچه بخشی 
از حـــســـاب  و کـــتـــاب مــالــی 
شرکت های دولتی در جریان 
بررسی الیحه بودجه 1400 و در 
نظر گرفتن مقررات ویژه از سوی 
نمایندگان شفاف سازی  شده، با 
این  حال وزیر اقتصاد به تازگی در گفت وگویی خبر 
داده از ماه آینده صورتحساب های مالی و عملکرد 
شرکت ها و بانک های دولتی قابل رصد خواهد بود.

 پیگیری شفافیت مالی شرکت های دولتی  ◾
به همان میزان شفافیت در بورس

ــاری کــنــیــم که  ــ ــت: »کـ ــر اقــتــصــاد گــفــتــه اســ ــ وزی
ــتــی در مقابل سوءعملکرد و  شــرکــت هــای دول
حسن عملکرد پاسخگو باشند و یکی از ابزار های 
مهم که در دنیا هم رواج دارد شفافیت عملکرد 
دولت هاست. در حال حاضر اگر شرکتی بورسی 
باشد به  راحتی در کدال وضعیت صورت مالی، 
افزایش سرمایه، اعضای هیئت مدیره و... دیده 
می شود و دقیقاً همین سطح از شفافیت برای 
بانک ها و شرکت های دولتی باید ایفا شود. تالش 
می کنیم در مــاه آینده صــورت مالی شرکت های 
دولتی را به همان شفافیت که در بورس است برای 

دولتی ها هم ایفا کنیم«.
در راستای شفافیت حداکثری نهادهای دولتی، 
مجلس نیز چندی پیش قانون استفاده از خدمات 
تخصصی و حرفه ای حسابداران را اصالح کرد که 
نمایندگان این اقــدام را در راستای شفاف سازی 
صورت های مالی برای نظارت بیشتر بر نهادهای 
دولتی و عمومی و کاهش تخلفات در این حوزه 

دانستند.
موضوعی کــه سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس درباره آن گفته است: »شرکت های دولتی 
و نهادهای انقالبی از مجموعه های ذکر شده در 
این قانون بودند که با این اصــالح، شهرداری ها، 
دانشگاه ها و پارک های فناوری نیز به این دایره 
اضافه خواهند شــد. ایــن قانون آن هــا را موظف 
می کند بر اساس تنظیمات و مقرراتی که سازمان 
حسابرسی و کمیته تعیین می کنند نسبت به 
ــدام کــرده و  انتخاب مؤسسه های حسابرسی اق
به افزایش نظارت قانونی در جریان گزارش های 
نظارتی از شرکت های دولتی کمک می کند. این 
اقدام سبب شفافیت صورت های مالی می شود 
و به  نظام برنامه ریزی کشور و اتفاقات مجموعه ها 

کمک می کند«.

 طفره شرکت های دولتی از شفافیت  ◾
به بهانه وظایف تصدی گرایانه

در همین راستا؛ علی افضلی، تحلیلگر مسائل 
اقتصادی در گفت وگو با قــدس دربـــاره ضــرورت 

شفافیت شرکت های دولتی و حوزه های مورد نیاز 
اجرای چنین اقدامی، اظهار کرد: شفافیت یکی 
از پایه های اساسی رشد اقتصادی در هر کشوری 
محسوب می شود. از آنجایی  که دولت از طریق 
شرکت های دولتی سهم باالیی در اقتصاد دارد و 
این شرکت ها از جمله بازیگران مؤثر در اقتصاد 
ایران هستند، بنابراین شفافیت در عرصه عملکرد 
شرکت ها دارای اهمیت فراوانی است. متأسفانه 
در سال های گذشته شرکت های دولتی آنچنان  که 
باید و شاید شفافیت کافی نداشته  اند. شرکت های 
دولتی دارای مجموعه وظایف حاکمیتی و نیز برخی 
وظایف تصدی گرایانه هستند و همین موضوع 
موجب می شود گاهی اوقات به بهانه همان وظایف 
حاکمیتی، به اجرای وظایف تصدی گرایانه اقدام 
کنند؛ زیــرا وظایف تصدی گرایانه عمالً حــوزه ای 
است که شرکت های دولتی با دیگر فعاالن بخش 
خصوصی رقابت دارند، بدین ترتیب ممکن است 
در آن حوزه عدم شفافیت یا یکسری رانت هایی 
داشته باشند، آن هــا با این بهانه که چون دارای 
وظایف حاکمیتی هستند بنابراین می توانند از 
شفافیت و پاسخگویی طفره بروند. بدین ترتیب 
در چنین شرایطی بحث شفافیت شرکت های 
دولتی دارای اهمیت و ابعاد پیچیده نسبت به دیگر 

بخش های اقتصادی است.

ضرورت ثبت میزان دارایی شرکت های دولتی  ◾
در سامانه »سادا«

وی افزود: در حالت ایده آل، باید گفت ابتدا اهداف 

شرکت ها بایستی مشخص و شفاف شود و این 
اهــداف به  صورت شاخص های قابل  سنجش به 
عموم مردم ارائه شود تا بدانند اهداف هر یک از این 
شرکت ها برای یک سال کاری چیست. یکی دیگر 
از حوزه های شفافیت شرکت های دولتی، این است 
که نتایج عملکرد شرکت ها در دسترس قرار بگیرد. 
شفافیت نتایج عملکرد شرکت ها در حوزه مالی و 
عملیاتی، مربوط به بحث بودجه و صورت های مالی 
آنان است که نیازمند روشنگری است. چند سالی 
است که شرکت های دولتی صورت های مالی خود را 
به مجلس ارائه می دهند و این موضوع اقدام مثبتی 
محسوب می شود؛ اما از سوی دیگر ضرورت دارد 
صورت های مالی خود را به صورت عمومی منتشر و 
زودتر منتشر کنند، زیرا در بحبوحه بودجه معموالً 

صورت مالی این شرکت ها گم می شود.
ایــن کــارشــنــاس اقــتــصــادی گــفــت: بحث دیگر، 
سنجه های ریسک شرکت هاست. همچنین 
معامالت شرکت ها، بستر دستیابی به معامالت و 
طرف های معامالت و قراردادهای منعقد شده نیز 
جزو موضوعاتی است که می تواند مورد شفافیت 
قرار بگیرد. عالوه بر آن، میزان دارایی شرکت های 
دولــتــی اســت کــه بــایــد دارایـــی شـــان مانند دیگر 
دستگاه ها در سامانه جامع امــوال دستگاه های 
اجرایی )ســادا( ثبت شود تا ارزیابی میزان اموال 
و تغییرات آن از زمــان ثبت دارایــی تا دوره فعلی 
امکان پذیر باشد. البته شفافیت در حاکمیت یا 
هیئت  مدیره شرکت ها و نیز شفافیت در حوزه 
رقابت با دیگر شرکت های بخش خصوصی نیز 

ضرورت باالیی دارد. برای مثال در بحث حاکمیت 
شرکت، مسئله شناسایی ساختار شرکت ها دارای 
اهمیت است. در حوزه هیئت  مدیره نیز باید درباره 
میزان و علت پــاداش دریافتی از ســوی اعضای 
هیئت  مدیره یا حتی ترکیب هیئت  مدیره، نحوه و 
فرایند انتخاب آنان و مسئولیت ها نیز شفاف سازی 

صورت بگیرد.

ظرفیت قانونی برای الزام به شفاف سازی  ◾
حداکثری وجود دارد

وی بیان کرد: از آنجایی  که شرکت های دولتی تا 
حــدودی وظایف حاکمیتی را هم بر عهده  دارند، 
ممکن است همین موضوع موجب شود تا در بازار 
رقابتی وجود نداشته باشند؛ بنابراین شفافیت 
در رقابت در چنین مواقعی ضـــرورت دارد و آن 
 هم بدین  صــورت است که هر کــدام از شرکت ها 
مشخص کنند چه میزان یارانه حمایتی از دولت 
دریافت می کنند یا دارای چه معافیت های قانونی 
هستند و نحوه تأمین مالی شان به چه نحوی است. 
در واقع چنین مواردی است که مشخص می کند 
شرکت ها در حوزه رقابت با دیگر رقبا، چه امتیازاتی 
ــازار و  از دولــت دریافت کــرده انــد و نتیجه آن در ب

اقتصاد چیست.
افضلی تصریح کرد: عالوه بر تمامی موارد مطرح  
شــده، مسئله دیگر میزان دسترسی اطالعات 
شرکت ها بــرای نهادهای نظارتی، دستگاه های 
تصمیم گیر و مردم است. معتقدم در کنار چنین 
موضوعی، بایستی دسته بندی شرکت ها مورد 
توجه قرار بگیرد زیرا اگر چنین تقسیم بندی شکل 
بگیرد، آن موقع می توان تصمیم گرفت چه سطحی 
از شفافیت بــرای هــر یــک از گــروه هــای مختلف 
جامعه از جمله مجلس، مردم، نهادهای نظارتی و 

پژوهشکده ها پیگیری و اعمال شود.
پژوهشگر مــرکــز پــژوهــش هــای مجلس گفت: 
موضوع الزام شرکت ها به شفاف سازی معموالً در 
بودجه مورد توجه قرار می گیرد. در بودجه سال های 
گذشته تــالش شد شرکت ها صــورت هــای مالی 
خود را در اختیار مجلس قرار دهند. عالوه بر این 
سامانه سادا و ثبت امــوال شرکت ها در آن، یکی 
دیگر از الزام ها و سازوکارهای اجباری در راستای 
شــفــاف ســازی عملکرد شــرکــت هــاســت. گرچه 
نمی توان مدعی شد که این ها نتیجه 100درصدی 
داشته اما بدون اثر هم نبوده است. البته ظرفیت 
ــزام شــرکــت هــا بــه شــفــاف ســازی  ــ قــانــونــی بـــرای ال
حداکثری وجود دارد و می تواند در بودجه سال 1401 
نیز در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، پیگیری وزارت 
اقتصاد در دوره جدید کاری برای دستیابی به چنین 
امری است، چنان که این وزارتخانه ابزار معاونت 
شرکت های دولتی را در اختیار دارد و از طریق آن 

می تواند شفافیت زیرمجموعه ها را پیش ببرد.

قدسوعدهوزیراقتصادبرایپایشعملکردشرکتهایدولتیرابررسیمیکند

 حیاط  خلوت  دولت ها 
زیر ذره بین شفافیت

اخبار کوتاه
ــه گفته تــســنــیــم؛ عــبــاس تــوکــلــی، رئیس    ب
ــج مــدعــی شــد:  ــرن انــجــمــن وارد کــنــنــدگــان ب
واردات آزاد شود و ایجاد جو روانــی مناسب 
 حتی قیمت برنج ایرانی را ۷ تا ۸ هــزار تومان 

کاهش می دهد.

  به گزارش مهر، سیدجواد ساداتی نژاد پس از 
نشست مشترک با جمعی از نمایندگان مجلس 
در خصوص تنظیم بازار کاالهای اساسی، تعدیل 
قیمت مرغ در هفته گذشته را نتیجه اعتماد به 
تشکل های بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: 
معتقدم ظرفیت و قـــدرت تشکل ها بــایــد در 

تنظیم بازار به کار گرفته شود.

  با وجود آنکه نرخ بلیت پروازهای اربعین برای 
بازه زمانی ۲۸ شهریور تا 10 مهر ۵ میلیون تومان 
)رفــت و برگشت( تعیین شده اســت، پیگیری 
فــارس از آژانــس هــای سطح شهر و سایت  های 
ــروش بلیت حاکی از آن اســت کــه هیچ یک  ف
از شرکت ها، آژانــس هــا و چارترکننده ها، نرخ 

مصوب را رعایت نکرده اند.

  سایت نود اقتصادی نوشت: میزان پرداخت 

از جیب بیماران در ایران دو برابر متوسط جهانی 
است. با وجود اینکه ۶ سال از اجرایی شدن طرح 
تحول سالمت مــی گــذرد و پرداختی از جیب 
بیماران در بیمارستان های دولتی کاهش قابل 
 توجهی داشته، اما باز هم در بیمارستان های 
 دولتی ایــران پرداختی از جیب بیمار معادل 

۳۵ درصد کل پرداختی هاست.

  مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 

در گزارشی نوشت: فشار مالیاتی در ایــران بر 
نــیــروی كــار اســت و درآمــدهــای سرمایه اغلب 
معاف از مالیات هستند، در حالی كه بسیاری 
از كشورهای دنیا برخورد مالیاتی یكسان با كار 
و سرمایه دارند یا اینكه معافیت های محدود و 

ضابطه مند به سرمایه می دهند.

  سیدامیر ســیــاح، کــارشــنــاس اقــتــصــادی در 

توییتی نوشت: چهار پیامد انحصارزدایی از 
بازار خدمات حقوقی عبارت اند از: ۱. دسترسی 
ــه مـــشـــاوران حقوقی،   راحـــت و ارزان مـــردم ب
2. اشتغال زایی وسیع بــرای دانش آموختگان 
حقوق، 3. افــزایــش سرعت و کیفیت محاکم 
و کاهش اطــالــه دادرســـی، 4.  ارتــقــای کیفیت 
ــا و کــاهــش دعـــــاوی. انــحــصــارگــران  ــراردادهــ ــ ق
خــودخــواه سال هاست کشور را از ایــن منافع 

محروم کرده اند.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

61.000.000نیم سکه36.750.000ربع سکه1.489.994بورس 261.477دالر )سنا(50.680.000 مثقال طال 17.917دینار عراق )سنا(115.820.000سکه11.703.000 طال  ۱۸ عیار1.787اونس طال 71.199درهم امارات )سنا(

دوشنبه 22 شهریور 14۰۰    6 صفر 1443   13 سپتامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9621

خبرخبر
خوبخوب

ســیــدرضــا فــاطــمــی امـــیـــن، وزیــــر صــمــت در جلسه 
ــاره  با نمایندگان گفت: در ایــن نشست گــزارشــی درب
ــازار سیمان و  اقــدام هــای صــورت گرفته در حــوزه هــای ب
فوالد ارائه شد. بر اساس قولی که در زمان رأی اعتماد به 
نمایندگان ملت داده شد، خوشبختانه قیمت سیمان 
به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس 

به کیسه ای ۲۵ هزار تومان رسید.
بــه گـــزارش فـــارس، وی افـــزود: ایــن در حالی اســت که 
بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کاالیی در ایــران باال 
می  رود، دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق خوشایند 

رخ داد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان 

فله نیز به ۳۶0 تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل 
است، تأکید کرد: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان 
انجام دادیم اصالح ساختار بود و با روش های تعزیراتی، 
مــوردی و همچنین ایجاد جو روانــی قیمت  ها به اینجا 
نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ 

سیمان را کاهنده کرد.

 بازگشت 
 قیمت سیمان 
به نرخ پیش از قطع برق 

قیمت  ماشین 
ظرفشویی سه سبدی

   ال جی
DFB5۱2FP  مدل

12.250.000 تومان

   سامسونگ 
D۱47 مدل

33.100.000 تـومـان

   بکو  
DFN2۸422 مدل 

10.850.000 تـومـان

   بوش  
SMS6۸TW مدل

26.077.500 تـومـان

   کندی  
CDM - ۱503مدل

16.200.000 تـومـان

   الگانس   
WQP6 مدل

۹.۹50.000 تومان

- - -

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

ش�رکت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد 
مناقص�ه خرید فوق را بر اس�اس اطالعات ذیل و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

شماره ثبت ستاد 2000004211000019 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

2-ش�رایط اولیه: کلیه تامی�ن کنندگان که دارای 
گواهی تایید صالحیت از ش�رکتهای زیر مجموعه  
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت 
توانیر یا شرکت های س�ازنده معتبر برای موضوع 

مناقصه باشند.
3-زم�ان دریافت اس�ناد: از تاری�خ 1400/06/23 

لغایت 1400/06/25
4-نح�وه دریاف�ت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: 

واجدین ش�رایط می توانند  به س�امانه س�تاد به 
مراجع�ه   WWW.SETADIRAN.IRآدرس
نم�وده و با واریز مبل�غ 500.000 ری�ال به صورت 
الکترونیک�ی ی�ک نس�خه از اس�ناد را دریاف�ت 
نمایند.ب�رای ثب�ت ن�ام در س�امانه ب�ا ش�ماره

 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

1.500.000.000 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال(
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

 ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
7-زمان گشایش پیش�نهادها: ساعت 14:30 روز 

سه شنبه مورخ 1400/07/06
8-تس�لیم پیش�نهادها: کلی�ه مراح�ل برگزاری 

مناقص�ه از دریاف�ت اس�ناد تا 
ارائ�ه پیش�نهاد مناقصه گران 

و بازگش�ایی پاکات از طریق س�امانه ستاد انجام 
خواهد شد.

