
یادداشت 7

مظلومی در گفت و گو با قدس:
با توهین

 کار استقالل 
پیش نمی رود

در فضای مجازی منتشر شد
واکنش  کیانوش جهانپور 

در مورد کرونا گرفتن 
مسافران ترکیه

شهریور28

درگذشت 
استاد شکوئی 
چهره ماندگار 
جغرافیا
در سال 1384

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

76

یکشنبه  ۲8 شــهریور ۱4۰۰     ۱۲ صفر ۱443      ۱9 سپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 96۲6     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

ضرورت آشنایی نسل امروز با انقالب اسالمیخراسان2
همزمان با نخستین سالگرد درگذشت یار دیرین رهبر معظم انقالب 
اسالمی، مرحوم حاج علی شمقدری، روز گذشته مراسم نکوداشتی 

در مدرسه میرزاجعفر حرم مطهر  رضوی برگزار شد...

آیت هللا علم الهدی در مراسم نکوداشت مرحوم شمقدری تأکید کرد

قدسبرنامههایمجلسودولتبرایتغییرنظامیارانهایکشوررابررسیمیکند

6سرنوشت پرابهام یارانه نقدی
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وضعیتاقتصادیخانوادههای
زنسرپرست،نیازمندتوجهجدی
سازمانهایحمایتیاست

آسیب کرونا 
به معیشت 
زنان سرپرست 
خانوار

نگاهیبهفقرمحتوادر
سریالهایشبکهنمایشخانگی

وقتیارزشهای
جامعهایرانیبرای
فروشذبحمیشود!

گفتوگوباآیدینمهدیزاده
دربارهساختبازیهایفکری
باالهامازداستانهایایرانی

سرگرمیبا
ادبیاتکهن

بلومبرگ:درنشستسران
طالباندرارگریاستجمهوری
تیراندازیشدهاست

انشقاقجدید
درطالبان؟
تیمملیوالیبال
بهمسابقاتجهانیرسید

نبردقهرمانیآسیا
باساموراییها

 چراغ راه 
ورزش ایرانی- اسالمی

جوادرستمزاده

3

آگهی تحویل چغندر 
شرکت قند تربت حیدریه 

شرح در صفحه 4
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ1400/06/28الی سه شنبه مورخ1400/06/30 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir
شماره ردیف

قطعه
شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و الباقی55220.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 135,111
18 ماهه

سیدی - انتهای خیابان 2214
 60درصد نقد و الباقی120140.000.000تجارت محلهثامن

18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی120210.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی31562
18 ماهه

نقد61.15140,000,000تجاریشهر رضویه44103

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی52092

نقد280.95160,000,000مسکونیبلوار مصلی6113

نقد137.8922,000,000مسکونیشهر رضویه71851

نقد22020,000,000مسکونیشهرک انصار8955

سیدی- انتهای خیابان 974
نقد20095,000,000مسکونیثامن

نقد410.8775,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم1011

منزل آباد- مجاور بلوار 11299
نقد298.0475,000,000مسکونیمهدیه

بلوار سجاد- حاشیه 125161
بزرگراه آزادی

آپارتمان – طبقه 
نقد113.5185,000,000سوم شمالغربی

بلوار سجاد- حاشیه 135161
بزرگراه آزادی

آپارتمان – طبقه اول 
نقد118.3185,000,000جنوب شرقی

خیابان جم - مجتمع 144114
آتی سنتر

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

خیابان جم - مجتمع 158113
آتی سنتر

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

خیابان جم - مجتمع 169114
آتی سنتر

واحد اداری – طبقه 
نقد180.20255,000,000مثبت 9
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آستان قدس رضوی

»مناقصه عمومی خرید مایع ضدعفونی دست 10000 لیتر گیاهی و 7000 لیتر الکلی«
الکلی از طریق  لیتر  لیتر گیاهی و 7000  آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید مایع ضدعفونی دست 10000 
بخش   http://dev.razavi.ir نشانی  به  مذکور  اسناد  دریافت  و  خرید  شرایط  مشاهده  جهت  نماید.  اقدام  عمومی  مناقصه 

مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخه 1400/07/06 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق 
شرایط اعالم شده به آدرس مشهد مقدس حرم مطهر امام رضا)ع( صحن پیامبراعظم حضرت محمد)ص( باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر 

اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره تماس 32003310- 051 و 051-32009537

 فتوت نامه ورزش ایرانی
رهبرانقالباسالمیدردیدارمدالآورانایراندررقابتهایالمپیکوپارالمپیکتوکیوطرحکردند
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ورزشکارسربلندایرانی
نمیتواندبهخاطرمدال
بانمایندهرژیمجنایتکار
ًاورا دستبدهدوعمال

بهرسمیتبشناسد

بانوانورزشکارایرانی
دراینرقابتهاثابت
کردندحجاباسالمی
مانعدرخششدرعرصه
ورزشنیست

کسبمدالبهواسطه
وطنفروشی،خودفروشی،
زدوبندهایسیاسیومواد
نیروزامصادیققهرمانی

ناسالماست

بهمشکالتمعیشتی
اینقهرمانانرسیدگی
بشودوعدالتورزشیهم
درهمهرشتههاوهمهجا
بیشتربرقرارشود

2



   نمونه های 
پیشرفته تر 
»باور۳۷۳« 
در راه است

معاون عملیات نیروی 
پدافند هوایی ارتش 
با بیان اینکه امروز 
ایران اسالمی به یکی 
از برترین قدرت های 
جهان در حوزه پدافند 
هوایی تبدیل شده 
است، گفت: به زودی 
خبرهای خیلی خوب و 
افتخارآمیزی در رابطه 
با نمونه های بعدی 
سامانه »باور ۳۷۳« 
منتشر خواهد شد. 
امیر »محمد خوش 
قلب« در گفت و گو 
با خبرگزاری مهر، 
سامانه جدید را بسیار 
پیشرفته تر از  کالس 
خودش دانست و افزود: 
عمق کشف و درگیری 
سامانه باور ۳۷۳ چند 
برابر خواهد شد.  

یادداشت رهبر انقالب اسالمی صبح 
دیـــروز در دیـــدار مـــدال آوران 
بـــــــازی هـــــــای الـــمـــپـــیـــک و 
پارالمپیک توکیو، با قدردانی 
ــه از قــهــرمــانــان  ــمــان صــمــی
کشورمان گفتند: مهم ترین 
پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در 
صحنه های بین المللی، امکان تحقق کارهای 
به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید 

و نشاط به جامعه و جوانان است.

تزریق امید و نشاط به کل جامعه  ◾
ــت هللا خامنه ای ایــن پیام را بــرای  حضرت آی
جامعه، آوردۀ بسیار مهمی خواندند و افزودند: 
در حالی که دســتــگــاه هــای بسیاری مشغول 
برنامه ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه 
به ویژه از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران 
ایرانی، پیام امید را به کل جامعه تزریق می کند 

و این موضوع بسیار ارزشمند است.
ایشان با اشــاره به پیام های کوتاه تشکر خود 
پس از قهرمانی ورزشکاران، خاطرنشان کردند: 
بدانید این پیام ها از عمق جان است و قدر و 

اهمیت حرکت شما را می دانیم.
رهبر انقالب با اشــاره به قهرمانی ورزشکاران 
با وجــود برخی محدودیت ها، گفتند: اینکه 
بــا وجــود ایــن محدودیت ها پرچم کشور باال 
برده و سکوهای جهانی فتح می شود، نشان از 
اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم، اراده و 
قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها در ورزش بلکه 
در عرصه های علم، فناوری، هنر و ادبیات نیز 
وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئوالن، 
نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینی هاست.

 انتقاد از وطن فروشی، ◾
 زدوبند سیاسی و مواد نیروزا

ایشان در ادامــه به نمونه هایی از قهرمانی ها 
ــای نــاســالــم در ورزش جهان  ــدال آوری هــ ــ و م
اشــاره کردند و افــزودنــد: عــالوه بر نــاداوری هــا، 
ــنــدهــای ســیــاســی و اســتــفــاده از  ــوه و زدوب رشـ
مــــــواد نـــــیـــــروزا، کـــســـب مــــــدال بـــه واســـطـــه 
 وطن فروشی و خودفروشی نیز از نمونه های 

قهرمانیِ ناسالم است.

 تجلیل از حرکت های ارزشمند متعدد  ◾
در کاروان امسال 

حضرت آیــت هللا خامنه ای تجلی ارزش هــای 
انسانی و دیــنــی و معنوی در کــنــار قهرمانی 
ــاره به  ــا اشــ را بــســیــار ارزشــمــنــد خــوانــدنــد و ب
نمونه هایی از این موارد در رقابت های المپیک 
و پارالمپیک گفتند: نام گذاری کاروان ورزشی 
به نام شهیدان به ویژه شهید سلیمانی، اهدای 
مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان خاص، 

استفاده از چفیه به عنوان نماد ایثار و مقاومت 
ــرآن، رعـــایـــت حــجــاب و پــوشــش  ــ و ســجــده بـ
به خصوص استفاده از چــادر در پرچمداری 
ــراز عشق و محبت به پرچم ایــران،  کـــاروان، اب
صحنه های نــمــازخــوانــدن، درآغــــوش گرفتنِ 
حریِف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال 
پارالمپیک به مادر شهید بابایی، جلوه هایی 
ــای اســالمــی و مــعــرّف هــویــت ملت  از ارزش هــ

ایران است.

