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 محمد مهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 از سالیق مؤمنانه 
حمایت می کنیم

گفت وگو با »هادی خورشاهیان« 
در روز شعر و ادب فارسی  
می  گویند مردم کتاب شعر 
نمی خرند، قبول ندارم

شهریور27

 درگذشت 
استاد شهریار 
در سال 1367

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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شنبه  ۲7 شهریور ۱4۰۰     ۱۱ صفر ۱443      ۱8 ســپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 96۲5     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

تشکل های مردمی در خط مقدم رواق1
خدمت رسانی در ایام کرونا

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار مسئوالن تشکل های مردمی و جهادی 
فعال در عرصه مقابله با کرونا که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد،گفت: 

توجه و اهتمام به امور معیشتی فقرا، محرومان و نیازمندان در سیره...

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد

هم اندیشی قدس به بهانه بررسی طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس

واردات خودرو؛ حرکت درجا یا به جلو؟
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چرا مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا درباره پایان محدودیت
 آمد و شد اجرا نمی شود؟

بالتکلیفی ها 
درلغوممنوعیت 
ترددشبانه

علی سعدوندی، در گفت وگو با 
قدس اثرات حذف دالر
4200 تومانی را تشریح کرد

رونق تولید و کاهش 
 شدید قاچاق کاال
 با تک نرخی شدن ارز
جام جهانی فوتسال

تعظیم آمریكا برابر 
ستاره های ایرانی

 بررسی شعر رضوی در گفت وگو با  
دکتر اسماعیل آذر
 تجلی تمنا 

به محضر شاه خراسان
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 )پروانه ای/ دستی و چک ولو(
شرکت خمیر مایه رضوی 3

    آگهی مزایده
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آستان قدس رضوی

»مناقصه عمومی خرید مایع ضدعفونی دست 10000 لیتر گیاهی 
و 7000 لیتر الکلی«

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید مایع ضدعفونی 
دس�ت 10000 لیت�ر گیاه�ی و 7000 لیت�ر الکلی« از طری�ق مناقصه 
عموم�ی اقدام نماید. جهت مش�اهده ش�رایط خرید و دریافت اس�ناد مذکور به 
نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:00 
روز سه ش�نبه مورخ�ه 1400/07/06 نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل ش�ده 
و م�دارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مش�هد مقدس ح�رم مطهر امام 
رض�ا)ع( صح�ن پیامبراعظم حض�رت محمد)ص( ب�اب الکاظ�م دبیرخانه حرم 
مطه�ر اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها برعهده برنده مناقصه 

خواهد بود. شماره تماس 32003310- 051 و 051-32009537

»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«

آگهی مناقصات عمومي-  دو مرحله اي 

روابط عمومی شركت توزیع نیروي برق مازندران  

نوبت دوم

شرکت توزیع برق مازندران در نظر دارد از بین تولید کنندگان و تأمین کنندگان کاالی دارای تائیدیه ، برابر الزامات فنی 
که بهمراه اسناد مناقصه ارائه خواهد شد، کاالی به شرح ذیل را خریداری نماید:

1-نام مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق مازندران 

تضمین  )ريال(شرح مناقصهشماره مناقصهرديف

1400110088
 )AB( خرید 300 دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی سه فاز 20 کیلوولت کم تلفات
10.812.000.000در قدرتهای مختلف )از محل بودجه توسعه احداث شهری( )به همراه ارزیابی کیفی(

2400110089
خرید 50.000 متر انواع کابل خودنگهدار فشارضعیف 6 رشته در سایزهای مختلف

2.063.000.000 )از محل بودجه توسعه احداث شهری(  )به همراه ارزیابی کیفی(

3400110090
خرید 1.200 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش در کششهای مختلف 

2.000.000.000)از محل بودجه توسعه احداث شهری(  )به همراه ارزیابی کیفی(

4400110087
خرید 230 دستگاه انواع تابلوعمومی توزیع برق بارانی

2.318.000.000)از محل بودجه توسعه احداث شهری(  )به همراه ارزیابی کیفی(
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شركت توزیع نیروی برق مازندران
)سهامی خاص(

توضيحات:
1- تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما برابرآئین نامه تضمين 

شرکتهای توزیع می باشد.
2- این شرکت از پذیرش چک شخصی، ارائه وجه نقد و...تحت عنوان 

تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود .
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده 
، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضای مدت مقرر در این فرآخوان واصل شود مطلقاً ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
5( سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است .

6( تامین منابع از محل اعتبار داخلی است.
2 – زمان فروش اسناد :  از روز یکشنبه تاريخ 1400/06/28 لغايت پايان 

وقت اداري روز  پنجشنبه مورخ 1400/07/01
محل دريافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس   – 3

www.setadiran.ir  . سامانه مناقصه
شماره  جام  بحساب  ريال   545.000 مبلغ  اسناد:  فروش  مبلغ   –4
۵24۰332412 بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري)پرداخت از طریق 

درگاه اینترنتی(
تحویل  زمان  ج(:  و  الف،ب  کیفی،  )ارزیابی  پاكات  تحويل  مهلت   -5

اسناد حداکثر تا ساعت 11 روز  دوشنبه مورخه 1400/07/12 می باشد.
همچنین زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی : ساعت 12 روز دوشنبه 

مورخه 1400/07/12 انجام می گیرد.
تبصره: زمان بازگشایی پاکات ) الف و ب ( بعد از نتیجه ارزیابی کیفی 

مناقصه گران به صورت کتبی اعالم می گردد.
ج(:  و  الف،ب  کیفی،  ارزیابی  پاکت   ( مناقصه  اسناد  تحويل  محل   -6
اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن 

بارگذاری گردد.
تبصره: فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه 
می باشد، به آدرس ساري ، بلوار خزر ، بعد از خيابان حزب ا ... امور 

تداركات شركت توزيع برق استان مازندران تحویل گردد.
7-  محل بازگشايي اسناد مناقصه : ساري ، بلوار خزر ، بعد از خيابان 

حزب ا ... امور تداركات شركت توزيع برق استان مازندران
8 – نشانی کسب اطالعات بیشتر :    

              setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  الف- 
 www.Tender.Tavanir.org.ir ب - سايت معامالت توانير به آدرس

         maztozi.irپ- سايت شركت توزيع برق مازندران به آدرس
ت- شماره تلفن 33405121- 011 امور تداركات -  اداره مناقصات                                                     

                            مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه
                     موضوع مناقصه: به شرح جدول زیر و مطابق با اسناد مناقصه

شماره 
شماره تعدادموضوع مناقصه

تعدادموضوع مناقصه

14092 23-C خرید قطعه با کد
)CNC تأمین مواد اولیه، فرزکاری(

8/00014096 VS خرید مجموعه با کد
5/000)تأمین مواد اولیه، ریخته گری، ماشینکاری(

خرید قطعه با کدVS-16 )تأمین مواد اولیه، 14093
ریخته گری دقیق، آنیل(

6/00014097 VSماشینکاری مجموعه با کد
6/000 )ماشینکاری و...(

خرید قطعه با کدVS-20 )تأمین مواد اولیه، 14094
ریخته گری دقیق، آنیل(

1خرید دستگاه پرس 100 تن6/00014098

خرید قطعه با کدVS-39 )تأمین مواد اولیه، 14095
ریخته گری دقیق، آنیل(

6/000

آگهی مناقصه
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هزین��ه خری��د اس��ناد مناقص��ه: 500/000 ری��ال واریز به حس��اب ش��ماره 
IR060150000002101800141449 بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

)اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه 
معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت/کد ملی کارگاه تحویل می گردد(

محل تحویل اس��ناد مناقصه: مشهد- س��یدی- کیلومتر 2جاده خلج- صنایع 
شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی
اوقات تحویل اس��ناد مناقصه: روزهای ش��نبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح 

الی 12 و 13 الی 15 
تضمین ش��رکت در مناقص��ه: مع��ادل 5 درصد قیمت پیش��نهادی بصورت 

ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.

محل دریافت پیشنهادها: مشهد- سیدی- کیلومتر 2جاده خلج- صنایع شهید 
کاوه خراسان- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 1400/7/14     
بازگشایی پاکت ها: 1400/07/17

داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ 
برنده شدن الزامی است.

مناقصه گذار در رد یا قبول و یا هر یک از پیشنهادها مختار و هزینه آگهی به 
عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با تلفن ه��ای 33852002 -051 تماس حاصل 
فرمایید.

                                                                   شناسه آگهی 1193629  م الف  4831
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 شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی
 ) وابسته به آستان قدس رضوی (

شهر  در  واقع  خود  مسکونی  و  تجاری  های  زمین   از  قطعه  شش  دارد  نظر  در 
جدید گلبهار با متراژهای 240 الی 3000 متر مربع را از طریق مزایده و بصورت 
نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان حداکثر تا تاریخ 1400/07/03 مهلت 
دارند تا جهت کسب اطالعات بیشتر  و دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد 
- میدان استقالل ، بین آزادی 37 و 39، پالک 21 ، طبقه اول مراجعه نمایند.           

مزایده فروش
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  قـرن آسـیـا
  ایران به طور رسمی به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای در آمد

     رئیسی: نظام بین الملل به سوی چند قطبی شدن و 
     بازتوزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است

      ما با تسهیلگری و نه دخالت باید شرایطی را فراهم کنیم 
      تا مردم افغانستان بر مشکالت خود چیره شوند



 رئیس جمهور 
همه دولت را 
برای حل
 مسئله واکسن 
بسیج کرده است
وزیر اطالعات گفت: 
رئیس جمهور همه 
دولت را برای حل 
مسئله واکسن بسیج 
کرده است.به گزارش 
فارس، حجت االسالم 
والمسلمین خطیب 
که به قم سفر کرده 
بود، در دیدار با آیت اهلل 
سیدمحمد سعیدی 
نماینده ولی فقیه و 
متولی آستان مقدس 
حضرت معصومه)س( 
افزود: یکی دیگر از 
سیاست  های مهم 
دولت سیزدهم، 
تعامل و ارتباطات با 
کشورهای همسایه و 
ایجاد امید در جامعه 
و احیای سرمایه 
اجتماعی است.

گفتوگو

انتصاباتجدید

مهدی خالدی     در پایان 
بــیــســت و یکمین نشست 
ســازمــان همکاری شانگهای 
که با حضور ســران ۱۲ کشور 
در شهر دوشــنــبــه پایتخت 
ــزار شــد،  ــرگـ تــاجــیــکــســتــان بـ
باالخره آرزوی ۱6 ساله کشورمان محقق شده 
و جمهوری اسالمی به عضویت دائــم سازمان 
همکاری شانگهای در آمد. در پی این رویــداد، 
ــور خارجه  ــر امـ حسین امیرعبداللهیان وزیـ
کشورمان که همراه تیم ریاست جمهوری به 
دوشنبه رفته بود در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: »ایــن عضویت راهــبــردی تأثیر 
مهمی بر رونــد همکاری های همه جانبه ایــران 
در راستای سیاست همسایگی و آسیامحور 
دارد«. گفتنی اســت در اجــالس اخیر، سران 
ایـــران، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، 
بـــالروس، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان 
حضور داشته و رؤسای جمهوری روسیه، چین، 
هند و مغولستان نیز به صــورت آنالین در آن 

شرکت کردند. 

نظام بین الملل در حال بازتوزیع قدرت است ◾
ابراهیم رئیسی که به عنوان نخستین مقصد 
ــه دوشــنــبــه رفــتــه بـــود روز  ســفــر خـــارجـــی اش ب
گذشته طی اظهاراتی در جمع سران عضو پیمان 
شانگهای ضمن تشکر از اعضا بــرای پذیرش 
عضویت دائمی ایران، اظهار امیدواری کرد این 
نهاد مسیر بالنده خود را که موفق شده در مدت 
کوتاه جایگاه منطقه ای و بین المللی ممتازی 
ــداوم بخشد. رئیس جمهور  را کسب کــنــد، تـ
با بیان اینکه امــروز جهان وارد دوران جدیدی 
شده و سلطه طلبی و یکجانبه گرایی رو به زوال 
اســـت، اظــهــار کـــرد: نــظــام بین الملل بــه سوی 
چند قطبی شــدن و بــازتــوزیــع قـــدرت بــه سود 
ــال تغییر اســت.  کــشــورهــای مستقل در حـ
حجت االسالم رئیسی افزود: در این بین سازمان 
همکاری  شانگهای به عنوان نیروی پیشران 
چندجانبه گرایی و روح حاکم بر آن یعنی اعتماد 
متقابل، منافع مشترک، برابری، رایزنی مشترک، 
احترام به تنوع فرهنگی و توسعه مشترک، ابزاری 
کلیدی در راستای حفظ صلح در قرن ۲۱ است. 

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به 
تحوالت افغانستان هم گریزی زده و با اشاره به 
مداخالت نابجای آمریکا در افغانستان، عراق و 
سوریه یــادآور شد: مسئولیت وضعیت ایجاد 
شــده در افغانستان، تماماً بر عهده  آمریکا و 
کشورهای همکار او در این مدت است. اما ما 
کشورهای منطقه با تسهیلگری و نه دخالت 
باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم افغانستان 
بتوانند بر مشکالت خود چیره شوند. موضوع 
افغانستان در سخنان رؤســای جمهور روسیه 
و چین هم بــازتــاب داشــت. والدیمیر پوتین با 
اشاره به این مسئله و پایان اشغالگری آمریکا 
بر ضــرورت خط و مواضع مشترک و همچنین 
استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های سازمان 
شانگهای برای بازسازی افغانستان و مقابله با 
تروریسم و افراط گرایی تأکید کرد. رئیس جمهور 
چین هم از کشورهای عضو سازمان شانگهای 
خــواســت همکاری خــود را در زمینه مسائل 
مربوط به افغانستان افزایش داده و به انتقال 

پایدار در این کشور کمک کنند.

ابعاد اهمیت عضویت تهران در شانگهای ◾
بــاوجــود دیــدارهــای دوجــانــبــه مهم رئیسی با 
همتایانش در دوشنبه باید مهم ترین رهــاورد 
سفر رئیس جمهور بــه تاجیکستان را اعــالم 
عضویت رسمی ایـــران در پیمان اقتصادی و 
امنیتی شانگهای قلمداد کرد. این تحول نقطه 
عطفی در روند قدرت افزایی این سازمان ۲5ساله 
آسیایی بــوده و فرصت های بی نظیری را پیش 
ــران تحت تحریم غــرب قـــرار مــی دهــد.  روی ایـ
شاید به همین دلیل بود که سران چین و هند 
از عضویت ایـــران به شدت استقبال کردند و 
رئیس جمهور روسیه اذعان کرد: پیوستن ایران 
به ســازمــان همکاری شانگهای، به قــدرت این 
سازمان می افزاید. ایران کانون تالقی اتصال شرق 
به غرب و شمال به جنوب آسیاست، بنابراین هم 
می تواند در رونق این بــازار 330 میلیارد دالری 
تأثیرات ویژه داشته باشد و از آن سود ببرد و هم 
سیاست چندجانبه گرایی و عبور از نگاه منحصر 
به غرب را عملیاتی کند و حربه تحریم های غرب 
را کند تر از پیش نماید. عضویت ایران در پیمان 
شانگهای از نگاه نگران غرب، نماد تحقق یک 
کابوس بزرگ است. چند سال بود سیاستمداران 
غربی درباره انتقال محور قدرت جهانی از غرب 

به شرق هشدار می دادند و اکنون با عضویت 
ایران در پیمان شانگهای، نقطه عطفی در این 

روند جابه جایی رخ داده است. 

پیامی به غرب و شرق ◾
از سال ۲005 یعنی چهار سال پس از تشکیل 
ایــن سازمان تا امــروز، ایــران درخــواســت خــود را 
بــرای اینکه عضو دائمی از ســازمــان شانگهای 
باشد ارســـال کــرده بــود امــا تا امـــروز ایــن تقاضا 
ــود.  ــم پــذیــرفــتــه نــشــده ب ــ ــوی اعــضــای دائ از سـ
باوجود موانع خارجی ظاهری امــا مانع عمده 
در داخل ایران بود. به هر حال با توجه به اینکه 
دو جهت گیری مهم اعالمی از ســوی رئیسی 
ــط با  در حـــوزه سیاست خــارجــی، توسعه روابـ
همسایگان و اولویت بخشیدن به رویکرد نگاه 
ــوده، ایــن عضویت یک فرصت قابل  به شــرق ب
توجه بـــرای پیشبرد سیاست خــارجــی دولــت 
جدید به شمار می آید. سازمان شانگهای در 
طول سالیان گذشته به سازمانی مبدل شده که 
هم همکاری های منطقه ای را توسعه بخشیده و 
هم موجب بهبود مناسبات در روابط دوجانبه 
ــوده اســت. همچنین موجب ایجاد  کشورها ب
صلح و ثبات و گسترش امنیت در سطح منطقه 

و حتی در سطح نظام بین الملل شــده اســت. 
از جذابیت های ســازمــان همکاری  شانگهای 
اینکه کشورهای عضو و ناظر سازمان در مجموع 
بیشترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در 
جهان هستند که با مساحتی در حــدود یک 
چهارم سطح خشکی های زمین و حدود نیمی 
از جمعیت جهان، عمالً موجب بر هم خوردن 
جهان تک قطبی مطلوب آمریکا و ایجاد توازن 
قدرت در جهان چند قطبی شده اند. حال حضور 
ایران به عنوان عضو دائم در این سازمان با توجه 
به فعالیت ها و همکاری های گسترده اعضای 
آن در حــوزه هــای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، 
بازرگانی، پولی-بانکی، انــرژی و فرهنگی قطعاً 
فضای مناسب تری را برای تعامالت بین المللی 
کشورمان فراهم خواهد آورد. افــزون بر آن، این 
عضویت منفعت دیگری نیز در پی دارد، چراکه 
ایران در هیچ کدام از سازمان های مؤثر در منطقه 
حضور نـــدارد. در جنوب، اتحادیه کشورهای 
عرب و شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد 
که با مخالفت های عربستان، عضویت ایــران 
در این شورا رد شد، سازمان همکاری اقتصادی 
اکو نیز همکاری مؤثر و قابلیت چندانی ندارد، 
بقیه سازمان ها نیز ظرفیت تأثیرگذاری باالیی 
ــران به دنبال تثبیت  نــدارنــد، ولــی از آنجا که ای
جایگاه خــود در شــرق اســت و دولــت سیزدهم 
هم تأکید فراوانی به افزایش ارتباط با کشورهای 
شرق و همکاری های اقتصادی دارد،  شانگهای 
یک فرصت بی نظیر بــرای ایــران فراهم می کند. 
در نهایت، نزدیکی ایـــران بــه کشورهای عضو 
سازمان شانگهای می تواند یک پیام جدی به 
طرف های غربی باشد مبنی بر اینکه ایران قصد 
دارد سیاست نگاه به شرق و اولویت همکاری با 
همسایگان را به شکل جدی دنبال کند. در عین 
حال برای غربی ها نیز می تواند این برداشت را 
ایجاد کند که سیاست اعمال فشار و در انزوا قرار 
دادن ایران، یک سیاست شکست خورده است؛ 
کما اینکه ایران می تواند در حوزه های دیگر، روابط 
خودش را با همسایگان و قدرت های بزرگ مثل 

روسیه و چین گسترش دهد. 

واکنش ها به عضویت ایران در شانگهای ◾
ــان شــانــگــهــای  ــازمـ ــران در سـ ــ امـــا عــضــویــت ایـ
واکــنــش هــای بــســیــاری نیز در فــضــای مجازی 
بــه دنــبــال داشـــت. سیدنظام الــدیــن موسوی 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به تأیید سند عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای، در توییتی نوشت: ایران به 
عنوان عضو رسمی اجالس شانگهای پذیرفته 
شد. حاال در کنار روسیه، چین و هند، جمهوری 
اسالمی ایران ضلع چهارم »مربع قدرت شرق« 
را شکل می دهد. نماینده مردم تهران در مجلس 
ــورای اســالمــی در پــایــان مطلب خــود آورده  شـ
است: وارد نظم نوینی در قرن ۲۱ شده ایم که از 
منظر اقتصادی و سیاسی، مربع قدرت شرق، 
اثرگذارترین بازیگر این نظم جدید است. عبدهللا 
گنجی سردبیر روزنامه جوان هم با انتشار توییتی 
نوشت: عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای 
نقطه عطف در ایجاد تعادل و تــوازن در روابط 
آسیا با غرب است. از ظرفیت های به وجود آمده 
در حوزه اقتصاد و امنیت باید حداکثر استفاده را 
نمود. وی در انتهای این پیام از هشتگ »پیروزی 

سیاسی« استفاده کرد. 

ایران به طور رسمی به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای در آمد

قـرن آسـیــا

خبرخبر
روزروز

اسالمی: رآکتور اراک باید در سریع ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد
رئیس سازمان انرژی اتمی در بازدید از مجتمع هسته ای 
خنداب، بر ضــرورت بهره برداری از رآکتور آب سنگین 
خنداب اراک در سریع ترین زمان ممکن و با مشارکت 

حداکثری صنایع داخلی تأکید کرد.
به گزارش تسنیم، محمد اسالمی در این بازدید در جریان 
پیشرفت پــروژه بازطراحی و ساخت رآکتور آب سنگین 

قرار گرفت. معاون رئیس جمهور در جریان این حضور 
که با همراهی جمعی از معاونان و مدیران ارشد صنعت 
هسته ای انجام شد،  تصریح کرد: این پروژه باید با حداکثر 
سرعت و بهره گیری از توانمندی صنایع داخلی بازطراحی 

و مورد بهره برداری قرار گیرد. 
وی در ادامه بازدید از کارخانه آب سنگین اراک در مورد 

محصوالت آب سنگین این مجتمع ابراز امیدواری کرد 
تا آنجا که ممکن است باید محصوالت تولیدی از آب 
سنگین در زمینه های دارویــی و درمانی و... بتوانند با 
بزرگ ترین برندهای جهانی رقابت کنند؛ در این رهگذر 
ــداف »اقــتــصــاد هسته ای«  سهم قــابــل توجهی از اهـ

می تواند توسط فرآورده های این مجموعه تحقق یابد.