9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار:
یزد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور 
)چهل و یکم(، ش�رکت تولید نی�روی برق منطقه 

شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13
10-توضیحات: سایر مش�خصات در اسناد مناقصه 
درج ش�ده اس�ت.در ضمن به پیشنهادات مشروط، 
مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاد هایی که بعد 
از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی ف
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آگهی مناقصه تأمین دیافراگم مرحله 11 توربین بخار نیروگاه زرند
به شماره 14200/08  -  نوبت اول

ف
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   آگهی مناقصه
شركت قند چناران در نظر دارد از طریق مناقصه 

عمومی نسبت به واگذاری:
1-عملی��ات نوس��ازی وبازس��ازی و س��اخت وس��از ابنی��ه و 

ساختمانهای شركت 
2- بسته بندی،پارتی چینی و بارگیری شكر،كود ،بذر وسم

3-تولید وبسته بندی قند در نایلون 
4-تولید و بسته بندی نبات شاخه در كارتن

5-واگذاری بسته بندی شكر در وزن یك كیلوگرم 
به پیمان��كاران واجد ش��رایط اقدام نماید. كلّی��ه متقاضیان 
محت��رم میتوانن��د از روز دوش��نبه م��وّرخ 1400/06/22ب��ا 
مراجعه به ش��ركت قند چناران ضمن بازدید موارد مناقصه، 
فرمه��ای مرب��وط به مناقص��ه را از واحد بازرگان��ی دریافت و 
پس از بررس��ی، پیشنهادات كتبی خود را در پاكات دربسته 

ت��ا روز ی��ك ش��نبه م��وّرخ 1400/06/28 ب��ه آدرس پس��تی 
خراس��ان رضوی-شهرس��تان چناران –ش��ركت قندچناران-

كدپس��تی:13169-93617 ارس��ال نمایند.همچنی��ن فرمهای 
 www.chenaransugar.comمناقصه از طریق آدرس اینترنتی

قابل دریافت میباشد. 
ه��ر متقاضی می بایس��ت  مبل��غ 50,000,000 ریال به حس��اب 
شماره IR170190000000210914021009 نزد بانك صادرات در 

وجه شركت قند چناران
جهت ضمانت شركت در مناقصه  واریز و تسلیم نماید.

كلیه پاكتها در ساعت 9 صبح روز دو شنبه  موّرخ 1400/06/29 
در سالن كنفرانس شركت گشوده و برندگان مناقصه معرفی 

خواهند شد. 
در ص��ورت ض��رورت و بنا به تش��خیص كمیس��یون معامالت 
ش��ركت ، مناقص��ه بص��ورت حض��وری برگ��زار خواهد ش��د .

شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
شركت قند چناران

14
05
11
7

شهرداری گرمه مستند به مجوز شماره 1400/29 مورخه 1400/06/08 
شورای اسالمی شهر گرمه در نظر دارد 

نسبت به فروش چهار قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوار آموزگار، بلوار 
مدرس و انتهای خیابان شهید ناطق  و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع 
در خیابان مدرس 15 از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از 
گهی به مدت 10 روز لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه  تاریخ انتشار آ
1400/07/01 با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل قیمت پیشنهادی خود را 

در پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
حساب  به  زمین  قطعه  هر  ازای  به  مزایده  در  شرکت  سپرده  واریز   : شرایط   
شماره 0103792401003 بنام شهرداری گرمه نزد بانک ملی که چنانچه نفرات 
اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده واریزی آنان به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد  خواهد شد.
1-قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

2-بهای زمین نقدا دریافت خواهد شد وبرندگان مزایده باید حداکثر تا هفت 
روز کاری به پرداخت وجه زمین اقدام نمایند.

3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
کارکنان  مداخله  منع  قانون  مشمول  که  نمایند  می  تایید  دهندگان  4-پیشنهاد 

دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1337 نمی باشند.
5-جلسه بازگشائی پاکات مزایده ساعت 10صبح روز شنبه مورخه 1400/07/03 

در محل دفتر شهرداری برگزار خواهد شد.
گهی در روزنامه برعهده برندگان در مزایده می باشد. 6-هزینه چاپ آ

شهرداری  شهرسازی  و  ساختمان  امور  به  بیشتر  اطالعات  جهت  7-متقاضیان 
مراجعه و یا با تلفن شماره 05832502014 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.

شیرالله اسدی - سرپرست شهرداری گرمه

 آگهی مزایده مرحله اول - نوبت دوم 

شماره ردیف
قطعه

مساحت
) متر مربع (

نوع کاربری 
زمین

قیمت پایهآدرس ملک
 ) ریال (

شماره حساب سپردهمبلغ سپرده
نزد بانک ملی گرمه

1.771.000.00090.000.0000103792401003بلوار آموزگارتجاری1850/6
2.080.000.000105.000.0000103792401003بلوار مدرستجاری2432
1.989.300.000100.000.0000103792401003خیابان شهید ناطقتجاری3620/94
1.954.150.000100.000.0000103792401003خیابان شهید ناطقتجاری4720/57
3.114.720.000160.000.0000103792401003خیابان مدرس 15مسکونی52222/48
2.863.000.000145.000.0000103792401003خیابان مدرس 15مسکونی63204/50



   »جمشید 
طاهری« 
نویسنده و 
شاعر درگذشت
جمشید طاهری، 
نویسنده و شاعر 
اهل شهرضا و 
نامزد جایزه کتاب 
سال در سال 1392 
21 شهریورماه به 
علت بیماری قلبی 
و عوارض ناشی از 
بیماری سرطان در 
بیمارستان امین 
اصفهان درگذشت.

»داستان من« آخرین 
رمان این نویسنده 
اصفهانی در سال 
1392 نامزد جایزه 
کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران و سال 
139۰ نامزد کتاب 
سال شهید حبیب 
غنی پور بود.

پشت ویترین  آقای دریایی برای شروع  ◾
بحث از ادوات تعزیه و نسخ 
خطی شــروع کنیم که افــزون بر 
ــزار قطعه اســـت، داســتــان  3هــ
جــمــع آوری ایــن حجم از ابـــزار و 

آالت تعزیه چیست؟
اجــداد من از دوران قاجار در تهران مستقر و به 
تعزیه خوانی مشغول بودند. از آن زمــان به بعد 
ادوات تعزیه زیادی باقی مانده که من همه آن ها 
را جمع آوری کردم و البته بخشی از این مجموعه 
نیز طی سال ها از نقاط مختلف کشور خریداری 
شده است. ضمن اینکه سال هاست به پژوهش و 
تحقیق درباره تعزیه مشغول هستم و با این نگاه 
که مجموع این ابزار و ادوات می تواند به نوعی سند 
هویت هنر این مملکت باشد آن ها را جمع آوری 
کردم که در نهایت چیزی در حدود 3هــزار و 600 
تکه ادوات در موزه شخصی ام دارم و از این تعداد 
2هزار و 500 تکه آن شخصاً خریداری شده است.

ــوده کــه آالت و اسبابی که  تمام تــاش مــن ایــن ب
متعلق به دوران گذشته است از بین نرود. اگر به 
کشورهای دیگر مانند ژاپن و چین نگاهی بیندازید 
می بینید که اهمیت ویــژه ای برای هنرهای آیینی 
قائل هستند و به مستندات آن هم بسیار توجه 
می کنند. مستندات تعزیه به عنوان هنری قدیمی 
و مذهبی، لباس ها و ابزار و نسخ خطی است که من 
در این مجموعه بخش عمده آن را از دوران صفویه تا 
انقاب اسامی حفظ و نگهداری کرده ام و در چهار 
بخش طبقه بندی شده که شامل »البسه«، »ابزار 
و تجهیزات«، »ماسک ها و عروسک ها« و »نسخ 
تعزیه« است. به طور مثال بخش البسه متعلق 
به دوره صفویه تا پهلوی اســت و با مجموعه ای 
از تغییرات در نوع، رنگ و شیوه دوخت در آن ها 
مــواجــه هستیم کــه از دوره ای بــه دوره ای دیگر 

متفاوت است.

همزمان با برپایی دومین سوگواره تعزیه خوانی  ◾
»شبیه حــســیــن)ع(«، نگارخانه ابوالفضل عالی 
نیز میزبان نمایشگاه »نسخ و ادوات تعزیه شبیه 
حسین)ع(« اســت، ایــده برپایی ایــن نمایشگاه از 

کجا آمد؟
این موزه سیار به شهرهای مختلفی برده شده و در 
معرض دید عموم قرار گرفته است. این اواخر نیز به 
پیشنهاد حوزه هنری و کوروش زارعی، مدیر مرکز 
هنرهای نمایشی حــوزه، بخشی از ادوات موزه را 
برای بازدید در نمایشگاهی به تهران منتقل کردیم 

و در اختیار عاقه مندان قرار دادیم.

یکی از درخــشــان تــریــن دوران تعزیه بــه زمــان  ◾
قاجار بازمی گردد اما پس از آن رژیم پهلوی تا جایی 
که توانست مانع از برپایی آن شد و حتی بسیاری از 
تکیه های قدیمی تخریب شدند. چطور این نسخ و 

ادوات از آن دوران و حتی پیشتر حفظ شده است؟
اجداد من تا سال 1342 در تهران بودند و پس از 
سال 42 که تعزیه ممنوع می شود به فراهان و تفرش 
بازمی گردند و تعزیه را همان جا ادامه می دهند. این 
را هم باید متذکر شوم که اجدادم شاید به اهمیت 
موضوع پی نبرده بودند که این ادوات ارزش تاریخی 
دارد و تنها به آن به چشم اعتقادی نگاه می کردند 

و برایشان بیشتر وسیله کار بود. زمانی که پدرم 
مسئولیت نگهداری از این مجموعه را به من داد 
با کمک آشنایان و استادان تئاتر همچون آقای 
فتحعلی بیگی که برای تدریس به اراک می آمدند 
و به این حوزه عاقه مند بودند آن ها را حفظ کردم و 
همان طور که گفتم با خریداری بسیاری ادوات دیگر 

این مجموعه را غنی تر و  کامل تر کردم. 

ــزار و 600 قطعه ادوات تعزیه کــه کــم هم  ◾ 3هـ
نیستند را در چه شرایطی نگهداری می کنید؟

نگهداری این وسایل بسیار سخت است. حتی 
گاهی به قدری تحت فشار بــوده ام که تصمیم به 
فروش آن ها هم گرفتم. 20 سال است که با میراث 
فرهنگی و وزارت ارشاد می جنگم و به آن ها می گویم 
با وجود اینکه این ها متعلق به اجداد من است و 
تعدادی از آن ها را خریداری کردم اما در حقیقت 
این گنجینه متعلق به هنر تعزیه است که ثبت 

جهانی شده است.
لباس ها و نسخ خطی بیش از سایر ابزار در معرض 
خطر هستند و نگهداری آن ها بسیار پیچیده و 
مشکل اســت. پیشتر بــرای نگهداری از نفتالین 
استفاده می کردیم که به علت مشکاتی که به 
وجود آورد دیگر از آن استفاده نشد و در حال حاضر 
از تنباکو برای نگهداری لباس ها استفاده می کنیم. 

نسخه های تعزیه نیز قدیمی ترین نسخه های 
موجود در ایــران است و حتی کتابخانه مجلس 
هم آن هــا را نــدارد. ایــن نسخه ها باید در شرایط 
خاصی نگهداری شود اما ما آن ها را در یخدان نگه 
می داریم. متأسفانه تعزیه متولی مشخصی در 
کشور نــدارد و مظلوم واقع شده است. فقط یک 
دهه اول محرم و صفر به آن توجه می شود اما من 
عاشق کارم هستم و 365 روز سال با آن ها زندگی 

می کنم.

شما اشــاره کردید که بسیاری از این نسخه ها  ◾
نایاب هستند و حتی موزه ها هم آن ها را ندارند. چگونه 
است که وزارت ارشاد یا میراث فرهنگی دنبال حفظ 

آن ها نیستند؟
بــه دلیل اینکه مــیــراث فرهنگی بــه جــای اینکه 
بسیاری از گنجینه های گذشته را حفظ کند 
درصدد از بین بردن آن است! نمونه آن بسیاری 
از ساختمان های قدیمی است که به جای مرمت، 
تخریب می شوند در حالی که باید آن را حفظ کنند 
اما با خودشان فکر می کنند چرا باید با این کار 

مسئولیتشان را زیاد کنند! 
من 30 جلد کتاب منتشر و با تعزیه زندگی کرده ام و 
آن را می شناسم و گواهی درجه  یک هنرهای آیینی 
و سنتی را دارم. به همین دلیل با این فضا به خوبی 

آشنا هستم فقط مکانی بــرای حفظ و نگهداری 
این آثار می خواهم که آن را ماندگار کنم و در همه 
روزهــای سال هنر نقالی، روحوضی، پرده خوانی 
و تعزیه را به جریان بیندازیم و عاقه مندان را به 
این سمت سوق دهیم. اما دولت و میراث فرهنگی 
همکاری نمی کنند و می گویند این ادوات را به ما 
بسپار خودمان می فروشیم یا خــودت با هزینه 
شخصی خانه بخر که متأسفانه من هم چنین 
امکانی ندارم. من تنها موزه دار خصوصی در کشور 
هستم. شاید موزه دارانی باشند اما به این شکل 
تخصصی کار نمی کنند و نهایتاً 60- 50 وسیله 
دارند اما من 3هزار و 60 تکه اسباب قدمت دار و 
537 مجلس نسخه بدون تکرار و در مجموع 2هزار 

و 700 مجلس نسخه دارم.

آیا سازندگان سریال های تاریخی برای استفاده  ◾
از لباس ها سراغ شما می آیند؟ 

بله خیلی ســراغ ما را می گیرند امــا ایــن لباس ها 
قابلیت استفاده به آن شکل را ندارند که بتوانیم در 
اختیار گروه های تلویزیونی و سینمایی قرار دهیم. 
اما کسانی که عاقه مند بودند از روی لباس ها و نوع 

بافت زره ها عکاسی و الگوبرداری کرده اند.

آیا درصدد نیستید از مجموع این ادوات عکاسی  ◾
و آن ها را به صورت آرشیو تصویری حفظ کنید؟

اتفاقاً به من پیشنهادهای بسیاری برای این کار 
می دهند. این موزه در مکان های مختلفی همچون 
کاخ نیاوران، کاخ گلستان و سعدآباد به نمایش 
درآمــده و این پیشنهاد شده که از آن ها عکاسی 
کنیم اما مسئله اصلی برای من این است که با این 
کار چه اتفاقی می افتد؟ حتی اگر بهترین کاتالوگ ها 
هــم تولید شــود مقطعی اســت و کـــاری از پیش 
نمی برد و تنها برای من هزینه دارد. فراموش نکنیم 
که این بحث شخصی نیست و پای هویت و هنر 

ملیـ  مذهبی در میان است.

شما در این سال ها با مشکالت بسیاری برای  ◾
حفظ این آثار مواجه بودید و خواسته هایتان بی پاسخ 

مانده است؛ انتظار شما از دولت جدید چیست؟
هدف من ایجاد و راه انــدازی یک دپارتمان تعزیه 
است که به موازات آن موزه و بحث آموزش را هم 
پیگیری کنیم. متأسفانه در 20 سال اخیر که این 
درخــواســت را با میراث فرهنگی و وزارت ارشــاد 
مطرح و پیگیری کــردم تاکنون به هیچ نتیجه ای 

نرسیدیم و موفقیتی نداشتیم.
من از دولت های قبل چیزی نخواستم، تنها توقع من 
این بود که فضایی را در اختیارم قرار دهند تا این ادوات 
را آنجا نگهداری کنیم. در طول این سال ها خیلی از 
افراد مسئول به منزل من آمدند و از این مجموعه 
بازدید کردند و وعده دادند اما رفتند و هیچ گاه هم 
خبری از آن ها نشد. انتظارم از دولت جدید این است 
که فضایی به نام دپارتمان تعزیه ایجاد شود. حفظ 
این نسخه ها و لباس ها کمک به حفظ هنر است و 
شاید در دهه های آینده متوجه شویم چه گنجینه 
ارزشمندی داریــم و ثروت بزرگی را حفظ کرده ایم. 
این یک موزه سیار است و باید جایگاه داشته باشد، 
مــوزه ای که به نام ائمه اطهار)ع( و سیدالشهد)ع( 

است و باید تقدسش را حفظ کنیم.