 بانوان ایرانی ثابت کردند  ◾
حجاب مانع درخشش ورزشی نیست

ایشان تأکید کردند: بانوان ورزشکار ایرانی در 
این رقابت ها ثابت کردند حجاب اسالمی مانع 
درخشش در عرصه ورزش نیست همان گونه 
که این موضوع را در عرصه های سیاست و علم 

و مدیریت نیز ثابت کرده اند.
رهــبــر انــقــالب خــاطــرنــشــان کـــردنـــد: حجاب 
ورزشــکــاران زن ایــرانــی، راه را بــرای ورزشــکــاران 
زن کشورهای اسالمی نیز هموار کرده است، 
به گونه ای که اکنون بانوان ورزشــکــار بیش از 
۱۰کشور اسالمی، با رعایت حجاب در میادین 

ورزشی حاضر می شوند.

انفعال در مقابل رژیم سفاک و نامشروع  ◾
صهیونیستی ممنوع!

حضرت آیت هللا خامنه ای موضوع به رسمیت 
یـــم جــنــایــتــکــار صهیونیستی  نشناختن رژ
در میادین ورزشـــی را موضوعی بسیار مهم 
دانستند و گفتند: رژیم سفّاک، نسل کُش و 

نامشروع صهیونیستی تالش دارد با حضور در 
میدان های بین المللی ورزشی برای خود کسب 
مشروعیت کند و مستکبران جهانی نیز به او 
کمک می کنند امــا مسئوالن محترم ورزشــی 
و ورزشــکــاران نباید در این حــوزه، به هیچ وجه 
منفعل شــونــد. ایــشــان بــا اشـــاره بــه اقــدامــات 
متقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش برای 
محروم کردن ورزشکاران، تأکید کردند: وزارت 
ورزش و وزارت امـــور خــارجــه و دستگاه های 
حقوقی باید این موضوع را از راه هــای حقوقی 
دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی ورزشکاران 
مسلمان دیــگــر کــشــورهــا همچون ورزشــکــار 

الجزایری که اخیراً محروم شد، حمایت کنند.

اسرائیل هم مانند رژیم آپارتاید نابود می شود ◾
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه ورزشکار 
سربلند ایرانی نمی تواند به خاطر یک مدال با 
نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد و عمالً او 
را به رسمیت بشناسد، افزودند: این موضوع 
سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها 
از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای 
جنوبی امتناع می کردند و بعد از مدتی هم آن 
رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود 

خواهد شد.
حضرت آیــت هللا خامنه ای چند توصیه نیز 
به مسئوالن ورزشــی داشتند: »کیفی سازی 
ورزش بین المللی و تکیه بــه اعـــزام ورزشــکــار 
در رشته های مـــدال آور«، »برنامه ریزی برای 
ارتــقــای رتبه ایــران در المپیک«، »تجلیل از 
درخشش یک نشان ایرانی پوشاک در المپیک 

ــزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات  و ل
ورزشی در داخل«، »توجه بیشتر به ورزش های 
اصیل ایرانی همچون چوگان و استفاده از این 
ــرای جــذب گــردشــگــران خــارجــی«،  موقعیت ب
»استفاده از مربیان ایرانی تا جای ممکن«، 
»رسیدگی جدی به مسائل و مشکالت کاری 
و معیشتی قــهــرمــانــان« و »ارتــقــای عدالت 
ــی« جــزو تــوصــیــه هــای رهــبــر انــقــالب به  ورزشــ

مسئوالن ورزش کشور بود.

از تولیدکننده موفق لباس ورزشی ایرانی  ◾
حمایت کنید

ایشان درباره لباس ورزشی ایرانی گفتند: یک 
نکته قابل توجه این است که از تولیدکنندگان 
تجهیزات ورزشـــی در داخـــل کــشــور حمایت 
کنید. من شنیدم که امسال چندین کشور از 
لباس ورزشی ای که محصول تولیدی کشورمان 
بود استفاده کردند. این نشان ایرانی در دنیا 
درخشید. خب در واقــع توانستند انحصار 
کلیشه ای بعضی از نشان های بین المللی را 
با این بشکنند. این خیلی بــاارزش است. این 
را حمایت بکنید. هم از این تولیدی حمایت 
ــزارهــای ورزشـــی در داخــل  بــشــود، هــم بقیه  اب
تولید بــشــود و هــمــان طــور کــه اینجا در مــورد 
لباس توانستید این برتری را بدست بیاورید، 
ــزارهــای ورزشـــی هــم احتماالً   در مــورد بقیه  اب

خواهید توانست.

 عدالت در همه رشته ها و همه مناطق  ◾
رعایت شود

رهبر انقالب خطاب به مسئوالن ورزشی تصریح 
کردند: از لحاظ اشتغال، از لحاظ مشکالت زندگی 
و معیشتی به این قهرمانانی که دچار مشکالتی 
در این زمینه ها هستند، به معنای واقعی کلمه 
رسیدگی بــشــود. یعنی ایــن عــدالــت ورزشـــی در 
همه جا، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ نوع 
ورزش ها یک عدالتی بیش از آنچه که امروز دارد 

اعمال می شود، بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

 گزارش وزیر ورزش به رهبر انقالب  ◾
و پیشنهادهای ورزشکاران 

پیش از سخنان رهبر انقالب اســالمــی، حمید 
سجادی وزیــر ورزش و جوانان گزارشی از کــاروان 
اعزامی ایــران به بازی های المپیک و پارالمپیک، 
مدال های کسب شده و جایگاه کشورمان در این 

رقابت ها بیان کرد.
همچنین هاشمیه متقیان قهرمان پارالمپیک 
در پرتاب نیزه و جواد فروغی قهرمان المپیک در 
تیراندازی، نکات و پیشنهادهایی درباره حمایت 
برابر از قهرمانان، توسعه فعالیت های فرهنگی 
در ورزش و بومی سازی ورزش قهرمانی بر اساس 

مناطق، بیان کردند.

   رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدال آوران ایران 
در رقابت های المپیک و پارالمپیک توکیو طرح کردند

 فتوت نامه ورزش ایرانی

خبرخبر
روزروز

درگذشت نماینده اردبیل در مجلس خبرگان ◾
آیت هللا میرفخرالدین موسوی، نماینده مردم اردبیل در 
مجلس خبرگان رهبری دارفانی را وداع گفت. به گزارش 
ایسنا، این عالم فقید مسئولیت هایی همچون نمایندگی 
مردم اردبیل در دوره های اول، سوم و پنجم مجلس شورای 
اسالمی ، ریاست شعبه دوم دیوان عالی کشور، مؤسس 
حوزه علمیه کاظمیه و مؤسس کانون تحقیقاتیـ  حقوقی 

نسیم حکمت در قم را بر عهده داشته است.

عمران خان: تفاهم ایران و سعودی به نفع ماست ◾
نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه متشنج شدن روابط 
ایران و عربستان بر قیمت نفت تأثیر می گذارد، تفاهم میان 
این دو کشور را به نفع پاکستان دانست. »عمران خان« در 
مصاحبه با شبکه »روسیا الیوم« در ارتباط با میانجی گری 
اسالم آباد میان تهران و ریــاض افــزود: »ایــران همسایه و 
عربستان سعودی هم  متحد پاکستان است ازاین رو منافع 

اصلی ما این است که آن ها به تفاهم برسند. 

روسیه: نقش منطقه ای ایران بسیار مهم است ◾
»میخائیل اولیانوف«، نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی به عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای 
واکنش نشان داد. اولیانوف با استقبال از این موضوع 
نوشت: خبری خوب که جزو بهترین خبرهاست. در روابط 
بین الملل حقوق و فرصت های جدید، با مسئولیت های 
معینی همراه می شوند. در شرایط فعلی، ایـــران نقش 
عمده ای برای عادی سازی اوضاع در منطقه، به عهده دارد.

وعده اوجی برای افزایش کمی و کیفی پاالیشگاه ها ◾
ــرای توسعه  ــاره برنامه وزارت نفت ب جــواد اوجـــی، دربـ
صنایع پاالیشی و ساخت پتروپاالیشگاه ها، اظهار کرد: 
برنامه نخست افزایش ظرفیت پاالیشگاه های کنونی 
)چه آن ها که خوراک نفت خام دارند و چه آن ها که از 
میعانات گازی استفاده می کنند( از نظر کیفیت و کمیت 
فراورده های نفتی و برنامه دوم ساخت پاالیشگاه های 

جدید یا همان پتروپاالیشگاه هاست. 