فعال سیاسی و مدیر مسئول 
روزنامه اصالح طلب گفت: اگر 
عارف و خاتمی هم در انتخابات 
۱400 می آمدند، باز هم ما شانس 
پیروزی نداشتیم. به گزارش فارس، محمدعلی 
وکیلی در برنامه تلویزیونی »دستخط« به 
تحلیل چــرایــی شکست اصــالح طــلــبــان در 
انتخابات ۱400 و شرایط روز کشور پرداخت 
و با اعــالم اینکه ما در جزر اصالح طلبی رفتار 
مردم به سر می بریم و االن مَد اصولگرایی شکل 
گرفته است، در نقد اصالح طلبان گفت: معتقد 
هستم همواره نامزد اصلحِ جریان اصالح طلب 
صندوق رأی است. اینکه یک جریانی یا حزبی 
یا فردی از جریان اعالم کند من به صندوق رأی 
پشت کــردم، بدین معناست که از موقعیت 

اصالح طلبی خارج شده است.
وکیلی معتقد اســت پــیــروزی حسن روحانی 
در ســال 9۲ یک درصــد هم به دلیل خــودش و 

گذشته اش نبود؛ پیروزی غیرمنتظره وی مدیون 
موجی بود که در اعتراض به رد صالحیت آقای 
هاشمی شکل گرفت. وی همچنین حمایت 
مرحوم هاشمی رفسنجانی از روحانی را موجب 
رأی آوری وی دانست. این اصالح طلب با اعالم 
اینکه روحانی غیر از ادعای برجام هیچ چیز دیگر 
نداشت، توضیح داد: آقــای روحانی در چهار 
سال اول به حدی در ویترین و گلخانه جذابیت 
برجام بود و برجام برای مردم هم آن قدر پرجاذبه 
شد که رفتار شخصی ]اشتباه[ او را در چگونه 
اداره کردن کشور و دولت به چشم نیاوردیم. در 
دوره دوم بود که فهمیدیم این آدم منهای برجام 
هیچ نسخه ای برای اداره کشور ندارد. وی درباره 
رئیسی هم گفت: به لحاظ شخصیتی همان 
ویژگی هایی که از ایشان سراغ داشتیم تا االن 
همچنان با همان ها در ساحت رئیس جمهوری 
ظاهر شده است؛ با همان صداقت و بدون پیرایه 
و مردمی بودن و رفتار بدون کلیشه و تشریفات.

یک اصالح طلب: 
اگر خاتمی و عارف هم آمده بودند باخته بودیم

قابگزارش

jدر مسیر حسین
دیوارنگاره جدید میدان ولی عصر f  تهران

درحاشيه

سیلی
 سلیمانی

محمد ایمانی 
ستون نویس روزنامه 
کیهان و فعال فضای 
مجازی، در صفحه خود 
با انتشار عکس هایی 
از استقبال لبنانی ها 
از کاروان خودروهای 
حامل سوخت 
خریداری شده از ایران 
نوشت: »اسرائیل و 
آمریکا در این چند ماه 
هارت و هورت کردند؛ 
اما سیلی آبدار را ایران 
و لبنان و سوریه زدند. 
درست تر بگوییم 
سیلی اش را حاج قاسم 
سلیمانی، به گوش 
اسرائیل و آمریکا 
نواخت. او بود که راه 
را نشان داد و گفت: 
من با تجربه می  گویم 
میزان فرصتی که در 
بحران  ها وجود دارد در 
خود فرصت  ها نیست. 
اما شرط آن، این است 
که نترسید و نترسیم و 
نترسانیم«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9160000972     بنده متأسفم که امسال هم مانند 
سال های گذشته و برخالف وعده هفته پیش، 

پرواز از اهواز به نجف برقرار نشد. من اهوازی 
باید عالوه بر پول میلیونی بلیت تهران - نجف، 
بیش از 2/5 میلیون اضافه یعنی پول یک پرواز 

به مهرآباد و هزینه مهرآباد تا فرودگاه امام را در 
رفت و برگشت بپردازم، در حالی که ما نزدیک ترین 

استان به عراق هستیم!
9050000830    زنده باد دولت رئیسی که با واردات 

گسترده واکسن دل مردم را شاد کرد.

9370000079     در محله موسوی قوچانی مرتب 
سرقت می شه اما پلیس هیچ کاری نمی کنه. چرا 

فکری به حال امنیت این محله نمی شه؟
9190000084    با عرض سالم و ادب و احترام. لطفًا 

پرداخت حقوق عقب افتاده 30 هزار کارمند و 

بازنشسته مخابرات را از مقامات ذی ربط پیگیری 
فرمایید. با تشکر و سپاس فراوان. 

912000458     ما مشتاقان سفر اربعین، هنوز 
نفهمیدیم که برای برگشت می توانیم از مرز 

زمینی اقدام کنیم یا خیر.

علی الهیل در گفت وگو با قدس:

البی صهیونیستی در پی ایجاد
فتنه میان امارات و ایران است

جواد فراهانی   چند روز پیش خــبــرگــزاری 
»وام« امــارات اعــالم کرد هیئت وزیــران این کشور 
در چارچوب تالش خود با ادعــای هدف قرار دادن 
و تعطیل کــردن شبکه های مرتبط با تأمین مالی 
تروریسم و فعالیت های مرتبط با آن، در نشستی 
اسامی 3۸ فرد و ۱5 شرکت را در لیست سیاه قرار 
داده است. این خبرگزاری هیچ اشاره ای به دلیل قرار 
گرفتن این افراد و شرکت ها در لیست تحریم های 
امارات نکرد.  در بین این افراد اسامی شهروندانی 
از کشور های مختلف همچون امارات، لبنان، عراق، 
هند، یمن، افغانستان، سوریه، نیجریه و ایران به 
چشم می خورد. از سوی دیگر بیشتر شرکت هایی که 
در لیست تحریم های امارات قرار گرفته اند در بخش 

تجارت، دریانوردی و صرافی فعالیت دارند.
این اقدام امارات به بهانه مبارزه با تروریسم، خارج 
از پرونده سیاه آن در زمینه حقوق بشر و سرکوب 
فعاالن مدنی، با مداخله این کشور در امور داخلی 
برخی کشور های عربی و حمایت ابوظبی از گروه های 

مسلح در این کشور ها متضاد است.
در این باره، »علی الهیل« کارشناس برجسته مسائل 
خلیج فارس و استاد دانشگاه در قطر به خبرنگار 
قدس گفت: روابط بین امارات و ایران روابط نزدیکی 
است ولی همزمان تناقضات زیادی هم دارد. با وجود 
این، روابط تجاری گسترده ای بین دو کشور برقرار 
است و تجار و بازرگانان ایرانی سرمایه گذاری های 
زیادی در ابوظبی و دبی انجام داده اند که این مسئله 
خود همواره مانع از اوج گرفتن اختالفات در سطح 
غیرقابل کنترل بوده و سعی شده اختالفات به نوعی 

حل شود.
علی الهیل افــزود: آن گونه که به نظر می رسد این 
تحریم ها فقط یک بهانه برای ایجاد شکاف در روابط 
امارات و ایران توسط البی صهیونیستی است و این 
البی با اعمال فشار بر مقامات اماراتی می کوشد بین 
تهران و ابوظبی شکاف ایجاد کند. بنابراین با اینکه 
روابط پیدا و پنهان گسترده ای بین ایران و امارات 
وجود دارد، چه بسا این تحریم ها برای راضی کردن 
ظاهری البی صهیونیستی که روابط امارات و رژیم 
صهیونیستی را مدیریت می کند، اعمال شده باشد. 
من فکر نمی کنم امارات به صورت واقعی این کار را 
انجام داده باشد و این اقدام تأثیرگذار باشد، بلکه 
یک نمایش برای راضی کردن رژیم صهیونیستی و 
زیر فشار البی یهودی بوده است؛ زیرا خود اماراتی ها 
از روابط با ایران نفع زیادی می برند و روابط این دو 
کشور فراتر از این موضوعات سطحی است و از این 
رو به مصلحت امارات نیست وارد تنش یا اختالف 

جدی با ایران شود. 
این کارشناس مسائل خلیج فــارس تصریح کرد: 
ــران یک کشور همسایه بــرای کشورهای عربی  ای
خلیج فارس است و ما همگی قرن هاست در کنار 
یکدیگر زندگی می کنیم. شاید در برهه هایی از تاریخ 
با یکدیگر اختالفاتی داشته ایم، اما به هر صورت این 
اختالفات را حل کرده ایم و باید باز هم حل کنیم. 
متهم کــردن یکدیگر به موضوعات غیرواقعی و 
نادرست، سبب تشدید اختالفات می شود و این 

دقیقاً خواسته بیگانگان در منطقه ماست. 
وی در پایان تأکید کرد: همه این اتهامات ساختگی 
است و درج افراد و شرکت های یاد شده در لیست 
حامی تروریسم ادعــاهــای بی اساسی اســت که 
جز در خدمت دشمن مشترک همه کشورهای 
همسایه یعنی رژیم غاصب صهیونیستی نیست. 
ایران دشمن جهان عرب نیست ایران یک کشور 
همسایه و ریشه دار در خلیج فارس است نه اینکه 
بمانند رژیم صهیونیستی که سرزمین های مقدس 
اسالمی را غصب کرده و به ملت بی دفاع فلسطین 
ظلم می کند، یک رژیم جعلی باشد. اسرائیل دشمن 
ملت های منطقه است و همه ما باید علیه آن با هم 

متحد شویم.

ــان وزارت  ــ    قــاســم جــان بــابــایــی، مــعــاون درم
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی 
دکتر »حمیدرضا جماعتی« را به سمت دبیر 

کمیته علمی کشوری کرونا منصوب کرد.
   احمد وحــیــدی، وزیــر کشور بــا صــدور احکام 
جــداگــانــه ای شــهــرداران پیشنهادی شــورای هــای 
اسالمی  چهار شهر اصفهان، خرم آباد، نجف آباد 
و یزد را منصوب کرد. بر اســاس  این احکام، علی 
ــاســم زاده بــه سمت شــهــردار اصفهان، سعید  ق
فتوحی به سمت شهردار خرم آباد، عبدالرسول 
امامی به سمت شهردار نجف آباد و ابوالقاسم 
محی الدینی به سمت شهردار یزد منصوب شدند.

خبـر

سازمان همکاری  شانگهای به عنوان نیروی پیشــران چندجانبه گرایی 
و روح حاکم بر آن یعنی اعتماد متقابل، منافع مشــترک، برابری، رایزنی 
مشترک، احترام به تنوع فرهنگی و توسعه مشــترک، ابزاری کلیدی در 

راستای حفظ صلح در قرن 2۱ است.
گزیدهگزیده
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برگزاری اجالس همسایگان افغانستان در تهران
یکی از موضوعات مهمی که در نشست شانگهای بر آن متمرکز شده بود بررسی تحوالت 
افغانستان بود. در این راستا در حاشیه اجالس سران شانگهای، نشست چهارجانبه وزیران 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، روسیه، چین و پاکستان برگزار شد. در این نشست وزیران 
امور خارجه چهار کشور از تشکیل دولتی فراگیر و با مشارکت همه اقوام در افغانستان حمایت 
کردند. افغانستان عاری از تروریسم، عاری از موادمخدر و عاری از تهدید علیه همسایگان از دیگر 
محورهای مباحث این نشست بود. در این نشست از برگزاری دور بعدی اجالس همسایگان 
افغانستان که قرار است با حضور وزیران امور خارجه کشورهای همسایه به عالوه روسیه در 

اواخر مهر ماه در تهران تشکیل شود، استقبال شد.
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 رسوب کاال
  در گمرک 

یکی از شگردهای 
متخلفان است

محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی 
مجلس در خصوص 
واردات لوازم خانگی 
خارجی گفت: فارغ 

از اینکه ارز مورد نیاز 
شخص، نظام بانکی یا 

حتی ارز خارج از کشور 
تأمین شود، واردات 

کاالیی که مشابه تولید 
داخل دارد طبق مصوبه 
سران قوا ممنوع و خالف 
است. بنابراین کاالهای 
وارد شده به گمرک باید 

طبق قانون مرجوع 
شود. یکی از شگردهای 

متخلفان برای واردات 
کاالهای مختلف به 

ویژه کاالهای ممنوعه، 
واردات کاال و نگه داشتن 

آن در گمرک است.

اسماعیل غالمی   امسال 
ــه ارز  ــت کـ ــال اســ ســومــیــن ســ
ترجیحی یا همان ارز 4هــزار و 
200 تومانی توسط دولت برای 
کنترل تــورم کــاالهــای اساسی 
اخــتــصــاص داده مــی شــود اما 
اثرگذاری آن با تردیدهای فراوانی روبه روست. برای 
ساماندهی این موضوع در پایان دولت روحانی 
تالش گسترده ای شد اما به دلیل عدم همراهی 
ــت، مجلس و سایر قــوا نتوانستند به هدف  دول
خود برسند. حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و مشخص شدن تیم اقتصادی، مجلس و دولت 

به دنبال حل این مسئله هستند.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت وگو با قدس 
درباره آثار سوء تجربه شکست خورده سیاست 
ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: »واقعیت 
آن است که دلیل تکرار سیاست ارز ترجیحی در 
ــران آن هم در دولــت هــای مختلف بیش از هر  ای
چیز نشأت گرفته از نبود دانش اقتصادی است. 
این سیاست تکرار می شود چون فکر مسئوالن 

برخاسته از اصول علم اقتصاد نیست«.
او ادامـــه داد: »در نتیجه ســال هــای ســال است 
که چنین سیاست های شکست خـــورده ای در 
ایــران تکرار می شود حال آنکه اگر فــردی تجربه 
بازار داشته باشد، به خوبی متوجه عواقب سوء 
و خطرناک چنین سیاست هایی خواهد شد ولی 
مسئوالن مربوطه هر بار ترجیح داده اند بی توجه 
به این هشدارها همان روند شکست خورده ارز 

ترجیحی را دنبال کنند«.
ــگــری از  ایـــن اســتــاد عــلــم اقــتــصــاد در بــخــش دی
اظهاراتش، انتفاع برخی افراد از رانت حاصل از 
سیاست ارز ترجیحی را به عنوان دومین عامل 
تکرار این تجربه شکست خورده در ایران برشمرد 
ــت در ایــن میان را  و گفت: »نــمــی تــوان نقش ران
نادیده گرفت. افــرادی در داخل سیستم حضور 
ــد کــه از پیش ارز ترجیحی و تبعیض های  دارنـ
ناشی از آن، رانت های عظیمی بدست می آورند 
و اتفاقاً همان ها در هر دوره تالش می کنند جلو 
اتخاذ روش صحیح برای مدیریت اقتصاد ایران را 
بگیرند و سیاست ارزی را به مدار سابق یعنی تکرار 
تجربه شکست خورده ارز ترجیحی برگردانند که 
در دولت های یازدهم و دوازدهم هم شاهد تحقق 

این مهم بودیم«.

 کنترل تورم از طریق ارز ترجیحی  ◾
از اساس غلط است

استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی 
وولونگونگ در دبی همچنین تصریح کرد: »این 
افـــراد مــعــمــوالً در توجیه ایــن تصمیم خـــود، از 
ــورم از طریق  اســتــدالل بــی پــایــه ای چــون کنترل ت
کنترل نرخ ارز سخن به میان می آورند که این مهم 
از اساس غلط است؛ چراکه با اتخاذ این راهکار، 
تــورم فقط و فقط به طــور موقت کنترل می شود 
ولی در ادامه با انرژی ای مضاعف و دوچندان آزاد 
خواهد شد و اوضاع را بدتر از گذشته خواهد کرد. 
این افراد اتفاقاً به این مسئله و تشدید تورم با اتخاذ 
این روش آگاهند و به همین دلیل هم هست که 
هر گاه اهالی علم اقتصاد از فنر ارزی با آنان سخن 
می گویند، به جای ارائه پاسخ های علمی و اتخاذ 
روش های صحیح، از مسائل احساسی استفاده 

می کنند«.
این اقتصاددان متذکر شد: »این افراد که عمدتاً 
تریبون های بسیاری در اختیارشان است، از ارائه 

توضیحات دقیق به مــردم خـــودداری می کنند. 
آنان به مردم نمی گویند اگر امروز با سیاست ارز 
ترجیحی جلو قیمت ارز گرفته شود، دو سال دیگر 
با سرعتی دوچندان، تورم و قیمت ارز افزایش پیدا 
خواهد کــرد؛ چراکه می دانند در صــورت توضیح 
صریح و واضح این مهم به مردم، هیچ عقل سلیمی 
زیر بار اتخاذ سیاست ارز ترجیحی نخواهد رفت و 
از عواقب سوء آن می ترسد ضمن اینکه می تواند 
تجربه تلخ اتخاذ چنین راهکارهایی را در کشورهای 

دیگر جهان ببیند«.
او در بــخــش دیــگــری از اظــهــاراتــش افــزایــش 
افسارگسیخته قیمت ارز در بازار آزاد امروز ایران 
را نتیجه اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در دولت 
ــم دانــســت و اظــهــار کــرد: »ایــن مسئله  دوازدهــ
هرگز به طور صریح و شفاف برای مردم شرح داده 
نمی شود. حامیان اتخاذ سیاست ارز ترجیحی 
در هر دوره بیان می کنند که این دوره با دوره های 
گذشته متفاوت است و اگر امروز این کار را انجام 
ندهیم، با مشکل مواجه می شویم ولی هر بار 
آثار سوء آن گریبان مردم را گرفته است. واقعیت 
آن است اگر سیاست ارز ترجیحی نبود، امروز 
شاهد رشد بیش از حد قیمت ارز در بــازار آزاد 

نبودیم«.

 اگر ارز ترجیحی نباشد، زندگی الکچری  ◾
خارج از کشور برخی هم نخواهد بود

سعدوندی فساد و توزیع رانت را یکی از عوامل 
اصرار برخی افراد بر اتخاذ سیاست ارز ترجیحی 
دانــســت و گــفــت: »فـــرامـــوش نکنید کــه اتخاذ 
سیاست ارز ترجیحی بــرای چیزی حــدود یک 

درصــد جمعیت ایــران منافع اقتصادی بسیاری 
به همراه دارد و همین مسئله موجبات سوق دادن 
دولت ها به سمت چنین سیاست هایی را فراهم 
می آورد. این افراد از یارانه های ارزی بسیار خاصی 
در نتیجه اتخاذ سیاست ارز ترجیحی بهره مند 
می شوند. ایــن افـــراد همان کسانی هستند که 
فرزندانشان در خــارج از کشور حضور دارنـــد و 
زندگی های بسیار خوبی هم دارند. اگر این یارانه ها 
نبود، هرگز این افراد و فرزندانشان نمی توانستند 
در خارج از کشور زندگی های الکچری را برای خود 
ایجاد کنند. این زندگی ها از همین رانت ها شکل 

گرفته است«.

 افزایش قیمت ارز  ◾
فی نفسه منجر به انتظارات تورمی نمی شود

استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی 
وولونگونگ در دبی تصریح کرد: »فراموش نکنید 
که افزایش قیمت ارز فی نفسه اگر به انتظارات 
تورمی منجر نشود، مثل سایر کشورها خواهد بود 
و نه تنها موجبات افزایش تورم را فراهم نمی آورد 
بلکه هیچ تأثیری روی تورم هم نخواهد داشت. اگر 
ما لنگر اسمی تورم را از ارز مانند همه کشورهای 
پیشرفته بــدون استثنا بــه سمت بهره حرکت 
دهیم، افزایش قیمت ارز به نفع کشور خواهد 
بود. با سیاست فعال پولی افزایش قیمت ارز هیچ 
مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد. در 
کالم ساده تر افزایش قیمت ارز اگر منجر به ایجاد 
تورم نشود، به معنای افزایش قیمت کاالی خارجی 
است که هیچ نقطه منفی برای اقتصاد محسوب 

نمی شود«.

ارز باید تک نرخی شود ◾
این اقتصاددان با بیان اینکه ارز باید تک نرخی 
شود، گفت: »اما از سوی دیگر با توجه به اینکه 
سیاست ارز ترجیحی آثــار کوتاه مدت رفاهی به 
همراه دارد، باید به شکلی جبرانش کرد. یکی از 
راهکارها همان مسئله هدفمندی یارانه هاست 
که یک بار به شکل ناقص در کشور اجرا شد ولی 
متأسفانه دولت قبل به طور کامل این مسئله را در 
کشور متوقف کرد. اگر آن سیاست با جدیت ادامه 
پیدا کند و اگر تا حدی یارانه نقدی افزایش یابد به 
طوری که حداقل های معیشتی افراد را فراهم کند، 
مشکلی بــرای حرکت ایــران به سمت اصالحات 
اقتصادی وجــود نخواهد داشــت و شما مطمئن 
باشید کــه بــا آغــاز اصــالحــات اقــتــصــادی، شاهد 
کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهیم 

بود. از همان روز نخست«.

 با اصالح سیاست ها ◾
48 ماهه تورم به زیر 10 درصد می رسد

ــر ضـــــــرورت اصــــالح  ــ ــا تـــأکـــیـــد ب ــ ســـعـــدونـــدی ب
سیاست های اقتصادی در ایران خاطرنشان کرد: 
»بــرآورد من آن است که اگر سیاست ها اصالح 
شود، اگر توصیه های علم اقتصاد عملی شود، ما 
چیزی بین 24 تا 48 ماه زمان الزم خواهیم داشت 
تا تورم افسارگسیخته فعلی را به زیر 10 درصد 
برسانیم. پس از رسیدن به این عدد نیز می توان 
با اتخاذ راهکارهایی علمی و اصولی، به سرعت 
تورم را ابتدا به 5 و سپس به 2 درصد رساند. این 
دقیقاً همان روندی است که کشورهای پیشرفته 
ــاری  جهان طی کــرده انــد. ایــن کشورها هم روزگ

تــورم هــای افسارگسیخته و آنچنانی داشتند 
ــای علمی،  ــی حــاال و بــه لطف همین روش هــ ول
مدت هاست که انتظارات تورمی در این کشورها 

بیدار نمی شود«.
او افزود: »ما هم می توانیم از همین سیاست های 
علمی و اصولی به جای سیاست پرفساد و پررانت 
و شکست خــورده ارز ترجیحی استفاده کنیم و 
از آن طرف هم اگر درآمدهای ارزی داریم، آن را به 
بازار نیاوریم. درآمد ارزی باید صرف ایجاد ثروت 
و زیرساخت برای کشور شود. این اقدام ها اگر در 
کنار هم صورت بگیرد، ما در ایران شرایط اقتصادی 

بسیار مناسبی خواهیم داشت«.