 گفت وگو با »مهدی دریایی« پژوهشگر و تنها موزه دار خصوصی 
به انگیزه برپایی نمایشگاه »نسخ و ادوات تعزیه شبیه حسین)ع(«

هدف من راه اندازی 
دپارتمان تعزیه است

خبرخبر
روزروز

لوح افتخار IBBY به نویسنده ایرانی اهدا شد»قصه های خوب برای بچه های خوب« در مسابقه »پویا« 
هشتمین دوره مسابقه کتاب خوانی »پویا« با محوریت 
مجموعه کتاب »قصه های خوب برای بچه های خوب« 
در حال برگزاری است. این مسابقه بزرگ کتاب خوانی 
که ویژه کودکان و نوجوانان است از 12 مرداد آغاز شده 
ــم مهرماه ادامــه خواهد داشــت. در پایان  و تا دوازدهـ
ــال با قرعه کشی به  جــوایــزی به ارزش 200 میلیون ری

شرکت  کنند گان اهدا می شود. 
ــوب«  ــرای بــچــه هــای خـ ــ ــوب بـ کـــتـــاب »قـــصـــه هـــای خــ
مجموعه ای هشت جلدی از داســتــان هــای آمــوزنــده و 
زیبای ادبیات قدیم ایران و زبان فارسی است که به قلم 
مهدی آذریــزدی و توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ 

رسیده است.

همزمان با دومین روز از کنگره  جهانی ادبیات کودکان 
در روسیه، لــوح افتخار IBBY بــرای کتاب های منتخب 
ــوال« نــوشــتــه  عباس  ــه  هــی ــه کــتــاب »ســای ــال2020 ب ــ ســ
جهانگیریان از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اهدا شد.این رمان با تمرکز بر ضرورت حفاظت 
از حیوانات در حال انقراض در سال 13۹5 از سوی کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده بود.   رمان 
»سایه  هیوال« پیش  از این نیز نامزد جایزه  کتاب سال 
جمهوری اسامی  ایران بوده و دریافت جایزه  هجدهمین 
دوره  کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و نشان نــقــره ای پنجمین دوره  کتاب سال 
الک پشت پرنده از دیگر افتخارهای این کتاب بوده است.

خبر

نمایشگاه
 عکس 
ویم وندرس 
برای 
11 سپتامبر

»ویم وندرس« فیلمساز 
مشهور آلمانی، روز 
جمعه نمایشگاهی از 
عکس هایی که خود از 
حادثه یازدهم سپتامبر 
به ثبت رسانده را در 
لندن برپا کرد.
این نمایشگاه که در 
موزه سلطنتی جنگ 
برگزار شده مجموعه ای 
از عکس ها در ابعاد 
بزرگ را به نمایش 
گذاشته است. این 
عکس ها صحنه هایی 
از محل حمات را به 
تصویر می کشند و در 
کمتر از دو ماه پس از 
وقوع حادثه توسط 
»وندرس« به ثبت 
رسیده اند.
این تصاویر تأثیرگذار 
ویرانه های برج هایی که 
هنوز بر فراز آن ها دود 
وجود دارد و کارگرانی 
که مشغول جمع آوری 
ویرانه ها در نوامبر 2001 
هستند را به نمایش 
می گذارند.

  صبا کریمی      »مهدی دریایی« پژوهشگر تعزیه به 
گفته خودش تنها موزه دار خصوصی در کشور است که 
بیش از 3هزار قطعه ادوات تعزیه و نسخ خطی کمیاب و 

قدیمی را به تنهایی و در شرایطی غیراستاندارد و سخت 
با چنگ و دندان نگهداری می کند. بیش از 3۰ کتاب در 

حوزه تعزیه و هنرهای نقالی به رشته تحریر درآورده 
و دارنده گواهی درجه یک هنرهای آیینی سنتی است. 
از هفت نسل قبل تعزیه خوان بوده اند و طبق سنت های 
خانوادگی و بنا به خواسته پدرش این ادوات را نه تنها 

حفظ کرده که بر مجموع آن نیز افزوده است. این روزها 

نمایشگاهی از »نسخ و ادوات تعزیه شبیه حسین)ع(« 
در حوزه هنری برپاست. به همین بهانه با او به گفت وگو 

پرداختیم و در ادامه از زبان این پژوهشگر ماجرای 
جمع  آوری هزاران قطعه اسباب تعزیه را که هر کدام با 

خود سال ها و نسل ها خاطره به همراه دارد، می خوانید. 

درباره کتاب »ماه غریب من« 

 شاعرانه ای 
در وصف امام رئوف

بهمن براتی   درباره امام هشتم شیعیان جهان 
کــه در سرزمین ایـــران مــأوایــی ابــدی و جــاودانــی 
یافته است، کتاب های مستند و مطالب فراوانی 
وجود دارد که بیانگر احوال، اقوال و حکایت های 
مربوط به زندگی ایشان است و اغلب آن ها شامل 
گزارش ها و روایت های صریح و تاریخی هستند 
که به خصوص بــرای قشر کــودک و نوجوان فاقد 
کشش و ظرفیت الزم برای فهم و آگاهی یا حتی 
حس زیبایی شناسی و لذت جویی است و در حوزه 
ادبیات داستانی کمتر اثــر قابل توجهی تألیف 

شده است .
در این بین اما کتاب »ماه غریب من« نوشته مجید 
مامحمدی که توسط به نشر )انتشارات آستان 
قدس رضوی( به چاپ رسیده، نثری بسیار ساده و 
روان دارد، به عاوه نوعی از شاعرانگی هم البه الی 

سطور پیداست. 
این کتاب داستان زندگی امام رضا)ع( را در چهار 
فصل و 63 قصه روایت می کند. هر فصل شامل 
قصه هایی کوتاه و زیبا با موضوعات مختلف از امام 

رضا)ع( است. 
قصه ها شــامــل مــوضــوعــات مختلفی هستند 
که سیره عملی و فضایل اخاقی و علمی امام 
هشتم)ع( را در کنار وقایع زندگی آن حضرت در 
قالب داستان های کوتاه و خواندنی ارائه می دهند 
و مباحثی مانند حرکت امام از مدینه به خراسان، 
بــرخــی وقــایــع بین راه، دیــدارهــا و گفت وگوها، 
کرامت های امــام در ورود به شهر مــرو و مسئله 
والیتعهدی، برخی مناظره های آن حضرت با 
علما، معجزه های امام، شهادت، تعیین فرزندان 
آن حضرت و محل دفن آن ها را مطرح کرده است.

در این داستان، نویسنده با بهره گیری از منابع 
معتبر بر غنای محتوایی اثر افــزوده اســت. او به 
ادای آداب و سنن اسامی توجه ویژه دارد، متن 
اثر به گفته معصومان)ع( اشــاره مستقیم دارد 
و سعی شده اطاعات تاریخی را به اثر بیفزاید. 
فضاسازی کتاب ماه غریب من به شکلی است که 
خواننده خود را در فضای تاریخی آن دوران حس 
می کند، در داستان های مشهور تاریخی، خواننده 
از ماجراها و شخصیت ها مطلع است از این رو 
عنصر حادثه کمرنگ می شود، نویسنده برای 
ایجاد جذابیت و کشش داستانی از نثر کمک 
گرفته و شخصیت پردازی شخصیت های اصلی 

را به دانش خواننده واگذار کرده است.

برش هایی از کتاب ◾
»امــام، نماز بامداد را به جا آورد. جامه های تازه 
خود را به تن کرد و در محراب نشست و منتظر 
ماند. من در تعجب بودم که قرار است چه اتفاقی 
بیفتد. گونه هایش سفید و نورانی تر از هر روز بود. 
در چشم هایش دنیای دیگری می دیدم. دنیایی پر 

از عطر و نور و بهار...«. 
»امام ردای خود را پوشید و همراه هم به قصر مأمون 
رفتیم. مأمون با خوشحالی زیاد به استقبال آمد و 
امام را به نزد خود در جای مخصوص برد. جلو آن ها 
طبق بزرگی از انگور و میوه های دیگر بود. مأمون بی 
آنکه حرفی بزند؛ خوشه ای انگور برداشت و چند 
دانه از آن را خورد، ... و گفت: ای پسر رسول خدا، از 
این انگور نیکوتر و خوش طعم تر ندیده ام.... مأمون 
اصرار ورزید. امام آن را گرفت و چند دانه به دهان 
گذاشت. ناگاه رنگ از رخسارش پرید و حالش 
دگرگون شــد«.  »از اهل بیت امــام، هیچ کس در 
خانه نبود تا گریه کند، همه در مدینه بودند. من بر 

سر خود زدم و بلند بلند گریستم«.
الزم به ذکر است کتاب »ماه غریب من« به عنوان 
برگزیده دومین جشنواره کتاب سال رضوی معرفی 

و شناخته شده است.
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و هنر فرهنگ 

مهدی دریایی
پژوهشگر

ادبیات جهانادبیات جهانادبیات کودکادبیات کودک خواندنی ها خواندنی ها 

 قصه های »ُپتی لو« 
برای کودکان

مجموعه  چهارجلدی پُتی لو با هــدف آمــوزش مهارت های 
اجتماعی اولیه به کودک از طرف انتشارات مدرسه منتشر 
و روانــه بــازار نشر شد. مجموعه قصه های »پتی لو« نوشته 
»ارین للمان« و با ترجمه »آسمان مرادی« داستان یک بچه 
گرگ خردسال به اسم پتی لو است که همراه پدر، مادر و خواهر 
کوچک ترش؛ بابی لو زندگی می کند. در هر کتاب، پتی لو در 
قالب قصه ای تازه با یک چالش تربیتی جدید مواجه می شود 
و به کمک پدر و مادر می آموزد که چگونه آن را حل کند و مهارت 

جدیدی فــرا بگیرد. »پتی لو_ 
کلمه جــادویــی«، » پتی لو_ به 
مسافرت مـــی رود«، »پتی لو_ 
پستانک می خورد« و »پتی لو_ 
ماکارونی« عناوین چهار جلدی 
مجموعه هستند که هر یک در 
قالب داستان های خواندنی برای 
کودکان پیش از دبستان و دوره 

اول ابتدایی نوشته شده است.

 روایت انسان هایی که 
مجبور به مهاجرت هستند 

کتاب »ترانزیت« نوشته آنا زِگـِـرس با ترجمه ستاره نوتاج در 
انتشارات ققنوس منتشر شده است.

ایــن رمــان شامل 10 فصل به ضمیمه یک پسگفتار به قلم 
هاینریش بل است. موضوع  رمان »ترانزیت« درباره افرادی 
است که تحت تعقیب نازی ها در پی گرفتن ویزا و تهیه مدارک 
الزم هستند تا بتوانند جان خود را نجات دهند. این آدم ها 
تمایلی به مهاجرت ندارند ولی مجبورند از شرق به غرب به امید 
زندگی بهتر فرار کنند که با چالش هایی هم مواجهند. در این 

شرایط مردمانی که با هم غریب 
هستند در کافه های شهر یا در 
میانه رفتن از سفارتی به سفارت 
دیگر بــا هــم روبـــه رو می شوند و 
برای دقایقی هر چند کوتاه امید، 
تــرس، رویــا، یــاس و شــور زندگی 
آن ها را با یکدیگر پیوند می دهد.

کتاب با قیمت 5۸ هــزار تومان 
روانه بازار شده است.

 زهرا مهاجری داستان  زندگی 
بایزید بسطامی  را  می نویسد 

ــن روزهــــا ســرگــرم نــگــارش  ــرا مــهــاجــری، نــویــســنــده ایـ زهــ
»داســتــان هــای زندگی بایزید بسطامی« بــرای نوجوانان 
اســت. ایــن مــدرس دانشگاه در خصوص علت توجه به 
زندگی بایزید بسطامی گفت: بایزید بسطامی 100 سال 
جلوتر از خرقانی زنــدگــی مــی کــرده امــا ظهور ابوالحسن 
خرقانی را پیش بینی کرده است. شیخ ابوالحسن نیز ارادت 
خاصی به بایزید داشته و خود را شاگرد بایزید بسطامی 

می دانسته است. 
او اضافه کرد: دوران نوجوانی دوره حساسی در زندگی 

انسان است؛ چرا که نوجوان 
با بحران »هویت« و انتخاب 
مسیر درست زندگی روبه رو 
می شود بنابراین آشنایی با 
زندگانی انسان های بزرگ و 
عارفان حق طلب می تواند 
یاریگر آنان در انتخاب های 

درست باشد. 



دیوان عدالت به 
دنبال رضایت 

ارباب رجوع 
 رئیس دیوان عدالت 

اداری تأکید کرد: 
ارتقای رضایتمندی 
عمومی ارباب رجوع 
از اولویت های دیوان 
است. حجت االسالم 

والمسلمین 
حکمتعلی مظفری 

در نشست هم 
اندیشی مدیران 

دفاتر شعب دیوان 
عدالت اداری با 

اشاره به ضرورت 
تحول در رویه 

دیوان عدالت اداری، 
افزود: با ارباب رجوع 

حتی در صورتی که 
امکان برطرف شدن 
مطالبات نیز وجود 
نداشته باشد باید 
پسندیده برخورد 

کرد تا مردم با 
احساس رضایت از 
دیوان خارج شوند.

خبرخبر
روزروز

گروه حقوق   گمان می رفت 
بخشنامه اخیر دادســتــان  کل 
ــاره الـــزامـــی  نــبــودن  ــ کــشــور دربـ
ــودرو در دفاتر  تنظیم سند خـ
اســنــاد رســمــی مهر پــایــانــی بر 
دعــــوای قــدیــمــی مــحــضــرهــا با 
نیروی انتظامی و محاکم باشد امــا با مخالفت 
کانون سردفتران با این تصمیم به نظر می رسد 
اختالف دستگاه قضایی با سردفتران ثبت اسناد 
وارد مرحله تازه ای شده است. هفته گذشته بود 
کــه دادســتــان کــل کشور اعــالم کــرد: »بــرگ سبز 
خــودرو صــادره از شرکت هــای تولیدی به عنوان 
سند مالکیت بوده و نقل و انتقاالت خودرو با ثبت 
مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو 
مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی 
بالمانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی 
نیست«. دادستان همچنین به دادگاه ها ابالغ کرد 
باید برگ سبز مراکز تعویض پالک را به عنوان سند 
به رسمیت بشناسند و اگر دفــتــرداران از اجرای 
مفاد این بخشنامه استنکاف کنند، تحت تعقیب 

قرار خواهند گرفت. 

استنکاف دفترداران! ◾
اما پس از این بخشنامه، شورای عالی کانون ها و 
مجامع سردفتری کشور اعالم کرد: »کلیه دفاتر 
اسناد رسمی کمافی السابق نسبت به تنظیم 
اسناد انتقال خودرو اقدام کنند!«. در بخشی از 
متن نامه این نهاد خطاب به محضرداران سراسر 
کشور آمــده اســت: »کلیه دفــاتــر اســنــاد رسمی 
سراسر کشور کمافی السابق نسبت به تنظیم 
اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و 
دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب 
اســت، توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت 
به هر تعویض پالک صورت گرفته را رعایت کرده 

و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق االشعار 
تنها اسناد معامالت خــودرو که در دفاتر اسناد 
رسمی ثبت شــده را مــالک تنظیم هرگونه سند 
قــرار دهند!«. این بخشنامه شــورای عالی کانون 
سردفتری به این معناست که اگر مالک جدید 
خودرویی که در مراحل تغییر مالکان قبلی بدون 
آنکه سندی در دفترخانه تنظیم شود برای آن چند 
تعویض پالک انجام شده باشد، درخواست تنظیم 
سند مالکیت در دفاتر اسناد دهــد، باید تمامی 
موکالن قبلی، سند قطعی تنظیم کنند تا مالک 
نهایی بتواند به خواسته خود برسد و به این ترتیب 

مشکالت احتمالی بعدی ایجاد نخواهد شد.
استناد ثبتی ها و محضرداران به ماده 29 قانون 
راهنمایی و رانندگی است که می گوید دفاتر اسناد 
رسمی باید تنظیم سند خــودرو را انجام دهند و 
مراکز تعویض پالک هم پالک را تعویض کنند. اما 
حقوقدانان معتقدند این ماده تفاسیر متعددی 
دارد. سردفترداران همچنین می گویند هزینه ای که 
مردم بابت تنظیم سند در دفاتر پرداخت خواهند 
کرد، قطعاً از هزینه ای که بعدها در محاکم و مراجع 
ــرای اثــبــات حقانیت خــود پــرداخــت  مختلف بـ
خواهند کرد خیلی کمتر است چرا که امکان جعل، 

کالهبرداری، فروش مال غیر و سایر جرایم در مراکز 
تعویض پالک وجود دارد. 