رئــیــس جمهور کــشــورمــان که 
بــه منظور شرکت در نشست 
ســازمــان همکاری شانگهای و 
ــای  ــدارهـ همچنین انـــجـــام دیـ
دوجانبه با مقامات تاجیکستان، دوشنبه را 
به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی اش 
انتخاب کرده، روز گذشته در دیدار با همتای 
تاجیک خود ارتباط میان ایــران و این کشور 
هــمــزبــان را »قــبــلــی« و »قــلــبــی« خــوانــد و بر 
گسترش همه جانبه روابط میان دو طرف تأکید 
ــرد. حجت االســـالم سید ابراهیم رئیسی  ک
در نشست خــبــری مشترک بــا »امامعلی 
رحمان« ارتباط با دوشنبه را یکی از اولویت های 
سیاست خارجی ایران خواند و گفت: کشوری 
هستیم که علقه ها و ارتباطات قبلی و قلبی با 
مردم تاجیکستان داریم و در یک نگاه شاید 
ما دو نباشیم بلکه یکی هستیم. رئیسی با 
بیان اینکه ما و تاجیکستان معتقدیم دست 

بیگانگان از افغانستان باید قطع شود، گفت: 
نمی پذیریم که جریان های تروریستی بخواهند 
امنیت منطقه را برهم بزنند. رئیس جمهور 
تاجیکستان هم در ایــن نشست خبری، با 
بیان اینکه اشتراکات فرهنگی و زبانی بین 
مــا می تواند زمینه ساز توسعه همه جانبه 
همکاری ها شود، تأکید کرد: تاجیکستان به 
طور جدی عالقه مند به استفاده از بندر چابهار 

و بندرعباس است. 
 گـــفـــتـــنـــی اســـــــت در پـــــایـــــان دیــــــــــدار و 
گــفــت وگــوهــامــقــامــات  طرفین هشت سند 
ــادداشـــت تفاهم  ــبــه ) ۶ یـ هــمــکــاری دوجــان
همکاری، یک توافق نامه و یک پروتکل فنی 
هــمــکــاری هــای گــمــرکــی( بــه امــضــا رســانــدنــد. 
همچنین با تأکید بر هدف گذاری برای تجارت 
۵۰۰ میلیون دالری بین ایــران و تاجیکستان 
مقرر شد، کارگروهی بــرای تسریع در اجرای 
توافق نامه های گذشته دو کشور تشکیل شود.

رئیسی: ایران و تاجیکستان ارتباطات»قبلی« و »قلبی« دارند

هدف گذاری تجارت ۵۰۰ میلیون دالری با تاجیک ها

قابگزارش خبری

در  حاشيه

از رئیسی 
هیچ چیز 
بعید نیست!

در پی سفر 
رئیس جمهور به 
تاجیکستان برای 
شرکت در اجالس 
شانگهای، یکی از 
کاربران با اشاره به 
سفرهای سرزده روز 
جمعه رئیس جمهور 
به استان ها، نوشت: 
»ولی امروز استاندارها 
از دست #رئیسی یک 
نفس راحتی کشیدند. 
نگید حواسمون نبود!«. 
اما جالب کامنت های 
ذیل این توییت بود. 
یکی از کاربران نوشت: 
نه بابا؛ به جای خودش 
مخبر رو فرستاد آب 
از گلوی استاندارها 
پایین نره! کاربر دیگری 
نوشت: هیچ معلوم 
نیست؛ االن استاندارها 
وحشت دارند که نکنه 
شنبه که برگشت صاف 
سرزده بیاد سراغشون؛ 
از این رئیسی هیچ 
چیزی بعید نیست!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9190000996      چرا مسئوالن جواب صحبت آقای 

پناهیان رو نمی دهند؟ شما هم پیگیری و تکرار 
نمی کنید که فرمود: چرا مسئوالن برای صدها هزار 

گردشگر ترکیه شرط واکسن نمی گذارند؟ ولی به 
زوار اباعبداهلل که می رسند شرط می گذارند؟! 

9150000110       ظاهراً به نفع آقایان نیست که با 

سوگلی خودشان)خودروسازان( برخورد کنند. 
بیچاره مردمی که دو سه سال قبل می خواستند با 

10 میلیون، خودرو دست دوم بخرند. 
9150000417    لباس های رسمی کوتاه طراحی شده 

برای تیم فوتبال بانوان را دیده اید؟ چرا عده ای 
می خواهند لباس های بانوان را کوتاه کنند. 

9370000044     ازعوامل »ضمیمه قِلِق« بسیار تشکر 
می کنیم، بسیارعالی است، هر پنجشنبه منتظرش 

هستیم. فقط اگر می شد جواب مسابقات را به 

صورت پیامکی ارسال کنیم خیلی عالی تر بود.
9180000474       لطفًا الیحه استخدام کارکنان دولت 
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را پیگیر باشید. 
ان شاءاهلل دعای خیر خانواده های شرکتی پشت 

و پناه شما.

نقش ایران در تعامالت 
میان شانگهای و افغانستان

میراحمدرضا مشرف     اجـــالس ســازمــان 
همکاری شانگهای در شرایطی خاتمه پیدا کرد که از 
میان دو موضوع مهم پیش بینی شده برای دستور 
کار این اجــالس، بحث عضویت کامل جمهوری 
اسالمی ایران در این سازمان بدون مواجهه با هرگونه 
مشکل خاصی مورد تأیید و پشتیبانی همه اعضا 
قرار گرفت؛ اما در بحث های مرتبط با افغانستان 
همان طور که پیش بینی می شد، نظرات متفاوت 
و بعضاً متناقضی مطرح شد که بازتابی از تفاوت 
دیدگاه های کشورهای عضو در این زمینه بوده است. 
در این شرایط عضویت کامل جمهوری اسالمی 
ایــران در سازمان شانگهای می تواند از جنبه های 
مختلف بر این دیدگاه ها و روند تصمیم گیری های 
سازمان در قبال افغانستان تأثیرگذار باشد. در 
بعد سیاسی قضیه، می توان بر این نکته اذعان کرد 
که دیدگاه های کشورهای عضو شانگهای دربــاره 
افغانستان در اجــالس اخیر، عمدتاً بر مــدار دو 
طیف موافقان برقراری ارتباط و همکاری با طالبان 
و مخالفان جدی این مسئله می چرخید. بر این 
اســاس و در حالی که کشورهایی چون پاکستان، 
چین و ازبکستان خواهان برقراری ارتباط بیشتر 
و سطوح گسترده تری از همکاری های اقتصادی با 
دولت تشکیل شده توسط طالبان بودند، اعضای 
دیگری چون تاجیکستانِ میزبان و هند به شدت 
از استقرار نظام طالبان و پیامدهای آن بر گسترش 
تروریسم و افراط گرایی در منطقه ابراز نگرانی کردند 

و خواهان مهار این وضعیت بودند. 
با توجه به رویکرد دوپهلو و سیگنال های متفاوتی 
که از سوی روسیه منعکس می شود، در این شرایط 
نقش و تأثیر مواضع جمهوری اسالمی می تواند در 
نزدیک ساختن و به تعادل کشاندن این دیدگاه ها 
بسیار چشمگیر باشد. تأکید نهایی اعضای سازمان 
بر ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان 
و در عین حال تالش برای حفظ سطوح مؤثری از 
تماس با طالبان، در واقع همان خط سیری است 
کــه جمهوری اســالمــی در فرایند تــحــوالت اخیر 

افغانستان در پیش گرفته است.
اما در بعد امنیتی با در نظر گرفتن اهداف سازمان در 
مبارزه با تجزیه طلبی، تروریسم، افراط گرایی و مواد 
مخدر، جمهوری اسالمی ایران از تجربیات مؤثر و 
کارآمدی در این زمینه بر خوردار است، به خصوص 
که در چند دهه اخیر به سبب قرار گرفتن در یکی از 
مسیرهای مهم ترانزیت مواد مخدر از افغانستان، 
در خط مقدم مبارزه با این مواد افیونی قرار داشته 
است. در عین حال تجربیات ایران در مواجهه با 
گروه های افراط گرایی چون داعش در عراق و سوریه 
هم می تواند در رویکرد سازمان شانگهای در مقابله 
با رشد افراط گرایی در منطقه و به ویژه در افغانستان 

کمک مؤثری باشد.
ــران  در بعد اقــتــصــادی نیز جمهوری اســالمــی ای
می تواند در اتصال اقتصادی و ترانزیتی افغانستان 
و دیگر اعضای سازمان با هند، نقشی اساسی ایفا 
کند. با توجه به خصومت دیرینه هند و پاکستان از 
یک سو و استقرار طالبان در افغانستان و عدم تمایل 
دولت دهلی نسبت به برقراری ارتباط با این گروه 
از سوی دیگر، ایران از طریق پروژه هایی چون بندر 
چابهار می تواند به تنها کانال ارتباطی افغانستان و 

دیگر اعضای سازمان با هند تبدیل شود. 
پس از استقرار طالبان در افغانستان، هند احساس 
کـــرد بــازنــده بـــزرگ تــحــوالت افــغــانــســتــان بـــوده و 
سرمایه گذاری های کالن دهلی در این کشور هدر 
رفته اســت. بــر همین اســاس حتی اعــالم کــرد با 
وجود طالبان، مشارکت افغانستان در پروژه چابهار 
خاتمه یافته تلقی می شود. در این میان با توجه به 
سرمایه گذاری های مشترک تهران و دهلی، نقش 
جمهوری اسالمی ایــران در متقاعد کردن هند به 
تداوم همکاری در محورهای ترانزیتی منطقه ای و با 
سازمان شانگهای و به تبع آن با افغانستان می تواند 

سرنوشت ساز باشد.