 واردات با ارز ترجیحی  ◾
در کنار شعار رونق تولید نمی نشیند

استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی 
وولونگونگ در دبی در بخش دیگری از اظهاراتش 
در پاسخ به این پرسش که سیاست ارز ترجیحی 
چطور موجب ایجاد رانت و فساد در میان برخی از 
افراد جامعه می شود، گفت: »این رانت به شکل ها 
و روش هـــای مختلفی توزیع می شود و ایــن طور 
نیست که بگوییم یک روش است پس با آن مقابله 
می کنیم. در نظر داشته باشید که ارز دولتی با 
قیمتی به مراتب کمتر از قیمت بازار از سوی دولت 
در اختیار برخی افراد قرار می گیرد. دولت هم هر 
زمان که درآمد ارزی ای دارد، به نحوی آن را صرف 
همین خاصه خرجی ها می کند و عمالً مشغول 

رانت پاشی می شود«.
ــه ارز  او مــتــذکــر شـــد: »فـــرامـــوش هــم نکنید ک
ــی داده  ــای روحــان ترجیحی فقط در دولـــت آقـ
نشد و سال هاست که این پدیده شوم و پرفساد 
گریبان کشور را گرفته اســت. به بهانه واردات 
کنجاله یا روغن خوراکی، منابع ارزی را در اختیار 
خانواده های متمول برای واردات قرار می دهند و 
همزمان شعار حمایت از تولید داخل سر داده 
می شود. یعنی همزمان با نابودی تولید داخل، 
ارز ترجیحی را صرف واردات کاال می کنند حال 
آنکه این واردات به شکل پنهانی وارد بازار آزاد 

می شود«.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: »مصرف کننده 
کاالیی را که با ارز ترجیحی وارد کشور شده با 
قیمتی تهیه می کند که نزدیک به قیمت بازار 
ــن وســط دالالن ســودهــای  آزاد اســت و فقط ای
آنچنانی می برند و برای خود و خانواده هایشان 
خلق ثــروت می کنند و اتفاقاً نور چشم جامعه 

هم می شوند«.
سعدوندی در بخش پایانی اظهاراتش با تأکید 
بر ضرورت اصالح سازوکارهای اقتصادی ایران و 
توقف رانت پاشی با ارز ترجیحی، از لزوم استفاده 
دولــت سیزدهم از اقتصادانان گفت و تصریح 
کرد: »توصیه اولیه به آقای رئیسی آن است که 
ــرای بهبود اوضـــاع اقتصادی، ارز را تک نرخی  ب
کند. بدانید که با شناور شدن نرخ ارز، شما به کلی 
می توانید بازار صادرات و واردات را آزاد کنید چون 
نرخ ارز به خودی خود باالنس را ایجاد خواهد کرد و 
همزمان موضوع فساد و قاچاق هم حل خواهد شد 
منتها با تفکراتی که در سال های گذشته بر کشور 
حاکم شده، این اتفاق نخواهد افتاد فقط می گویم 
اگر روش گذشته ادامه پیدا کند و همان تفکرات 
پیشین کشور را اداره کند، باید ارز تک نرخی 
شود در غیر این صــورت خواهید دید که در یک 
 سال آینده چه وضع فاجعه باری بر کشور حاکم 

خواهد شد«. 

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت وگو با قدس اثرات حذف دالر 4 هزارو 200 تومانی را تشریح کرد

 رونق تولید و کاهش شدید قاچاق کاال
 با تک نرخی شدن ارز

سیاست ارز ترجیحی برای حدود یک درصد جمعیت ایران منافع اقتصادی بسیاری به همراه دارد. با ارز 4 هزارو 200تومانی به 
منابع ارزی کشور چوب حراج می زنند، همزمان با نابودی تولید داخل، ارز ترجیحی را صرف واردات کاال می کنند حال آنکه این 
واردات یا قاچاق می شوند یا به شکل پنهانی وارد بازار آزاد می شوند. توصیه اولیه به آقای رئیسی آن است که برای بهبود اوضاع 

اقتصادی، ارز را تک نرخی کند و همزمان موضوع فساد و قاچاق هم حل خواهد شد.
گزيدهگزيده

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

60.000.000نیم سکه35.750.000ربع سکه1.788.291بورس 262.032دالر )سنا(49.810.000 مثقال طال 17.948دینار عراق )سنا(114.310.000سکه11.516.000 طال  18 عیار1.764اونس طال 71.350درهم امارات )سنا(
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جعفرصائمی نسب  سرپرست شهرداری سبزوار

شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد بند)ه(
به  نسبت   1400 سال  مصوب  تبصره4بودجه 
انتهای خیابان  فروش یک قطعه زمین واقع در 
پیروزی)پشت هتل کاملیا(  ازطریق مزایده عمومی 
و با جزئیات  مندرج دراسناد مزایده، با بهره گیری 
دولت  الکترونیکی   تدارکات   سامانه  از 

مزایده  شماره  با  و   )www.setadiran.ir(
اقدام  الکترونیکی  بصورت   2000093676000017

نماید.
زمان انتشار درسایت:1400/06/27

مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت:1400/07/04
آخرین مهلت شرکت در مزایده:1400/07/17
مبلغ شرکت در مزایده:  5درصدقیمت پایه

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده،  اسناد  دریافت  و  خرید  شامل  مزایده 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده ارسال پیشنهاد 
مزایده  بودن  برنده  وضعیت  از  اطالع  و  قیمت 
است. پذیر  امکان  طریق  این  از  محترم  گران 
2.کلیه  اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات، 
شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه 

مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست 
الکترونیکی  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  جهت 
)توکن( به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی  و 

راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام استان ها، درسایت 
)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

مزایده گر موجود است.

آگهی تجدیدمزایده
 )نوبت اول(

ف
14
05
55
1

آگهی مناقصه

شرکت خمیرمایه رضوی

شرکت خمیرمایه رضوی 
در نظر دارد 

ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد ش�یرآالت صنعتی )پروانه ای/ دستی و چک ولو( مورد نیاز 
خ�ود را، از طری�ق برگ�زاری مناقصه و از بین تأمین کنندگان واجد ش�رایط خری�داری نماید. لذا 
از کلی�ه تأمین کنندگان و فروش�ندگان محترم دعوت می ش�ود از تاری�خ درج آگهی روزنامه لغایت 
1400/07/04 با مراجعه به پایگاه های اینترنتی ش�رکت به آدرس https://razaviyeast.com ضمن 
ثبت ن�ام در س�امانه شناس�ایی تأمین کنن�دگان و دریافت نام کارب�ری و رمز عبور، اس�ناد مناقصه را 
دریافت نمایند. همچنین اس�ناد مناقصه از پایگاه اینترنتی ش�رکت قس�مت مناقص�ات و مزایدات و 
پای�گاه اینترنت�ی بنیاد بهره وری موقوفات رض�وی به آدرس https://epf.ir قس�مت معامالت، قابل 
دریافت می باش�د. و پس از بررس�ی و تکمیل دقیق فرم ها، پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به 
آدرس شرکت ارسال نمایند. آخرین مهلت دریافت فرم های مناقصه از طریق پست، تا پایان وقت 
اداری روز دوش�نبه مورخ 1400/07/05 می باش�د، ضمنًا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه 

شماره تلفن تماس 46126622-051 داخلی 152 می باشد.
جلس�ه بازگشایی پاکت ها در ساعت 10 صبح روز چهارش�نبه مورخ 1400/07/07 در محل کارخانه 
انج�ام خواه�د گرفت. در ص�ورت ضرورت و بنا به تش�خیص کمیس�یون معامالت ش�رکت، مناقصه 

بصورت حضوری برگزار خواهد شد. شرکت در رد/قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ف
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جعفرصائمی نسب  سرپرست شهرداری سبزوار

شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد بند )ه(
به  نسبت   1400 سال  مصوب  بودجه   4 تبصره 
صنعتی  شهرک  در  واقع  زمین  قطعه  فروش 6 
جزئیات  با  و  عمومی  مزایده  ازطریق  فرودگاه 
مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه  
)www.setadiran.ir( تدارکات الکترونیکی دولت
-2000093676000011 مزایده  شماره  با  و 
-2000093676000013-2000093676000012
-2000093676000015-2000093676000014
2000093676000016بصورت الکترونیکی اقدام نماید.

زمان انتشار درسایت:1400/06/20
مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: 25 / 6 / 1400

آخرین مهلت شرکت در مزایده:1400/07/06
مبلغ شرکت در مزایده:  5 درصد قیمت پایه

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات 
مراحل  کلیه  و  میباشد  دولت  الکترونیکی 
اسناد  ودریافت  خرید  شامل  فرآیندمزایده 
مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ارسال 
بودن  برنده  وضعیت  از  واطالع  پیشنهادقیمت 
پذیر  امکان  طریق  این  از  محترم  گران  مزایده 

است. 
2.کلیه  اطالعات مورد  اجاره شامل مشخصات، 
شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عموم سامانه 
مزایده، قابل مشاهده، بررسی و  انتخاب می باشد.

3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست 
جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(
راهبری  و  پشتیبانی  مرکز  شماره02141934  به 

سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام استان ها، درسایت 
)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل 

مزایده گر موجود است.

آگهی مزایده
)نوبت دوم(

خبرخبر
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران گفت: پیش از 
این اتاق تعاون عهده دار ساخت 100 هزار واحد مسکونی 
نــزدیــک بــه شهرک های صنعتی یــا محل های تجمع 
واحدهای صنعتی برای کارگران بود که با توجه به وعده 
ساخت یک میلیون مسکن در سال، تصمیم گرفته شد 

این رقم به 200 هزار واحد مسکونی تغییر کند .

به گزارش ایرنا وی افزود: منابع ساخت و ساز مسکن 
در بانک مسکن متمرکز اســت و مــا تصمیماتی در 
این حوزه در شــورای پول و اعتبار گرفته ایم که میزان 
وام مسکن افــزایــش یــابــد. طبق تــوافــق بــا استفاده 
از منابع ایــن وزارتــخــانــه در بانک مسکن ۳00 هــزار 
واحــد مسکونی در مــدت چهار ســال آیــنــده ساخته 

می شود. مصالح مــورد نیاز بــرای ایــن گونه ساخت و 
سازها سبب رونــق صنعت ساختمان کشور خواهد 
شد. بسیاری معتقدند ساخت یک میلیون مسکن 
در ســال سخت اســـت، مــن نیز معتقدم راه آسانی 
 در پیش نداریم امــا اگــر اجماع و همت عملی باشد 

غیرممکن نیست.

ساخت 200 هزار مسکن 
 برای کارگران
 واحدهای صنعتی

 قیمت  
موتورسیکلت 

   باجاج مدل باکسر 98
 150 سی سی

4۳,000,000 تـومـان

 FX150 گلکسی اس وای ام مدل   
149 سی سی

۵۵,۹00,000 تـومـان

RD  125 احسان مدل   
125 سی سی

۳4,۶00,000 تـومـان

   بنلی مدل وی زد 1400
125 سی سی

4۸,000,000 تـومـان

   بنلی مدل اس سال 1400
180 سی سی

۶۷,000,000 تـومـان

 NA180 گلکسی اس وای ام مدل   
183 سی سی

۶۳,200,000 تـومـان

شنبه 27 شهریور ۱4۰۰    ۱۱ صفر ۱443   ۱8 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9625

- - - - - - - - -



   برگزاری 
کنسرت 
مشترک 
علیرضا قربانی 
با عالیم قاسم اف    
علیرضا قربانی، 
خواننده موسیقی 
ایرانی شامگاه 
پنجشنبه بیست 
و پنجم شهریور 
ماه از برگزاری یک 
کنسرت مشترک با 
عالیم قاسم اف در 
شهر قونیه خبر داد.

این کنسرت با 
همراهی هنرمندان 
گرانقدر از 
کشورهای ایران 
و آذربایجان و 
همزمان با سالگرد 
میالد موالنا برگزار 
می شود.

ــردم کتاب  ◾ ــ ــزاره »م ــ ایـــن گ
شعر نمی خرند« کــه ایــن روزهــا 
خیلی تکرار می شود را قبول دارید 

یا نه؟
ــا را که  ــ ــزاره هـ ــ ــن گـ ــ ــن ایـ ــه، مــ ــ نـ
ــردم کــتــاب نــمــی خــرنــد، کتاب  مـ
نمی خوانند، کتاب به هم امانت نمی دهند قبول 
ندارم. چون خودم در جایی هستم که داریم تند تند 
به کتاب ها مجوز می دهیم. دست کم در واحد کودک 
و نوجوان که خودم هستم، وضعیت این گونه است. 
در نمایشگاه کتاب به دلیل شغلم هر روز از صبح تا 
شب در نمایشگاه بــوده ام و دیــده ام که مردم کتاب 
شعر می خرند. مثالً در نشر مروارید دیده ام که مردم 
گزینه های شعری را که این انتشارات منتشر کرده 
است، می خرند. در نشر نیماژ دیــده ام که مردم به 
خرید کتاب های شعر برای مثال مجموعه ترانه های 
حسین صفا چقدر عالقه مندند. در نشر نگاه و 
چشمه دیده ام که مردم کتاب های شعر این ناشران 
را می خرند و دیــده ام که مــردم بــرای امضا گرفتن از 
شاعرانی مانند فاضل نظری صف می کشند. من در 
جاهای مختلف دیده ام مردم کتاب شعر می خرند 
و می خوانند و در فضای مجازی هم می بینید که 
مردم شعرهایی را از داخل کتاب های شعر انتخاب 
می کنند و در کانال هایشان می گذارند و در گروه های 
مختلف، شعرها خوانده می شود و پسند و نظر مردم 
را به خود جلب می کند. باالخره همه این ها نشان 

می دهد که شعر خواننده دارد.

ممکن است برخی شاعران به برند تبدیل شده  ◾
باشند یعنی بعضی شاعران خاص خریدار داشته 
باشند اما مجموعه شعر به صــورت کلی مــورد اقبال 

واقع نشود.
این مسئله مختص امروز نیست. در دهه های قبل 
هم بوده است. همان دهه 40 که اوج شعر معاصر هم 
بوده است، مردم که همه شاعران را به یک نسبت 
نمی خوانده اند. مردم مجموعه های اخوان، شاملو و 
محمد زهری را می خریده اند ولی کتاب همه شاعران 
را که نمی خریده اند. کسانی که مطبوعات آن دوره را 
ورق زده اند، می دانند که مثالً مجله سپید و سیاه و 

فردوسی در آن دوران 2 هزار شاعر را به جامعه معرفی 
کرده اند اما از این تعداد چند نفر را می شناسیم؟ 
شاعران امروز شاید به زحمت 100 نفر از این تعداد را 
بشناسند. در کشورهای خارج هم از کسانی که اهل 
ادبیات بوده اند و به آن کشورها رفت و آمد داشته اند، 
شنیده ام که وضعیت همین است. این گونه نیست 
که مثالً در چین با بیش از یک میلیارد نفر تیراژ کتاب 
شعر خیلی عدد بزرگی باشد یا در فرانسه که مهد 
ادب و هنر لقب گرفته است، همه شاعران با اقبال 
روبه رو شوند. همان جا هم شمارگان کتاب خیلی از 
شاعران، همین هزار و زیر هزار است. مردم معموالً به 
سراغ شاعری می روند که از او سابقه ای دارند، شعری 
از او خوانده اند و خوششان آمده و می خواهند کتابش 
را تهیه کنند و دیگر شعرهایش را هم بخوانند یا در 

اینترنت کارهایش را به صورت پی دی اف پیدا کنند 
یا در فضای مجازی شعرهایش را جست وجو کنند. 
اصالً قرار نیست همه کتاب هایی که منتشر می شود، 
دیده شود و همه شاعرانی که کتاب چاپ می کنند، 
کتاب هایشان به چاپ چندم برسد و پرفروش شود. 
در هیچ حوزه دیگری هم چنین چیزی وجود ندارد. 
در حوزه رمان که پراقبال ترین ژانر ادبی است مگر 
همه رمان ها دیده می شود و پرفروش می شود؟ مگر 
همه رمان ها هزارتای چاپ اولش به فروش می رسد. 
تــازه خیلی از رمان ها با تیراژ های 300تایی و حتی 
100تــایــی منتشر می شود امــا به فــروش نمی رسد. 
300تا از آن منتشر می کنند و پس از چند سال که 
فروش نمی رود، مجبور می شوند کنار خیابان انقالب 
آن را با قیمتی بسیار کمتر از پشت جلد بفروشند. 

در این نکته که ناشران اقبال چندانی به انتشار کتاب 
شعر ندارند، جای هیچ بحثی نیست ولی اینکه مردم 
کمتر شعر می خوانند اتفاقاً درست نیست و شعر به 
خاطر ماهیت کوتاه و قابلیت دست به دست شدن 

در فضای مجازی مورد توجه بیشتر است.

چرا ناشران به انتشار مجموعه های شعر اقبال  ◾
ندارند؟

ناشران به شعر محمدعلی بهمنی و هر شاعری که 
بدانند کتابش به فروش می رسد، اقبال دارند. شما 
رمان هم ببرید پیش ناشر، ناشر شاید بدون اینکه 
حتی کتاب را برای بررسی به کارشناس بدهد آن را رد 
کند؛ چرا که می گوید من می خواهم کتابی را منتشر 
کنم که از فروشش مطمئن باشم. ژانرهای دیگری 
مثل ادبیات نوجوان که در آن اسم مهم است، همین 
گونه است. اگر من ناشر ادبیات نوجوان باشم و فرهاد 
حسن زاده برایم کتاب بیاورد حتماً چاپش می کنم 
اما یک نویسنده ناشناس اگر برایم کتاب بیاورد، 
منتشرش نخواهم کرد چون در نهایت می خواهم 
کتابم به فروش برسد. خیلی از کتاب ها در کتابخانه 
شخصی ما از همان دهــه 40 اســت که در صفحه 
دومش آمده این کتاب با پول شخصی مؤلف یا با 

حمایت فالن فرد، منتشر شده است.

یک دلیل بــرای اینکه گفته می شود کتاب شعر  ◾
فروش نمی رود این است که فضای مجازی از شعر پر 
شده است و وقتی مردم به رایگان به شعر دسترسی 

دارند، دیگر چرا باید کتاب بخرند؟
این را رد نمی کنم اما یک چیز دیگر هم می بینم. یک 
شاعری هست که مدت هاست از او شعری ندیده ام 
اما در یک کانالی چند شعر از او می بینم و با خودم 
می گویم این شاعر هنوز کار می کند پس بروم ببینم 
کتاب جدیدی دارد یا نه. حتی شاعری هست که 
اصالً نمی شناسمش اما وقتی شعرش را در فضای 
مجازی می خوانم، به ایــن نتیجه می رسم که چه 
شاعر خوبی است و عالقه مند می شوم کتاب های 
دیــگــرش را هــم بــخــوانــم. شــایــد حتی جست وجو 
کنم و کتابش را در بازار هم پیدا نکنم اما باالخره به 
خواندن شعر او عالقه مند شده ام. پس فضای مجازی 

موجب می شود مخاطبی که به شعر عالقه دارد، به 
دنبال کتاب برود. اینکه گفته می شود چون شعر در 
فضای مجازی دیده می شود، پس مخاطبان دنبال 
اینکه کتاب شعر بخرند، نخواهند رفت مربوط به 
مخاطب عام شعر است. این مخاطب عام قبالً هم 
کتاب نمی خریده است ولی مخاطب خاص شعر که 
کاری به این چیزها ندارد. او کتاب می خریده و باز هم 
می خرد. مثالً اگر امروز مجموعه ای از بهمنی منتشر 
شده باشد حتی اگر برخی شعرهایش قبالً در فضای 
مجازی منتشر شده باشد، مخاطب حرفه ای شعر 
حتماً کتاب او را می خرد و صبر نمی کند شعرهای او 

کم کم این ور و آن ور منتشر شود.