 فواید مالی رویه سابق برای دولت ◾
ــروی انــتــظــامــی ایـــن اســـتـــدالل را  ــی در مــقــابــل، ن
نمی پذیرد؛ سرهنگ جهانی معاون اجتماعی 
پلیس راهور می گوید در حال حاضر 33 میلیون 
وسیله  نقلیه در کشور وجود دارد، چند درصد از 
این افراد احتمال داشت در مراجع قضایی حاضر 
شوند و از آن ها سند دفترخانه ای خواسته شود؟ 

ــوای قدیمی نــیــروی انتظامی و کانون  البته دعـ

ســردفــتــران یــک ضلع ســوم هــم دارد؛ کسی که 
اصلی ترین منتفع رویه سابق انتقال خودرو بوده؛ 
یعنی دولت که در سکوت کامل نظاره گر دعوای 
نیروی انتظامی، دادستانی و کانون سردفتران 
اســـت! ســاالنــه یــک میلیون خـــودرو صفر وارد 
می شود و بین 3 تا 4 میلیون خودرو نیز بین مردم 
منتقل می شود و بخش زیادی از هزینه های ثبتی 
به دولــت و سازمان ثبت اسناد و امــالک منتقل 
می شود. علی خندانی رئیس کانون سردفتران و 
دفتریاران معتقد است تنها حدود 10 درصد از کل 
مبلغ وصولی که بابت تنظیم سند رسمی خودرو 
در دفاتر اسناد رسمی گرفته می شود به حساب 
دفتر واریز می شود و مابقی متعلق به دولت است. 
اما بررسی میدانی حتی عایدی دولت را فراتر از این 
نشان می دهد؛ اگر شما یک خودرو سانتافه مدل 
2012 در اسفند سال گذشته منتقل می کردید، 
باید حدود 14 میلیون تومان هزینه سند پرداخت 
می کردید که از این مبلغ بیش از 13 میلیون به 
حساب دولــت و مابقی مــربــوط بــه دفتر اسناد 
رسمی است. نتیجه این روند این بوده که دولت 
در سال 1399 حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان از 
نقل و انتقال خودرو درآمد داشته و در بودجه 1400 
هم حــدود 5 هــزار میلیارد تومان روی ایــن فایل، 

حساب باز کرده است! 
بدیهی است که با اجرای بخشنامه اخیر دادستان، 
همه درآمد محضرها قطع نمی شود؛ چرا که همچنان 
بخشی از مردم عالقه دارند محکم کاری کرده و باز هم 
نقل و انتقال را با سند رسمی انجام دهند. اما به نظر 
می رسد دولت باید دندان طمع اجبار مردم به تنظیم 
سند رسمی را بکشد و در بودجه سال بعد راهکار 
دیگری برای جبران کسری خود بیاید. البته مهم این 
است که محاکم همان طور که دادستانی دستور داده 
برگ سبز را به عنوان سند مالکیت در نظر بگیرند تا 

نگرانی عموم مردم رفع شود. 

اختالف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد وارد مرحله تازه ای شده است

 دولت؛ منتفع اصلی ماجرای برگ سبز 
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حقوق5

کاهش پرونده های ثبتی  ◾
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از کاهش 400هزار 
پرونده ثبتی از موجودی واحدهای اجرایی این سازمان در 
سال گذشته خبر داد. به گزارش ایرنا ذبیح هللا خداییان 
ضمن بیان این خبر افزود: به دنبال آن هستیم به نحوی 
عمل شود تا مردم در منزل خود خدمات گیرند و میزان 
مراجعات کمتر شــود؛ بنابراین تأمین زیــر ساخت های 

فناوری در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه ضروری است.

ورود استارت آپ ها برای حل مسائل قضایی  ◾
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: با 
راه اندازی این مرکز بستر ورود استارتاپ ها به حل مشکالت 
پیش روی دستگاه قضایی فراهم می شــود. سیدمهدی 
جوادی در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان این مرکز 
و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران افــزود: مرکز 
نــوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه بستر بهره مندی دستگاه 

قضائی را از اهالی اکوسیستم نوآوری فراهم خواهد آورد.

یک ایرانی در مصر به اعدام محکوم شد ◾
دادگاهی در مصر حکم اعدام هشت خارجی از جمله یک 
ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر صادر کرد. این هشت 
خارجی که دو مصری هم آن ها را همراهی می کنند به اتهام 
قاچاق 2 تن هروئین از طریق دریای سرخ دستگیر و محکوم 
شدند. افراد مذکور همگی ملوان هستند و متهم شده اند 
محفظه ای مخفی در شناور خود ایجاد و این مواد را در آن 

جاسازی کرده بودند.

گرفتن رضایت از بیماران بر عهده پزشک است ◾
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت تعدادی 
از پزشکان، دستورالعمل وزارت بهداشت را تأیید کرد و 
گرفتن رضایت از بیماران را بر عهده پزشک معالج دانست. 
در این دستورالعمل تأکید شده این وظیفه نباید حتی در 
موارد پرخطر به سایر گروه ها از جمله متخصصان پزشکی 
قانونی تفویض شود. همچنین به هیچ وجه نباید برای گرفتن 

رضایت آگاهانه هزینه ای به بیماران تحمیل شود.

امضای دیجیتال
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   امضا عالمتی است برای تعیین هویت نویسنده 
نامه و سند که در محل مشخص شده حک می شود. 

امضای دیجیتال نیز معادل امضای دست نویس 
دارای آثار حقوقی مشخصی است و در بسیاری از 

کشورها از جمله ایران از لحاظ قانونی پشتیبانی 

می شود و فرستنده پس از ارسال و گیرنده بعد از 
دریافت اسناد و مدارکی که به صورت دیجیتالی 

امضا شده است، نمی توانند آن را انکار و جعل 
کنند.   قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است، 

مهم ترین سندی است که امضای دیجیتال را از نظر 
قانونی پوشش می دهد. ماده 7 این قانون به  صراحت 

بیان می کند »هرگاه قانون وجود امضا را الزم بداند 
امضای الکترونیکی مکفی است«. در این قانون آمده 
است: امضای الکترونیکی به وسیله امضاکننده و یا 

تحت اراده انحصاری او صادر می شود و به نحوی 
به یک پیام متصل می شود که هر تغییری در آن پیام 

قابل تشخیص و کشف باشد. امضای دیجیتال دارای 
امتیازات مهمی از جمله احراز هویت دیجیتال یا 

اصالت فرستنده و محرمانگی است. 

      صفحه 5

س����ند و فاکتور فروش خودرو –شناس����نامه)برگ س����بز(
نوع س����واری سیستم پژوتیپ405GLX-XU7 مدل1399 
رنگ نقره ای متالیک شماره موتور142K1434820شماره 
پ����اک      ش����ماره   NAAM01CE4LK534568شاس����ی
883س 98 ای����ران 95 بن����ام اس����راء بلوچزه����ی خال����ص 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
54
29

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  س���ایپا 131SE م���دل 1396 رنگ 
س���فید-روغنی به ش���ماره انتظام���ی 242ب47 ایران 
36  ش���ماره موتور M135920315 و ش���ماره شاسی 
NAS411100H1029319 به مالکیت حمید داودی فاتح 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
53
77

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند خودروی تیبا 2مدل 1396 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 38-347ط99 
ش���ماره موتور M15/8527849 ش���ماره شاس���ی 
NAS821100H1134578ب���ه مالکیت امین عبدی 
چاپش���لو مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.

ف
,1
40
54
51

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 405 م���دل 1384 رن���گ                  
ن���وک مدادی- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 554ج18 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 12484190937 و ش���ماره 
شاس���ی 16226449 ب���ه مالکیت ابوالقاس���م نودهی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
53
98

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی  پژو 405 مدل 1382 رنگ عنابی-
متالیک به شماره انتظامی 133ن48 ایران 11  شماره 
موتور 22568227723 و شماره شاسی 82026714 
ب���ه مالکیت مهدی مقیدنیا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
53
82

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت شناس���ایی خودرو سواری پژو 405 مدل 1394 
 124K0656936 رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور
و   NAAM01CE3FK507379 شاس���ی  ش���ماره  و 
ش���ماره انتظام���ی 213 س 81 ای���ران 74 بنام جلیل 

مشهدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 1
40
54
54

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب����رگ  س����بز و س����ند مالکیت و س����ند کمپان����ی و  وکالت 
ف����روش کامیون ب����اری چوبی بنز تیپ   ال پی 808/36  
م����دل 1359  رن����گ نارنج����ی روغنی  به ش����ماره انتظامی 
386 ع  99 ایران 73  شماره موتور 10049048 و شماره 
شاسی  14474475   به مالکیت   جعفر بهزادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

س
,1
40
54
57

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و برگه کمپان���ی خودرو پراید بش���ماره 
انتظامی 38 ایران 395 ص87 به رنگ بژ-متالیک، 
مدل1388 و ش���ماره موتور 3278329 و ش���ماره 
شاس���یS1412288397289 متعل���ق ب���ه فره���اد 
س���لمانی مفقود وازدرجه اعتبارس���اقط می باشد.

ف
,1
40
54
45

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدرک فارغ التحصیلی مریم کریمی فرزند 
س��عید کدمل��ی 0410450928 ص��ادره از 
ورامین در مقطع کارشناسی رشته حقوق 
صادره از واحد دانشگاهی ورامین-پیشوا 
با شماره159514301564 مفقود گردیده 
اس��ت و فاق��د اعتبار می باش��د.از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک رابه دانشگاه 
آزاداسالمی واحدورامین -پیشوابه نشانی 

پیشوا دانشگاه پیشوا ارسال نماید.

ف
, 1
40
54
39

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودرو س���واری  ام وی 
ام  تی���پ  x33 م���دل  1393 رنگ مش���کی متالیک  
به ش���ماره انتظامی 438  س 18 ایران 74 ش���ماره 
موتور MVM484FAFE031493 و ش���ماره شاس���ی

NATGBAXK4E1031654  مالکی���ت عاطفه باقری  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

س
,1
40
54
56

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ف
, 1
40
54
58

چ���ون آق���ای جعفر به���زادی مال���ک کامی���ون بنز  
تی���پ ال پ���ی808/36 رنگ نارنج���ی روغنی مدل 
1359 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 99  ع   386 ای���ران  
73  دارای ش���ماره موت���ور 10049048 و ش���ماره 
شاسی 14474475 به علت  فقدان سند کمپانی 
تقاض���ای صدور المثنی نموده اس���ت لذا چنانچه 
هرک���س ادعای���ی در م���ورد خودروی مذک���ور دارد 
ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی با در دست 
داشتن مدارک کافی به دفتر شرکت ایران خودرو 
دیزل واقع در تهران کیلومتر 8 جاده قدیم ساوه 
مراجعه نماید  بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مذکور طبق ضوابط اقدام خواهد گردید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز و کارت موتورس���یکلت روان 125CG مدل 
1394 رنگ مشکی به شماره موتور 053776 و شماره 
انتظام���ی  ش���ماره  و   NEK***125A9401070 بدن���ه 
98133 ای���ران 773 ب���ه مالکیت علیرض���ا منصوری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 1
40
54
55

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز )شناس���نامه( خودرو س���واری س���ایپا 
131EX   م���دل 1392 ب���ه ش���ماره انتظامی 15 س 
ای���ران 85 و ش���ماره موت���ور 4839470 و   886
ش���ماره شاس���ی NAS411100D1232885   بن���ام 
عبدالغفار دروند ناروئی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است .

ف
,1
40
54
35

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو چری TIGG05 مدل 1395 رنگ مشکی 
 MVM484FTAG003236 متالیک به شماره موتور
و ش���ماره شاسی NATGBATL2G1003031 و شماره 
انتظامی 965 س 21 ایران 42 بنام هاشم ایرانی زاده 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 1
40
54
53

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

نق���ل  و  حم���ل  ش���رکت  فعالی���ت  پروان���ه 
کاالی یاق���وت بجس���تان ب���ا شناس���ه مل���ی 
10380015005 و ش���ماره ثب���ت 72 مفق���ود 
شده است و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ف
,1
40
54
44

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت پای���ان خدم���ت س���ربازی اینجانب س���لمان 
رحمانی نام پدر محمد ابراهیم محل تولد سمنان 
به ش���ماره ملی 4560102988 متولد 1371/12/20 
مح���ل صدور س���منان مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
54
34

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

استانداری خراسان رضوی در نظر دارد تعداد شش 6 دستگاه خودروی مستعمل خود را 
از طریق برگزاری مزایده عمومی به شماره 1000000215000002 به مراکز مجاز که دارای 

کد و مجوز از ستاد سوخت دارند واگذار نماید .
لذا اش��خاص واجد ش��رایط می توانند از تاریخ 1400/6/20 لغایت 1400/7/4 بر اساس 
برنامه زمان بندی تدوین ش��ده از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  

www.setadiran.ir  نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
ف استانداری خراسان رضوی 

/1
40
54
36

 آگهی مزایده -نوبت اول

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد 

مناقصه خرید فوق را بر اس�اس اطالعات ذیل و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد 2000004211000020 برگزار نماید.

1-نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای
2-ش�رایط اولیه: کلیه تامی�ن کنندگان که دارای 
گواهی تایید صالحیت از ش�رکتهای زیر مجموعه  
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت 
توانیر یا شرکت های س�ازنده معتبر برای موضوع 

مناقصه باشند.
3-زم�ان دریافت اس�ناد: از تاری�خ 1400/06/23 

لغایت 1400/06/25
4-نح�وه دریاف�ت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: 

واجدین ش�رایط می توانند  به س�امانه س�تاد به 
مراجع�ه   WWW.SETADIRAN.IRآدرس
نم�وده و با واریز مبل�غ 500.000 ری�ال به صورت 
الکترونیک�ی ی�ک نس�خه از اس�ناد را دریاف�ت 
نمایند.ب�رای ثب�ت ن�ام در س�امانه ب�ا ش�ماره

 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5-مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در فرآین�د ارج�اع 

کار:4.000.000.000 ریال )چهار میلیارد ریال(
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

 ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
7-زمان گشایش پیشنهادها:

ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
8-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه 

از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات 

از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار:

یزد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور 
)چهل و یکم(، ش�رکت تولید نی�روی برق منطقه 

شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13
10-توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مناقصه 
درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مشروط، 
مبهم، مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که 
بع�د از موعد مقرر ارس�ال گردد ترتی�ب اثر داده 

نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی ف

,1
40
54
49

آگهی مناقصه خرید لوازم یدکی مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 
به شماره 14200/09  - نوبت اول

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���ات خان���م فریبا 
خس���روی ایرندگان فرزند مندوست  رشته اموزش و 
پرورش ابتدایی مقطع کاردانی  درتاریخ 12/25/ 1389 
از دانشگاه ازاد اسامی واحد ایرانشهر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

س
,1
40
54
65

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

405GLX-   ب���رگ س���بز خودرو س���واری  پ���ژو  تی���پ
CNG-XU7 م���دل  1395 رنگ نق���ره ای  متالیک  به 
شماره انتظامی 775   ب 79 ایران 36 شماره موتور  
  NAAM11VE9GKش���ماره شاس���ی 124K0870178و 
461777   مالکی���ت حس���ن چوگان���ی طرقی   مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
54
64

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای ش��هری شهرداری سبزوار در نظر داردمناقصه عمومی آیلندخیابان 
دانش��گاه را ازطریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت برگزارنماید.کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)س��تاد(به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د والزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضا الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 1400/06/15میباشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه:1400/06/25 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:1400/07/04 زمان بازگشایی پاکت ها:
 1400/07/06 مبل��غ ش��رکت در مناقص��ه:410/000/000 ری��ال عالقه مندان به ش��رکت درتجدیدمناقصه                         
می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(به ش��ماره 02141934 مرکز پش��تیبانی و 

راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
 حسین دولت آبادی رئیس سازمان

»آگهی تجدیدمناقصه یک مرحله ای فراخوان
 شماره 2000094575000013« نوبت دوم

ف
/1
40
51
84



محدودیت  
تردد شبانه 
لغو می شود

علیرضا رئیسی، 
سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا از 
برداشته شدن طرح 
منع تردد شبانه 
خبر داد.به گزارش 
ایرنا سخنگوی 
ستاد مقابله با کرونا 
گفت: برداشته شدن 
محدودیت های 
تردد شبانه به 
این معنی نیست 
که با ترددهای 
غیرضروری، 
احتیاط های مربوط 
به شیوع کرونا را 
کنار بگذاریم.