خبـر
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خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی آورده 
اســت: آمریکا در ســال 2۰۱8 علیه صنعت 
ــران تحریم هایی اعمال کــرد تا  نفت و گــاز ای
منابع درآمــدی جمهوری اسالمی ایــران را از 
بین ببرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه 
گزارش آمده است: تحریم های صادرات نفت 
ــران که تا همین سه سال  خــام، باعث شد ای
پیش واردکننده بنزین بود، به صادرکننده این 

محصول تبدیل شــود و با افزایش صــادرات 
محصوالت پتروشیمی و نفتی، منبع درآمدی 
خود را تغییر داده و هدف آمریکا بــرای قطع 

درآمدهایش را با شکست مواجه کند. 
این گزارش می افزاید: در عین حال، در صورتی 
که تحریم ها برداشته شــود، ایــران خود را به 
خوبی آمــاده کرده تا واکنش نشان دهد. اگر 
تحریم ها برداشته شود، ایران در دو یا سه ماه 

می تواند 2 میلیون بشکه در روز دیگر بر میزان 
تولیدش بیفزاید. رویترز در پایان می نویسد: 
درحــالــی اکثر پاالیشگاه هــای جهان میزان 
ظرفیت خود را در دوره شیوع کووید ۱9 کاهش 
داده انــد که بر اســاس آمــار گمرک، صــادرات 
ایران در سال 2۰2۰ نسبت به سال قبل از آن 
۶۰۰ درصد افزایش یافت و به 8 میلیون تن یا 

۱8۰ هزار بشکه  در روز رسید.

خبر خبر 

رویترز: تحریم ها 
صادرات بنزین ایران را 

رونق داد

این عکس ها در روزهــای اخیر در شبکه های مجازی خیلی دست به دست شده. یک کاربر 
نوشت: »تو جزایر فارو در دانمارک، ۱۵۰۰ دلفین  بدبخت رو سالخی کردند تا به یک سنت 
تخیلی احترام گذاشته باشند! معتقدم اگه این خانم و بچه اش بور نبودند، سازمان ملل و سازمان 
حمایت از حقوق حیوانات و یونیسف مشترکاً یک هفته عزای عمومی اعالم می کردند و ایران 

هم به خاطر حرفِ ن آخرش که تو دلفین هم هست، تحریم می شد!«

خبر
وزیران خارجه انگلیس و آلمان: 

احیای فوری مذاکرات با ایران
 ضروری است

وزارت خارجه آلمان از تماس تلفنی هایکو ماس 
وزیر خارجه این کشور با »لیز تراس« که به تازگی 
جانشین دومینیک راب وزیــر خارجه انگلیس 
شد، خبر داد. طبق این پیام، وزیر خارجه آلمان 
با همتای انگلیسی جدید خود درباره برجام نیز 
گفت و گو کرده اند. وزارت خارجه آلمان اعالم کرد: 
» توافق شد به احیای مذاکرات با ایران در موضوع 

برجام نیاز فوری وجود دارد«.
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ضرورت 
قطع یارانه 

 ثروتمندان و 
 . افزایش یارانه 

. اقشار ضعیف

عبدالملکی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان 

اینکه بر اساس 
قانون، یارانه 

ثروتمندان باید قطع 
شود و یارانه اقشار 

ضعیف افزایش یابد، 
گفت: ما به مجلس 

وعده دادیم در مدت 
یک سال سامانه 

جامع رفاه ایرانیان 
را تکمیل کنیم تا 

براساس آن بتوان 
سیاست گذاری های 
الزم را در این زمینه 

انجام داد.

زهرا طوسی   11 سال پس از 
پرداخت نخستین یارانه نقدی 
45 هــزار تومانی به مــردم، قرار 
است به  زودی مجلس و دولت 
ــرای اصـــاح نــظــام یـــارانـــه ای و  بـ
ــزار و 200  ــ تخصیص ارز 4هـ

تومانی پای یک میز بنشینند.
یارانه نقدی با هدف از میان بردن یارانه پنهان در 
اقتصاد و رقابتی کردن اقتصاد کشور اجرایی و قرار 
شد افزایش قیمت حاصل از اصاح نرخ بنزین و 
سایر فراورده های سوختی در آن با پرداخت ماهانه 

45 هزار و 500 تومان جبران شود.
پس از چهار سال پرداخت یارانه نقدی و افزایش 
تورم در کشور از سال های ۹1 و ۹2 وقتی از مردم سؤال 
شد حاضرید یارانه هایتان قطع شود ولی قیمت ها 
به قبل برگردد، مردم به برگشت قیمت ها رأی دادند؛ 
این موضوع نشان از بی اثر شدن یارانه نقدی در 
بهبود معیشت مردم بود که هر سال 4۳ هزار میلیارد 

تومان هم  خرج روی دست دولت می گذاشت.
بی اثر شدن نقش یارانه ها در سفره مردم، انگیزه ای 
شد تا نمایندگان تاش برای تغییر وضعیت توزیع 
یارانه در کشور را در قالب جایگزینی طرح های 
دیگری مثل طرح تأمین کاالهای اساسی به  جای 
پرداخت یارانه نقدی، طرح کارت اعتباری، طرح وان 

و یارانه بنزینی دنبال کنند.

تعیین تکلیف یارانه توسط مردم ◾
با اینکه این طرح ها هیچ  کــدام آن قدر قدرتمند 
نبودند که بتوانند یارانه نقدی را از صفحه اقتصاد 
کشور محو کنند و هنوز هــم ماهانه حــدود 25 
میلیون خانوار یعنی 76 میلیون نفر ایــن یارانه 
ــی حــاال بــه نظر می رسد  را دریــافــت می کنند ول
دولت و مجلس با درس گرفتن از انحراف در قانون 

هدفمندی یارانه ها که سطح آن به پرداخت اندک 
یارانه ای به مردم تنزل یافته،  به این تصمیم مهم 
رسیده اند که نظام پــرداخــت مستقیم یــارانــه  را 

اصاح کنند.
در مجلس شــورای اسامی کار به  جایی رسیده 
ــردم تــقــاضــای بــرگــزاری  اســـت کــه نــمــایــنــدگــان مـ
همه پرسی برای حذف یارانه های آشکار و پنهان 
را دارنــد. مجلسی ها می گویند یارانه های پنهان 
ــوده و  و آشــکــار دو بــرابــر بــودجــه سالیانه کشور ب
افــراد مرفه جامعه 25 برابر مستضعفین از این 
یــارانــه هــا اســتــفــاده می کنند بـــرای همین مــردم 
 باید در یک همه پرسی خودشان این موضوع را 

تعیین تکلیف کنند.

یارانه های پنهان، بیش از بودجه دولت ◾
بر اساس آنچه محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده 
مـــردم تبریز نیز مــی گــویــد: یــارانــه هــای پنهان و 
غیرمستقیم در اقتصاد به بیش از بودجه عمومی 
دولت رسیده است. به همین دلیل اصاح نظام 
یارانه ای عزم مشترک دولت و مجلس را می طلبد. 
در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی، 
طرح های متفاوتی برای اصاح نظام یارانه ای مطرح 
است؛ از جمله حذف ارز 4هزار و 200 تومانی، کارت 
یارانه انرژی، کارت کاالیی و یا به موازات آن حذف 

حامل های انرژی.
بــه گفته میرتاج الدینی در ایــن جلسات کــه به 
شکل سلسله وار برگزار خواهد شد، کارشناسانی 

از مرکز پژوهش های مجلس و مقامات دولتی و 
همچنین از وزیران اقتصادی به بحث و تبادل  نظر 
می پردازند تا در نهایت دولــت و مجلس به یک 

طرح مشترک دست پیدا کنند.

تجمیع یارانه های معیشتی و نقدی و مشابه آن ◾
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به 
اینکه نسبت به حذف یارانه نقدی سخنی نیست 
و تصمیم بر این است که یارانه های معیشتی و 
نقدی و مشابه آن تجمیع شود و بر اساس قانون 
اصــاحــاتــی را در نــظــام یــارانــه ای داشــتــه باشیم 
یـــادآوری می کند نکته اصلی در رابطه با اصاح 
نظام یارانه ای این است که مردم در جریان جزئیات 
آن قرار بگیرند و جبران کاهش قدرت خرید مردم 

در این اصاحات مدنظر قرار گیرد.
مــیــرتــاج الــدیــنــی مــی گــویــد: هــم  اکــنــون در حــوزه 
حامل های انـــرژی ۸۳ میلیارد دالر یــارانــه وجود 
دارد که اگر مجموع یارانه ۸۳ میلیارد دالری را با 
تسعیر دالر 11 هزار تومانی حساب کنیم، برای هر 
فرد ایرانی یک هزار دالر یارانه پنهان اختصاص 
پیدا می کند که بر اســاس محاسبه با قیمت روز 
دالر 25 میلیون تومان و بر اساس دالر نرخ دولتی 
11 میلیون تومان می شود. در واقع برای هر فرد در 
طول یک ماه از ۹00 هزار تومان تا 2 میلیون تومان 
یارانه پنهان داده می شود اما این یارانه برای هر فرد 
ایرانی به  طور مساوی استفاده می شود؟ بر اساس 
نظر کارشناسان، افراد ثروتمند 25 برابر بیشتر از 
قشر محروم از یارانه مذکور بهره می برند در حالی 
 که قشر مستضعف به یارانه احتیاج بیشتری دارد.