شاید مسئله این است که شمار این مخاطبان  ◾
خاص این قدر کم است که برای شاعران سرمایه گذاری 

روی آن ها صرف ندارد.
خب خود شاعران خاص هم کم هستند اما اگر یک 
روز به یک کتاب فروشی سر بزنید، می بینید قفسه های 
کتاب شعر و استقبال از آن هــا در واقعیت چگونه 
است. من یک بار دنبال یک نمایش نامه و فیلم نامه 
می گشتم. تصور من این بود که فیلم نامه در بازار خیلی 
کم است اما وقتی به کتاب فروشی چشمه کریمخان 
رفتم، چند قفسه نمایش نامه و فیلم نامه داشت 
که خودم 10 فیلم نامه خریدم. رفتم آن سر خیابان و 
در کتاب فروشی انتشارات نگاه هم دیدم چه تعداد 
نمایش نامه دارند. نمایش نامه ژانری است که احتماالً 
ما فکر می کنیم کتاب ها و خوانندگانش کم باشد اما در 
واقعیت این گونه نیست. شعر که جای خود را دارد. 
وقتی به کتاب فروشی ها می روم می بینم در قفسه های 
فروش کتاب های شعر زیادی هست و همین نشان 
می دهد که خریدار و مخاطب دارد. شاید نسبت به 
آن دوره ای در سال 57 که کتاب شفیعی کدکنی با تیراژ 
50 هزار نسخه منتشر شده است کمتر شده باشد اما 
هست. یک نکته دیگر هم هست که دست شاعران 
برای مخاطبان حرفه ای رو شده چون قبالً کارهایشان 
را خوانده اند. در رمان و داستان هم همین است. طرف 
چندین دهه است همه گونه دارد شعر می گوید پس 
مخاطب با خودش می گوید چه نیازی است که بروم 

کتاب شعرش را بخرم؟

گفت وگو با »هادی خورشاهیان« در روز شعر و ادب فارسی

می  گویند مردم کتاب شعر 
نمی خرند، قبول ندارم

یادیاد

راز جاودانگی و مانایی  نام استاد »شهریار«
محمد طاهری  خسروشاهی، پژوهشگر در خصوص راز 
جاودانگی و مانایی نام استاد شهریار، گفت: اگر گواهی آمار 
و ارقام حوزه نشر را بپذیریم در میان شاعران دوره بیداری، 
شهریار از نظر آوازه و محبوبیت، همانندی ندارد. او برخالف 
بسیاری از گویندگان معاصر که اغلب در سال های پایانی 
حیات شاعری به شهرت رسیده اند، از همان دوره جوانی 

همواره بلندآوازه زیسته و هرگز گستره نفوذ مردمی اش در 
فراز و فرود رخدادها و دگرگونی ها، کاستی نگرفته است. بر 
این موقعیت ممتاز شاعری، باید آوازه بلند او در آن سوی 
مرزها را هم اضافه کــرد. به گــزارش فــارس، وی افــزود: نام 
شهریار، نه تنها در جغرافیای وسیع شعر فارسی بلکه در 
میان ترک زبانان جهان به ویژه ترکیه و قفقاز هم آشناست. 

راز عمده محبوبیت شهریار که البته خود شگفت داستانی 
در طول تاریخ ادبیات این سرزمین است، در همین نکته 
نهفته است که او در هر دو زبان فارسی و ترکی شاهکار 
آفریده است. گذشته از غزلیات شورانگیز فارسی با انتشار 
منظومه »حیدربابا« به زبان مادری شاعر، حادثه ای مهم 
در ادبیات آذربایجان رخ داد؛ شاعری که پیش از این توانایی 

خود را در سرودن انواع شعر فارسی، اثبات کرده بود، حاال 
کوه بی نام و نشان حیدربابا را ورد زبان ها ساخته و قله آن را 

بر سرفرازی سهند و سبالن برتری داده است.
استقبال های گسترده از حیدربابا و ترجمه های متعدد آن 
به زبان های مختلف، گوشه ای از محبوبیت فرامنطقه ای 

شاعر این منظومه است.

خبر

رونمایی از 
10 کتاب 
شعر شاعران 
فارسی زبان 
همزمان با روز 
ملی شعر

همزمان با روز ملی 
شعر و ادب، نشر 
شاعران پارسی زبان 
10 مجموعه شعر تازه 
از شاعران افغانستان، 
تاجیکستان، هند 
و ایران را در دهلی نو 
منتشر می کند. علیرضا 
قزوه، مدیر نشر شاعران 
فارسی زبان گفت: 
تاکنون در چندین دهه 
گذشته چنین اتفاق 
مبارکی نیفتاده بود. 
از بین شاعران ایران 
پیشتر آثار شاعرانی 
چون رضا اسماعیلی، 
محمدحسین 
انصاری نژاد، 
عبدالرحیم سعیدی راد، 
نغمه مستشار نظامی، 
مرضیه فرمانی، 
مرتضی حیدری 
آل کثیر، مجتبی حاذق 
و عمادالدین ربانی را 
منتشر کرده بودیم و در 
هفته پیش رو کتاب های 
شاعرانی چون استاد 
محمدجواد محبت، 
هادی منوری، شعبان 
کرم دخت، محمود 
اکرامی و فریبا یوسفی 
منتشر خواهد شد.

  آرش شفاعی     امروز روز شعر و ادب فارسی است و 
یکی از پرسش های مهمی که در این روز مطرح می شود این 
است که »چرا مردم کتاب شعر نمی خرند؟« مرجع و منبعی 

که این پرسش را در ذهن من به وجود آورده بود، صحبت ها، 
درددل ها و شکایت های پرتعداد شاعران از نفروش بودن 

مجموعه های شعر بود. وقتی این پرسش را با هادی 
خورشاهیان، شاعر و داستان نویس که خود از دست 

اندرکاران امور مربوط به انتشار کتاب در وزارت ارشاد است 
در میان گذاشتم، پاسخ های او ذهنیت مرا به هم ریخت.

هادی خورشاهیان متولد 1۳۵۲ است. او از جمله شاعران 

و نویسندگانی است که هم در حوزه  ادبیات کودک و نوجوان 
فعالیت دارد و هم در حوزه  ادبیات بزرگساالن. از او تاکنون 

بیش از 80 جلد کتاب در زمینه های مختلف ادبیات منتشر 
شده است.
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و هنر فرهنگ 

هادی خورشاهیان
 شاعر و داستان نویس

نخستین دیــدار رئیس جمهور و هیئت دولت 
سیزدهم با رهبر انقالب در ششم شهریور از نظر 
تعداد موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت، آن 
را در جایگاه یک دیدار خاص در طول سال های 
اخیر قرار می  دهد. اهمیت بازسازی انقالبی و عقالنی فرهنگ 
و ساختارهای فرهنگی از جمله محورهای مهم این دیدار بود. 
رهبر انقالب در این بخش از سخنان خود مسئولیت های 
کالن مهمی را متوجه بخش های فرهنگی دستگاه اجرایی 
دانستند. پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR به همین 
مناسبت در گفت وگو با دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت سیزدهم به بررسی برنامه های 
این وزارتخانه بــرای تحقق اهــداف کالن انقالب اسالمی در 
حوزه فرهنگ پرداخته است که در ادامه به مهم ترین مباحث 

مطرح شده در این گفت وگو می پردازیم. 
دکتر محمدمهدی اسماعیلی در ابتدای این گفت وگو در 
پاسخ به این پرسش که آیا شرایطی وجود دارد تا بخشی از 
وظایف این وزارتخانه توسط جریان های جوان انقالبی خارج 
از دولت راهبری شود، گفت: پس از فتنه ۸۸ و اتفاق هایی که 
رخ داد و از ابتدای دهه  ۹0 رهبر انقالب موضوع جنگ نرم و 
مواجهه غرب و دشمنان با ما را مورد تأکید بیشتر قرار دادند. 
وقتی این تحرک اتفاق افتاد، ما شاهد فعال  شدن جریان های 
مردمی فرهنگی در حــوزه هــای هنری و مــدرن شدیم. مثالً 
در حوزه  سینما و موسیقی قبالً کارکرد این بخش ها خیلی 
کمتر یا کمرنگ بود؛ اما امروز که در آغاز کار دولت سیزدهم 
هستیم، جبهه  فرهنگی انقالب در بخش خارج از دولت به 
توانمندی هایی رسیده است که می تواند در وزارت ارشاد 

دولت با نظام حکمرانی جدید ایفای نقش داشته باشد.
در این نظام حکمرانی جدید فرهنگی، نظام های مبتنی بر 
تحوالت فعلی باید بازنگری شود. شاخصه  بازسازی در نظام 
حکمرانی فرهنگی در دوره جدید این است که تصدی گری 
از جریان دولتی به جریان مردمی واگذار می شود. این کار با 

شعار »دولت مردمی« انطباق دارد. 
اسماعیلی افــزود:  البته به این معنا نیست که این جریان 

جوان و مؤمن در داخل دولت حل شود. 
این جریان به هویت متمایزی رسیده  و باید باهویت باقی 
بماند و ایــن دولــت انقالبی و مــردمــی اســت کــه باید حــوزه  
تصدی گری خودش را به این جریان واگــذار کند. این شکل 
نوین نظام حکمرانی فرهنگی در گام دوم انقالب اسالمی 
اســـت کــه دولـــت اســالمــی بــا تــوجــه بــه رشـــد جــامــعــه  دینی 
کــه مظهرش تشکل های جــوانــان انقالبی اســـت، وظایف 

حکمرانی اش را با آن ها به اشتراک می گذارد و از ظرفیت های 
آن ها برای رشد و اعتالی نظام حکمرانی فرهنگی در جمهوری 

اسالمی استفاده می کند.

جذب اعتماد جریان انقالبی ◾
وی در خصوص جذب اعتماد جریان انقالبی و مؤمن ضمن 
ارائه راهکار توضیح داد: بی اعتمادی تقریباً نسبت به همه  
ساختارهای بروکراتیک وجود دارد. ما امروز به مدل جدیدی 
نیاز داریــم و ایــن مــدل جدید باید مبتنی بر اعتماد باشد. 
بخشی از ایــن موضوع هم کــارگــزاران جدید حــوزه  فرهنگی 
هستند. امثال بنده که در این جایگاه قرار گرفته ایم، خارج از 
ساختار دولتی آمدیم. من قرارگاه رسانه ای داشتم و در کنار 
کار دانشگاهی، کارهای جریان سازی انقالبی در حوزه رسانه 
انجام می دادم، کتاب می نوشتم و معاون مرکز اسناد انقالب 

اسالمی بودم. 
امثال بنده تا حدی با این جریان آشناییم. البته من خودم 
منتقد این وضعیت بــودم، آن را نقد می کردم و در موردش 
مطلب می نوشتم. حاال مسئول این کار شده ام. من به  دنبال 
این نیستم که این جریان  را دولتی  کنم. این خطاست و نباید 
این خطا را مرتکب شد. دولت باید خودش را چابک و سبک 
کند و ظرفیت های تصدی گری اش را به این جریان بسپارد؛ 

یعنی از این جریان برای تلطیف و تقویت فضای حکمرانی 
فرهنگی استفاد کند تا ارتقا پیدا کرده و قدرت کیفی و کمی 
آن افزایش یابد. به همین دلیل هم باید در عرصه  عمل این 

اتفاق بیفتد. 

حمایت از سلیقه  های مؤمنانه   ◾
اسماعیلی با ارائه مصادیق این اعتمادسازی ضمن اشاره به 
وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: دو سالی 
می شود که ما درگیر موضوع مــواســات مؤمنانه هستیم. 
جلوه اش در حــوزه  سینما کجاست؟! عقب تر برویم. ما در 
دهه های اخیر درگیر جنگ نرم دشمن بودیم. چند فیلم این 
موضوع را بازنمایی  کرده؟ من فهرستی دارم از اسم هایی که 
رهبر انقالب آوردند و گفتند برای این ها فیلم بسازید. البته 
بخشی از آن هــا توسط برخی از مجموعه های فرهنگی در 

سال های اخیر تولید شده است. 
اگر برخی از فیلمسازان مستقلی که در این دهه رشد کردند، 
نبودند ما فیلم هایی که بخش مهمی از اتفاق های انقالب 
را روایت می کردند، نداشتیم. مثالً تا پیش از این چند فیلم 
درباره  سازمان جنایتکار منافقین ساخته بودیم؟ ما در دوره 
جدید برنامه مان باید این باشد که نظام حمایتی و نظارتی 
خودمان را پشت سر بخش هایی قرار بدهیم تا این جریان ها 

محصوالت و اتفاقات بزرگ و نقاط عطف تاریخی را روایت 
کنند. برنامه  ما در دوره  جدید برخالف حرف هایی که می زنند، 
انقباضی نیست. ما از گرایش ها و سلیقه  های مؤمنانه و 
معتقد به جریان انقالب حمایت خواهیم کرد. ما در حوزه  
رسانه ها و رسانه های مکتوب نظام حمایتی یارانه ای داریم 
که این نظام به همه  کسانی که در آن عرصه فعالند، تعلق 
ً  وقتی می خواهیم از بیت المال هزینه  می گیرد؛ امــا حتما
کنیم، این اولویت را در نظر می گیریم که باید جریان هایی را 
تقویت کنیم که مردم و جریان فرهنگی با آن ها قرابت دارند.  

استفاده از ظرفیت های نخبگانی خارج از دولت ◾
ــر فرهنگ و ارشـــاد اســالمــی در خــصــوص اســتــفــاده از  وزیـ
ظرفیت های نخبگانی خــارج از دولــت که مــورد تأکید رهبر 
معظم انــقــالب بــود، گفت: دولــت مــردمــی، بــه همه  اهالی 
فرهنگ، هنر و رسانه کشور برای نظام تحولی در پیش رو نیاز 
دارد. به همه  آن ها با هر گرایش و سلیقه ای احترام می گذارد. 
من فکر می کنم این  قدر حرف مشترک وجود دارد و درباره  
آن هــا کــار نکرده داریــم که همه  ایــن اهالی فرهنگ و هنر را 

می توانیم زیر این چتر جمع کنیم.
 برخالف نوع القائاتی که دارد صورت می گیرد، دولت مردمی 
دولــت همه  مــردم اســت. نباید فرهنگ و هنر را بــه برخی 
برنامه های نمایشی آن هم از جنس خاص کاهش دهیم. 
همین االن بدنه ا ی عمومی از اهالی هنر گله مندند که اصالً 
دیــده نمی شوند. دولــت مردمی می  خواهد چترش را باالی 
سر همه  نخبگان، نه عده ای خاص باز کند. ما با کار ویترینی 
نسبتی نداریم. کار ویترینی مال کسانی است که می خواهند 
کار نمایشی انجام بدهند. ما کار مردمی و عمیق می خواهیم. 
همه  بخش های فرهنگی هــنــری ای کــه در معرض نابودی 

هستند، در این زمره قرار می گیرند.   

نخستین برنامه آقای وزیر ◾
اسماعیلی صحبت با هنرمندان حــوزه تجسمی و اهالی 
تئاتر را جــزو نخستین برنامه هایش عنوان کــرد و توضیح 
داد: جزو اولین برنامه هایم این خواهد بود که با هنرمندان 
تجسمی کشور صحبت کنم. یا با اهالی تئاتر که در قضیه  
کرونا آسیب زیادی دیدند، صحبت کنم؛ چراکه تئاتر ما در 
مصاف با حوزه های تصویری  مثل سینما که قدرت رسانه ای 
دارد، اغلب کمتر دیده می شود. اولویت ما این است که سراغ 
شاخه های مختلف و افراد برجسته  دیگر حوزه ها هم برویم 

که در رسانه ها کمتر دیده می شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

از سالیق مؤمنانه حمایت می کنیم 



مجمع 
 تشخیص 
با واردات 

 خودرو 
مخالف است
سیدمصطفی 

میرسلیم، عضو 
کمیسیون اصل ۹۰ 
با بیان اینکه هفته 
گذشته جلسه ای 

در مجمع تشخیص 
برگزار و با موضوعی 

که در این اصالحیه 
آمده است مخالفت 

شد، اظهار کرد: 
با تصویب این 

اصالحیه، تولید 
و بررسی های 

تحقیقاتی لطمه 
خورده و جوانان 

فعال در این حوزه 
دلسرد می شوند و در 
شورای نگهبان هم با 
این موضوع مخالفت 

خواهد شد.

حاشیه

نخستین تأثیر 
طرح واردات 

 خودرو
بر خودروهای 

داخلی

هرچند برخی از 
مدل های خودروهای 
خارجی در نخستین 

واکنش نسبت به 
آزادسازی واردات 
خودرو کمی ارزان 

شدند اما در خودروهای 
داخلی فعالً مقاومت 
قابل مشاهده است و 

 قیمت پراید همان
 ۱۵۳ میلیون تومان باقی 

مانده است. باشگاه 
خبرنگاران همچنین 
قیمت خودرو تیبا را 
۱۵۶ میلیون تومان، 

ساینا را حداکثر ۱۶۰ 
میلیون تومان و کوییک 

را نهایتاً ۱۷۳ میلیون 
تومان گزارش داده 

است. قیمت حداکثری 
سمند ۲۳۷ میلیون 

تومان، پژو ۴۰۵ معادل 
۲۲۷ میلیون تومان، 

پژو پارس ۲۷۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ نهایتاً 

۳۱۲ میلیون تومان، پژو 
۲۰۷ نهایتاً ۴۲۵ میلیون 
تومان و دنا هم حداکثر 

۳۲۵ میلیون تومان 
گزارش شده است.

درنگدرنگ

رسیدن به هدف تولید ساالنه 3 میلیون  ◾
خودرو در شرایط کنونی قابل تحقق است؟ و اساساً 
رسیدن به این هدف در افق چهار ساله چه الزام هایی 

را می طلبد؟
نعمت بخش: آنچه توسط وزیر صمت در رابطه 
با افــق ۱۴۰۴ و رسیدن تولید خـــودرو به میزان 
۳ میلیون دستگاه گفته شده در واقع جزو اهداف و سیاست های 
توسعه صنعت خودرو بود که چند سال پیش با حضور کارشناسان 
مختلف مطرح و در شورای سیاست گذاری خودرو تصویب شد. 
در عین حال به واسطه تحریم ها این مسئله در سال های گذشته 
به نتیجه نرسد و بررسی ها نشان داد قدرت خرید مردم به واسطه 
کاهش ارزش پول کشور کاهش یافته و عمالً امکان فــروش یک 

میلیون دستگاه در سال برای خودروسازان وجود ندارد.
برنامه ای که در شورای سیاست گذاری خودرو مصوب شده برای 
شرایط عــادی بــوده و نه شرایط تحریمی که ما هنوز با آن مواجه 
هستیم؛ چرا که ما به واسطه همین تحریم ها با مشکل عدم انتقال 
پول نیز دست به گریبان بوده و این ها به منزله ترمزی در راستای 
رسیدن به اهداف تعیین شده هستند. در هر حال با توجه به اینکه 
اهتمام دولت جدید بر رفع تحریم هاست امیدواریم موانع صنعت 

خودرو کشور نیز از این طریق برطرف شود.
برداشت بنده این است که رسیدن به هدف ۳ میلیون دستگاه تا 
سال ۱۴۰۴ زمانی محقق خواهد شد که ما عالوه بر تمرکز روی ساخت 
داخل که وابستگی کمتری به ارز دارد، مراوداتی هم با خودروسازهای 
برتر جهان داشته باشیم تا خودرو مشترک بسازیم و این خودروها 
را روانه بازارهای صادراتی کنیم. چنان که بازارهای فعلی ما بازارهای 

محدودی هستند.
زاوه: یکی از دالیــلــی کــه امـــروز بــا انــبــوه مشکالت 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنیم اعالم این اعداد 
و ارقــام اســت؛ شاید این اعــداد بــرای برخی قشنگ 
باشد اما بی  تردید با واقعیات اقتصادی امروز همخوانی ندارد. در 
واقع مقیاس سنجش اقتصاد یک کشور، نسبت تولید ناخالص 
داخلی به ارزش و نه حجم است. پرسش این است که اساساً تولید 
۳ میلیون دستگاه خودرو در سال کار ارزشمندی است؟ پاسخ منفی 
است؛ چون آنچه در فرایند صنعت و توسعه اهمیت دارد میزان 
ارزش افزوده ای است که تولید می شود. به نظر می رسد هدف گذاری 
اعالم شده همان اهداف وزیر صنعت قبلی )نعمت زاده( است اما آیا 
اهداف برنامه در سال ۹۴ محقق شده است؟ وقتی در ۱۰ سال اخیر 
این برنامه اجرایی نبوده چطور می خواهیم در چهار سال آن را محقق 
کنیم؟ واقعیات اقتصاد ایران این است که صنعت خودرو ما در چهار 

سال آینده، ۱۰ میلیون دالر باالنس واقعی مثبت داشته باشد.
ــودرو را  نجفی منش: پرسیدید مــی شــود تولید خـ
به ۳میلیون دستگاه رساند می گویم می شود؛ اوالً 
یک میلیون دستگاه را با حضور خودروساز خارجی 
در داخل تولید کنیم و برای ۲ میلیون باقی مانده اوالً باید مواد اولیه 
را تأمین کنیم؛ دوماً نقدینگی مورد نیاز تأمین و از ضرر خودروساز 
جلوگیری شود و نحوه قیمت گذاری در حاشیه بازار باشد نه توسط 
شورای رقابت که یک بازار رانتی ایجاد کرده است. پیش بینی شده 
است از مجموع ۳ میلیون دستگاه خودرو تولیدی در سال، یک و 
نیم میلیون دستگاه خودرو برند خارجی و یک و نیم میلیون دستگاه 
خودرو برند داخلی داشته باشد اما همه این ها مستلزم رفع موانع 

تحریمی خواهد بود.

از بین رفتن سیاست های دستوری در تصمیم گیری های کالن کشور  ◾
یکی از دغدغه های مهم این روزهای کشور است که به نظر می رسد 
دغدغه رئیس جمهور و دولت جدید نیز هست. نقش سیاست های 
دستوری را در وضعیت کنونی صنعت خودروسازی چگونه ارزیابی 

می کنید؟
نعمت بخش: خودروسازی ما باید اقتصادی باشد یعنی سودساز 
باشد و به سطحی برسد که عالوه بر باال بردن تولید، کیفیت هم باال 
برود تا بتوانیم در جهان مطرح شویم. بنده با این تحلیل آقای زاوه 
موافقم که مقیاس صنعت خودروسازی کشور ما باید بزرگ شود. 
متأسفانه با رویکردی که شورای رقابت در پیش گرفته، سال گذشته 
ایران خودرو برای فروش هر خودرو حدود ۳۵ میلیون تومان ضرر 
کرده است و سایپا هم مبلغی کمتر از این؛ یعنی با روشی که این 
شورا در پیش گرفته است عمالً رسیدن به اهداف ذکر شده میسر 

نخواهد بود. چنان که در صورت حضور خودروساز خارجی آن ها 
قبول نخواهند کرد که قیمت خودرو تولیدی آن ها را محل یا مرکز 

دیگری تعیین کند.
انتقادی که معموالً مردم نسبت به کیفیت خودروها دارند به دلیل 
همین قیمت گذاری دستوری است. مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
خودروسازی در یک بازه زمانی ۱۰ ساله چندین برابر قیمت خودرو 
افزایش پیدا کرده است. اگر عنوان می شود مثالً خودرو ۶۵۰ درصد 
افزایش قیمت داشته، فوالد که ماده اصلی تولید خودرو در کشور 
است ۲8۰۰ درصد افزایش قیمت داشته یا آلومینیوم مصرفی ۱۷۰۰ 
درصد افزایش قیمت داشته است. خب این ها مواد اولیه تولید 
خودرو هستند. نکته مهم تر این است که مقایسه افزایش قیمت 
مواد اولیه با قیمت تمام شده خودرو نشان از عقب ماندگی ۱۲۰ 

درصدی قیمت کارخانه خودرو نسبت به مواد اولیه است.
اینکه امروز شاهد هجوم برای خرید خودرو هستیم به دلیل رانتی 
است که خود به واسطه سیستمی است که شــورای رقابت در 
این باره ایجاد کرده و به همین دالیل خودروساز خودرو را  خیلی 
ارزان تر از قیمت بازار و با ضرر به فروش می رساند. ما در ابتدای 
سال با نقدینگی سرگردان ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه 
بودیم که خب این پول سرگردان وقتی به سمت بازار خودرو یا 
هر بازار دیگری هجوم بیاورد معلوم است که نتیجه چه خواهد 
بود. تصور این است که تقاضا زیاد است و تولید خودرو کم است 
در حالی که اگر قیمت ها واقعی بشود 8۰ درصد این تقاضاها از 
بین خواهد رفت و ما بیش از یک میلیون دستگاه نباید بتوانیم 
بفروشیم مگر اینکه دولــت امکاناتی بــرای خــروج خودروهای 

فرسوده ایجاد کند.