وی تأکید کرد: 
از هموطنانمان 
می خواهیم به جز 
در موارد ضروری و 
اموری مانند تزریق 
واکسن در خیابان ها 
تردد نکنند.

زندگی سالم محمود مصدق   تــا آغــاز 
ســال تحصیلی جدید کمتر 
از 10 روز باقی مانده و با وجود 
آنکه سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش دو روز پیش، از آغاز 
ــال تــحــصــیــلــی بــه صــورت  ســ
مجازی خبر داد، اما هنوز معلمان، دانش آموزان 
و اولیای آن ها از جزئیات دیگر برنامه های این 
وزارتخانه برای روزهای پس از بازگشایی مدارس 

بی خبرند. 

ضعف وزارت آموزش و پرورش در اطالع رسانی  ◾
ابــراهــیــم سحرخیز، مــعــاون پیشین آمــوزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو 
با قدس ضمن انتقاد از ضعف اطالع رسانی 
این وزارتخانه می گوید: آموزش و پرورش در این 
خصوص در بالتکلیفی به سر می برد. عمده 
مشکل بالتکلیفی آن هم به ستاد مقابله با 
کــرونــا و انــجــام نشدن واکسیناسیون بخش 
قــابــل تــوجــهــی از جــامــعــه هـــدف بــرمــی گــردد. 
بــه دلیل واکسینه نشدن دانــش آمــوزان این 
نگرانی وجــود دارد که اگر مــدارس از اول مهر 
ــان هــم دانــش آمــوزان  بازگشایی شوند و از آب
حـــضـــوری ســـر کـــالس هـــای درس بـــرونـــد ایــن 
بیماری سالمت آن ها و جامعه را تهدید کند. 
در مــدارس شهرهای بزرگ و پُر تراکم، رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی مثل حفظ فاصله 
فیزیکی و... اصــالً امکان پذیر نیست، ضمن 
ایــنــکــه سیستم آب آشــامــیــدنــی و ســرویــس 
بهداشتی بعضی از مدارس هم مشکل دارد. 
حتی زوج و فرد کردن آموزش دانش آموزان هم 
دردسر دارد چون چنین کاری مستلزم داشتن 
معلمان بیشتر و ساماندهی آن هاست. این 
درحالی است که در شرایط فعلی هم 300 هزار 

معلم کم داریم. 
سحرخیز ادامــه مــی دهــد: نبود اطالع رسانی 
ــرورش  ــوزش و پ مناسب و بــه مــوقــع وزارت آمـ
مـــوجـــب افــــت تــحــصــیــلــی دانـــــش آمـــــوزان و 
ســامــانــدهــی نــشــدن نــیــروی انــســانــی آمــوزش 
و پــــرورش مـــی شـــود. ایـــن وزارت حــداقــل در 

پــشــت صحنه می بایستی مــدیــرانــش را در 
جریان ساماندهی نیروی انسانی قرار می داد. 
چون هرساله تعدادی از معلمان بازنشسته 
می شوند و باید نیروی جدید جایگزین شود. 
ــرورش مــعــمــوالً تــیــرمــاه هر  ــوزش و پـ وزارت آمـ
سال شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی را به 
استان ها ارسال می کند که در آن سیاست های 
جدید بیان می شود. بنابراین اعــالم به موقع 
ــن شــیــوه نــامــه بـــرای اینکه مــدیــران مــدارس  ای
تکلیفشان را بدانند که مثالً امسال نیروی 
جدید خواهند داشت یا اینکه مجبور هستند 
کمبود نیروی خــود را از طریق اضافه کــار و یا 
روش های دیگر تأمین کنند خیلی اهمیت دارد. 

وی می گوید: وزیر بهداشت به تازگی اعالم کرده 
تــا دهــه فجر جامعه هــدف واکسینه می شوند 
امــا مشخص نکرد آیــا جامعه دانــش آمــوزان هم 
واکسینه می شوند یا خیر؟ اگــر ایــن موضوع از 
سوی ستاد مقابله با کرونا به خوبی تبیین شود 
مردم و وزارت آموزش و پرورش تکلیفشان را بهتر 
می دانند. ضمن اینکه وزیر آموزش و پرورش و ستاد 
ملی مقابله با کرونا باید از این بالتکلیفی خارج 
شوند و به طور شفاف برنامه شان را اعــالم کنند. 
حداقل آموزش و پرورش با ارسال بخشنامه هایی به 
مدارس، مدیران را در جریان بعضی از سیاست ها 
قرار دهد تا آن ها بخشی از سیاست هایی که قابل 

طرح هستند را به مردم بگویند.

دوگانگی در تصمیم گیری  ◾
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش هم به قدس می گوید: بخشی از مشکل 
ــرگــزاری  ضــعــف اطــالع رســانــی در چگونگی ب
کالس ها به تعدد مراکز تصمیم گیری و تناقض در 
تصمیمات برمی گردد. از یک طرف مردم وزارت 
آموزش و پرورش را متولی امر می شناسند و از 
سوی دیگر ستاد مقابله با کرونا خود را مسئول 
اعــالم تصمیمات کلی کشور مــی دانــد که این 

موضوع ایجاد مشکل کرده است. 
ــاره بـــه ایــنــکــه تــأخــیــر در  ــ عــلــی زرافـــشـــان بـــا اشـ
اطالع رسانی چگونگی بازگشایی مــدارس و ارائه 
آموزش ها موجب بالتکلیفی و نگرانی دانش آموزان، 
خانواده ها، معلمان و مدیران مدارس شده است، 
می افزاید: البته ایــن موضوع چندان در اختیار 
مسئوالن آموزش و پرورش نیست، چون ما شرایط 
رو به بهبود و پایداری را در بیماری کرونا نداریم و 
شرایط به گونه ای نیست که بتوان روی آن حساب 
کــرد و گفت شــاهــد فــضــای امــن و سالمی بــرای 
آموزش حضوری دانش آموزان هستیم. بنابراین 
باید پذیرفت تصمیم گیری بـــرای ایــن موضوع 
سخت است اما این دوگانگی در تصمیم گیری 
هم مسئله ساز شــده اســت. فقط امــیــدواریــم با 
هماهنگی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
انجام داده، تصمیم گیری و اعــالم فعالیت ها در 
حوزه آموزش و پرورش به این وزارتخانه واگذار شود. 
یکی از درخواست های آقای کاظمی در نخستین 
جلسه با رئیس جمهور ایــن بــود که آمــوزش و 
پرورش تصمیم گیری های حــوزه اش را بر عهده 

داشته باشد. 
وی اعالم کرده اجازه بدهند این وزارتخانه خود 
در خصوص مسائل آموزش و پرورش و حضوری 

بودن و نبودن کالس ها تصمیم بگیرد.
زرافشان ادامه می دهد: باید اجازه داد آموزش و 
پرورش تصمیمات متفاوتی داشته باشد. یعنی 
جایی که منعی برای آموزش حضوری وجود ندارد 
بچه ها به مدرسه بروند و یا بعضی از دروس به 
صورت حضوری و برخی هم غیرحضوری و در 
جایی هم که وضعیت قرمز اســت کالس ها از 

طریق شبکه شاد و تلویزیون برگزار شود. 

 دوگانگی در تصمیم گیری و ضعف در اطالع رسانی
 معلمان و دانش آموزان را سردرگم کرده است

اما و اگرهای بازگشایی مدارس

ددستچينستچين

مدیر کل اداره دارو سازمان غذا و دارو گفت: 
ــنــده مــجــوز مصرف  احــتــمــاالً در چــنــد روز آی
اضطراری واکسن اسپایکوژن صادر خواهد شد.
سید حیدر محمدی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان اظهار کرد: واکسن برکت به عنوان نخستین 
واکسن تولید داخل اواخر خرداد 1۴00 مجوز مصرف اضطراری 
 را از سازمان غذا و دارو دریافت کرد و در حال حاضر افزون بر 

۸ میلیون دز واکسن تولید کرده است.
وی درباره تولید واکسن پاستوکووک بیان کرد: واکسن تولیدی 
مجموعه انستیتو پاستور مجوز مصرف اضطراری سازمان 
غــذا و دارو بــرای دو واکسن پاستوکووک )تولیدی ایـــران( و 

سوبرنا)فیلینگ در ایران( را دریافت کرده است.
محمدی همچنین از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن 
اسپایکوژن خبر داد و گفت: واکسن مجموعه سیناژن با نام 
اسپایکوژن در مراحل پایانی مرحله سوم مطالعات بالینی قرار 
دارد؛ مطالعات بینابینی اول را انجام و داده ها و تحلیل ها را به 

سازمان غذا و دارو ارائه داده و منتظر اعالم نظر کمیته داوران 
هستیم؛ احتماالً در چند روز آینده مجوز مصرف اضطراری 

واکسن اسپایکوژن صادر خواهد شد.
مدیر کل اداره دارو و مــواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
درباره واکسن رازی و فخرا بیان کرد: فاز سوم مطالعات بالینی 
واکسن های رازی و فخرا نیز به تازگی آغاز شده و به محض 
ارائه مطالعه بینابینی اول در فاز 3، اگر نتایج روی ۵0 درصد از 
داوطلبان به خوبی پیش رفته باشد، مجوز مصرف اضطراری را 

از سازمان غذا و دارو دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، 
نتیجه یک مطالعه نشان می دهد تزریق دز 
اول واکسن کرونا موجب کاهش ۴ درصــدی 
افسردگی خفیف و 1۵ درصدی خطر افسردگی 

شدید در بزرگساالن شده است.
این مطالعه نشان می دهد بزرگساالن آمریکایی که از دسامبر 
۲0۲0 تا مارس ۲0۲1 واکسن کرونا دریافت کرده اند ۴ درصد 
از افسردگی خفیف و 1۵ درصــد از خطر افسردگی شدید 
خود کاسته اند. فرانسیسکو پرز آرس، اقتصاددان مستقر در 
واشنگتن دی سی و محقق ارشد این مطالعه گفت: افرادی که 
واکسینه شده اند با کاهش ناراحتی های روحی روبه رو شده اند 
و این موضوع نشان می دهد کاهش خطرات سالمتی به کاهش 
استرس تبدیل می شود. پرز آرس و همکارانش در این مطالعه از 
بیش از ۸ هزار بزرگسال در آمریکا نظرسنجی کردند. محققان 
متوجه شدند افرادی که تا ماه مارس واکسینه نشده اند نسبت 
به افرادی که در نخستین موج های توزیع واکسن کرونا، واکسن 

خــود را تزریق کــرده انــد، دارای سطوح باالتری از اضطراب و 
افسردگی هستند.

در واقــع افــرادی که واکسینه نشده بودند بیشتر مضطرب 
می شدند و افرادی که دست کم یک دز واکسن کرونا را دریافت 

کرده بودند، احساس تسکین بیشتری می کردند.
با این حال، تسکین ناشی از تزریق واکسن کرونا در میان افرادی 
مشاهده شده که بیشتر در معرض خطر ابتال به کووید1۹، 
ابتال به نوع شدید این بیماری و یا مرگ ناشی از ابتال به کرونا 

قرار داشتند.

مدیر کل اداره دارو سازمان غذا و دارو تشریح کرد

آخرین وضعیت تولید واکسن های ایرانی
نتیجه یک مطالعه نشان می دهد

کاهش افسردگی با تزریق واکسن کرونا

فراسوخبر مشروح

واکنش 

تجمیع   
واکسن ها معنا 
ندارد

حسن ابوالقاسمی، 
رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه هللا در 
واکنش به گفته های 
برخی مبنی بر ضرورت 
تجمیع واکسن ها به 
ایلنا گفت: تجمیع معنا 
ندارد. هر واکسن با 
یک روش جلو می رود 
و روش ها متفاوت 
است. مانند این 
است که بگوییم جایی 
درحال پختن خورشت 
قرمه سبزی و جایی 
دیگر درحال پختن 
 خورشت بِه

 هستند و حاال همه 
این خورشت ها با هم 
تجمیع شود. وانگهی، 
مگر به آن هایی که 
می خواستند واکسن 
تولید کنند، چه 
داده ایم؟ مگر کسی 
پولی به ما داده است. 
نه قابل تجمیع است 
و نه ظرفیت ها ایجاب 
می کرد این اتفاق 
بیفتد. 

علی زرافشان
معاون سابق آموزش متوسطه
 

 وزارت آموزش و پرورش

علی زرافشان، معاون سابق آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بر 
اساس اظهارات مسئوالن آموزش و پرورش، 
بازگشایی مدارس از اول مهرماه خواهد بود، 

می افزاید: اما حضور دانش آموزان در کالس های 

درس با بازگشایی مدارس متفاوت است؛ 
چون بازگشایی مدارس می تواند به صورت 
غیرحضوری هم باشد. اما حضور فیزیکی 

دانش آموزان سر کالس ها از اول آبان بستگی به 
شرایط مناطق و استان ها به لحاظ کرونا دارد. 

مثاًل مدارس روستایی، عشایری و مدارس مناطق 
کم جمعیت منعی برای برگزاری حضوری 

کالس ها ندارند اما در مناطقی که به لحاظ شیوع 
 کرونا در وضعیت قرمز هستند کالس 

غیر حضوری برگزار می شود.

حباب فانتزی های خود را بترکانید
اکرم شاهد  مشاور خانواده

زندگی در عصر دیجیتال و دسترسی به 
انواع گوناگونی از سبک زندگی، پوشش، 
آرایــش و حتی میهمانداری و سرو غذا و به نمایش 
گذاشتن انــواع تفریحات یکی از دالیل اصلی برای 
ساختن فانتزی هایی نمایشی برای عموم مخاطبان 
فضاهای مجازی به خصوص نوجوانان و جوانان 
اســت. استفاده بی حد و برنامه از اینترنت موجب 
شده جوانانی که قرار است به توانمندی، ارزش ها و 
داشته های واقعی خود افتخار کنند و آینده خود را در 
راستای آن ها بسازند، اکنون در این فضا غرق تماشای 
نمایش عــده ای شوند که جز الیک و جذب فالوور و 
ثروت اندوزی هدفی ندارند و روز به روز افراد را بیشتر به 

سمت بی هویتی و بی ارزشی سوق می دهند. 
ــردیــد در چنین فــضــایــی وقــتــی هــمــان جــوان  ــی ت ب
می خواهد لباس، رشته تحصیلی و حتی مدل موی 
خــود و بعدترها همسرش را انتخاب کند، شیوه ای 
را برمی گزیند که به شدت تحت تأثیر تنوع های این 
فضا اســت. از طرفی ممکن است به دلیل متفاوت 
بــودن بسترهای خانوادگی و ظرفیت های خود فرد، 
ــه رو شود که فقط در  او با انبوهی از فانتزی هایی روب
حد همان فضا واقعیت داشته و بــرای دنیای فعلی 
و واقعی اش بی حاصل و بی کاربرد باشند. تنها ثمره 
این نمایشگری برای جوانان کمال طلب، به یاد آوردن 
نداشته ها و کمبودهایی است که در هر خانواده ای 
بخشی از آن مشاهده و در ادامه حسرت خوردن های 
بی پایانی را موجب می شود که زندگی را بــرای آن ها 
کسل کننده و دور از رضایت می سازد. آنجاست که 
وقتی امید و تالش در جوان از بین برود گوش و چشم 
و دل خود را به دیگران می دهد تا برای او راهبری کنند. 
آن ها مدام در حال مقایسه داشته های واقعی خود با 
داشته های فانتزی در فضایی هستند که نه تنها برای 
الگو بودن کارآمد و جهان شمول نیست بلکه آن ها را با 
خواسته های غیرواقعی از اطرافیان خود روبه رو کرده و 
تن پروری و بی انگیزگی و باری به هر جهت بودن را برای 
آن ها به ارمغان آورده است. هدف از این نمایشگری 
به اشــتــراک گذاشتن سبک زندگی هایی اســت که 
دستیابی به آن حتی برای اقلیت جامعه نیز ممکن 
نیست و تنها نتیجه آن ایجاد نیازهای کاذب؛ کرختی، 
بی هدفی و احساس نارضایتی از داشته هاست. در 
ایــن مــدل از سبک زندگی فــرد بــاور دارد من هرچه 
دارم و هر کاری می کنم قابلیت و اهمیت آن را دارد 
که با دیگران به اشتراک گذاشته و به خاطر آن تأیید 
و تشویق شوم و یا حتی برای جذب تماشاچی بیشتر 
هزینه کنم و انواع برندها را به کار بگیرم تا بگویم من 
بهترینم! فــارغ از اینکه این افــراد دچــار چه مشکل 
روانــی هستند و اهدافشان از ایــن نــوع فعالیت ها 
اغلب شبیه هم اســت، مشکل اینجاست که هیچ 
کدام از آن ها برایشان اهمیت ندارد چه تأثیری بر عدم 
رضایت افراد از خود خواهند داشت و اینکه در صدد 
تغییر ذائقه تماشاگران خود هستند؛ موضوعی که 
به شدت جوانان را با یک سردرگمی در انتخاب زندگی 
واقعی خود مواجه کــرده اســت. در چنین شرایطی 
سخت ترین کار بــرای او ساختن یک زندگی واقعی 
است آن هم با توجه به انبوه فانتزی هایی که اکنون 

خواستار برآورده شدن همه آن هاست. 
پس بهتر است این حباب فانتزی ها را بترکانید و برای 
داشتن احساس رضایت از خود و لذت بردن از زندگی 
و داشتن امید و انگیزه و تالش برای هر چه بهتر کردن 
وضــع موجود خویش، میزان استفاده از فضاهای 

مجازی را به حداقل کاهش دهید.