نجات مردم از تله فقر با یارانه های پدرانه ◾
ــار، کــارشــنــاس مــرکــز  ــزگ ــرهــی ــچــه پ بـــر اســــاس آن
پــژوهــش هــای مجلس بــه خبرنگار مــا می گوید: 

کمیسیون برنامه  و بــودجــه مجلس بــا تشکیل 
کارگروهی مشترک با دولت، تمرکز خود را بر اصاح 
تخصیص ارز 4هــزار و 200 تومانی و اصاح نظام 
یارانه ای کشور گذاشته است. پرهیزگار می گوید: 
مرکز پــژوهــش هــای مجلس بــا بــررســی نظام های 
پــرداخــت یــارانــه در کــشــورهــای دیــگــر، روش هـــای 
حمایتی خانوارها در این کشورها را بررسی کرده 
است. از جمله آن پرداخت یارانه های شبه نقدی 
است که طی آن، این یارانه برای استفاده از یک یا 
چند قلم کاال یا خدمات در اختیار مردم قرار داده 
می شود. به گفته وی، پرداخت این نوع از یارانه در 

دیگر کشورهای جهان نیز رایج است.

یارانه شبه نقدی به  صورت کارت اعتباری ◾
مرکز پــژوهــش هــای مجلس می گوید: ایــن شکل 
از یارانه  دادن با تحمیل مصرف یک نــوع کــاال بر 
شهروندان می تواند موجب رشد او در بلندمدت 
شده و آن ها را از تله فقر نجات دهد؛ مشروط به 
اینکه آن ها از این یارانه ها به  درستی استفاده کنند. 
مثاً از نظام کوپنی سابق درس عبرت گرفته و به  
جــای آن از ظرفیت های فناوری استفاده  شــود تا 
فروش دوباره کاالهای توزیع  شده به حداقل برسد.

پیشنهاد این پژوهشگران این است که می توان 
ــه  جــای  ــی مــکــمــل، ب مــانــنــد بــرنــامــه کــمــک غــذای
مشخص کــردن اجناس خــاص، با تعداد زیادی 
خرده فروش قرارداد منعقد شود و مشموالن یارانه، 
محدود به خرید از این فروشگاه ها شوند تا افراد 
در انتخاب کیفیت اجناس مصرفی آزادی داشته 

و جلو فساد در توزیع کاالها گرفته شود.
بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید می کند بهتر است 
یارانه شبه نقدی به  صورت کارت اعتباری اجرا شود 
تا از فسادهایی که ممکن است در توزیع بسته های 

غذایی باشد جلوگیری شود.

 قدس برنامه های مجلس و دولت 
برای تغییر نظام یارانه ای کشور را بررسی می کند

سرنوشت پرابهام یارانه نقدی

اقتصاد3
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59.500.000نیم سکه35.450.000ربع سکه1.450.221بورس 263.918دالر )سنا(49.550.000 مثقال طال 18.077دینار عراق )سنا(113.310.000سکه11.435.000 طال  ۱۸ عیار1.754اونس طال 71.863درهم امارات )سنا(

خبرخبر
خوبخوب

ــوردی اســتــان  ــانـ ــی، مــدیــرکــل بــنــادر و دریـ ــای بــهــروز آق
سیستان و بلوچستان گفت: در نیمه نخست سال 
جاری میزان واردات کاالهای اساسی از بندر چابهار 
 به بیش از 750 هزار تن رسیده که این مقدار واردات 
15 درصــد رشــد را در مقایسه بــا مــدت مشابه سال 
گذشته داشته است. به گزارش تسنیم وی با اشاره به 

اینکه بندر چابهار به عنوان بندر راهبردی و مهم ترین 
بندر تجاری ایران در خارج از حوزه خلیج فارس قابلیت 
تخلیه و انتقال 50 درصــد از کــاالهــای اساسی مورد 
نیاز کشور مانند گندم، جو، شکر، ذرت و سویا را دارد، 
گفت: تا پایان سال جاری حدود 2/5 میلیون تن کاالی 
اساسی در بندر چابهار تخلیه و حمل می شود. بندر 

چابهار با بــرخــورداری از تجهیزات تخلیه و بارگیری 
ساالنه ۸/5 میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال 
را دارد. وی همچنین از بهره برداری از سیلوی 100 هزار 
تنی بندر شهید بهشتی چابهار به  عنوان بزرگ ترین 
سیلوی تمام مکانیزه جنوب شرق کشور در سال آینده 

خبر داد.

افزایش ۱۵ درصدی 
 واردات کاالهای اساسی
 از بندر چابهار

 قیمت  الستیک 
) دو حلقه(

 KARENA ایران تایر مدل   
سایز ۱۸5/65/۱5

۹۷۲,۸۳۰تـومـان

 H202 هابیلد مدل   
R۱5/205 /60 سایز

۱,۸۵۰,۰۰۰تـومـان

GS -  2020 گلدستون مدل   
سایز ۱۸5/60/۱4

۹۴۲,۵۵۰تـومـان

 TE30۱ تریانگل مدل   
R۱3/۱65 /65 سایز

۱,۲۵6,۰۰۰تـومـان

NBLUE HD PLUS نکسن مدل   
R۱5/205 /60 سایز

۲,6۵۰,۰۰۰تـومـان

SOLUS HS۱۱ کومهو تایر مدل   
R۱5/205 /60 سایز

۲,۸۱۰,۰۰۰تـومـان

یکشنبه 28 شهریور ۱4۰۰    ۱2 صفر ۱443   ۱9 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9626
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شرکت برق منطقه ای خراسان در نظردارد انجام عملیات " اصالح فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع" 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.

شماره فراخوان  
درسامانه ستاد

شماره 
موضوع مناقصهمناقصه

 مدت
پیمان

مبلغ تضمین شرکت در 
محل اعتبارفرآیند ارجاع کار ) ریال(

س/2000001123000037400/28

بهینه سازی سیستم 
کنترل و آالرم پستهای 
درگز،گناباد،سرخس و 

جلگه رخ
181،293،833،804 ماه

 منابع داخلی 
)غیر عمرانی(

ف
,1
40
56
74

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

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

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شماره س/ 400/28 «

*شرایط الزم  جهت شرکت در مناقصه:
- دارا بودن گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری با حداقل پایه 

5 رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و ظرفیت آزاد
- دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون ، 

کار و رفاه اجتماعی 
*نحوه دریافت اسناد مناقصه : 

مناقص�ه گران حائز ش�رایط ف�وق، می توانند پ�س از ثبت نام 
در س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت و واری�ز الکترونیکی 
مبلع 1،000،000 ریال به حس�اب مندرج در س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نام شرکت پایا نیرو پاژ) مشاور( فایل اسناد 

مناقصه را بارگیری نمایند.
*تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 

از ساعت10:00 صبح روز شنبه به تاریخ 1400/06/27 تا ساعت 
19:00 روز پنجشنبه  به تاریخ 1400/07/1

*تاریخ بارگذاری اسناد مناقصه و محل  تحویل پاکت تضمین: 
از پیشنهاد دهندگان تقاضا می گردد ؛ ابتدا تصویر کلیه مستندات 
و م�دارک پ�اکات مناقصه،) پاک�ت الف ،ب و ج ( را درس�امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت حداکثرتا س�اعت 12:00 ظهر روز 
ش�نبه  به تاریخ 1400/07/24 بارگ�ذاری نمایند و اصل پاکت 
الف با شرایط درج شده دراسناد مناقصه و به صورت الک و مهر 
شده تا س�اعت 11:00 ظهر روز یکشنبه به تاریخ 1400/07/25 
پ�س از ثب�ت در دبیرخانه ش�رکت برق منطقه ای خراس�ان به 
آدرس:مش�هد – انته�ای بل�وار وکیل آباد – نرس�یده ب�ه جاده 

ش�اندیز – س�مت راس�ت – به امور تدارکات و قراردادها –تلفن 
36103614– 051 – دورنگار 6103629 3-051 تحویل نمایند.

*تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 12:00 ظهر روز یکشنبه  به 
تاریخ 1400/07/25 در محل امور تدارکات و قراردادها.

*مناقصه گران جهت ثبت نام در س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت باید به دفاتر پیش�خوان دولت مراجعه نمایند که لیس�ت 
دفات�ر منتخ�ب در س�امانه س�تاد )www.setadiran.ir( موجود              

می باشد.
     * در ص�ورت نی�از ب�ه دریافت توضیحات بیش�تر، متقاضیان
 می توانند با مشاور)شرکت پایانیرو پاژ-خانم گرجستانی( به شماره  
38654309 -051 ی�ا با ام�ور تدارکات و قراردادها به ش�ماره 
6103614-0513 )سید حسین طاهری( تماس حاصل فرمایند.
*به پیش�نهادها و مس�تندات  فاق�د امضاء ، مش�روط ، مخدوش 
وپیش�نهاداتی که بع�داز انقضاء مدت مقرر واصل ش�ود ، مطلقا 

ترتیب اثرداده نخواهد شد.
*مناقصه گران موظف به ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار معتبر و قابل تمدید مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
می باشند . به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ، 
سپرده های کمترازمیزان مقرر، چک شخصی ونظایرآن ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
*س�ایراطالعات وجزئیات دراس�نادمناقصه درج ش�ده است .
ضمنا" جهت کسب اطالعات بیشتربه پایگاه های اطالع رسانی به 

آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://tender.tavanir.org.ir                        : پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر
http:/iets.mporg.ir                                       :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
www.krec.ir              :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای خراسان
www.setadiran.ir                              :»شناسه آگهی 1193405سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد

م الف 4788

ش�رکت برق منطقه ای خراس�ان در نظردارد انجام عملیات " بهینه س�ازی سیستم کنترل و آالرم پستهای 
درگز، گناباد،سرخس و جلگه رخ " را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز 

شرایط  ذیل واگذار نماید.