 این روزها بحث طرح آزادسازی واردات خودرو با ورود مجلس شورای 
اسالمی دوباره مطرح شده است؛ به نظر شما واردات خودرو می تواند 
از مشکالت تولید بکاهد یا به کاهش قیمت های غیرواقعی بینجامد؟

زاوه: واردات خــودرو هیچ  گاه ممنوعیت قانونی نداشته که حاال 
مجلس بخواهد قانونی برای آزادسازی آن تصویب کند. آزادسازی 
واردات خودرو در دست دولت است. اینکه دولت در این سال ها 
واردات را ممنوع کرده خالف اختیاراتش عمل کرده است. مسئله 
آزادسازی واردات خودرو یک بحث انحرافی است؛ چرا که براساس 
سیاست های کلی، اساس واردات کاال از خارج کشور، تنظیم بازار 
داخلی است که بالتبع واردات خــودرو نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. با این طرح های مطرح شده فساد در بازار خودرو بیشتر 
می شود. یعنی خرید و فروش برگه های ثبت سفارش خودرو همانند 
دوره های گذشته رونق می گیرد که این مسئله نه تنها خودرو را ارزان 

نمی کند بلکه قیمت خودرو به شکل سرسام آوری گران می شود.
با واردات خودروهای دست دوم دوباره تنها عده ای معدود توان ثبت 
سفارش خودرو را دارند. البته در گذشته هم چنین بود؛ به عنوان 
مثال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برای ثبت سفارش خودرو اقدام می کردند 
اما دسترسی تنها برای ۵۰ هزار نفر باز می شد که این افزایش فساد 
در بازار خودرو را به همراه داشت. پرسش این است با اعمال قوانین 
محدودکننده آیا تاکنون روند بازارها بهبود یافته است؟ قطعاً هر کجا 
که مصوبات بیشتر شود فساد نیز افزایش می یابد و بهای کاالها 

باال خواهد رفت.
مصوبه واردات خودرو که در مجلس مطرح است از این نظر حائز 
اهمیت است که مسئوالن سرانجام به این نتیجه رسیدند که 
واردات خودرو آزاد شود. حتی اگر مصوبه مبنی بر آزادسازی واردات 

خودرو دست دوم باشد، تا اینجای کار خوشحال کننده است. به 
هر حال با وضعیت انحصاری که در صنعت خودرو کشور ایجاد 
شده انتظار نمی رفت آزادسازی خودرو های دست دوم مورد توجه 
مسئوالن قرار بگیرد. مصوبه آزادسازی واردات خودرو های خارجی 
بی شک بازار و صنعت خودرو را از بند تولیدکننده های انحصارطلب 

نجات می دهد و آن ها مجبور به رقابت در بازار می شوند.
با اینکه گروگان گرفتن صنعت خودرو با عنوان حمایت از تولیدکننده 
داخلی توجیه می شود، اما باید بپذیریم همه تولیدکنندگان دنیا 
در شرایط رقابتی کار می کنند. رقابتی بودن بــازار منجر به نتایج و 
پیشرفت های خوبی در صنعت خــودرو می شود، بنابراین ما نیز 
ناگزیر باید وارد این راه شویم، با این توضیح که به نفع ماست نه 
به ضرر صنعت خودرو کشور. متأسفانه بازار خودرو ایران تاکنون 
گروگان تولیدکننده بوده نه تولید؛ پس درباره مصوبه مجلس می توان 
گفت دولت و مجلس تصمیم بزرگی گرفتند، یعنی نشان می دهند 
در حال عبور از برخی تصمیم های غلطی هستند که بر این بخش 
تحمیل شده است.به هر حال در مجموع می توان گفت این مصوبه 
نخستین گام رو به جلو در صنعت خودرو است، اما برای جلوگیری 
از حاشیه سازی ها و اعتراض هایی که حتماً تولیدکنندگان خواهند 
داشــت یا مــواردی که شــورای رقابت ممکن اســت ایجاد کند این 
موضوع باید از برخی جهات مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد. همان 
گونه که شورای رقابت نباید قیمت محصوالت تولید شده را تعیین 
کند، نباید درباره تعداد خودرو وارداتی هم حرفی بزند اصوالً وجود 
شورای رقابت برای انجام چنین مأموریتی مضحک است؛ چرا که 
شورای رقابت وظیفه دیگری دارد. با توجه به اینکه شورای رقابت نباید 
مسئول تعیین قیمت یا تعیین فروش خودرو باشد، پس این بند در 
مصوبه خطرناک است؛ چرا که این گونه شورای رقابت هم می تواند 

تفسیر های مختلفی داشته باشد.
نعمت بخش: بارها گفته ایم که با واردات خــودرو 
مخالف نیستیم حتی بنده در کمیسیون صنایع 
مجلس گفتم که ما را از قیمت گذاری شورای رقابت 
معاف کنید و تعرفه 8۶ درصد واردات محصوالت اعضای ما را کاهش 
دهید و تعرفه واردات خودرو را هم آزاد کنید. مردم تصور نکنند که ما 
مخالف واردات خودرو هستیم یا برای جلوگیری از واردات می رویم 
البی می کنیم که این اتفاق نیفتاد. طبق استانداردهای 8۵گانه ای که 
در کشور اجباری شده است شما هیچ خودرو زیر ۹ هزار دالر پیدا 
نمی کنید که وارد کشور کنید. آن موقع هم که واردات خودرو آزاد 
بود شما خودرویی هم قیمت خودرو تیبا یا پژو ۴۰۵ پیدا نمی کنید 
که بخواهید وارد کشور کنید چون اصالً خودرویی با چنین قیمتی 

تولید نمی شود.
نجفی منش: من مخالف واردات خودرو نیستم اشتباه نشود. من 
نظر رهبر معظم انقالب را در رابطه با واردات خودرو خدمت شما 
تکرار می کنم. ایشان فرمودند اینکه واردات سبب افزایش تولید 
داخل خواهد شد از استحکام برخوردار نیست. واقعیت این است 
که واردات فقط شامل اقشار پردرآمد جامعه خواهد شد و بخش 

عمده جامعه نفعی از واردات خودرو نخواهند برد.
بحثی که اکنون وجود دارد دو مقوله است؛ قانون اساسی و اقتصاد 
مقاومتی؛ بر اساس بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی دولت مکلف شده 
است که براساس تولید داخل برنامه ریزی های الزم را انجام دهد. 
موقعی که مبنا تولید داخل گذاشته شده است موارد دیگر بهانه 
هستند. یادمان نرود ما با کمبود ارز مواجه هستیم و اگر قرار است 
ارزی تخصیص یابد اجازه بدهند مواد اولیه ای که ساخت داخل 
نداریم بدون انتقال ارز وارد شود. بحث ما این است که به جای 
واردات خودرو، خودروساز را وارد کنیم یعنی کاری که هند و چین 
و دیگر کشورها انجام داده انــد و این موجب رشد تولید داخل هم 
خواهد شد. اکنون وارد کردن یک خودرو ۱۵ تا ۲۵هزار دالر ارزبری 
خواهد داشت اما اگر با ظرفیت داخل کشور ساخته شود هزار و 
۵۰۰ دالر ارزبری خواهد داشت. پرسش بنده این است که دغدغه 
طرفداران واردات خودرو این است که قشر توانمند جامعه خودرو 
لوکس و خودرو ارزان تر بخرند یا اینکه مردم کوچه و بازار نجات پیدا 
کنند؟  آنچه مد نظر ما باید باشد این است که اوالً خودروساز بتواند 
خودرو را با قیمتی عرضه کند که ضرر نکند یا دولت مابه التفاوت 
زیان خودروساز را متقبل شود یا دولت کاری کند که مانع باال رفتن 
قیمت دالر شود یا از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند. وقتی حجم 
نقدینگی در جامعه چند برابر می شود اما حجم کاال باال نمی رود 

خب طبیعتاً قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

هم اندیشی قدس به بهانه بررسی طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس

واردات خودرو؛ حرکت درجا یا به جلو؟
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3 گام مدنظر برای طرح واردات خودرو؛ شکستن انحصار، کیفیت محوری و نظارت بر بازار  
سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع 
مجلس شـــورای اسالمی با حضور در استودیو خبر ۲۱ 
پنجشنبه شب شبکه یک سیما دربـــاره تصویب طرح 
واردات خودرو در مجلس گفت: اکنون که این طرح مصوب 
شده و در انتظار نظر شورای نگهبان است قیمت خودروهای 
ــزش اســت و ایــن حباب از  خارجی به شــدت در حــال ری

بین مــی رود. وی تصریح کرد: این یک طرح هوشمندانه 
مشروطی است که می تواند خودروساز ما را وادار کند که 
خودرو با شرایط رقابت پذیر، صادرات محور و ارزان قیمت 
تولید کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه 
داد: مجلس و کمیسیون صنایع یک نگاه دیگری در گام های 
بعدی نسبت به کیفیت محوری و در گام نهایی نظارت در 

بازار را پیگیری می کند.
حسینی کیا خاطرنشان کرد: واردات خودرو برای عموم مردم 
آزاد است با این شرط که منشأ ارز داخلی نباشد، در ازای 
واردات باید صادرات خودرو یا قطعات خودرو داشته باشند 

و همچنین افرادی که امکان ارائه خدمات دارند.
وی با بیان اینکه قیمت خــودروهــای خارجی در کشور 

هشت برابر قیمت واقعی آن است، گفت: زمانی که قیمت 
خودروهای خارجی پایین بیاید یقین داشته باشید سایه بر 
خودرو داخلی خواهد انداخت و خودرو داخلی هم کاهش 
قیمت خواهد داشــت و گام نخست این طرح شکستن 
انحصار، گام دوم آن کیفیت محوری و گام سوم آن نظارت 

بر بازار خواهد بود.

میزگرد 
واردات خودرو

  سیداحمد موسوی      برایند اظهارات وزیر 
صمت و نمایندگان مجلس از نقش و نظر دولت در 

تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو، نشان می دهد 
در واقع دولتی ها نه تنها مخالفت جدی با از سرگیری 

واردات ندارند که با شرایطی خاص موافق واردات 

خودرو در راستای رقابتی کردن بازار نیز هستند. 
از طرح آزادسازی واردات خودرو که بگذریم رسیدن 

به تولید ساالنه 3 میلیون خودرو برای افق چهار ساله 
خودروسازی کشور برنامه ای است که به گفته فاطمی 

امین، وزیر صمت دولت برای تحقق آن دوبرنامه 

6ماهه و 2 ساله بر اساس توان داخلی در نظر گرفته 
شده است. اما پرسش مهم این است که رسیدن به 
هدف تولید ساالنه 3 میلیون خودرو چه الزاماتی 
دارد؟ و اساساً واردات خودرو به کشور می تواند از 

مشکالت تولید بکاهد یا به کاهش قیمت های غیرواقعی 

بینجامد؟ پاسخ به این پرسش ها را در میزگردی با 
حضور احمد نعمت بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان، 

فربد زاوه؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو و محمدرضا 
نجفی منش؛ رئیس انجمن قطعه سازان همگن تهران 

مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می خوانید.

دفاع روح هللا ایزدخواه  از طرح ساماندهی واردات خودرو 

طرحی که اثر روانی بازار خودرو را تعدیل می کند
روح هللا ایــزدخــواه، نماینده مــردم تهران به نمایندگی از 
کمیسیون صنایع و معادن در دفــاع از اصالحیه مصوبه 
»واردات خودرو« گفته بود: از آنجایی که بعضی رسانه ها از 
این طرح با عنوان آزادسازی واردات نام برده اند، باید بگویم 
به معنای رایجی که از آزادســازی می دانیم، ما می خواهیم 
واردات خودرو را در راستای حمایت از تولید داخل تنظیم 
کنیم و از وضعیت مبهم و اشکال آفرین فعلی دربیاوریم. 
به این آمار دقت کنید. طبق آمار مرکز آمار ایران، در ۱۵ سال 
اخیر در مجموع کمتر از ۷۰۰ هــزار خــودرو وارد شــده، در 
حالی که میزان تولید داخل ما در این مدت باالی ۱۵ میلیون 
دستگاه خودرو بوده است. به تعبیری کل واردات خودرو 
کمتر از ۵ درصــد بــازار تقاضای داخــل را پوشش داده و به 
لحاظ واردات هم کمتر از ۳ درصد واردات کل کشور بوده 
است. اثری که ما در این طرح تنظیم کرده ایم، اثر روانی بر 
بازار خودرو است. اکنون در داخل کشور خودروهای خارجی 

بعضاً تا هشت برابر نــرخ جهانی در حــال معامله 
است. چرا؟ چون قاعده و قانون برای واردات خودرو 
نگذاشته ایم. ایراد شورای نگهبان در مجلس دهم 
این بود که با بند هشتم و نهم سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. ما دقیقاً ایــن را 
در این طرح لحاظ کــرده  و گفته ایم سقف واردات 

خـــودرو مــحــدود اســت تــا جایی کــه کمبود عرضه و 
تقاضا در داخــل کشور داشته باشیم. اگر 

تولید داخــل تقاضای مؤثر را جــواب 
داد که حرفی باقی نمی ماند ولی اگر 
ــدازه ای کــه کمبود  ــ ــداد بــه ان جــواب ن
تقاضا در کشور داریم هر ۶ ماه یک 
بــار شـــورای رقــابــت سقف واردات 
خودرو را اعالم کند. اثر روانی این 
طرح بر بازار خودرو بسیار مثبت 
خواهد بود و در راستای حمایت 
از داخـــل نــیــز هــســت و موجب 

می شود خودروساز داخلی تکاپو 

و تالش کند تا میزان تولید خودش را افزایش بدهد تا بتواند 
با واردات رقابت کند.

ــراد شــورای نگهبان درخصوص نظام  بحث مهم بعدی ای
تأمین مالی بود تا بر منابع ارزی کشور فشاری وارد نشود، ما 
در این طرح تأکید کرده ایم واردات خودرو نباید تعهد ارزی 
بــرای کشور ایجاد کند به تعبیری یا از محل ارز صادراتی 
باشد یا از محل ارز بدون منشأ و ارزش اشخاص و امثالهم 
تأمین شود. بنابراین ما در اینجا ایراد دوم شورای نگهبان 
ــم. آمــاری وجــود دارد که گفته می شود  را نیز جــواب داده ای
حدود ۲۰ میلیارد دالر ارز نزد خانواده ها و اشخاص وجود 
دارد که این ها به جای اینکه به ترکیه برود و به آپارتمان و 

امثال این ها تبدیل شود، در راستای صنعت کشور بیاید. 
ما نیز مدافع تولید خودروهای جدید و خودروهای برقی و 
امثالهم هستیم و پارسال در کمیسیون بازدیدهای متعددی 
از شرکت مپنا و دیگر سازندگان داشتیم. ما در این ماده 
بحث الــگــوی مصرف را نیز دیــده ایــم و گفته ایم که 
خودروهای وارداتی باید مصرف سوخت B به باال 
و کیفیت سه ستاره به باال را داشته باشد و این را 
نیز لحاظ کردیم. وزیر صنایع جناب آقای فاطمی 
ــود مــا بـــرای واردات برنامه  امــیــن نیز کــه گفته ب
نداریم، حرف درستی است؛ چرا که وزارت صمت، 
وزارت تولید است و باید تولید را افزایش بدهد 
که در برنامه وزیــر نیز آمــده بــود و 
قــرار اســت ۱۰۰ هــزار خــودرو در 
همین ۶ ماه افزایش بدهند و 
در سال های آینده نیز بیشتر 
و مــا نــیــز مــی گــویــیــم واردات 
خـــــودرو بـــه نــحــوی تنظیم 
شود که بازار داخل ملتهب 

نشود. 
ــرح به  ــــن طــ ان شــــــاءهللا ای
سرعت اثر مثبتی بر بازار 

خواهد داشت.



 طب سنتی 
 برای ما 
. ارزشمند است

به گزارش وبدا، 
بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت گفت: 
در حال حاضر 
هشت دانشکده طب 
سنتی در کشور 
فعال هستند؛ به 
طب سنتی علمی، 
آکادمیک و مبتنی 
بر مستندات، 
اعتقاد کامل داریم. 
طب سنتی از این 
نظر که موجب 
تقویت سیستم 
ایمنی بدن و بهبود 
تغذیه می شود، 
برای ما ارزشمند 
است بنابراین 
دانشگاه های علوم 
پزشکی نیز باید به 
این حوزه توجه 
ویژه ای داشته 
باشند.

ــدق    ــصـ مـــحـــمـــود مـ
مــحــدودیــت هــای تـــردد شبانه 
ــدف ســرعــت بخشیدن  ــا هــ بـ
بــه واکــســیــنــاســیــون لــغــو شــد؛ 
ــــن خــبــر را یــکــشــنــبــه هفته  ای
ــیــرضــا رئــیــســی،  گــذشــتــه عــل
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعــام کرد 
اما دو روز بعد و درحالی که بسیاری از رانندگان 
 با استناد به این خبر در خیابان ها تردد می کردند 
ســـردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به خبرگزاری فارس 
گفت: هیچ اباغیه ای در مورد لغو طرح منع تردد 
شبانه به این پلیس اباغ نشده و هر زمان اباغیه 

واصل شود قابل اجراست. 
از سوی دیگر احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه 
جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا از 
ادامه منع تردد شبانه تا رسیدن به شرایط بهتر و 
کاهش تعداد بیماران کرونایی خبر داد؛ موضوعی 
که ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت 
کشور هم آن را تکرار کرد و گفت: مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا در مورد منع تردد شبانه تغییری 

نکرده است.
باتکلیفی مردم در ماجرای اجرا یا اجرا نشدن 
مصوبه »لغو ممنوعیت تردد شبانه در شهرهایی 
که در آن ها واکسیناسیون شبانه  انجام می شود« 
در حــالــی اســت کــه هــم وزارت بــهــداشــت، هم 
وزارت کشور و هم نیروی انتظامی عضو ستاد 
ملی مقابله با کرونا هستند و در جلسات آن 
حضور دارنــد و در تصمیم گیری های آن ایفای 
نقش می کنند؛ پس این ناهماهنگی و این همه 
اصــرار برای ادامــه طرحی که بسیاری معتقدند 
تأثیری در کاهش زنجیره انتقال کرونا نداشته 

برای چیست؟ 

ستاد کرونا فاقد سازماندهی دقیق است  ◾
یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس در پاسخ به قدس می گوید: سیاست گذاری 
در حوزه کرونا در همان ابتدای کار با یک ناهماهنگی 
همراه بود و هنوز هم ادامه دارد. این درحالی است 
که وقتی ستاد کرونا تصمیمی می گیرد باید برای 

همه افراد زیرمجموعه قابل اجرا باشد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون متبوعش به وزیر 
بهداشت توصیه کــرده بود با شبانه روزی کردن 
مراکز واکسیناسیون روند واکسیناسیون را شدت 
بخشد، می افزاید: اما مانع اصلی ممنوعیت تردد 

شبانه مطرح بود چون رانندگان جریمه می شدند. 
از سوی دیگر دسترسی به مراکز واکسیناسیون 
سخت بود. بنابراین با پیشنهاد ما لغو اجرای طرح 
به تصویب ستاد مقابله با کرونا رسید اما اینکه 
حــاال وزیــر کشور حــرف دیگری می زند یا پلیس 
 چیز دیگری می گوید خاف مصوبه این ستاد و 

خاف قانون است.
وی می گوید: وزیر کشور دبیر ستاد کروناست، 
پــس دیــگــر نــیــازی بــه ابـــاغ آن نیست چــون در 
خــود ستاد پایان ممنوعیت تــردد شبانه اعام 
ــن تــصــمــیــم اجــــرا نــمــی شــود  ــ ــده و ایــنــکــه ای شــ

ــا  ــرونـ ــاد مـــقـــابـــلـــه بــــا کـ ــ ــت ــان مــــی دهــــد ســ ــــشــ  ن
سازماندهی دقیق ندارد. 