 نبود اطالع رسانی مناســب و به موقع وزارت آموزش و پرورش موجب 
افت تحصیلی دانش آموزان و ساماندهی نشدن نیروی انسانی آموزش و 
پرورش می شود. این وزارت حداقل در پشت صحنه می بایستی مدیرانش 

را در جریان ساماندهی نیروی انسانی قرار می داد.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR

 افزایش آمار ترک تحصیل ها  ◾
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش به تسنیم می گوید: 
سال گذشته آمار بازماندگان از تحصیل 
افــزایــش داشــت و بــه ۲10 هــزار نفر در دوره ابتدایی 
رسید. البته تعداد قابل توجهی از این آمار مربوط به 
دانش آموزان اول دبستان است که به دلیل نگرانی از 

کرونا نام نویسی نکردند.

فرهنگیان هر روز تجمع می کنند ! ◾
به گــزارش ایسنا، کمال علیپور، نماینده 
ــردم قائمشهر در مجلس در تذکری  مـ
شفاهی در جلسه دیروز مجلس گفت: ما 
تأکید داریم با توجه به اینکه فرهنگیان عزیز در مقابل 
مجلس تجمع می کنند مجلس به خواسته آن هــا و 
بحث رتبه بندی معلمان عزیز توجه و تأکید الزم را 

داشته باشد.

2 آسیب بزرگ معاونت امور زنان و خانواده  ◾
به گــزارش ایسنا، انسیه خزعلی، معاون 
ــان و خــانــواده رئیس جمهوری که  امــور زن
10 روز پیش به این سمت منصوب شد، 
در توییتر نوشت: دو آسیب بزرگ »سیاست زدگی« و 
»نگاه تشریفاتی« باید از دامان معاونت زنان پیرایش 
شود تا بتواند در رفع محرومیت و اجرای عدالت فراگیر 

موفق و پیشرو باشد.

۷۵ درصد ظرفیت دانشگاه  علمی کاربردی خالی است ◾
محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع 
علمی کــاربــردی به مهر گفت: متأسفانه 
تنها ۲۵ درصـــد ظرفیتی کــه تــوســط این 
دانشگاه ایجاد شده تکمیل شده است و ۷۵ درصد 
ظرفیت خالی اســت. تأمین شهریه ۵ تــا ۶ میلیون 
تومانی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای عده ای 

به خصوص در دوره کرونا سخت است.

جامعه

رنا
 ای

 

خانه و خانوادهخانه و خانوادهحقوقی و قضايیحقوقی و قضايی بهداشت و درمانبهداشت و درمان

  نقص عضو 
به بهای گرفتن دیه بیشتر!

علی اصغر قربانی، کارشناس پزشک قانونی در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه این روز هــا با 
پرونده های خودزنی  و به اصطالح تصادفات ساختگی در 
زمینه معاینه مصدومان مواجه هستیم. افــرادی که برای 
دریافت مبالغ نسبتاً زیاد به خود آسیب های جدی وارد 

می کنند.
این کارشناس پزشک قانونی افزود: در تصادفات ساختگی 
معموالً گروه یا باندی وجود دارد تا با آسیب های جدی و 
ایجاد مصدومیت از بیمه ها مبالغ باال و هنگفت دریافت 
کنند. در بیشتر تصادفات ساختگی افــراد با جراحات و 
مصدومیت های جدی روبه رو می شوند که حتی باورش برای 

کارشناسان سخت است.

۶۰ تا ۷۰ درصد فضای شهر 
تهران حاشیه نشین است

شهال کاظمی پور، جمعیت شناس در گفت وگو با ایسنا با 
 اشاره به پدیده حاشیه نشینی در ایران گفت: حدود ۶0 تا 
۷0 درصــد فضای شهر تهران به صــورت حاشیه نشینی 
گسترش پــیــدا کـــرده اســـت؛ بــه ایــن صـــورت کــه افـــراد در 
محله هایی که در حاشیه شهر تهران قرار داشته، ساخت و 
ساز کردند و به مرور برق، جاده آسفالت و دیگر امکانات آن 

مناطق بهتر شده است.
وی یادآور شد: به دلیل اینکه فرهنگ پذیری زمانبر است، 
زمانی که مهاجری به شهری می رود ۲0 سال طول می کشد 
به فرهنگ آن جامعه عادت کند و رفتارهای آن جامعه را 
بیاموزد و اگر در جامعه مقصد نتواند از نظر تحصیلی و 
شغلی جذب شود، میزان حاشیه نشینی  بیشتر می شود. 

 ایران جایگاه سوم 
تزریق واکسن کرونا را کسب کرد

به گزارش وبدا، براساس گزارشی منتشر شده، ایران از نظر 
بیشترین تزریق هفتگی از ابتدای شروع واکسیناسیون و 
میانگین تزریق روزانه پس از آلمان و فرانسه قرار داشته و 

رتبه سوم را دارد.
براساس این گــزارش، بیشترین تزریق هفتگی و روزانــه در 
آلمان به ترتیب ۶ میلیون و ۷۵ هزار دز و ۸۷0 هزار دز به ثبت 
رسیده است.همچنین رتبه دوم به فرانسه که آمار تزریق 
۴ میلیون و ۷۷۷ هزار دز به صورت هفتگی و ۶۸0 هزار دز به 

صورت روزانه را دارد، اختصاص یافته است.
ــران بیشترین تزریق  از ابتدای آغــاز واکسیناسیون در ای
هفتگی ۴ میلیون و ۷۴۴ هــزار دز اعــالم و میانگین تزریق 

روزانه هم ۶۸0 هزار دز ثبت شده است.
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تأیید 
محرومیت 
قلعه نویی 

در استیناف 
براساس حکم کمیته 

انضباطی »امیر 
قلعه نویی با حکم 

کمیته اخالق به 
سه ماه محرومیت 

از همراهی تیم 
خود در تمامی 

مسابقات رسمی 
در فصل آینده و 

پرداخت 3میلیارد 
ریال جریمه نقدی 

محکوم شد«.  در 
همین راستا مهدی 
دادرس عضو کمیته 
استیناف اظهار کرد: 

رأی صادر شده در 
کمیته استیناف تأیید 

شده است. منظور 
از عدم همراهی این 

است که کنار زمین 
نمی تواند حضور 

داشته باشد.

در  حاشيه

کارخانه تولید 
کلوچه مانع 

استقاللی شدن 
شیمبا!

یکی از دوستان نزدیک 
شیمبا،مهاجم برزیلی 

که مدنظر استقالل 
بود ادعا کرد: شیمبا 

کارخانه تولید کلوچه 
تأسیس کرده و باید 

مرتب در اهواز به 
کارخانه اش سرکشی 
 کند و اگر بخواهد به 

تهران بیاید نمی تواند 
مراقب آن باشد. 

بنابراین ترجیح داد به 
جای استقاللی شدن 
فصل آینده را نیز در 
فوالد و شهر اهواز به 
فوتبالش ادامه دهد .

خبرخبر
روزروز

  داوید لوئیز
مدافع برزیلی سابق آرسنال رسمًا به 

عضویت تیم فالمینگو برزیل درآمد. او 
بعد از آنکه تیم بزرگی در اروپا خواستار 

جذبش نبود، تصمیم به حضور در 
فالمینگو در کشورش گرفت. 

  دیاباته
مهاجم پیشین استقالل در آستانه انتقال 

به لیگ ستارگان است. روزنامه الوطن 
نوشت، شیخ دیاباته در آستانه انتقال به 
الغرافه قرار دارد تا شاگرد استراماچونی 

در لیگ ستارگان قطر شود.

  ام باپه
هواداران پاری سن ژرمن از رفتارهای 

ام باپه عصبانی شده اند و در دیدار 
برابر کلرمون این بازیکن را هو کردند.

اما پوچتینو در حمایت او گفت: من 
هیچ گونه شعاری علیه ام باپه نشنیدم.

 سینا حسینی  
امــــــشــــــب دوئـــــــل 
استقالل و الهالل 
یکی از جذاب ترین 
بازی های این مرحله 
از رقــابــت هــای جام 
باشگاه های آسیاست که به اعتقاد 
بسیاری می تواند فینال زودرس منطقه 
غرب آسیا لقب گیرد.استقاللی ها از 
نظر آمار دارای برتری مطلق هستند، به 
شکلی که در پنج بازی گذشته این دو تیم 
آبی پوشان ایران توانستند تیم قدرتمند 
الــهــالل را شکست دهند.استقالل و 
الهالل تاکنون و در تاریخ دیدارهای خود 
۱۱ بار به مصاف هم رفتند که در این ۱۱ 
بازی سهم استقالل پنج و سهم الهالل 

چهار پیروزی است.
شاگردان مجیدی، برای آمادگی هر چه 
بیشتر برای این دیداریک هفته زودتر 
در امارات اردو زدند تا زیر نظر سرمربی 
و مربی ایتالیایی خود تمرینات خود را 
آغاز کنند. هرچند از تصاویر دریافتی 
از تمرینات آبی پوشان مشخص است 
آن ها به توصیه گابریل پین تحت فشار 
تمرین کردند اما مشخص نیست در 
بازی امشب فرهاد مجیدی تیمش را با 

چه ترکیبی راهی میدان کند؟

استقالل به واسطه تغییراتی که در 
فصل نقل و انتقاالت داشت، مطمئناً 
با ترکیب متفاوتی نسبت به بازی های 
مرحله گروهی و بازی های لیگ برتر 
به میدان خواهد آمــد.بــا ایــن وجود 
در گمانه زنی های مرسوم پیش بینی 
شده فرهاد مجیدی در ترکیب امشب 
خـــود بــرابــر الــهــالل از ســیــد حسین 
حسینی، ســیــاوش یــزدانــی، محمد 
حسین مرادمند ، محمد دانشگر، 
مهدی مهدی پــور، زبیر نیک نفس 
، آرش رضاوند، وریــا غفوری، جعفر 
ســلــمــانــی، ارســــالن مــطــهــری و امین 

قاسمی نژاد استفاده کند.
فرضیه احتمال تغییرات در ترکیب 
اســتــقــالل وقــتــی شــدت مــی گــیــرد که 
برخی رسانه های خبری مدعی شدند 
یک خبرنگار سعودی متوجه نقشه 
فنی آبی ها شده و آن ها را در اختیار 
کادرفنی الهالل قــرار داده، از این رو 
پیش بینی مــی شــود فــرهــاد بـــرای بر 
هم زدن بــازی روانــی سعودی ها یک 
ترکیب غافلگیر کننده را به میدان 

بفرستد. 
با نگاهی به ترکیب احتمالی آبی پوشان 
در دیـــدار امــشــب، از ۱۱ نــفــری کــه در 
آخرین دیــدار ایــن تیم مقابل الهالل 

بــازی را آغــاز کردند تنها سید حسین 
حسینی و محمد دانشگر در استقالل 
حضور دارند و با احتساب تعویضی ها، 
از ۱۴ بازیکنی که در این دیدار فرصت 
حضور در میدان پیدا کردند تنها سه 
بازیکن همچنان با آبی پوشان هستند. 
با این حال کارشناسان بر این باورند، 
حضور خریدهای جدید مجیدی در 
ترکیب احتمالی بازی امشب می تواند 
توانمندی استقالل در برخی پست ها 
ــزایــش دهـــد تــا مسیر صــعــود به  را اف
مرحله بعد هموار شــود، حضور امین 
قاسمی نژاد و جعفر سلمانی در این 
بازی می تواند استقالل را در رسیدن به 
نتیجه دلخواه کمک کند، از طرفی قرار 
گرفتن احتمالی زبیر نیک نفس در خط 
میانی آبی ها قدرت تأثیرگذاری مهدی 

مهدی پور را افزایش می دهد.
با ایــن تفاسیر به اعتقاد بسیاری از 
ــازی امشب آزمـــون بزرگ  منتقدان ب
ــود، چــون او  فرهاد مجیدی خواهد ب
تیم مورد عالقه اش را خودش چیدمان 
ــن تیم  ــ ــرده و مــســئــولــیــت فــنــی ای ــ کـ
مستقیماً برعهده شخص مجیدی 
ــوان بـــا تــمــاشــای  ــی تـ اســـت و حـــاال مـ
ــاره توانمندی های وی  ــ ــن بـــازی درب ای

مستندتر حرف زد.

امشب30 :21 در جام باشگاه های آسیا

الهالل به جزیره اسرارآمیز استقالل رسید
گزارش ویژه

فرصت یک ماهه فیفا به تیم مشهدی

»کوزین« پنجره 
»شهرخودرو« را می بندد

در شــرایــطــی کــه تنها تیم لیگ بــرتــری مشهد 
همچنان اسیر مشکالت مالی و مدیریتی است، 
خبر شکایت مربی ایتالیایی از شهرخودرو ، کابوس 
هواداران این باشگاه لیگ برتری شده تا این باشگاه 

در آستانه یک بحران انضباطی جدید قرار گیرد.
استفان کوزین، مربی ایتالیایی سابق پدیده مشهد 
بابت عدم دریافت مطالباتش از این باشگاه به فیفا 
شکایت کرده و حکم فیفا به سود این سرمربی و 
علیه باشگاه سه روز پیش صادر شده و به باشگاه 
شهرخودرو یک ماه فرصت داده شده تا با این 
مربی تسویه حساب کند.به این ترتیب از امروز 
به مدت 27 روز شهرخودرو فرصت دارد تا75هزار 
دالر )معادل حدود 2 میلیارد تومان( به این مربی 

پرداخت کند.
طی این حکم در صورتی که تا تاریخ مقرر با کوزین 
توافق و تسویه حساب نشود، باشگاه پدیده از 
پنجره داخلی و بین المللی محروم و احتمال جرایم 
دیگر از جمله کسر امتیاز و یا حتی سقوط به دسته 

پایین تر هم وجود دارد.
اما موضوع شکایت کوزین از پدیده تنها دغدغه 
آن ها نیست، شنیده می شود سید مهدی رحمتی 
سرمربی فصل گذشته پــدیــده نیز بــه واسطه 
برکناری اش از کادر فنی این تیم قصد دارد برای 
وصول مطالبات گذشته اش و قراردادی که هنوز دو 
سال از آن باقی مانده از مدیران این تیم به کمیته 
تعیین وضعیت شکایت کند تا به ایــن ترتیب 

حقوق و مطالبات خود را وصول کند.
با در نظر گرفتن ایــن شرایط و اولتیماتوم فوری 
فیفا به این باشگاه باید دید آیا مدیران این باشگاه 
راه حلی برای پرداخت طلب بدهکاران خود پیدا 
خواهند کرد یا باید منتظر صدور احکام انضباطی 
شدیدتر علیه این باشگاه لیگ برتری باشیم.گفتنی 
است احتماالً شهرخودرو به همین دلیل در حال 
یارگیری سریع است. آن ها پس از جذب سعید 
جــاللــی راد، میالد کمندانی، مسعود کاظمینی، 
مهدی شریفی، محمدحسین کریمی، عرفان 
پورافراز و پوریا غالمی، همچنان درصدد تقویت 

تیم خود هستند.

 شروع راحت ایران 
در والیبال قهرمانی آسیا

 تایلند 
قربانی بعدی بلندقامتان

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
ــروز بــه میزبانی ژاپـــن درحــال  ــردان آسیا از دیـ مـ
پیگیری است که تیم ملی والیبال ایران به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانی در صدر گروه B قرار دارد و 
با تیم های پاکستان، تایلند و هنگ کنگ هم گروه 
است. در بازی روز اول رقابت های قهرمانی آسیا، 
ــران بــه مصاف تیم ملی والیبال  بلندقامتان ایـ
هنگ کنگ رفته و موفق شدند با نتیجه قاطع 
۳بر صفر )25 - ۱2/ 25 - ۱۸ / 25 - ۱۹( به پیروزی 
برسدند. بلندقامتان ایران امروز در بازی دوم خود 
از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران به مصاف تایلند 
خواهند رفــت کــه بعید اســت در ایــن بـــازی هم 

شاگردان عطایی به سد محکمی برخورد کنند.