   فرهاد 
فخرالدینی 
»هفت اقلیم« را 
می سازد

جدیدترین اثر فرهاد 
فخرالدینی با عنوان 
»هفت اقلیم« به 
سفارش کمیسیون 
ملی یونسکوـ  ایران 
در آخرین مراحل 
تولید قرار دارد.

به  مناسبت قرار 
گرفتن نام عطار 
نیشابوری در 
فهرست مشاهیر 
جهانی در سال 
۲۰۲۱، »هفت اقلیم« 
بر اساس داستان 
اصلی منظومه 
منطق الطیر عطار 
ساخته شده و به 
 زودی توسط ارکستر 
سمفونیک صدا و 
سیما مراحل ضبط 
آن آغاز خواهد شد.

بـــــــــازی هـــــــــای  ◾
ــری بــــا الــــهــــام از  ــکــ ــ ف

داستان های ایرانی
آیـــدیـــن مـــهـــدی زاده، 
ــــس دبـــیـــرخـــانـــه  ــی ــ رئ
ــارت بــر  ــظــ ــ شـــــــورای ن
اســبــاب بــازی دربـــاره ساخت بــازی هــای 
فکری با الهام از ادبیات و داستان های 
ایرانی و برنامه های این مجموعه برای 
عرضه این محصوالت به بازار می گوید: 
ــط ســـال 98 پـــــروژه ای پــژوهــشــیـ   اواســ
ــازی و سرگرمی  عملیاتی در اداره کل ب
ــرا را  ــا اجـ تــعــریــف شــد کــه از پــژوهــش ت
ــر همین اســـاس نیز  ــرمــی گــرفــت. ب درب
جلساتی را بــا حــضــور طــراحــان بـــازی و 
اعضای میراث فرهنگی و با هدف بررسی 
ادبیات ایران برگزار کردیم و مشاوران و 
متخصصان، داستان ها و اشعاری که 
قابلیت تبدیل به بازی رومیزی و کارتی 

داشتند را مورد بررسی قرار دادند.
ــه مــی افــزایــد: ایــن جلسات  وی در ادامـ
6 مــاه به طــول انجامید و تا اوایــل سال 
گذشته 10 ماکت به صورت کامل طراحی 
شد و به اضافه چند پروژه خارج از کانون، 
اکنون نزدیک به 13 طرح در این بانک 

اطالعاتی وجود دارد.
وی یـــادآور مــی شــود: تاکنون ســه طرح 
ــن مجموعه تولید و محصول آن  از ای
روانه بازار شده است. بازی »سیمرغ« 
براساس کتاب منطق الطیر عطار و بازی 
»طوطی و بقال« از داستان های مثنوی 
معنوی از پــروژه هــای ماست و به تازگی 
نیز بازی »هفت گنبد« براساس کتاب 
هفت پیکر نظامی رونمایی و بــه بــازار 

عرضه شده و چهارمین بازی که یکی از 
آثار نیمایوشیج است به زودی رونمایی 
خــواهــد شـــد.وی بــا اشـــاره بــه اینکه رده 
سنی این بازی ها با هم متفاوت است، 
ــرای رده  می گوید: عموماً ایــن بــازی هــا ب
سنی باالی هفت سال هستند، اما بازی 
سیمرغ 7+ و هفت گنبد به دلیل اینکه 
ــرای رده سنی  ــازی سخت تری اســت ب ب

باالی 12 سال در نظر گرفته شده است.

براساس نیاز بازار حرکت می کنیم ◾
مـــهـــدی زاده در پــاســخ بــه ایـــن پرسش 
ــاســی مــخــاطــب و ایــن  ــه ذائــقــه شــن کـ
نیازسنجی چگونه شکل گرفته، عنوان 
می کند: همان طــور که اشــاره کــردم در 

همان دوره هایی که مشغول پژوهش و 
تحقیق بودیم این بررسی ها هم انجام 
شد. البته پیشتر آثــار دیگری در بازار 
موجود بود و چندین شرکت جسته و 
گریخته کارهایی انجام داده بودند، اما 
ما براساس مطالعه فروشگاه ها و جمع 
بندی هایی که داشتیم به ایــن نتیجه 
رسیدیم که اتفاقاً استقبال خوبی از 
این نوع بازی ها صورت می گیرد و مردم 
عالقه مند هستند ادبــیــات فارسی در 

قالب بازی در اختیار بچه ها باشد.
ــه گفته مـــهـــدی زاده؛ »هــفــت گنبد«  ب
حدود یک ماه است که وارد بازار شده و 
نمی توان اظهار نظر دقیقی راجع به آن 
کرد اما تا جایی که می دانم نوجوانان از 

این بازی استقبال کردند و آن را دوست 
داشتند. بــازی سیمرغ هم با استقبال 
خوبی روبه رو شده و فروش خوبی داشته 

است. 
وی تأکید می کند: اما یکی از مشکالت 
ما زمان رونمایی بازی  ها بود و وقتی این 
ــازار عــرضــه شــدنــد تقریباً  بــازی هــا بــه بـ
فروشگاه ها به دلیل کرونا تعطیل بودند 
و فرصت چندانی وجود نداشت که این 
بازی شناخته شود و در نتیجه مردم از 

آن اطالعی نداشتند.

ظرفیت های ادبیات برای ساخت بازی   ◾
ــارت بر  ــظـ ــورای نـ ــ ــه شــ ــرخــان ــی رئــیــس دب
اسباب بازی با اشاره به ظرفیت های ادبیات 

ــرای کــودکــان و  ــازی ب در ساخت و تولید ب
نوجوانان تأکید می کند: ما ادبیات بسیار 
غنی و ارزشمندی داریــم و هر چقدر هم 
که طراحان سراغش بروند بــاز هم مملو 
از سوژه های جــذاب و کاربردی اســت. اما 
اینجا ما با دو مسئله بزرگ در استفاده از 
ادبیات مواجه هستیم؛ در وهله نخست 
ــم اما  با وجــود اینکه ادبیات فاخری داری
ایــن لزوماً به آن معنا نیست که با لقمه 
آماده ای برای مصرف مواجه ایم و در نتیجه 
نیازمند یک آماده سازی پیش از استفاده 
هستیم. به طور مثال در داستان های کلیله 
و دمنه با مضامینی مواجه ایم که با تقبیح 
حیوان آزاری و محیط زیست و... در تضاد 
است و شاید برخی از این داستان ها برای 
کــودکــان مناسب نباشد. یا بخش دیگر 
ادبیات ما که شعرگونه است مانند هفت 
پیکر نظامی کــه بـــازی »هفت گنبد« از 
روی آن ساخته شــده بــه دلــیــل ادبــیــات 
تغزلی که دارد وقت بسیاری از ما گرفت 
تا ترجمانی از آن ارائــه دهیم که برای یک 
نوجوان 12ساله کــاربــردی بــوده و قابلیت 
بازی داشته باشد. به همین جهت است 
که چنین پروژه هایی حضور افراد مطلع 
و متخصص را می طلبد و در همین بازی 
»هفت گنبد« مشاور رشته ادبیات در 
کنار طراحان حضور داشته و کار را پیش 

می بردند. 

 همکاری طراحان بازی  ◾
و متخصصان ادبیات

مهدی زاده با بیان اینکه دیــده شده در 
بعضی موارد ادبیات بدون بررسی های 
الزم وارد بازی شده است، ادامه می دهد: 

متأسفانه هیچ فیلتری برای این مسئله 
وجود ندارد و در نتیجه بازار هم محصول 
تولید شده را پس می زند و یک موضع 
منفی در رابطه با آن به وجــود مــی آورد 
ــرار آن امـــکـــان پـــذیـــر نــیــســت و  ــکـ ــه تـ کـ
تولیدکننده هم می ترسد و وارد این حوزه 
نمی شود. بنابراین توصیه من این است 
که طراح بازی و متخصصان ادبیات در 
کنار یکدیگر داستان های کهن را برای 
استفاده در بازی ها مناسب سازی کنند 

تا قرائتی کاربردی داشته باشد.  
وی در توضیح بیشتر می گوید: برای این 
کار به یک نمایش نامه نویس نیاز است 
که قصه هایی مانند »کلیله و دمنه« را به 
گونه ای طراحی کند که داستان آن برای 

بازی قابل استفاده باشد. 
ــاره کنم در حــال حاضر  بــد نیست اشـ
در کانون مجموعه تئاتر بــازی را عرضه 
کـــرده ایـــم کـــه پــنــج عـــنـــوان ســـه جــلــدی 
و مــتــنــاظــر بــا اســبــاب بــــازی، نــمــایــش، 
درامـــاتـــورژی و نمایش نامه اســت. این 
مجموعه چندمنظوره برگرفته از ادبیات 
فولکلوریک اســت و امکانی را فراهم 
ــا کــودکــان در حــیــن خــوانــدن  مــی کــنــد ت
ــه هــمــراه  ــا عــروســک هــایــی ک داســـتـــان ب
کتاب است هم نمایش بازی کنند و هم 

کاردستی بسازند. 
ــا دعـــوت از کــســانــی که  ــان ب ــای وی در پ
عالقه مند به ساخت اسباب بازی های 
نمایشی و تئاترـ اسباب بازی ها هستند، 
افزود: عالقه مندان می توانند طرح های 
خود را در اختیار کانون قرار بدهند و این 
مجموعه عالقه مند به سرمایه گذاری 

روی طرح های مورد تأیید است.