دالیل وزارت کشور و پلیس قانع کننده نیست  ◾
محمدعلی محسنی بندپی، عضو دیگر کمیسیون 
بهداشت و درمـــان مجلس نیز چنین نگاهی به 
ماجرا دارد و به قدس می گوید: ما شاهد ناهماهنگی 
بین دستگاه های اجرایی برای مقابله با این ویروس 
مهلک هستیم وگرنه رهبر معظم انقاب به صراحت 
فرمودند مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
ایشان هم قابل اجراست امــا اینکه وزارت کشور 
می گوید تا رسیدن به شرایط بهتر، منع تردد ادامه 
دارد و یا پلیس عنوان می کند این مصوبه هنوز به آن ها 
اباغ نشده، قانع کننده نیست. این موضوع نشان از 
ضعف هماهنگی دارد که یا به خود ستاد مقابله با 
کرونا برمی گردد که مصوبه اش را به دستگاه ها اباغ 
نکرده، یا متوجه پلیس است که پس از اطاع از خبر 
از وزارت کشور استعام نکرده تا تکلیفش را بداند و 
مصوبه را اجرا کند. از سوی دیگر در ستاد مقابله با 
کرونا عاوه بر وزارت کشور، پلیس هم عضویت دارد 
بنابراین پلیس دیگر نیازی به اباغ مصوبه این ستاد 

توسط وزارت کشور ندارد. 

حقوق مردم ضایع می شود ◾
سردار محمد رضا مهماندار، فرمانده سابق پلیس 
راهــور کشور هم با اشــاره به اینکه لغو ممنوعیت 
تردد شبانه تصمیم ستاد ملی مقابله با کروناست، 
می گوید: فرمانده نیروی انتظامی در ایــن ستاد 
عضویت دارد بنابراین هر طرحی که به تصویب 
برسد به مفهوم اباغ رسمی آن است و دیگر نیازی 
به اباغ کتبی آن به پلیس نیست و باید اجرا شود، 
اما نکته ای که وجود دارد حقوق مردم است یعنی 
االن مردم به استناد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 

تردد می کنند و من نمی دانم پلیس چگونه می تواند 
این رانندگان را اعمال جریمه کند؟ در میان این 
تعارض بین دستگاهی حقوق مردم ضایع می شود.

وی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه آیــا اجــرا نشدن 
مصوبه لغو ممنوعیت تردد شبانه این شائبه را که 
پلیس تمایلی به اجرای مصوبه ستاد ندارد تقویت 
نمی کند، می گوید: اجــرای این طرح بــرای پلیس 
بسیار سخت اســت؛ یعنی کنترل و شناسایی 
خودروهای متخلف و جریمه کردن آن ها مشکاتی 
به همراه دارد. ضمن اینکه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، حواشی و استثناهای طرح را به خوبی ندیده 
که این موضوع در بحث فرهنگ ترافیکی موجب 
بی نظمی در رفتار رانندگان و ترویج بی توجهی به 
مقررات راهنمایی و رانندگی می شود. بنابراین 
به نظر می رسد پلیس باید راغب باشد منع تردد 

شبانه هرچه زودتر پایان یابد.

به ما گفته اند مصاحبه نکنید ◾
ــور ناجا هم  یــک مقام مسئول و آگـــاه پلیس راهـ
بــه قــدس مــی گــویــد: بــه مــا گفته اند در خصوص 
محدودیت ها و ممنوعیت های کرونایی مصاحبه 
نکنید و اگر هم خواستید چنین کنید، بگویید ما 
مجری قانون و مقررات هستیم و هر قانونی تصویب 
و اباغ شود آن را اجرا می کنیم. بنابراین در ماجرای 
پیش آمــده هر سؤالی داریــد فقط از وزیــر کشور و 
آقای ذوالفقاری بپرسید چون آن ها هستند که در 

این خصوص سیاست گذاری می کنند. 
او عضویت پلیس در ستاد ملی مقابله با کرونا 
را به مفهوم اباغ مصوبات این ستاد نمی داند و 
می گوید: حضور پلیس در ستاد، تخصصی برای 
اجراست اما نیروی انتظامی زیرمجموعه وزارت 
کشور است و این وزارتخانه هر چیزی را اباغ کند 

ما آن را اجرا می کنیم. 

چرامصوبهستادملیمقابلهباکرونادربارهپایانمحدودیتآمدوشداجرانمیشود؟

بالتکلیفی ها درلغو
ممنوعیت تردد شبانه

ددستچينستچين

علی خضریان 
نماینده مجلس

با وجود اعالم رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران 
مبنی بر تأثیر نداشتن محدودیت تردد شبانه بر 

کنترل این بیماری، چه اصراری بر اجرای این 
محدودیت وجود دارد؟برخی با عنوان پرداخت 

جریمه تعیین شده شب ها به گشت و گذار 

می پردازند اما یک خانواده که بخواهد بیمار خود 
را به بیمارستان ببرد عالوه بر هزینه های درمان 

باید جریمه بپردازد. زمانی که فرمانده ستاد مقابله 
با کرونا در تهران اعالم می کند این محدودیت 

شبانه اصالً تأثیری در وضعیت کرونا ندارد چرا 

اصرار بر اجرای آن داریم.کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس باید به این موضوع ورود کند، چرا 

شهر باید در شب برای یک طبقه اجتماعی خاص 
خالی شود، باید در این زمینه تجدیدنظر شده و 

نباید بر تصمیمات اشتباه اصرار کنیم.

WWW.QUDSONLINE.IR

 حال دریاچه ارومیه خوب نیست ◾
به گزارش ایسنا وحید جال زاده، نماینده 
مردم ارومیه در نامه ای به رئیس جمهور به 
وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه اشاره 
کرد و هشدار داد: حال دریاچه ارومیه خوب نیست و 
معیشت میلیون ها هموطن در شمال غرب کشورمان 
و در حوضه آبریز آن به ادامه حیات دریاچه گره خورده 

است.

واکسن ستیزی در ایران نظام مند نیست ◾
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت به ایسنا گفت: عده ای می خواهند 
این طور جلوه دهند که واکسن ستیزی در 
کشور برنامه ریزی شده و نظام مند است و می خواهند آن 
را به مذهب ارتباط دهند؛ در حالی که علمای ما واکسن 
تزریق کردند. بنابراین واکسن ستیزی به دین ربطی ندارد، 

بلکه عده ای کاً ضد واکسن هستند.

نیاز به تخت ICU ، ۲۰ برابر شده است ◾
آرمین زارعیان، رئیس هیئت مدیره نظام 
پرستاری تــهــران بــه آنــا گفت: مراجعات 
به بیمارستان ها ۱۰ برابر شده، اما تعداد 
تخت های بیمارستانی و پرستاران همان تعداد قبل 
 ICU اســت. تعداد بیمارانی که در گذشته به بخش
بیمارستان ها مراجعه می کردند، بسیار افزایش داشته و 
نیاز به تخت ICU در بیمارستان ها ۲۰ برابر شده است.

فرضیه جداسازی ورزش و جوانان  ◾
به گزارش ایسنا، سیدحمید سجادی، وزیر 
ورزش و جوانان گفت: پیشنهاد جداسازی 
ایــن وزارتــخــانــه همچنان در حــد فرضیه 
مانده است؛ عده ای به جداسازی و تبدیل وزارتخانه به 
سازمان معتقدند و بخشی نیز بر دو وزارتخانه ای شدن 
تأکید دارند؛ رئیس جمهور نیز پذیرفته  جایگاه جوانان 

باید از حد معاونت فراتر برود.
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 بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
ایران)س��هامی  ت��اب  پش��م  ریس��ندگی 
خ��اص ( ب��ه ش��ماره ثب��ت 6184 دع��وت 
میگ��ردد تادرجلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
الع��اده ک��ه در س��اعت 10 صب��ح م��ورخ 
1400/07/08 در مح��ل قانون��ی ش��رکت 
تش��کیل می گ��ردد حضور بهم رس��انند .
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شهرداري شانديز

شهرداري شانديز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره 
شهر  اسالمي  محترم  1400/01/23شورای  181مورخ 
شانديز نسبت به اجراي پياده رو سازي خيابان امام 
رضا)ع(شانديز حدفاصل ميدان شهدا تا خيابان شهيد 
ازطريق  شانديز   شهرداري  جهت  )ارچنگ(  ماهی 

مناقصه عمومی اقدام نمايد.
شرايط تجديدمناقصه :

1- متقاضيان بايستي حداقل داراي رتبه 5 ابنيه و راه و 
ترابری از سازمان مديريت برنامه وبودجه وداراي حداقل 
اعتبار الزم در زمان برگزاري مناقصه وانعقاد قرارداد باشند.
مناقصه  تجديد  در  شركت  سپرده  مبلغ   -2
4.200.000.000 ريال مي باشد و مي بايستي طي فيش 
نقدي به شماره حساب 0204880582008 نزد بانك 
ملي شعبه شانديز بنام سپرده شهرداري شانديزواريز  
بانكي در وجه شهرداري شانديز  ويا اخذضمانتنامه 
صورت پذيرد. ضمانتنامه ها بايد به مدت 3 ماه از تاريخ 
تسليم پيشنهادها معتبر و 3 ماه ديگر قابل تمديد  باشد. 
سپرده   مبلغ  قرارداد  عقد  از  امتناع  صورت  3-در 

برندگان اول و دوم وسوم تجديد مناقصه به ترتيب به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تاريخ  از  ستاد  سامانه  طريق  از  اسناد  توزيع   .3
1400/06/21 لغايت 1400/06/31 ميباشد.

4. مهلت بارگزاری پيشنهادها  در سامانه ستاد تاپايان 
باشد. مي  مورخ1400/07/08  شنبه  پنج  اداری  وقت 

5. بازگشائي اسناد تجديد مناقصه  از طريق سامانه 
ستاد روز شنبه  مورخ 1400/07/10 ساعت 14/30در 

محل شهرداري صورت مي گيرد.
6. هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

7.ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد 
تجديد مناقصه درج شده است .

8.شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار 
است.

طريق  از  مناقصه  تجديد  برگزاری  مراحل  9.كليه 
سامانه ستاد به آدرس https://setadiran.ir انجام 
شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  گردد.  می 
فرمايند. حاصل  تماس   051-3-34283003 : تلفن 

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز
) نوبت دوم(

م���دل   PARSXU7 پ���ژو  س���واری  س���بز  ب���رگ 
30-815د77  ای���ران  پ���اک  ش���ماره   1398
ش���ماره موت���ور 124K1388020 ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CE9KH216087 به نام س���حر صدیقی  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز موتور س���یکلت روان به رنگ مش���کی 
مدل1390 به شماره تنه 9002989 به شماره موتور  
NEA 125 A 51019541 به  شماره پاک انتظامی 
67466 ای���ران 764 ب���ه مالکی���ت محم���د طالبی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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برگ س���بز خ���ودروی  پراید مدل 1388 رنگ س���فید- 
ای���ران  263ص61  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  روغن���ی 
74  ش���ماره موت���ور 2948537 و ش���ماره شاس���ی 
S1412288983071 ب���ه مالکی���ت محم���د ثابت علی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کارت ملی، کارت پایان خدمت ، بسیج فعال،
کارت موتور،کارت سوخت موتور،گواهینامه 

به نام علی اکبر حکیمی نامقی به شماره ملی 
0901881260 ازتاریخ 1400/6/20مفقود گردیده ،

 از یابنده تقاضا میگردد با شماره 09151585396 
و 09157612722  تماس حاصل نمایند.

اصل برگ س���بز خودروی س���واری هاچ بک سایپا 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 85 ای���ران 244 ص 69 به 
شماره موتور M 13/6374634 و شماره شاسی 
NAS 1073743K431100 متعل���ق به خانم زهرا 
آذری���ان مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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کارت معاینه فنی وبیمه نامه خودروی سواری پراید 
هاچ بک وکارت ملی به رنگ مش���کی روغنی مدل 
1382به شماره موتور 0059560 به شماره شاسی 
S 1442282165614 ب���ه ش���ماره پ���اک انتظام���ی 
99  475ن99 ب���ه مالکی���ت امیرخطاط���ی خوزانی 
مفق���ود گردی���ده وازدرجه اعتبارس���اقط میباش���د.
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برگ سبز خودروی سواری وانت سایپا تیپ151 مدل1399 
 M136425177رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NAS451100l4906316 و ش���ماره 
پ���اک 286ل39 ای���ران 32 بن���ام خان���م زه���را زارع 
مفق���ود  مل���ی 6519831638  ش���ماره  ب���ه  حقیق���ی 
باش���د. م���ی  س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  و  گردی���ده 
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برگ س���بز خ���ودروی  س���ایپا 11SE م���دل 1395 رنگ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظامی 513ب35 ایران 
74  ش���ماره موتور M13/5660511 و ش���ماره شاسی 
NAS431100G5877259 به مالکیت عصمت راضی 
مزویرآب���ادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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  EC7  برگ س���بز خودرو سواری  جیلی امگراند  تیپ
مدل  2013 رنگ  سفید روغنی  به شماره انتظامی 741 
د 32 ایران 12 شماره موتور  JL4G18C9ND02888و 
ش���ماره شاس���یL6T7844S4DN009319    مالکیت 
غ���ا مرضا س���لیمی بنه گز مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز کامیونت ون سیس���تم نیس���ان تیپ 
2400 ب���ه رنگ آبی روغنی مدل 1380 به ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  و   25 د   514  _  41 انتظام���ی 
 PL140C69087 و ش���ماره شاسی Z24166544Z
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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برگ سبز خودرو سواری پراید 111 مدل 1398 رنگ 
س���فید روغنی به شماره موتور M13/6309968 و 
شماره شاس���ی NAS431100K1068253 و شماره 
انتظامی 937 و 68 ایران 74 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

دفترچ���ه ثب���ت س���اعت اتوب���وس ب���ه 
ش���ماره هوش���مند 3335217 ب���ه ن���ام 
آق���ای عل���ی اصغر خس���روآبادی مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مدیریت پش��تیبانی آس��تان قدس رضوی

» مناقصه عمومی برون سپاری خدمات کپی و تکثیر« 

آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد نس�بت به برون س�پاری 
خدم�ات کپ�ی و تکثی�ر خ�ود از طری�ق مناقصه عموم�ی اقدام 
نمای�د، ل�ذا متقاضی�ان محت�رم جهت مش�اهده ش�رایط مناقص�ه و دریافت 
اس�ناد مربوط�ه می توانن�د ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقص�ات 
مراجع�ه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز یکش�نبه مورخ 1400/07/04 نس�بت به 
تحوی�ل پیش�نهادات تکمیل ش�ده، و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده اقدام 
نماین�د، ضمن�ًا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه ها بر عهده برن�ده مناقصه خواهد 

بود. شماره های تماس 05132001053 و 05132001420

خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم.

آگهی مناقصه عمومی 
) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 400/313

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 
1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین 
کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل 

اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
تلفات  کم  کیلوولت   20 ترانسفورماتور  انواع  خرید  مناقصه:  موضوع 

)عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(
تا تاریخ  از تاریخ 1400/06/27  * مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: 
1400/07/03 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 12:00 روز 
ارزیابی  استعالم  پاکات  گشایش  تاریخ  باشد  می   1400/07/18 یکشبه 
روز  ب  و  الف  پاکات  بازگشایی  و   13:00 ساعت  روز  همان  نیز  کیفی 
می  گران  مناقصه  باشد.  می   13:00 ساعت   1400/07/21 چهارشنبه 
دولت  لکترونیکی  ا رکات  تدا نه  ما سا طریق  ز  ا را  د  اسنا نند  توا
حساب  به  ریال   500.000 مبلغ  واریز  قبال  در   http://setadiran.ir
سایر  تمرکز  نام  به   0101806120009 شماره  به  صادرات  سپهر  سپرده 

درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.

بصورت  اسناد  بارگزاری  گر  مناقصه  شناخت  مالک  است  ذکر  به  الزم 
در  و  بوده  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  نقص  بدون  و  کامل 
به  اسناد  تحویل  زمان  مالک  نیز  الف(  )پاکات:  فیزیکی  اسناد  تحویل 

دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
نامه  آئین  برابر   : کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  نوع  و  *مبلغ 
ضمانتنامه  صورت  به  ریال    2.808.200.000 مبلغ  دولتی  تضمینات 
بانکی )فرآیند ارجاع کار( به نفع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به 
شماره شبا 800190000000100696938003IR حساب )بانک صادرات( به 

نام شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
 _ غربی  طالقانی  خیابان   _ بجنورد   _ شمالی  خراسان   : آدرس 
تدارکات                     امور   _ شمالی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

) تلفن 058-31777413-10( 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضـاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضـاء مدت مقرر در فراخوان واصـل می گردد، مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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کی روش: اجازه 
بدهید خودم را 

مصری بدانم
سرمربی جدید 

مصر پس از مراسم 
رونمایی خطاب به 

هواداران فوتبال در 
این کشور گفت: به من 
اجازه بدهید خودم را 
مصری حساب کنم و 

به هواداران و بازیکنان 
مصر بگویم که زندگی 

من برای شما و تیم 
ملی مصر خواهد بود.

وی با اشاره به قبول 
سرمربیگری تیم 
ملی مصر عنوان 

کرد: افتخار می کنم 
سرمربی یکی از 

بزرگ ترین و مهم ترین 
تیم های آفریقایی 

خواهم بود تا رؤیای 
105 میلیون هموطن 
مصری رابرای صعود 
به جام جهانی تحقق 

ببخشیم.

در  حاشيه

هشدار مجری 
تلویزیون 

درباره 
 کتک کاری 
در استقالل!

پیمان یوسفی گفت: با 
ادامه این روند سرانجام 

یا مربیان و بازیکنان 
استقالل مدیران را 
کتک می زنند و یا 

عکس این اتفاق رخ 
می دهد.

او تأکید داشت 
اختالف های 

استقاللی ها خیلی زیاد 
شده و قابل حل به نظر 
نمی رسد که البته نظر 

درستی هم هست حاال 
باید دید در روزهای 

آینده مدیران باشگاه 
استقالل چه تصمیمی 

در مورد کادر فنی 
می گیرند، اما اختالف 
آن ها با مدیران باشگاه 
به حدی زیاد است که 
حتی اگر صلح موقت 

هم برقرار شود دردی از 
دردهای استقالل دوا 

نخواهد کرد.
فعالً تمرینات این تیم 

تعطیل است و قرار شد 
هیئت مدیره در مورد 
ادامه فعالیت فرهاد 
مجیدی و کادر فنی 
تصمیم گیری کند.

خبرخبر
روزروز

  علیرضا بیرانوند 
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران به بهانه 

صعود تیم ملی در رده بندی فدراسیون 
جهانی، با انتشار جدول رنکینگ فیفا 
برای منتقدان اسکوچیچ خط و نشان 

کشید و گفت: ما برنده ایم! 

  میالد محمدی  
میالد محمدی پس از کش و قوس های 
فراوان در تست های پزشکی باشگاه 

آاک آتن شرکت کرد و پس از پشت سر 
گذاشتن این تست ها، به صورت رسمی 

قرارداد خود را با این تیم به امضا رساند.

  بهزاد غالمپور 
مربی دروازه بان های تیم فوتبال استقالل 

در واکنش به حمالت صورت گرفته به فرهاد 
مجیدی نوشت: مجیدی نه ارتش دارد نه 
پولی برای خرج کردن در فضای مجازی، 

دست از تخریب فرهاد بردارید.

قــرعــه کــشــی مرحله 
یــک چــهــارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا 
ــنــدی از  ــر زمــان ب ــراب ب
قــبــل تعیین شـــده، 
ــح جـــمـــعـــه در  ــبـ صـ
کواالالمپور انجام شد و پرسپولیس تنها 
نماینده ایران در این مرحله از رقابت ها 
بــایــد در عربستان بــه مــصــاف الهالل 
عربستان برود، تیمی که در مرحله قبل 
موجب حذف استقالل شد تا شاگردان 
فرهاد مجیدی با بحرانی بــزرگ روبــه رو 

شوند.
ــزارش ســرویــس ورزش، مــراســم  ــ بــه گـ
قرعه کشی در استودیو  ای اف ســی آغاز 
شد و پس از پخش تیزر مربوط به هر 
کدام از تیم ها، در حضور مدیر اجرایی 
 ای اف سی قرعه کشی انجام شد. الوحده 
و پرسپولیس نخستین تیم هایی بودند 
که از گوی بیرون آمدند تا مشخص شود 
نمایندگان ایران و عربستان باهم دیدار 
نخواهند کــرد. پس از آن برگزارکننده 
مراسم نام النصر را بیرون آورد تا این تیم 
در مقابل الوحده قرار بگیرد و تنها اسم 
باقی مانده یعنی الهالل، به عنوان حریف 
پرسپولیس انتخاب شود تا سرخپوشان 

با حریف قبلی استقالل دیدار کنند.
بــراســاس بــرنــامــه ریــزی صـــورت گرفته؛ 
مرحله یــک چــهــارم نهایی 24مــهــر در 
ریاض برگزار شود و دو تیم النصر و الهالل 
از پرسپولیس و الوحده میزبانی خواهند 

کرد. این در حالی است که سرخپوشان 
پایتخت در دو فصل اخیر هیچ بــازی 
خانگی نداشته اند و در قطر، امــارات، 
هند، تاجیکستان و حاال عربستان به 

مصاف حریفان خود می روند.
نکته مهم اینکه پرسپولیس و الهالل 
از فصل 2017 باهم روبــه رو نشده اند و 
این بازی تقابل بهترین تیم های منطقه 
غرب در سال های اخیر خواهد بود که در 
رنکینگ فوتبال دیتا بیس نیز تیم های 
اول و دوم غرب به حساب می آیند. فصل 
2017 سرخپوشان تهران و آبی پوشان 
ــاض در مرحله گــروهــی بــه تساوی  ریـ
رسیدند و در نیمه نهایی، الهالل با چهار 
گل در بازی رفت پرسپولیس را شکست 
داد و در بــازی برگشت، 2-2 بــه اتمام 

رسید.
بنا بــر اعـــالم رســمــی بــاشــگــاه الــهــالل، 
دیــدار ایــن تیم مقابل پرسپولیس در 
ورزشگاه امیر فیصل بن فهد در شهر 
ریــاض برگزار خواهد شد. ورزشگاهی 
قدیمی که در سال 1971 ساخته شده 
و نزدیک به 23 هزار تماشاگر ظرفیت 
دارد. براساس اعالم رسمی کنفدراسیون 
ــدارهــای مرحله یک  فوتبال آســیــا، دی
چــهــارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 
بــا حضور تماشاگران ســعــودی برگزار 
می شود و هواداران می توانند 60 درصد 
از ظرفیت ورزشگاه ها را پر کنند. دیدار 
دو تیم در تاریخ 24 مهر برگزار خواهد 

شد.