 عطایی: بازی تمرینی خوبی  ◾
برابر هنگ کنگ داشتیم

بهروز عطایی بعد از دیــدار با تیم هنگ کنگ در 
رقابت های قهرمانی آسیا در ژاپن، گفت: در همه 
تورنمنت ها بازی اول به دلیل عدم شناخت تیم ها 
از یکدیگر بــازی سختی اســت. البته ایــن دیــدار 
بــرای ایــران از این لحاظ سخت بود که اطالعاتی 
از هنگ کنگ نداشتیم و نمی توانستیم راهبرد 
خاصی را بــرابــر ایــن تیم بــه کــار گیریم و بیشتر 

براساس قدرت تیمی بازی کردیم.
این دیدار، بازی تمرینی خوبی برای تیم ایران بود. 
ترجیح دادم فشار بیشتری به بازیکنان وارد شود 

که این اتفاق نیفتاد.
سرمربی تیم ملی والیبال بــه اهمیت آمادگی 
ذهنی بازیکنان اشاره و تصریح کرد: تا این لحظه 
سعی کردیم تمرکزمان را روی آمادگی ذهنی و بعد 
از آن روی آمادگی فیزیکی بازیکنان بگذاریم. 
خوشبختانه شرایط فیزیکی بازیکنان به دلیل 
حضور تــعــدادی از آن هـــا در المپیک در حدی 

مطلوبی است.
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اردوی خارجی سپاهان ◾
برگزاری کالس مربیگری در تهران سبب شده که محرم 
نویدکیا تیمش را به تهران بیاورد تا هم فرصت کافی 
برای گرفتن مدرک مربیگری را داشته باشد و هم اینکه 

تمرینات تیمش را زیر نظر بگیرد. 
سپاهان پس از این اردو در تهران که نزدیک به دو هفته 
ادامه خواهد داشت، شاید به یک اردوی خارجی هم 

برود.

کادر تمام آبی صنعت نفت ◾
اعضای کادرفنی جدید نفت آبــادان از سوی علیرضا 
منصوریان مشخص شدند. نکته قابل توجه حضور 
خرمگاه، کاظمی و خذیراوی به عنوان سه ستاره سابق 
استقالل است که علیرضا منصوریان دست روی آن ها 
گذاشته اســت. خرمگاه و کاظمی در آلومینیوم اراک 
هم کنار منصوریان بودند و حاال در آبادان به این جمع 

استقاللی مجاهد خذیراوی هم اضافه شده است.

عزیزی خادم برای VAR به آلمان می رود ◾
عزیزی خــادم، رئیس فدراسیون فوتبال راهی آلمان 
می شود تا  با رئیس فدراسیون فوتبال این کشور درباره 

همکاری دوجانبه صحبت کند. 
شــنــیــده مــی شــود هـــدف اصــلــی ســفــر عــزیــزی خــادم 
بــه سرزمین ژرمــن هــا مــذاکــره بــا یــک شرکت آلمانی 
ــوم هــای ایـــران  ــه اســتــادی  بـــرای ورود فــنــاوری VAR ب

است.

کاپیتان تیم ملی فوتسال در آستانه خلق یک رکورد ◾
حسن زاده، کاپیتان تیم ملی، در سه دوره گذشته جام 
جهانی فوتسال موفق به زدن ۱۰ گل شده است. او اگر 
بتواند در این دوره چهار گل بزند در جمع ۱۰ بازیکن 
گلزن تاریخ جام جهانی قرار خواهد گرفت. همچنین او 
با زدن ۶ گل به رکورد سعید رجبی می رسد که با ۱۶ گل 
زده بهترین گلزن ایران در جام جهانی و در رده هشتم 

بهترین گلزن تاریخ این رقابت هاست.

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گفت: هر چه بازی ها جلوتر 
می رود کیفیت تیم ملی هم باالتر خواهد رفت.مهدی جاوید 
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در مورد شرایط خودش برای 
حضور در جام جهانی گفت: به خاطر مصدومیتی که برایم 
به وجود آمده بود ۱۰ روزی تمرین نداشتم ولی االن شرایطم نسبتاً بهتر 

شده و امیدوارم تا شروع بازی ها به آمادگی کامل برسم.
وی با بیان اینکه وضعیت تیم ملی به لحاظ فنی به خاطر تعداد بازیکنان 
قابل و توانمند خوب هست و این می تواند برگ برنده ایران در مسابقات 
باشد، تأکید کرد: آمادگی تیم هم وضعیت نرمالی داشت. نه خیلی خوب 
نه خیلی بد بود. هفت بازی دوستانه انجام دادیم که به لحاظ تعداد بازی 
قابل قبول بــود، ولی به لحاظ کیفیت حریفانی که با آن هــا بــازی کردیم 
هیچ کدام تیم درجه یک و همسطح ایران نبودند که امیدوارم این نقطه 

ضعف به ما آسیب نزند.
جاوید در مورد وضعیت گروه ایران تأکید کرد: رقابت نزدیکی بین سه تیم 
ایران،  آرژانتین و صربستان برای صعود به عنوان سرگروه به مرحله بعد 
وجود دارد و قطعاً هر سه تیم این شانس را دارند که عنوان سرگروهی را 

بدست بیاورند.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم شروع خوبی در مرحله گروهی داشته باشیم 
شانسمان برای حضور در جمع چهار تیم افزایش پیدا می کند. تجربه 
نشان داده هر چه بازی ها جلوتر مــی رود، کیفیت تیم ملی هم باالتر 

می رود.
جاوید به ناشناخته بودن تیم آمریکا اشاره کرد و افزود: تنها شناختی که 
از فوتسال آمریکا دارم اینکه ما در سال 2۰۱۱ در گرند پری برزیل با این تیم 

بازی کردیم که ۸ بر صفر بازی را بردیم.
بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در مورد بازی با آرژانتین گفت: آرژانتین 
به نظرم بهترین تیم دنیا در فاز دفاعی و در فاز حمله هم بسیار خالق 
و توانمند است. قطعاً بازی با آرژانتین می تواند یکی از جذاب ترین 
مسابقات جام جهانی و گل جام جهانی باشد که بین دو تیم درجه یک 

انجام می شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم نتایج تیم ملی جــوری باشد که در پایان 
تورنمنت مردم فوتسال دوست ایران از بچه های تیم ملی خشنود باشند 

که در واقع تنها دلیل انگیزه بچه ها همین اتفاق است.
گفتنی است نهمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال از 2۱ شهریور 
تا ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به میزبانی کشور لیتوانی در شهر کاوناس برگزار می شود و 
براساس قرعه کشی انجام شده، تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه ششم 

این رقابت ها با آرژانتین، آمریکا و صربستان هم گروه است.

جاوید با اشاره به حریفان تیم ملی فوتسال در لیتوانی

ایران-آرژانتین، گل جام جهانی است 

ضدحمله

ستارگان ورزش

ورزش7

حمیدرضا عرب  مظاهری 
در ابتدای فصل بیستم لیگ 
ــرارداد با  ــ بــرتــر بعد از فسخ ق
ــراردادی دو ساله  تراکتور، با ق
بــه استقالل پیوست. مظاهری در زمــان 
هر دو مربی این تیم به مشکل برخورد و 
از ترکیب اصلی دورمــانــد. البته در دوران 
مجیدی، بیشتر مشکل او با مدیران تیم 
بــود؛ اما به هر حال وی بعد از رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا تمایل زیـــادی بــرای 

حضور در میدان نداشت.
مظاهری بار ها در خصوص عدم دریافت 
مطالباتش با مدیران استقالل وارد چالش 
ــن بــازیــکــن در  شــد و مرتبه آخــر وکــیــل ای

مقابل باشگاه در خصوص مــددی به 
صحبت پرداخت.

به هر حال رشید بعد از عدم دریافت 
مطالباتش با کــاروان استقالل راهی 

امــــارات نــشــد و قـــــراردادش را 
فسخ کرد. مظاهری 

ــان  ــاهــ ــ ــپ ســ از 
پــیــشــنــهــاد 

همکاری داشــت؛ اما به 
گــفــتــه مــحــرم نویدکیا 

توافق با وی حاصل نشد و اصفهانی ها 
دروازه بـــان خارجی را به مظاهری ترجیح 
دادنــد. با این اوصــاف دو گزینه دیگر برای 
وی باقی ماند: فوالد و هوادار. به دلیل عدم 
صدور رأی دادگاه بین المللی ورزش، پنجره 

نقل و انتقاالتی فوالد فعالً بسته است.
 آنچه مسلم است اینکه اهوازی ها با جدایی 
ــروزان بــه شــدت دنــبــال جــذب دروازه بــــان  ــ ف
شماره یک هستند.به همین دلیل اگر تالش 
ــرای بــازکــردن پنجره به نتیجه  گرشاسبی ب
برسد با توجه به تمول فــوالدی ها مظاهری 
اهــواز را ترجیح می هد.  پیش از ایــن تصور 
می شد مظاهری به »هوادار« تحت هدایت 
عنایتی نزدیک تر از همیشه بــاشــد، اما 
بررسی ها حاکی از آن است پیشنهاد 
تیم »هوادار« به این دروازه بان چنگی 
به دل نزده و دو طرف از هم دور شدند. 
مسئوالن هوادار فعالً جذب این گلر را 

تکذیب کرده اند. 
ــرتــر فــعــالً تیمی کــه تــوان  در لــیــگ ب
پرداخت سنگین به این گلر را 
داشته باشد وجــود نــدارد. 
شهرخودرو به نان شب 
محتاج است،سپاسی 
از ایــــــن پــــــول هــا 
نــدارد،ذوب آهــن 
دروازه بــــان دارد 

و ...

کریستیانو رونـــالـــدو، ســتــاره 
منچستریونایتد  پــرتــغــالــی 
ــیــن  ــرد قــبــل از اول ــ اعـــتـــراف ک
دیدارش برای منچستریونایتد 
در بازگشت به اولدترافورد استرس فراوانی 
داشته است.شروع کریستیانو رونالدو در 
ترکیب منچستریونایتد فــوق العاده بــود و 
او موفق شد در نخستین مسابقه خود دو 
بــار دروازه نیوکاسل را بــاز کند. کریستیانو 
رونالدو  در پایان این دیدار استقبال هواداران 

ــعــاده  ــوق ال ــ توصیف کرد و مدعی را ف
شد می خواهد  برتری 

یونایتد نشان دهد.خود را در 
کــریــســتــیــانــو رونـــالـــدو 

ــم گــــــفــــــت:   ــ ــال حـــــــس و حــ
اســـــــت. وقــتــی باورنکردنی 
شـــروع کــردم بـــــــــــــازی را 

می گویم صــــادقــــانــــه 
کــــــــه خـــیـــلـــی 

اســتــرس داشتم 
و شاید دلیلش این 

بــود که انتظار نداشتم 
هواداران در تمام طول بازی 

نـــام مــن را صـــدا بــزنــنــد. من 
خیلی استرس داشتم و شاید 
این گونه نشان نمی دادم، اما 
درونــم چنین حسی داشتم. 
استقبال هــواداران فوق العاده 

است، اما من اینجا هستم تا به تیم کمک کنم 
و در همه مسابقات پیروز شویم.دیشب به این 
فکر می کردم که می خواهم خوب بازی کنم و 
نشان دهم که هنوز می توانم به تیم کمک کنم. 
این باشگاه فوق العاده است و من واقعاً افتخار 
می کنم عضو یونایتد هستم. با تمام توانم 
تالش خواهم کرد تا کاری کنم هواداران حس 
غرور داشته باشند.همه می دانند فوتبال در 
انگلیس متفاوت از هر نقطه ای در جهان 
اســت و صادقانه معتقدم لیگ برتر خاص 

در ۱۸ سالگی ترین لیگ دنیاست. من 
هــواداران بـــه ایــنــجــا آمـــــدم، رفــتــار 
ــه بـــا مـــن فـــوق الـــعـــاده بــود  ــ ب و 
ــاره به  ــنــجــا همین دلیل دوبـ ای

برگشتم.
روز  ــد  ــ ــنـ ــ قبل بود که چـ

نو  یستیا کر
ــدو  در  ــ ــالـ ــ رونـ
مـــصـــاحـــبـــه ای 
مــــــــدعــــــــی شـــد 
عــالقــه ای بــه حضور 
ــوم  مـــــادرش در اســتــادی
نــدارد و نمی خواهد او تحت 
ــرار بگیرد. اما  فشار عصبی ق
ــرو در  ماریا دوس سانتوس آوی
اســتــادیــوم اولــدتــرافــورد حضور 
یافته و بعد از به ثمر رسیدن گل 

اول پسرش اشک ریخت. 

هیچ تیمی توان خرید رشید را ندارد

مظاهری از اینجا مانده،از آنجا رانده 
می خواهم موجب غرور هواداران شوم

رونالدو: استرس شدیدی داشتم

منهای فوتبال



 زنان کارشان را 
. از سر بگیرند

سهیل شاهین، 
سخنگوی طالبان 
گفته خشونت، 
سیاست آن ها نیست 
و زنان از حقوق 
اساسی برخوردارند. 
اگر کسی خواستار 
برپایی تظاهرات 
باشد باید از وزیر 
کشور و دولت برای 
برگزاری آن مجوز 
بگیرد.

او همچنین درباره 
وضعیت زنان در 
افغانستان گفته 
است: زنان اکنون 
اجازه رفت و آمد 
دارند و ما از همه 
 کارمندان زن 
می خواهیم کارشان 
را از سر بگیرند.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت شیخ محمد خیابانی در سال 1299
شیخ محمد خیابانی در سال 1259 در خامنه تبریز 

متولد و در دوران مشروطه پس از خلع محمدعلی شاه 
از سلطنت، به عنوان نماینده مردم تبریز انتخاب شد. او 
در ادامه  از آنجا که حکومت مرکزی را ضعیف و وابسته 

می دید در اعتراض به قرارداد 1919 در تبریز دست به قیام 
زد و شهر را از دست دولتیان خارج ساخت اما سرانجام به 
دلیل خیانت برخی افراد قیامش شکست خورد. او در 22 

شهریور 1299 در چهل سالگی به شهادت رسید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13 :00

5 :21

اذان مغرب

19 :33

غروب خورشيد

19 :14
 نیمه شب شرعی

00 :18
طلوع فردا

6 :46

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :27

4 :47

اذان مغرب

19 :00

غروب خورشيد

18 :42
 نیمه شب شرعی

23 :45
طلوع فردا

6 :13
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جهان

آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان زیر آتش 
نیروهای مقاومت هستند. این نخستین پیام 
عملیات بامداد یکشنبه در فرودگاه اربیل بود. 
در همین راستا، رسانه های عراقی از شنیده شدن 
صدای انفجار در فرودگاه اربیل و حمله پهپادی 
بــه محل اســتــقــرار نــیــروهــای ائــتــاف آمریکایی 
ــد. بــه گـــزارش فـــارس، خبرنگار شبکه  خبر دادنـ
»کــردســتــان۲۴« به نقل از منابع امنیتی اربیل 
گزارش داد دست کم سه پهپاد به محل استقرار 
نیروهای ائتاف آمریکایی در فرودگاه اربیل حمله 
ــد. شبکه »رووداو« نیز نــوشــت: »چند  کــرده ان
صدای انفجار نزدیک فرودگاه اربیل شنیده شده 

است. گزارش های اولیه نشان می دهد مقام های 
امنیتی هنوز مطمئن نیستند حمله با پهپاد 
انجام شده یا راکــت«. صابرین نیوز سپس خبر 
داد بار دیگر صدای انفجار در آسمان اربیل شنیده 
شده، آژیرهای هشدار در بال نظامی فرودگاه و 
محل استقرار نظامیان آمریکایی فعال شده و 
دود از آن منطقه به هوا برخاسته است. همزمان 
ــادی نیروی نظامی و امنیتی در اربیل  تعداد زی
مستقر شده و تمام راه هــای منتهی به فرودگاه 
بسته شدند. تا لحظه تنظیم خبر هنوز شخص یا 
گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته 
اســت. در همین حــال، اداره »ضــد تروریسم« 

منطقه کردستان عراق با انتشار بیانیه ای تأیید 
کرد فرودگاه اربیل با پهپاد انفجاری هدف قرار داده 
شده است. منابع آگاه به شبکه خبری المیادین 
گفتند آنچه بامداد یکشنبه در شمال فرودگاه 
اربیل هدف قرار گرفته شد، مقر متعلق به موساد 
بــوده و با استفاده از پهپاد و راکت های کاتیوشا 
هدف قرار گرفته شده است. پیش از این هم »وِین 
ماروتو« سخنگوی ائتاف آمریکایی در سخنانی 
تأیید کرده بود عملیات بامداد یکشنبه توسط دو 
فروند هواپیمای بدون سرنشین انجام شده بود. 
گفتنی است از آخرین حمله  به نیروهای آمریکایی 

در منطقه اربیل بیش از چهار ماه می گذرد.