 گفت وگو با آیدین مهدی زاده، رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی 
درباره ساخت بازی های فکری با الهام از داستان های ایرانی  

سرگرمی با ادبیات کهن

خبرخبر
روزروز

رونمایی از سه کتاب جدید در حوزه شهریارپژوهی   روایت هایی از مدافعان سالمت در »آب پرتقال در کربالی 5« 
کتاب »آب پرتقال در کــربــالی 5«  135 خــرده روایــت 
کرونایی از مدافعان سالمت به همت و قلم مهدی عجم، 
به چــاپ رسید. ایــن اثــر حاصل ساعت  ها گفت  وگو و 
گوشِ دل سپردن به خاطرات و روایت  های شماری از کادر 
درمانی بیمارستان بقیةهللا   االعظم)عج( است؛ پزشکان 
و پرستارانِ فعال در صف اول مبارزه با ویروس منحوس 

کرونا که حــدود یک سال و انــدی هــم  دوشِ بسیاری از 
مراکز درمانی کشور، شب و روز، در جهادی مقدس 
مشغول خدمت  اند و ایــن دفتر فقط بخش کوچکی 
ــای ایثار و جهاد آن  هــاســت. ایــن کتاب با  و نمی  از دری
شمارگان هــزار و 250 نسخه و در 172 صفحه توسط 

انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده  است.

ششمین همایش ساالنه زبان و ادبیات فارسی و نکوداشت 
مقام استاد شهریار در سالن  همایش های بنیاد استاد 
شهریار برگزار و در ایــن مراسم از سه کتاب جدید بنیاد 
فرهنگی مقبره الشعرای استاد شهریار رونمایی شد. جواد 
وندنوروز، رئیس بنیاد فرهنگی مقبره الشعرای استاد شهریار 
در خصوص این آثار اظهار کرد:  در این مراسم از سه کتاب 

»بررسی سبک و ساختار اشعار استاد شهریار«، »بررسی 
غریبانه های شعر شهریار« و »تأثیر آیات قرآن و احادیث 
بر اشعار استاد شهریار«  رونمایی شد. وی ادامه داد: بنیاد 
فرهنگی مقبره الشعرای استاد شهریار در سال های اخیر با 
چاپ و نشر بیش از 80 عنوان کتاب در حوزه شهریارپژوهی 

مشوق نویسندگان فعال در این حوزه بوده است.

  صبا کریمی     کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به تازگی بازی »هفت گنبد« که از منظومه هفت پیکر نظامی 

گنجوی الهام گرفته شده را روانه بازار کرده است. این سرگرمی 
یک بازی کارتی است و نوجوانان باالی ۱۲ سال مخاطبان این 
بازی هستند. آشنایی با ادبیات و توسعه مهارت های ارتباطی 

و ادراکی بین فردی میان نوجوانان و آموزش از کاربردهای 
این بازی است. »هفت گنبد« توسط امین عبدالملکی و فرشید 
سوادکوهی طراحی شده که در گرافیک و تصویرسازی آن از 

مینیاتور استفاده کرده اند. این بازی در 3هزار نسخه و با قیمت 
۶5هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته و عالقه مندان 

برای تهیه آن می توانند به فروشگاه های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان  و یا  سایت اینترنتی محصوالت کانون 

به نشانی Shop.kpf.ir مراجعه کنند. پیش از این نیز اداره کل 
سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای کانون دو بازی 

دیگر را با نگاهی به ادبیات ایران زمین تولید کرده است.  
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شرکت قند تربت حیدریه 

آگهی شروع تحویل چغندر
به اطّلاع میرس�اند تحویل چغندر در كارخانه قند تربت حیدریه از ساعت 9 روز 
شنبه 1400/07/03 آغاز میشود .از پیمانكاران محترم چغندر كار تقاضا دارد با هماهنگی با 

بخش كشاورزی كارخانه نسبت به حمل و تحویل چغندر خود اقدام نمایند .

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای - نوبت اول
شماره گ1400/19/35 - شماره سامانه ستاد : 2000007000000068

1-نام مناقصه گزار : ش��رکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز 
خیابان معدل حدفاصل فلس��طین و مالص��درا تلفن امور تدارکات 

٣٢٣178٦٩-071تلفن شرکت 80-٣٢٣1٩٥7٤-071
 ٢ -موضوع مناقصه : مناقصه خرید کنتور هوشمند AMI سه فاز مستقیم از تولید 

کنندگان واجد صالحیت شرکت توانیر
 ٣ -زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1400/06/٢8 لغایت ساعت 1٩:00مورخ 

01 /1400/07 به مدت ٥ روزکاری
 ٤ -م��دارك مورد نیاز جهت تحویل اس��ناد : فیش واریزی ب��ه مبلغ ٢٢0000 ریال 

واریز به حساب جاری شماره
 7٤8٢7 – 078٦0 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز

یق ش��بکه   ٥ -آدرس مح��ل دریافت اس��ناد : دسترس��ی به آگهی مناقص��ه از طر
نی  www.tavanir.org.irو ش��رکت  نش��ا به  نیر  ا تو ت  م��ال معا نی  س��ا ر ع  ط��ال ا
توزی��ع نیروی برق اس��تان فارس ب��ه آدرس  www.farsedc.ir اس��ناد مناقصه از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره 

فراخوان   ٢000007000000068امکان پذیر می باشد.
 ٦ -آدرس محل دریافت پیش��نهاد : ش��یراز – خیابان معدل – حدفاصل فلسطین و 
مالصدرا – س��اختمان 1٤7 – شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – امورتدارکات 

– تلفن ٣٢٣18٦17-071
 7 -زمان تحویل اسناد :10 صبح روز شنبه مورخ 1400/07/17

محل برگزاری مناقصه : ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان ف��ارس – طبقه چهارم – 
سالن اجتماعات

 ٩ -زمان بازگش��ایی پاکات : پاکات ارزیابی کیفی ش��رکت ها / مناقصه گر/ ساعت 
1٢ روز ش��نبه م��ورخ 1400/07/17 با حضور اعضاء کمیس��یون مناقصه باز و قرائت 
می گردد و در صورت کسب حد نصاب الزم پاکت الف و ب در ساعت و تاریخ اعالم 
شده که در زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی اعالم می گردد، مفتوح می گردد و 
به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 

در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10 -ذکر ش��ماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیش��نهاد دهندگان در 

جلسه آزاد است.
 11 -تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ٩.050.000.000 ریال که به صورت ضمانتنامه 
معتبر بانکی ، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گذار یا مطالبات بلوکه 
شده توس��ط امور مالی این شرکت می باشدکه بایستی در پاکت الف قرار گرفته و 
همزمان با س��ایر پاکات تحویل مناقصه گذار گ��ردد ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد 

شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و ...... ( قابل قبول نمی باشد .
 1٢-شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

1٣ -سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
                                                                                               شناسه آگهی 11٩٣005
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      ش��هرداری گرمه مستند به مجوز ش��ماره 4٢81/٩٩-08/0٩/1٣٩٩ 
شورای اسالمی شهر گرمه و با عنایت به صورتجلسه کمیسیون معامالت 
ب��ه ش��ماره ثبت��ی 1400/40٢4 – 1400/06/0٢ در نظ��ر دارد راهبری 
کشتارگاه خود واقع در خروجی گرمه به شاهرود را از طریق مزایده به 
اجاره واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا 
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/07/10 با مراجعه به شهرداری  
قیمت پیش��نهادی خود را در پاکت دربس��ته به دبیرخانه ش��هرداری 

تسلیم و رسید دریافت نمایند.
شرائط:1-واریز مبلغ 5/000/000 ریال به حساب سپرده010٣7٩٢40100٣ 
شهرداری نزد بانك ملی شعبه گرمه بابت شرکت در مزایده که چنانچه 
برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده دریافتی 

به  نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
٢-مبل��غ پای��ه اج��اره ماهیان��ه 5/000/000 ریال می باش��د که قیمت 

پیشنهادی متقاضیان نباید کمتر از قیمت پایه باشد.
٣-مدت اجاره از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال می باشد.

4-برن��ده در مزای��ده مکلف اس��ت در پایان مدت اج��اره بدون قید و 
شرط به تخلیه و تحویل کش��تارگاه اقدام نماید و قبل از تنظیم اجاره 
خط قطعه چکی بمبلغ ٢/000/000/000 ریال بابت ضمانت حس��ن انجام 

تعهدات و .... به شهرداری تحویل نماید که بعد از اتمام مدت اجاره 
قابل استرداد می باشد.