ــد اما  ◾ مطهری: آن هــا کلی ستاره دارن
فراموش نکنید ما پرسپولیس هستیم!

مربی تیم پرسپولیس پس از اعالم نتایج 
قــرعــه کــشــی مــی گــویــد: درســــت اســت 
الهالل ستاره های زیــادی دارد امــا تیم 

پرسپولیس هم ستاره است.
حمید مطهری درباره مصاف پرسپولیس 
برابر الهالل عربستان اظهار کرد:  پیشتر 
ــن مرحله و مصافمان با  ــاره ای ــ هــم درب
تیم های مختلف صحبت کرده بودم. ما 
باید از نظر تاکتیکی و فیزیکی خودمان 
را بــه شرایطی برسانیم کــه مقابل هر 
تیمی به خوبی بازی کنیم. برایمان فرقی 
نمی کرد برابر چه تیمی در این مرحله بازی 
می کنیم اما می دانید تیم های عربستانی 
امکانات باالیی دارند و از ساختار بسیار 
خوبی برخوردار هستند. آن ها هزینه های 
زیــادی انجام می دهند و در این بخش 
یک جنگ نابرابر در جریان اســت اما 
با این حال ما پرسپولیس و قــدرت اول 

آسیا هستیم.
او درباره ستاره هایی که تیم فوتبال الهالل 
در اختیار دارد هم گفت:  می دانیم آن ها 
ستاره های گرانقیمتی مثل موسی مارگا 
و پرییرا را در اختیار دارند و با هزینه های 
بسیار باال این بازیکنان را جذب کرده اند 
اما ما تیممان ستاره است چون از نظر 
کار تیمی فوق العاده هستیم و می توانیم 
بــهــتــریــن عــمــلــکــرد را داشــتــه باشیم. 
تــک تــک بازیکنان بــرایــمــان ارزشمند 

هستند و همه آن ها برای ما ستاره اند.

الهالل حریف پرسپولیس در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

 یحیی انتقام فرهاد را 
از سعودی ها می گیرد؟

منهای فوتبال

جام جهانی فوتسال

 تعظیم آمریكا 
برابر ستاره های ایرانی

تیم ملی فوتسال كشورمان در دومین بازی خود 
در جام جهانی از سد تیم آمریكا گذشت. در 
این بازی كه به نظر می رسید با پیروزی پرگل تر 
برای تیم ملی همراه باشد آمریكایی ها مقابل 
ستاره های ما خوب مقاومت كردند و با نتیجه 4 
بر ٢ شكست خوردند. این دومین پیروزی مردان 

ناظم الشریعه در این بازی ها بود. 
ــران حـــاال بــا 6 امــتــیــاز  در آخرین  ــ تیم ملی ای
ــود بــا  ــعــ ــه گــــروهــــی بـــــــرای صــ ــلـ ــرحـ بـــــــازی مـ
صــدرنــشــیــنــی بـــه مــصــاف آرژانـــتـــیـــن مــدافــع 
عــنــوان قهرمانی مــی رود . آرژانــتــیــن مقابل 
ــروزی رســـیـــده بـــود. ــیـ ــكــا بـــا ١١ گـــل بـــه پـ  آمــری

در این بازی که از ساعت 19:30 دیروز در شهر 
ویلنیوس لیتوانی بــرگــزار شــد، فــرهــاد توکلی، 
مهدی جــاویــد، احمد اسماعیل پــور و سعید 
احمدعباسی بــرای ایــران گلزنی کردند. هر دو 
 گل آمریکا هم توسط »گونزالس« به ثمر رسید. 
ــتــیــن ســاعــت 21:30  ــران و آرژان ــ ــازی ای کــنــد. بـ

دوشنبه برگزار خواهد شد.

 حضور بی دردسر شاگردان عطایی 
در نیمه نهایی

 ورود قاطعانه والیبال ایران 
به منطقه مدال آسیا

تیم ملی والیبال کشورمان با غلبه بر چین تایپه 
عالوه بر صدرنشینی در گروه F، به عنوان تنها تیم 
بدون شکست رقابت های قهرمانی مردان آسیا به 

مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
به گــزارش سرویس ورزش، پیش از ایــن، صعود 
دو تیم ایــران و چین تایپه به مرحله نیمه نهایی و 
جمع چهار تیم برتر قطعی شده بود و این مسابقه 
جدال مدعیان برای صدرنشینی در گروه F بود که 
ملی پوشان ایران با شکست حریف در صدر گروه 

قرار گرفتند.
تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه با اقتدار و در 
سه دست متوالی با امتیازهای 25 بر 10، 25 بر 23 
و 25 بر 11 چین تاپیه را شکست داد تا حریف تیم 

دوم گروه E در مرحله نیمه نهایی شود.
ملی پوشان والیبال ایران در دیدارهای قبلی خود در 
این رقابت ها موفق به شکست 3 بر صفر تیم های 
هنگ کنگ، تایلند، پاکستان و چین تایپه شده 
بودند تا با پنج برد متوالی و بدون واگذاری نتیجه 
حتی یک دست، به مرحله نیمه نهایی صعود کنند 

و تنها تیم بدون شکست رقابت ها باشند.
در دیگر مسابقه گــروه ایـــران )گـــروه F( تیم های 
پاکستان و کره جنوبی به مصاف یکدیگر رفتند و 
شاگردان رحمان محمدی راد 3 بر صفر به پیروزی 
رسیدند تا پاکستان در رتبه سوم این گــروه قرار 
 ،E گیرد. در دیگر مسابقه ایــن مرحله و از گــروه
تیم های قطر و چین به مصاف هم رفتند و چینی ها 
3 بر 2 قطر را شکست دادند تا صعودشان به جمع 

چهار تیم برتر قطعی شود.

وعده عطایی به مردم ایران ◾
بهروز عطایی پس از پیروزی 3 بر صفر ایران برابر 
چین تایپه و صعود به عنوان تیم صدرنشین 
به مرحله نیمه نهایی، اظهار کــرد: چین تایپه 
نسبت به تیم های که تا کنون با آن ها مسابقه 
داشتیم، عملکرد بهتری در مسابقات داشت 
و با توجه به اینکه این دیدار برای صدرنشینی 

بود، اهمیت ویژه ای برای دو تیم داشت.
عطایی تأکید کرد: در مجموع در این مسابقه 
ــا ســرویــس و دفـــاع خـــوب ویــژگــی  ــران ب ــ تــیــم ای
تهاجمی حــریــف را مــهــار کــرد و مهاجمان با 
حمالت مناسب جریان بــازی را به نفع ایــران 

حفظ کردند.
وی با یادآوری اینکه والیبال تایپه در سال های 
اخیر رشد خوبی داشته است، ادامه داد: تیم 
ملی والیبال چین تایپه در بــازی هــای آسیایی 
اندونزی به مقام سوم دست یافت، ایــران هم 
قهرمان شد، اما سومی تاپیه نشان از رشد و 

توسعه والیبال این کشور در قاره آسیا داشت.
سرمربی تیم ملی والیبال درباره مسابقه ایران 
در مرحله نیمه نهایی هم گفت: هنوز حریف 
ایران مشخص نیست، اما براساس توانمندی 
ــابــی هــای مناسب را در  حــریــف تحلیل و ارزی
اختیار بازیکنان قرار خواهیم داد تا ان شاءهللا 
با یک پیروزی دیگر به دیدار نهایی راه یابیم و 

مردم ایران را خوشحال کنیم.
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دیاباته دوباره شاگرد استراماچونی شد ◾
 حساب توییتری باشگاه الغرافه قطر به صورت رسمی 
 از عقد قـــرارداد با شیخ دیاباته خبر داد.ایـــن مهاجم
 33 ساله اهل کشور مالی، در دو فصل گذشته با پیراهن 
استقالل به میدان رفت و در لیگ نوزدهم با 15 گل زده، 

عنوان آقای گلی لیگ برتر را به خود اختصاص داد.
ــدره آ استراماچونی  دیاباته در تیم الغرافه زیر نظر آن

سرمربی پیشین استقالل بازی خواهد کرد.

جلسه مهم صدری در وزارت ورزش ◾
باشگاه پرسپولیس در زمــان مدیریت سمیعی به دنبال 
پایان همکاری با کارگزار قبلی و برگزاری مزایده برای انتخاب 
کارگزاری مناسب به عنوان اسپانسر جدید بود، اما هنوز 
اتفاق خاصی رخ نداده است. به نظر می رسد صدری برای 
رهایی باشگاه از این بن بست مالی باید اقدا م های مؤثرتری 
داشته باشد و در همین راستا به دنبال این است تا از بخش 
حقوقی وزارت ورزش پیگیر ادامه روند برگزاری مزایده شود. 

دلیل جدایی ریگی از استقالل فاش شد ◾
احمد مددی در شبکه پنجم سیما مدعی شد برای لیگ 
بیست ویکم قراردادی به ارزش 5 میلیارد تومان به عالوه 
2 میلیارد تومان هم آپشن به ریگی پیشنهاد داده بود اما 
نظرریگی چیز دیگری بود. ریگی که پیشنهاد نقد سپاهان 
ــرارداد فصل  را در جیب داشته است درخواست کرد ق
آینده او 7 میلیارد تومان باشد و آپشن هم نمی خواهد چرا 

که معموالً این آپشن ها پرداخت نمی شود!

غیبت هافبک سرشناس الهالل برابر پرسپولیس ◾
»عبدهللا عطیف« بازیکن تیم ملی فوتبال عربستان و 
تیم الهالل به دلیل مصدومیت زانو از میادین دور است. 
باشگاه الهالل روز گذشته اعالم کرد عطیف روز دوشنبه 
آینده تحت عمل جراحی قرار می گیرد. به گفته »حمد 
الصویلحی« خبرنگار نزدیک به باشگاه الهالل، عطیف 
به مدت 4 تا 6 هفته از میادین دور است و نمی تواند 

الهالل را  در دیدار مقابل پرسپولیس همراهی کند. 

سینا حسینی  افشاگری های مدیران استقالل علیه سرمربی فعلی 
استقالل در روزهــای اخیر سبب شد تا این احتمال در ذهن هــواداران 
آبــی هــای پایتخت بــه شکل جــدیــدی نقش گــیــرد کــه استقالل لیگ 

بیست ویکم را با فرهاد مجیدی آغاز نکند.
در شرایطی که پس از شکست استقالل مقابل الهالل عربستان و کنار 
رفتن از لیگ قهرمانان آسیا هواداران آبی منتظرند تا در هفته جاری دور 
جدید تمرینات این تیم بــرای حضور در لیگ برتر شــروع شــود، اصغر 
ملکیان رئیس هیئت مدیره استقالل چهارشنبه هفته گذشته با انجام 
مصاحبه ای غیرمنتظره از سناریوی احتمالی برکناری سرمربی فعلی 
استقالل پرده برداشت. ملکیان با بیان اینکه بهترین امکانات را برای 
استقالل در امارات مهیا کرده اند، از احتمال تغییر روی نیمکت این تیم 
صحبت کرده و طوری جمالت را کنار هم قرار داده تا مشخص شود آینده 
فرهاد مجیدی در این تیم نامعلوم اســت. این صحبت ها در شرایطی 
مطرح شده که استقالل برای فصل جدید لیگ برتر با نظر فرهاد مجیدی 
بسته شده و هواداران منتظر شروع مسابقات داخلی با هدایت این مربی 
هستند. از طرف دیگر یک ماه بیشتر تا شروع مسابقات زمان باقی نمانده 
و حال اینکه هیئت مدیره باشگاه چه تصمیمی درباره مجیدی خواهد 

گرفت، می تواند بر سرنوشت تیم تأثیرگذار باشد.
ملکیان در حالی این مصاحبه را انجام داده که مجیدی اکنون در امارات 
به سر می برد و قرار است آخر این هفته برای شروع تمرینات به تهران 
برگردد.از طرف دیگر جلسات هیئت مدیره استقالل معموالً سه شنبه ها 
برگزار می شود. برآیند این مسائل چنین است که اختالفات میان کادرفنی 
و مدیریت باشگاه استقالل که از ماه ها قبل آغاز شده، همچنان ادامه دارد 
و شاید کار به اتفاق های دیگری نیز بکشد. حاال مدیریت استقالل دیگر 
مثل گذشته حامی فرهادمجیدی نیست و این را می شود از مصاحبه 
ملکیان برداشت کرد. اما این سناریو زمانی تقویت شد که احمد مددی 
در برنامه تلویزیونی ورزشگاه حضور پیدا کرد و دست به افشاگری تندی 
علیه مجیدی زد، البته در کنار این افشاگری ها در خصوص نقل وانتقاالت، 
ترانسفر قایدی و علت عدم جذب اسماعیلی و مظاهری هم صحبت کرد. 
صحبت های مددی هم نشان از عمق اختالف بین کادر مدیریت و فنی 
استقالل دارد  تا حدی که مجیدی با یک استوری جنجالی از افشاگری 
در روزهای آینده خبر داد.اما این تمام ماجرا نبود، افشاگری اسماعیلی از 
چت های خصوصی مددی و مجیدی سبب شد آتش اختالفات افزایش 
یابد، از آن سو افشاگری های فکری و شکایت مجیدی از سرمربی سابق 

تنش در استقالل را به باالترین حد ممکن رساند.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید مجیدی استعفا می کند یا برکنار 

می شود چون بعید است او با این شرایط در استقالل بماند.

شهرآشوب در باشگاه استقالل

مجیدی می رود یا برکنار می شود؟! 

سوژه روز

ستارگان ورزش

ورزش7

افشین پیروانی بــا انتقاد تند 
از مدیریت فدراسیون فوتبال 
ــاره قانونی کــه بـــرای جذب  ــ درب
ــع شــده  بــازیــکــن خــارجــی وضـ
گفت: سال گذشته در این خصوص قانونی 
گذاشتند که همه تبعیت کردیم. چه اتفاقی 
می افتد که امسال قانونی گذاشته اند که فقط 
تیم ما 100 درصــد ضرر می کند؟ ما نماینده 

ایران هستیم و باید از اعتبار فوتبال 
ــاع کنیم. سرمربی تیم ما  ایـــران دف
درخواست کرد که اجازه جذب یک 
بازیکن خارجی را بدهند ولی تیم های 
صنعتی و پولدار کارشان پیش رفت 
و یکی از تیم ها هــم بازیکن و هم 
مربی خارجی گرفت. به نظر من اسم 

لیگمان را عوض کنند و بگذارند لیگ 
سرمایه داری چون رقابت با تیم های 

پولدار خیلی سخت شده است!
به گـــزارش سرویس ورزش، مدیر 
تــیــم پــرســپــولــیــس گــفــت: مگر 
خــــود فـــدراســـیـــون در پـــرونـــده 
»ویلموتس« بدهی نـــدارد؟ آیا 
اینجا آبروی فوتبال ایران نرفته 
است؟ مگر تیم ملی و تیم امید 
از مــربــیــان خــارجــی استفاده 
نمی کنند؟ فــقــط تــیــم مــا که 
می خواهد از اعتبار ایران دفاع 

کند نمی تواند بازیکن خارجی جــذب کند؟ 
فراموش نکنید که ما پرسپولیس هستیم؛ 
پرطرفدارترین تیم ایــران و آسیا و با تــالش و 
غیرت خودمان و دعای هواداران می توانیم باز 
هم کارهای بزرگ انجام دهیم. کادر فنی هم 
برگزاری دو، سه بازی دوستانه با تیم های لیگ 
برتری را در برنامه دارد. افشین پیروانی درباره 
تقابل پرسپولیس با الهالل ، گفت: فرقی 
نمی کرد در ایــن مرحله به چه تیمی 

بخوریم. 
همه تیم ها قوی و پرستاره هستند. 
در پرسپولیس هــم همه ستاره 
هستند و با جان و دلشان برای تیم 
ــازی بــا الــهــالل هم  ــازی می کنند. ب ب
شرایط خاص خودش را دارد و 

قطعاً سخت خواهد بود.
مدیر تیم پرسپولیس 
ادامــه داد: ما نزدیک 
بــه دو ســال اســت در 
ــای آســیــایــی  ــ ــازی ه ــ ب
ــان  ــودمـ ــه خـ ــانـ در خـ
ــازی نــکــرده ایــم و این  بـ
بــرمــی گــردد بــه ضعف 
فدراسیون قبلی )ایــران( 
ــتــوانــســت از حق  ــه ن کـ
فوتبال و باشگاه ها دفاع 

کند. 

ســرمــربــی پیشین اســتــقــالل 
گفت: شنیده ام هم سرمربی و 
هم خیلی از بازیکنان در اردوی 
دبــی نظم نداشتند و شب ها 
آزاد بودند که بروند و بیایند. به گزارش فارس، 
فکری اضافه کرد: غیر از این مسائل امیدوارم 
چیزهایی که شنیدم صحت نداشته باشد. 

در حالی که فکر نمی کنم شنیده های من 
دروغ یا غلط باشد. شنیدم که هم 
سرمربی و هم خیلی از بازیکنان 
در اردو نظمی نداشتند. شب ها 
آزاد بــودنــد کــه بــرونــد و بیایند. 
تیمی که برای چنین بازی مهمی 
می خواهد آمــاده شــود و چند روز 

زودتــر به اردو رفته باید از همه 
لحاظ در قرنطینه باشد 

و از نظر ذهنی، روحی 
و جــســمــی آمــــاده 

شود. 
مــن حــتــی از درون 
تـــیـــم شـــنـــیـــدم کــه 
سرمربی شب ها در 

اردو نــبــود. بازیکنان 
هــم آن طـــور کــه باید 

کنترل نشدند شاید 
گفتند ما که می بازیم، 

ــل زیــــــــاد غــصــه  ــ ــداقـ ــ حـ

نخوریم!
وی با اشـــاره به بــرخــورد زشــت و زننده برخی 
با مظلومی در فرودگاه عنوان کــرد: رفتارهای 
بی شرمانه و دور از اخالق را در فرودگاه دیدیم 
که در طول تاریخ استقالل ندیده ایم. در چشم 

پیشکسوت به او بی احترامی می کنند. 
در حالی که جوابگوی این باخت ها باید کادر 
فنی باشد نه عضو هیئت مدیره. چون 
ــه حـــرف کسی  مظلومی گــفــت مــا ب
گـــوش نــمــی کــنــیــم و خـــودمـــان بـــرای 
باشگاه تصمیم می گیریم، شاید به 
مــذاق خیلی ها خــوش نیامد. ارتــش 
ــان در فـــضـــای مـــجـــازی،  ــاش شـ ــحـ فـ
مقابل باشگاه، در فرودگاه، در تمرین 
و هــر جــایــی کــه بــتــوانــنــد دســتــرســی 
ــزود: آیا  پیدا کنند.فکری افـ
ایـــن گــســتــاخــی هــا زمـــان 
ــا خـــود  ــ ــی یـ ــویـ ــه نـ ــعـ ــلـ قـ
مظلومی یا منصوریان،  
ــارجــــی و  ــای خــ ــی هـ ــربـ مـ
حــتــی خــــود مـــن دیـــده 
می شد؟ االن بی شرمانه 
ــه هــر  ــ ــد و ب ــ ــازن ــ ــی ت مــ
ــی فــحــاشــی  ــلـ ــکـ شـ
مـــی کـــنـــنـــد. کــســی 
هـــم جـــلـــودارشـــان 

نیست. 

اعتراض تند افشین پیروانی به مدیران فدراسیون فوتبال:

لیگ برتر تبدیل به لیگ سرمایه داری شده است
حمله تمام عیار سرمربی سابق به سرمربی فعلی استقالل

آقایان شب ها در اردوی دبی نبودند! 



  از ما 
توقع معجزه 
نداشته باشید!
دبیرکل سازمان 
ملل گفت توانایی 
این نهاد برای 
میانجی گری در 
راستای تشکیل 
دولت فراگیر در 
افغانستان محدود 
است و نمی تواند از 
پس حل مشکالت 
این کشور برآید. 
آنتونیو گوترش 
با اشاره به اینکه 
طالبان هرگز پذیرای 
نقش سازمان ملل در 
کمک به تشکیل دولت 
جدید افغانستان 
نخواهد بود، ادامه 
داد: توقع معجزه 
نداشته باشید. 

خبر ــران کــشــورهــای  علوی   ســ
آمریکا،  انگلیس و استرالیا 
ــاری در  ــکـ ــمـ تـــوافـــق نـــامـــه هـ
حوزه های دیپلماتیک، امنیتی 
و نظامی در ســراســر منطقه 
هــنــد و اقــیــانــوس آرام امضا 
کردند. به گــزارش فــارس، ایــن توافق سه جانبه، 
حوزه های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی سراسر 
منطقه هند و اقیانوس آرام را زیــر پوشش قرار 
می دهد. جو بایدن طی سخنرانی در این مراسم 
گفت:  »مشارکت دفاعی با بریتانیا و استرالیا، 
سرمایه گذاری در اتحادها و نوسازی آن ها برای 
مقابله با تهدیدهاست و به حفظ توانایی های 
نظامی کمک می کند«. وی بدون توجه به افتضاح 
به بار آمده در پی فرار عجوالنه نظامیان آمریکایی 
از افغانستان و فروریختن هیمنه ادعاهای سپر 
دفاعی ایاالت متحده برای کشورهای متحدش، 
مدعی شد: »ما به دنبال حفظ امنیت و ثبات 
در اقیانوس آرام و هند هستیم. مشارکت جدید 
بــا بریتانیا و استرالیا ظرفیت مشترک بــرای 
مشارکت در قرن بیست و یکم را تقویت می کند«. 
رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه فرانسه نیز یکی 
از شرکای اصلی این گروه سه جانبه در منطقه هند 
و اقیانوس آرام است، خبر داد:  »ما به استرالیا در 
ساخت زیردریایی های هسته ای کمک خواهیم 
کرد«. اسکات موریسون نیز طی اظهاراتی گفت: 
زیردریایی هسته ای یاد شده در جریان همکاری 
نزدیک بین سه کشور در شهر »آدالیــد« تولید 
خواهند شد. بوریس جانسون نیز از این توافق 
بــه عــنــوان »یــکــی از پیچیده ترین و فنی ترین 
پروژه های جهان« یاد کرده و گفت:  »هدف این 
توافق همکاری برای حفظ ثبات و امنیت در هند و 

اقیانوس آرام است«.