گزارشگزارش

 گروهی ناشناس
  به پایگاه آمریکایی اسرائیلی 
در فرودگاه اربیل حمله کرد

 مقر موساد 
زیر آتش مقاومت
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خبر
 آخرین قربانی 

حمالت ایاالت متحده در افغانستان:

 رؤیای سفر به  آمریکا را 
رها کرده ام

امـــال احــمــدی، شهروند افغانستانی ساکن 
کابل که در آخرین حمله پهپادی آمریکا در 
افغانستان ۱۰ عضو خانواده اش از جمله دختر 
دو ساله  اش و پنج کودک دیگر را از دست داد در 
گفت وگو با یورونیوز خطاب به مسئوالن آمریکا 
گفته است: »به غیرنظامیان حمله نکنید زیرا 
افغان ها اعضای خانواده شان را خیلی دوست 
دارنــد. وقتی پدر، بــرادر یا پسرشان را از دست 
می دهند خیلی بــرایــشــان سخت اســـت«. او 
دربــاره این حمله آمریکا عنوان کرده: »آمریکا 
اشتباه بزرگی کرد که در اینجا غیرنظامیان را 

هدف گرفت«.
این شهروند افغانستان در عین حال گفته به 
دنبال »انتقام گیری« نیست. او سابقه فعالیت 
به عنوان مترجم ارتش آمریکا در افغانستان را 
دارد و حتی درخواست دریافت روادید مهاجرت 
به ایاالت متحده کرده بود. اما حاال او اعام کرده 
رؤیــای سفر به آمریکا را مثل خــانــواده اش رها 

کرده است.

خبرهای خوش برای دولت جدید بیروت

 گاز مصر 
از سوریه به لبنان می رود

به گزارش ایسنا، بسام طعمه، وزیر نفت سوریه 
گفت: خط گاز عربی داخل خاک سوریه که در 
اثر ده ها حمله تروریستی و سرقت تجهیزات 
آن توسط تروریست ها در مرزهای اردن آسیب 
دیــده بــود، تعمیر شــد و در حــال حاضر بــرای 
ــت. وی افــــزود: مطابق  ــاده اسـ انــتــقــال گـــاز آمــ
تفاهم نامه ای که در ســال ۲۰۰۰ میان مصر و 
سوریه به امضا رسید و بعد هم در سال ۲۰۰۱ 
اردن به آن پیوست، هر یک از این سه کشور 
مسئولیت دارند بخشی از خط گاز عربی واقع 
در خاک خود را ایجاد و تعمیر و نگهداری کنند. 
طعمه گفت: براساس توافق نامه انتقال گاز که 
میان شرکت گاز سوریه و مصر به امضا رسیده، 
باید هزینه انتقال گاز مصر از خاک سوریه به 
لبنان به صورت نقد یا با مقادیری گاز پرداخت 
شود و قرار است در ازای هزینه مقادیری گاز به 

سوریه داده شود.

آیین نامه جدید طالبان

همه معامالت به پول افغانی 
انجام می شود

طالبان اعام کرد بانک مرکزی افغانستان به تمام 
بانک های این کشور اباغ کرده تمام حواله ها 
تنها به پول افغانی پرداخت شــود. به گزارش 
فارس، دلیل این تصمیم، تاش برای حفظ دالر 
آمریکایی است که اکنون در بازارهای افغانستان 
کمیاب شده است. حواله های ارزی با دالر در 
طول این سال ها منبع مهمی برای تأمین مالی 
خارجی برای افغانستان بوده، اما پس از اینکه 
آمریکا 9میلیارد دالر دارایی این کشور را بلوکه 

کرد، این ارز کمیاب شده است.

علوی   مقامات 
رژیـــــــم اشــغــالــگــر 
صـــهـــیـــونـــیـــســـتـــی 
ــاه شــنــبــه  ــ ــگ ــ ــام شــ
ــر  ــ ــیـ ــ چـــــــهـــــــار اسـ
ــات تـــونـــل  ــیـ ــلـ ــمـ عـ
آزادی از زنـــدان جلبوع را کــه در دو 
روز گذشته دوبــاره بازداشت کردند، 
برای محاکمه به دادگــاه این رژیم در 
شهر الناصره در شمال سرزمین های 
اشغالی فرستادند. به گزارش فارس، 
ــن چهار  ــاه صهیونیست ها ای ــ دادگ
اسیر را به طراحی عملیات تروریستی 
متهم کــرد. پیش از ایــن رسانه های 
رژیــــم صــهــیــونــیــســتــی اعــــام کـــرده 
بــودنــد سحرگاه روز شنبه نظامیان 
ــا الــزبــیــدی و محمد  اشــغــالــگــر زکــری
عــارضــه را در یــک پارکینگ خــودرو 
بین روستای عرب الشبلی و  ام الغنم 
در جنوب شهر عرب نشین الناصره 
ــازداشــت کــردنــد. آن هــا روز جمعه  ب
نیز محمود العارضه و یعقوب قادری 
را در نزدیکی منطقه جبل القفزه 
در جنوب شهر الناصره بــازداشــت 
کــرده بــودنــد. فلسطینی های ساکن 

شهر الناصره هم در لحظه رسیدن 
این چهار قهرمان عملیات جلبوع به 
دادگــاه با برپایی تظاهرات در مقابل 
دادگــاه با این اسرا اعام همبستگی 
کردند. بر اســاس حکم دادگـــاه، این 
چهار اسیر از ماقات با وکای دفاع 

منع شدند. 
در همین حــال، مــبــارزان فلسطینی 
مسلح در ِجنین در کــرانــه باختری 
ــام کــردنــد خــواهــان هــیــچ کمکی  اعـ
از دستگاه های امنیتی تشکیات 
خودگردان نیستند اما درخواستشان 
این است که دست آن ها برای مقابله 
ــم اشغالگر صهیونیستی باز  بــا رژی
گذاشته شود. اتاق عملیات مشترک 
گروه های فلسطینی در ادامه به عدم 
آزاد کردن اسرا در زندان ها اشاره کرد 
و خواستار کمک به دو اسیری شد 
کــه هنوز بــه چنگ صهیونیست ها 

نیفتاده اند. 
کتائب شهید عزالدین  سخنگوی 
قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت 
ــاس( هم  ــمـ اســـامـــی فــلــســطــیــن )حـ
در سخنانی تصریح کـــرد: تصمیم 
فــرمــانــدهــی گـــردان هـــای الــقــســام و 

مقاومت بر این است مبادله آینده 
اسرا جز با آزادی این اسرای قهرمان 
انجام نخواهد شد. ابوعبیده گفت: 
اگر قهرمانان تونل آزادی در جلبوع 
خود را این بار از زیرزمین آزاد کردند 
و پیام خــود را بــه دنیا رســانــدنــد، ما 
ــرای آزاده مـــــان وعــده  ــه آن هـــا و اســ ب
ــده اســـرا،  ــن مــی دهــیــم در مــبــادلــه آی
ــم صهیونیستی  ــ یـ نـــبـــانـــان رژ زنـــدا
خودشان درهای زندان ها را برای این 
اسرای قهرمان باز خواهند کرد و آن ها 
به اذن پروردگار و با یاری او سربلند 
بیرون خواهند آمــد. از ســوی دیگر، 
منابع فلسطینی اعـــام کــردنــد در 
شهرک های صهیونیستی اطراف نوار 
غزه، آژیرهای خطر به صدا درآمده که 
نشان از حمله راکتی دارد. سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیستی اعام کرد 
ــای خــطــر در »ســـدیـــروت« و  ــرهـ آژیـ
شــورای منطقه ای »شاعر هنگیف« 
به صدا درآمده است. افیخای ادرعی 
گفت: یک راکت از نوار غزه به سمت 
ــروت  شــهــرک صــهــیــونــیــســتــی ســدی
شلیک شده که سامانه گنبد آهنین 

آن را رهگیری کرده است.

درخواست مبارزان مسلح فلسطینی از تشکیالت خودگردان برای مقابله با صهیونیست ها

ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان!
يادداشت

امیرمسعود جمشیدپور   کارشناس مسائل بین الملل
جمعه گذشته وزیر دفاع آلمان در دومین روز نشست وزرای 
دفاع عضو اتحادیه اروپا درخواست مهمی دربــاره تشکیل 
ائتاف واکنش سریع مطرح کرد. پیشنهادی که در روزهای گذشته بارها 
از سوی دیگر مقامات این اتحادیه بر آن تأکید شد. اما پیش از ورود به این 
مناظره باید به ضرورت زمانی طرح این موضوع توجه کرد. هدف از ایجاد 
این ارتش مشترک چیست؟ جلوگیری از پیشروی روسیه در اروپا؟  تأمین 
دسترسی اتحادیه اروپا به دریاهای آزاد؟ یا مبارزه با تروریسم؟ با توجه 
به اظهارات مقامات این اتحادیه به نظر می آید هیچ کدام از این دالیل، 
رقم زننده راهبرد جدید اعامی اتحادیه اروپا نیست. جوزف بورل، نماینده 
دیپلماسی اتحادیه پیش از این با انتقاد از کاخ سفید اعام کرده بود رئیس 
جمهور ایاالت متحده آمریکا در روند خروج از افغانستان هیچ توجهی به 

خواسته های اروپایی ها نکرده است. 
در حقیقت رد درخواست اروپا در تمدید حضور نظامیان آمریکایی پس 
از مهلت در نظر گرفته شده 3۱ آگوست توسط جو بایدن به منظور آنچه 
مدیریت بهتر خروج اتباع و شهروندان اروپایی و همچنین متعهدان افغانی 
آن ها عنوان شده بود، اتحادیه اروپا را به این جمع بندی رساند که ایده تحقق 

یک ارتش مشترک مستقل از آمریکا ضروری است!
شاید هم دامن زدن به این مباحث بیشتر با انگیزه دور نگه داشتن رهبران 
اروپایی از افتضاح نظامی و شکست اخاقی در افغانستان انجام می شود. 
ابراز شکایت آنان از نحوه خروج آمریکا از افغانستان در حالی است که این 
اتحادیه از ایده خروج از افغانستان مانند ایاالت متحده استقبال می کرد و 
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتانتیک شمالی موسوم به ناتو 
صریحاً اعام کرده بود خروج از افغانستان یک تصمیم دسته جمعی بود و 
ماه گذشته آلمان از بازگرداندن نیروهای خود برای کمک به ایجاد ثبات در 

افغانستان استنکاف ورزید.
با وجود این، مقامات اتحادیه اروپا می کوشند هدف از به راه انداختن این 
کارزار را جلوه ای از ناامیدی خود از سیاست های جو بایدن که در حقیقت 
انعکاسی از سیاست سلف او، دونالد ترامپ اســت، جا بیندازند. اما 
صرف نظر از انگیزه های سست، این ائتاف نظامی چه دستاوردهایی برای 
اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ برخی از ناظران شکل گیری چنین ایده ای را 

بسیار دشوار تلقی می کنند.
ــا، دو کشور فرانسه و آلمان به صورت  با خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپ
غیررسمی رهبری اتحادیه اروپا را در دست گرفته اند. حاال به نظر می رسد 
ــرای تشکیل  آنگا مرکل و امانوئل مکرون قصد دارنـــد گــام نخست ب
ارتش اروپایی را با تدوین سند جامع بردارند. رهبران دولت بریتانیا، چه 
محافظه کار و یا از حزب کارگر، همواره در زمان عضویت در اتحادیه اروپا 
از ایجاد یک ارتــش واحــد اروپایی جلوگیری می کردند. دلیل اصلی آن 
هم پیمان های تاریخی این کشور با ایــاالت متحده و همچنین اتحادیه 
کشورهای مشترک المنافع بود. سال گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور 

پیشین آمریکا پیشنهاد ارتش مشترک اروپایی را شرم آور خوانده بود.

ارتش متحد اروپا، سخت اما الزم
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آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

    سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
در نظر دارد 

اجرای عملیات کرگیری و برش در س�ازه های آجری و بتنی جهت پروژه توسعه 
زیر س�طحی محدوده بس�ت ش�یخ بهایی ) بخش های ش�رقی ، مرکزی و غربی ( 
واق�ع در مح�دوده ح�رم مطهر حض�رت رضا علی�ه الس�ام را از طری�ق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا پایان 
وق�ت اداری روز ش�نبه م�ورخ 1400/06/27 ضمن مراجعه ب�ه آدرس اینترنتی
 )  051-32257085  -31305243  : تلف�ن   (http://sem.aqr-harimeharam.org  

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

ف
14
05
44
3

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

    سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
در نظر دارد 

تهی�ه ، تحوی�ل 44 عدد باتری س�یلد لید اس�ید خش�ک 12 ولت 42 
آمپ�ر و 8 ع�دد 12 ولت 28 آمپر را از طری�ق مناقصه عمومی واگذار 
نماید، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخ 
1400/6/27 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی استعام ها و مناقصات 
آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن 051-31305243(

 نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق

شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق در نظر دارد 
مناقصه خرید فوق را بر اس�اس اطالعات ذیل و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد 2000004211000021 برگزار نماید.

1- نوع مناقصه:عمومی دو مرحله ای
2- ش�رایط اولیه:کلیه تامی�ن کنندگان که دارای 
گواهی تایید صالحیت از ش�رکتهای زیر مجموعه  
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا شرکت 
توانیر یا شرکت های س�ازنده معتبر برای موضوع 

مناقصه باشند.
3-زم�ان دریافت اس�ناد: از تاری�خ 1400/06/23 

لغایت 1400/06/25
4- نح�وه دریافت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: 

واجدین ش�رایط می توانند  به س�امانه س�تاد به 
مراجع�ه   WWW.SETADIRAN.IRآدرس
نم�وده و با واریز مبل�غ 500.000 ری�ال به صورت 
الکترونیک�ی ی�ک نس�خه از اس�ناد را دریاف�ت 
نماین�د. ب�رای ثب�ت ن�ام در س�امانه با ش�ماره

 41934-021 تماس حاصل نمایید.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

350.000.000 ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال(
6-آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهادها: ساعت 14 

روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
7-زمان گش�ایش پیشنهادها:س�اعت 14:30 روز 

سه شنبه مورخ 1400/07/06
8-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه 

از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکات 

از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9- نشانی و ش�ماره تماس دستگاه مناقصه گزار: 
یزد، بلوار دانش�جو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور 
)چهل و یکم(، ش�رکت تولید نی�روی برق منطقه 

شرق، دفتر بازرگانی 035-38254812-13
10- توضیحات: سایر مشخصات در اسناد مناقصه 
درج شده است. در ضمن به پیشنهادات مشروط، 
مبهم، مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که 
بع�د از موعد مقرر ارس�ال گردد ترتی�ب اثر داده 

نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی ف
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آگهی مناقصه انجام خدمات تعویض لوله های گاز مولدهای کرافت و آلستوم
 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به شماره 14200/10  - نوبت اول
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معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

 دعوت برای شرکت در مناقصات عمومی معاونت عمرانی فنی و عمران

 بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی  

معاون�ت فن�ی و عمرانی بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس 
رضوی در نظر دارد مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور را از طریق مناقصه 
عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه حداکثر تا تاریخ 1400,06,24 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس 
به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، معاونت 
عمران�ی مراجعه یا با ش�ماره تلف�ن  05132001126 تماس حاص�ل نمایند. ضمنا 

هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.
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شرکت سهامی صنایع غذایی رضوی  در نظر دارد 
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
 1400/06/24 تاریخ  تا  می شود  دعوت  محترم  پیمانکاران  از  لذا 
سایت به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مربوطه  فرم  دریافت  جهت 
WWW.NANERAZAVI.COM و یا به دبیرخانه شرکت صنایع 
غذایی رضوی واقع در ابتدای بزرگراه آسیایی- نبش میدان قائم- پیام 

اعظم 2 مراجعه فرمائید.

آگهی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 
شرکت صنایع غذایی رضوی 
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