 فرانسه: برگزاری جشن با آمریکا  ◾
مسخره است!

در همین حــال، امضای این توافق نامه اصــاً به 
مذاق دیگر متحدان اروپایی ایاالت متحده خوش 
نیامده و با واکنش تند آن ها روبــه رو شده است. 

وزارت خارجه فرانسه کنار گذاشته شدن توافق 
با شرکت صنایع جنگ افزاری فرانسوی »نِیوال 
گــروپ« از سوی استرالیا در پی امضای معاهده 
همکاری آمریکا، انگلیس و استرالیا را اقدامی 
»تأسف بار« خواند و خواستار توضیح شد. به 
ــارس، »ژان  گــزارش گــروه بین الملل خبرگزاری ف
ایو لودریان« وزیــر خارجه فرانسه ضمن انتقاد 
 شدید از تصمیم استرالیا در خصوص ترک توافق 
۹۰ میلیارد دالری ساخت زیردریایی با این شرکت 
فرانسوی گفت: این واقعاً خنجر از پشت است. 
ما با استرالیا رابطه مبتنی بر اعتماد برقرار کرده ایم. 
این اعتماد تضعیف شده است و امروز من از فسخ 
این قرارداد عصبانی هستم. وی افزود: از استرالیا 
و همچنین ایــاالت متحده انتظار توضیح دارم. 
لودریان در کنایه ای آشکار اعام کرد: »این تصمیم 

ناخوشایند، یک جانبه و غیر قابل پیش بینی، من 
را به یاد بسیاری از اقدامات ترامپ می اندازد.«

اعــتــراض شدید فرانسه به بد عهدی شریک 
آمریکایی و اروپایی خود به همین جا ختم نشده 
و پاریس برگزاری یک جشن مشترک در سفارت 
خود در آمریکا را لغو و اعام کرد ه این جشن با 
هدف تقویت اتحاد بوده اما برگزاری این جشن با 
توجه به توافق اخیر آمریکا با استرالیا، مسخره 
به نظر می آید. این جشن به مناسبت یادبود 
دویست و چهلمین سالگرد نبرد »کیپ« قرار 
بود روز جمعه در سفارت فرانسه برگزار شود. 
همچنین بخشی از این جشن قرار بود در بندر 
مریلند آمریکا انجام شود. یک مقام که خواست 
نامش منتشر نشود روز پنجشنبه به روزنامه 
نیویورک تایمز گفت: این جشن برگزار نخواهد 

شد و افسر ارشد نیروی دریایی فرانسه که برای 
شرکت در این مراسم به آمریکا سفر کرده بود به 

پاریس بازخواهد گشت.

چین: درک کوته فکرانه خود را رها کنید ◾
توافق امنیتی آمریکا، انگلیس و استرالیا که 
مشخصاً علیه چین منعقد شده، با واکنش های 
مختلفی روبـــه رو شــده اســت. سفارت چین در 
استرالیا ضمن رد کــردن اتــهــام هــای بی اساس 
مقامات استرالیا و آمریکا علیه این کشور، گفت: 
ایــن فشارهای مذبوحانه بــر پکن راه بــه جایی 
نمی برد. سفارت چین در واشنگتن هم در واکنش 
به این معاهده سه جانبه، تأکید کرد این توافق 
نشان دهنده ذهنیت جنگ سرد است. نماینده 
چین در سازمان ملل نیز اعام کرد اقدام آمریکا 
و انگلیس در کمک به استرالیا بــرای دستیابی 
به زیردریایی هسته ای موجب اشاعه هسته ای 
می شود. ایــن مقام چینی اضافه کــرد: »چنین 
کمکی به کشوری که دارنده تسلیحات هسته ای 
نبوده، موجب افزایش اشاعه مواد و فناوری های 
هسته ای مــی شــود«. سخنگوی وزارت خارجه 
چین هم تأکید کرد معاهده نظامی و هسته ای 
آمریکا، انگلیس و استرالیا به طور جدی صلح 
و ثبات منطقه را تضعیف، رقابت تسلیحاتی را 
تشدید و تاش های بین المللی در زمینه عدم 
گسترش ساح های اتمی را تضعیف کرد. »ژائو 
لیجیان« خطاب به طرف های این معاهده گفت: 
»کشورهای مربوطه باید ذهنیت مجموع صفر 
مربوط به دوران جنگ سرد و ادراک کوته فکرانه 
ژئوپلتیک خود را رها کنند، به اراده مردم کشورهای 
منطقه احترام بگذارند و تــاش بیشتری برای 
سهیم بــودن در صلح و ثبات و توسعه منطقه 
داشته باشند. در غیر ایــن صــورت، کارشان به 

شلیک به پای خودشان ختم می شود«.
برخی رسانه ها و تحلیلگران، هدف اصلی و پنهان 
از تشکیل این معاهده را تقابل با نفوذ روزافزون 
چین در شرق آسیا و دیگر مناطق جهان دانسته 
و تحلیل می کنند این اقدام ممکن است واکنش 
پکن و کشورهای متحدش را در پی داشته باشد.

امضای معاهده نظامی امنیتی آمریکا، انگلیس و استرالیا

فرانسه: از پشت به ما 
خنجر زدند!

در  حاشيه

خیلی ممنونم 
رفیق!

در ادامه گاف های 
متعدد رئیس جمهور 
۷۸ ساله ایاالت متحده 
آمریکا، او این بار حین 
مراسم اعام توافق نامه 
امنیتی با انگلیس و 
استرالیا در حوزه هند 
و اقیانوس آرام، نام 
نخست وزیر استرالیا را 
فراموش و از او با عنوان 
»رفیق«  یاد کرد! جو 
بایدن طی سخنرانی 
در این مراسم، نام 
»اسکات موریسون« 
نخست وزیر استرالیا 
را فراموش کرد و گفت: 
»می خواهم از... آن 
دوستمان هم تشکر 
کنم. خیلی ممنونم 
رفیق!« وی پیش از 
این نیز در گافی جدید 
جمعیت آمریکا را ۳۵۰ 
میلیون نفر اعام کرده 
بود.

خط هوایی پاکستان – سوریه 
پس از 10 سال برقرار شد

خبرگزاری رسمی سوریه ضمن اعام از سر گرفته 
شدن حمل و نقل هوایی میان پاکستان و سوریه، 
گزارش داد نخستین هواپیمای پاکستانی پس 
از گذشت 1۰ سال در فرودگاه بین المللی دمشق 
به زمین نشسته است. به گــزارش سانا، وزارت 
حمل و نقل سوریه نیز طی بیانیه ای در این زمینه 
خبر داد پروازها از فرودگاه های کراچی، الهور و 
اسام آباد کشور پاکستان به دمشق و برعکس از 

سرگرفته خواهد شد.

 حمله با تیروکمان در هلند 
سه کشته و زخمی برجا گذاشت

منابع رسانه ای به نقل از پلیس هلند گزارش 
دادنـــد در نتیجه حمله با تیروکمان در شهر 
»آلملو« واقع در غرب این کشور دو نفر کشته 
و یک هلندی دیگر زخمی شدند. به گــزارش 
اسپوتنیک، پلیس اعام کرده عامل این حمله 
را که او نیز زخمی شده، بازداشت کرده است. در 
فیلم هایی که از این حادثه منتشر شده، یک مرد 
ناشناس روی بالکن یک منزل مسکونی دیده 
می شود که افرادی را که در خیابان در حال عبور 

هستند، با تیروکمان هدف می گیرد.

 توافق بغداد و واشنگتن 
بر سر کاهش یگان های رزمی

بغداد و واشنگتن در راستای اجرای موارد توافق 
شده در دور سوم گفت و گوهای راهبردی اعام 
کردند بر سر کاهش نیروهای رزمی آمریکایی در 
پایگاه هوایی عین االسد و اربیل تا پایان ماه جاری 
میادی به توافق رسیده اند. به گزارش خبرگزاری 
رسمی عراق، بر اساس بیانیه منتشر شده »دو 
طــرف بــار دیگر تأکید کــرده انــد حضور نیروهای 
آمریکا و نظامیان ائتاف بین المللی به درخواست 
عـــراق و مطابق بــا قوانین و دستورالعمل های 
بین المللی است و همچنین با مراعات حاکمیت 

عراق بر حمایت از دولت عراق تمرکز دارد«.

رزمایش جواب رزمایش!
اوکراین به همراه 1۵ کشور قصد دارد رزمایشی 
نظامی در پــاســخ بــه رزمــایــش بـــزرگ روســیــه و 
بلغارستان در منطقه شرق اروپــا برگزار کند. به 
گزارش رویترز، رزمایش روسیه و بلغارستان که 
با نام »زاپاد ۲۰۲1« در جناح های غربی دو کشور 
از جمله مناطق نزدیک به مرزهای اتحادیه اروپا 
بــرگــزار شــد، ابـــراز نگرانی کشورهای مختلف و 
انتقاد اوکراین و ناتو را در پی داشت. اوکراین هم 
نام »رَپید ترایدِنت ۲۰۲1« را برای رزمایش مشترک 
خود با آمریکا برگزیده و اعام کرد در این تمرینات 
نظامی، حــدود ۶ هــزار نیرو از 1۵ کشور شامل 
آمریکا و تعدادی از اعضای ناتو حضور خواهند 

داشت و تا تاریخ یکم اکتبر ادامه می یابد.

 احتمال تعطیلی دوباره 
دولت آمریکا

با نزدیک شدن به تاریخ ۳۰ سپتامبر که پایان 
سال مالی دولــت آمریکاست، بحث ها بر سر 
احتمال تعطیلی دوباره دولت آمریکا بار دیگر 
داغ شده است. به گزارش فارس، چنانچه کنگره 
تا پیش از ۳۰ سپتامبر )مصادف با ۸ مهرماه( به 
توافقی برای تأمین بودجه دولت نرسد تعطیلی 
دولــت این بار دامنگیر جو بایدن خواهد شد. 
آخرین بار که دولت آمریکا تعطیل شد اواخر 
ســال ۲۰1۸ بــود که تا ژانویه ۲۰1۹ به مــدت ۳۵ 
روز به طول انجامید. این تعطیلی که در دوران 
ریاست جمهوری دونــالــد ترامپ اتفاق افتاد 

طوالنی ترین تعطیلی دولت فدرال بوده است.

دستور نخست وزیر طالبان 
درباره پنجشیر 

نخست وزیــر دولــت موقت طالبان در جلسه 
کابینه دستور داد کمک های بشردوستانه به 
پنجشیر ارســال شــده و شبکه های مخابراتی 
 نیز در این والیت وصل شوند. به گزارش فارس، 
ما محمدحسن آخوند در جلسه کابینه دولت 
موقت طالبان، به همه سرپرست ها دستور داد 
به مسائل رسمی توجه جدی داشته باشند. در 
این جلسه کابینه تصمیم گرفته شد امکانات 
الزم برای حمایت از تجار، صرافان، کارشناسان 

کلیدی و کادرهای برجسته تخصیص یابد.
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از شاعران معاصر است که »علی ای همای رحمت« 
و »حیدربابایه سالم« از اشعار معروف او به فارسی 
و آذری به شمار می آید. شهریار در گونه های غزل، 

قصیده، قطعه، مثنوی، رباعی و نیمایی شعر سروده 
و از حافظ و نیما تأثیر پذیرفته است. او 27 شهریور 

1367 چشم از جهان فرو بست.
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جهان

جنبش حــزب هللا بــرای نخستین بــار توانست 
پروژه انتقال سوخت از ایران به لبنان که توسط 
تجار شیعه این کشور خریداری شده بود را با 
موفقیت به سرانجام برساند. پس از ورود بخش 
اول و دوم کاروان  حامل سوخت ایران به لبنان، 
منابع لبنانی خبر دادند بخش سوم و چهارم این 
کاروان نیز وارد این کشور شده است. به گزارش 
فارس، سید حسن نصرهللا در آستانه ورود این 
تانکرهای حامل سوخت، در پیامی ضمن تشکر 
از مردم، برای حفظ سامت آن ها و تسهیل روند 
ــاروان  حامل سوخت به لبنان خواستار  ورود ک
عدم تجمع مردمی شد. همزمان رسانه ها از ورود 
نخستین محموله سوخت عراق به لبنان برای 
استفاده در نیروگاه های برق و کاستن از مشکل 
کمبود سوخت این کشور خبر دادند. 
دولت عراق در فوریه گذشته تصویب 
کــرد یــک میلیون بشکه نفت کــوره 
)مازوت( و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام با 
۲۵ درصد تخفیف به لبنان صادر کند 
و به بیروت ۶ ماه برای تسویه حساب 
فرصت بدهد و همچنین در ازای آن 
از لبنان خدمات پزشکی و هتلداری 

دریافت کند.
پس از ورود این تانکرهای سوخت به 

لبنان، واکنش ها نسبت به آن ادامه دارد. »علی 
حمیه« وزیر امور عمومی و حمل و نقل لبنان، 
»حسین الــحــاج حــســن« رئــیــس فراکسیون 
نمایندگان بعلبک هرمل در پارلمان لبنان، 
»مصطفی بیرم« وزیــر کار دولــت لبنان، شیخ 
»احمد قبان« مفتی جعفری لبنان، مهندس 
»نصر الَشمَّری« سخنگوی جنبش نجباء عراق 
و احمد المدلل از مقامات ارشد جنبش جهاد 
اسامی فلسطین هر کدام در سخنانی اقدام 
مقاومت را در شکستن محاصره اقتصادی 

لبنان ستودند.
در همین حــال، روزنــامــه آمریکایی نیویورک 
تایمز در یادداشتی اذعان کرد حزب هللا با ایفای 
نقش منجی ملی در لبنان در رقابت با آمریکا 
توانست آمریکا را شکست دهد. نیویورک تایمز 
می نویسد: لبنانی ها »خشمگین کردن آمریکا 
از یک سو و تأمین نیازهای مبرم کشوری که 
به خاطر کمبود سوخت تقریباً فلج شده است 
را جشن گرفتند«. در ادامه این یادداشت آمده: 
در حالی که لبنان از یکی از بدترین فروپاشی های 
اقتصادی تاریخ معاصر رنج می برد، حزب هللا 
توانسته در نقش یک منجی ملی ظاهر شده 
ــت لبنان و  ــگــذارد کــه دولـ و بــه مــیــدانــی گـــام ب
حامیان غربی اش در آن شکست خورده بودند. 

نیویورک تایمز در یادداشت خود آورده: »خرید 
ــران ناقض تحریم های آمریکاست  نفت از ای
امــا مشخص نیست کــه آمریکایی ها بــر این 
مسئله دست بگذارند. این روزنامه می نویسد: 
با اینکه سفارت آمریکا در لبنان روز پنجشنبه 
از اظهارنظر در این باره امتناع کرد، اما »دوروتی 
شیا« سفیر آمریکا در لبنان چندی پیش به 
»العربیه انگلیسی« گفته است: »فکر نمی کنم 
اگــر کسی بتواند به بیمارستان های نیازمند 
ســوخــت بــرســانــد، دیــگــران علیه او دســت به 

شمشیر ببرند«. 
نیویورک تایمز با اشــاره به ورود کامیون های 
ــه لــبــنــان بـــدون مــواجــهــه با  حــامــل ســوخــت ب
گشت مرزی یا بازرسی، به نقل از یک فرمانده 
بازنشسته لبنانی می نویسد: »کشور با بحرانی 
جدی مواجه است و دولت نمی تواند اهمیتی 
ــد یا  دهـــد کــه کــامــیــون هــا قــانــونــی وارد شــده ان
غیرقانونی. ما در وضعیت اضطراری هستیم«. 
در ادامــه ایــن یــادداشــت آمــده اســت: »بحران 
ــزب هللا و  ــ ــقــابــل را مـــیـــان حـ ــن ت ــ ــوخـــت، ای سـ
متحدانش در برابر ایــاالت متحده به نمایش 
گذاشت که چه کسی می تواند سریع تر رنج های 
مردم لبنان را تسکین دهد. رقابتی که دست کم 

برای امروز، حزب هللا در آن پیروز شده است«.

گزارش گزارش 

 تمام تانکرهای حامل سوخت ایران 
وارد لبنان شدند

نیویورک تایمز: 
حزب اهلل بر آمریکا 

پیروز شد
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سخنگوی نــیــروهــای مسلح 
یــمــن ضــمــن اعــــام جــزئــیــات 
چند عملیات بزرگ ارتش این 
کشور، از انجام ده ها عملیات 
موفقیت آمیز پهپادی در خاک عربستان 

سعودی خبر داد. 
بــه گــــزارش الــمــســیــره، ســرتــیــپ »یحیی 
سریع« گفت: »یگان پهپادی و موشکی 
ده ها عملیات نظامی موفقیت آمیز انجام 
داده که 1۲۸ مورد آن در داخل خاک یمن و 
۳۳ عملیات دیگر در عمق خاک عربستان 
ســعــودی انــجــام شــده اســـت. نــیــروهــای ما 
در ایـــن عملیات ها از مــوشــک هــای بــدر، 
نکال، قاصم، ذوالفقار و قدس ۲ استفاده 
کرده اند«. سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعــام کــرد: »یگان پهپادی، ۳1۹ عملیات 
ــجــام داد کــه 1۳۶ مـــورد آن،  دشــمــن را  ان
در خــاک کــشــورش هــدف قـــرار داد و 1۸۳ 
عملیات دیگر در خاک یمن انجام شد«. 
او همچنین خبر داد ائتاف سعودی در 
جریان این عملیات ها صدها حمله هوایی 

با هدف جلوگیری از پیشروی نیروهای یمن 
و هــدف قــرار دادن غیرنظامیان در خاک 
 یمن انجام داده، به  نحوی که ارتــش یمن 
۳هزار و ۲۹۰ مورد از این حمات هوایی را 

رصد کرده است. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین 
با اشــاره به اینکه ارتــش ایــن کشور موفق 
شــده مقادیر زیــادی تجهیزات نظامی از 
دشمن به غنیمت بگیرد، اعام کرد: تلفات 
جانی وارد شده به دشمن در این عملیات 
۳هــزار کشته، 1۲هــزار و 4۰۰ زخمی و ۵۵۰ 
اسیر بوده است. چند ساعت پس از اعام 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن درباره انجام 
یکی از بــزرگ تــریــن عملیات های نظامی 
ارتـــش یــمــن در خـــاک عــربــســتــان، منابع 
ســعــودی از هــدف قــرار گرفتن تأسیسات 
ــد.  حیاتی در جنوب عربستان خبر دادن
در همین راستا، سخنگوی ائتاف متجاوز 
سعودی بامداد جمعه مدعی رهگیری و 
سرنگونی یک موشک بالستیک و چهار 

پهپاد یمنی شد.

در پی تنش های اخیر در شهر 
ِجنین، چند گروه مقاومت در 
این منطقه بــرای نخستین بار 
اتاق عملیات مشترک تشکیل 
دادند و آماده مقابله با حمله احتمالی رژیم 
صهیونیستی شدند. به گــزارش فــارس، این 
اتاق عملیات برای نخستین بار با مشارکت 
شاخه نظامی جنبش فتح، جنبش حماس 
و جــهــاد اســامــی فلسطین تشکیل شده 
است. در بیانیه این اتاق عملیات آمــده: در 
صورتی که تعرض به اسرا ادامه داشته باشد 
درهــای جهنم را به روی رژیــم اشغالگر باز و 
بــرای دفــاع از اســرا اعــام آمــاده بــاش عمومی 
می کنیم. یک منبع از اتاق عملیات مشترک 
به روزنامه »االخبار« گفت: نبرد با ارتش رژیم 
صهیونیستی قطعی است و مقاومت برای 
آن آماده می شود. یگان »رصد« ایجاد شده 
که وظیفه آن نظارت بر تحرکات ارتش رژیم 
صهیونیستی، وضعیت ایست های بازرسی 
و پــادگــان هــای اطـــراف اســتــان جنین اســت. 
ایــن یگان همچنین خــودروهــای غیرنظامی 

کــه مــشــکــوک بــه نــقــل و انــتــقــال نظامیان 
صهیونیست یا یگان های ایــن رژیــم مانند 
»مستعربین« هستند را زیر نظر دارند. این 
ــزود: وظیفه واحــد »خشم شبانه«  منبع اف
نیز آتــش زدن الستیک خــودروهــا و مبارزه 
در نزدیکی ایست بازرسی با پرتاب سنگ و 
کوکتل مولوتوف است. تحلیلگران معتقدند 
درگیری در جنین و اردوگــاه هــای آن حتمی 
است اما سناریوهای آن مشخص نیست و 
بستگی به میزان تنش میدانی در این منطقه 
و احتمال شهادت فلسطینی ها یا مجروح 
شدن نظامیان ارتش دشمن صهیونیستی 
دارد. در همین زمینه »ابوعبیده« سخنگوی 
شاخه نظامی حماس »القسام« به تازگی بر 
ایستادن مقاومت در کنار جنین و اردوگاه های 
آن تأکید کرده بود. یک منبع از داخل اردوگاه 
ــه االخـــبـــار گــفــت: تـــعـــدادی مــبــارز  جنین ب
فلسطینی خارج از این اردوگاه خود را به داخل 
اردوگــاه رسانده اند و وضعیت شبیه به نبرد 
مشهور جنین در زمان انتفاضه »االقصی« 

در سال ۲۰۰۲ است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داد

تأسیسات حیاتی عربستان هدف انصارهللا
تشکیل اتاق عملیات مشترک مقاومت در کرانه باختری 

»ِجنین« غزه دوم می شود؟

گزارشخبر
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