5-هزینه آب ، برق و گاز مصرفی کشتارگاه به عهده مستاجر می باشد. 
6-مس��تاجر موظف به اخذ تائیدیه از س��وی واحد بهداش��ت محیط کار 

)کارت سالمت ( برای کارگران خود می باشد.
7-خدمات کشتارگاه شامل هزینه های سرایداری ، کشتار )از قبیل گاو 
، گوسفند ، بز ، شتر ، شتر مرغ ( ، کله پاک کنی و نگهداری سردخانه به 

عهده مستاجر می باشد.
8-حمل کشتار روزانه جهت توزیع در سطح شهر گرمه  بر عهده برنده 
مزایده می باش��د . چنانچه خدمات توسط شهرداری انجام گردد هزینه 

آن جداگانه محاسبه و از مستاجر دریافت خواهد شد.
٩-تهیه و تامین لوازم مصرفی در کشتارگاه بر عهده برنده مزایده می باشد.

10-کلیه هزینه های جانبی س��اختمان ش��امل ) تعمیرات پیش س��رد ،               
لوله های آبرسانی ، برق ، تخلیه فاضالب و ...( بر عهده مستاجر است. 

11-کلیه کسورات قانونی به عهده مستاجر می باشد.
1٢-هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده در مزایده می باشد.

1٣-جلسه بازگشائی پاکات مزایده ساعت 1٢ ظهر روز یک شنبه مورخ 
1400/07/11 در محل دفتر شهرداری برگزار خواهد بود . 

14-شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است. 
 شیرا     هلل اسدی  سرپرست شهرداری گرمه

))آگهی مزایده مرحله دوم – نوبت دوم((
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     شهرداری گرمه مستند به مجوز شماره 1400/660٩ – 1400/0٢/٢7 شورای 
اس��المی ش��هر گرمه و با عنایت به صورتجلسه کمیس��یون معامالت به شماره 
ثبت��ی 1400/40٢٣ – 1400/06/0٢  در نظر دارد  مجتمع فروش��گاهی واقع در 
پارک ش��قایق به مس��احت 100 متر مربع را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق 
مزایده به اجاره واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی تا 
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/07/10 با مراجعه به شهرداری  قیمت 
پیش��نهادی خود را در پاکت دربس��ته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید 

دریافت نمایند.
ش��رایط : 1- واریز مبلغ 7/000/000 ریال به حساب س��پرده010٣7٩٢40100٣ 
شهرداری نزد بانك ملی شعبه گرمه بابت شرکت در مزایده که چنانچه برندگان 
اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده دریافتی به  نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
٢-مبل��غ پایه اج��اره برای س��ال اول ماهیان��ه 5/000/000 ریال و س��ال دوم 
ماهیانه 6/500/000 ریال می باشد که قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت 

پایه باشد . 
٣-مدت اجاره از تاریخ تنظیم قرارداد  به مدت دو سال

4-برنده مزایده  مکلف است 50 % مبلغ مال االجاره را به محض تنظیم اجاره 
خط بطور نقد به حساب شهرداری واریز نماید و بابت 50 % ما بقی مال االجاره 

قطعه چکی به تاریخ 1401/07/01 به شهرداری تحویل نماید.
5-پیشنهاد دهندگان تائید می نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان 

دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1٣٣7 نمی باشند. 
6-هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده در مزایده می باشد.

7-برن��ده در مزایده مکلف اس��ت قب��ل از تنظیم اجاره خ��ط قطعه چکی بمبلغ 
500/000/000 ریال بابت ضمانت تخلیه به ش��هرداری تحویل نماید که بعد از 

اتمام مدت اجاره قابل استرداد می باشد
8-برنده در مزایده باید ش��خصا در مغازه  مورد اجاره به کس��ب و کار مشغول 

شود و حق واگذاری مغازه حتی بطور موقت به دیگری را ندارد.
٩-برنده در مزایده در مغازه مورد اش��اره فقط مجاز به کس��ب و کار با مشاغل 
لبنیات فروشی ، سوپر مارکت ، خواروبار ،شیرینی و بستنی فروشی می باشد و 
چنانچه تحت هر شرایط به کسب و کار دیگر در موقعیت یاد شده مشغول گردد 

به تخلیه مغازه و فسخ اجاره خط بطور یکطرفه اقدام خواهد شد.
10-برنده در مزایده مکلف می باشد در بدو انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت 
به��ای آب ، ب��رق ، تلف��ن و گاز مصرفی به ازای مدت اج��اره با قیمت برآوردی 

کارشناس شهرداری اقدام نماید . 
11-جلس��ه بازگش��ائی پ��اکات مزای��ده س��اعت 1٢ ظه��ر روز یک ش��نبه مورخ 

1400/07/11 در محل دفتر شهرداری برگزار خواهد بود . 
1٢-شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

 شیرا     هلل اسدی  سرپرست شهرداری گرمه

))آگهی مزایده مرحله دوم – نوبت دوم((
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جایزه بهترین 
بازیگری 

سینمای فنالند 
برای شهاب 

حسینی
جایزه ساالنه 

سینمای فنالند 
)یوسی(، شهاب 

حسینی را به عنوان 
بهترین بازیگر 

انتخاب کرد. شهاب 
حسینی، این جایزه 
را برای فیلم »اولین 

برف«، ساخته حامی 
رمضان، کارگردان 
ایرانی- فنالندی 

دریافت کرد. داستان 
این فیلم درباره 

زندگی پسربچه ای 
۱۳ ساله در یکی از 
روستاهای فنالند 
است که زندگی اش 

با عدم پذیرش 
درخواست پناهندگی 
خانواده اش، دگرگون 

می شود. 

تلویزیونتلویزیون

زهره کهندل   در سال های 
اخیر بازار سریال های شبکه 
نــمــایــش خــانــگــی داغ شــده 
است. سریال بین هایی که از 
ممیزی ها و قصه های تکراری 
مــجــمــوعــه هــای تــلــویــزیــونــی 
خسته شده اند و تماشای سریال های خارجی 
چــنــدان بــه مــذاقــشــان خــوش نــمــی آیــد، تشنه 
تماشای سریال های متفاوت ایرانی هستند، از 
ــازار فــروش سریال های شبکه نمایش  ایــن رو ب
خانگی در دوران کرونا، رونــق زیــادی گرفت، به 
طــوری کــه کــارگــردان هــای سینمایی را هــم وارد 
این عرصه کــرد. در ادامــه به بررسی دو سریال 
شبکه نمایش خانگی مــی پــردازیــم که ادعــای 
پربیننده ترین ســریــال هــای چند ســال اخیر 
شبکه نمایش خانگی را دارند و تبلیغات فراوانی 
هم پیرامونشان شکل گرفته است. اینکه این 
ســریــال هــا از چــه قــواعــد گیشه پسندی بــرای 
جذب مخاطب بهره بردند و چه تأثیری در ذائقه 
مخاطبان ایرانی داشتند. »قورباغه« با خبرهایی 
از توقیف های مکرر، فضای رسانه ای خوبی برای 
انتشارش به وجود آورد. »زخم کاری« هم اگرچه 
در سکوت خبری ساخته شد، اما شروع آن با 
نقدهای تبلیغاتی همراه بود و تا پایان سریال هم 

ادامه داشت. 

 فیلم سازی بالتکلیف ◾
هفته گذشته پــرونــده یکی از جنجالی ترین 
ــکــه نـــمـــایـــش خـــانـــگـــی بــا  ــای شــب ــال هــ ــ ــری ســ
خونریزی های فراوانی به پایان رسید. سریال 
»زخــم کـــاری« شــروعــی خــون آلــود داشــت و با 
خون هم به پایان رسید. اگرچه مهدویان تکلیف 
اکثر شخصیت های سریال را مشخص کرد، 
اما نشان داد خودش در یک بالتکلیفی به سر 
می برد. این کارگردان جوان قواعد ساخت یک اثر 
تجاری را خوب بلد است او با ساخت »التاری« 
نشان داد چطور می تواند گیشه را با یک فیلم 
ضعیف اجتماعی تسخیر کند، امــا آنچه در 
قاعده فیلم سازی »مهدویان« فراموش شده 
است منطق روایی است، اگرچه در »زخم کاری« 
تمام تالشش را می کند که روابط آدم ها و روند 
اتفاقات، شکلی معقول و منطقی داشته باشد، 
اما گاهی گره کــوری را در داستان می اندازد که 
بازشدنی نیست! در قسمت های پایانی سریال، 
سمیرا به پسرش می گوید عشق او با مائده به 
سرانجام نخواهد رسید چون عموی مائده است 
و او پسر حاج عمو است! حرفی که ممکن است 
مخاطب را یــک لحظه بــه فضای سریال های 

ترکی جم تی وی پرتاب کند. ادعــای سمیرا که 
قبل از ازدواج با مالک، زن صیغه ای حاج عمو 
بوده و پسرش )میثم( را از حاج عمو باردار بوده، 
با تردید همراه است و با وجود اصــرار منصوره 
ــودن ایــن ادعــا اما  )دختر حــاج عمو( بر دروغ ب
حرفی از زمان بارداری و تولد میثم زده نمی شود 
و در جایی از سریال هم اشــاره ای نمی شود که 
میثم زودتـــر از موعد بــه دنیا آمـــده، پــس بــرای 
مخاطب مشخص اســت ادعــای سمیرا دروغ 
است. اگرچه در قسمت بعدی، سمیرا اعتراف 
می کند دروغ گفته اما همین دروغ گزاف، دلیل 
خودکشی مائده و خونریزی های بعدی می شود، 
در واقع ادامه قصه بر پاشنه ای می چرخد که از 
اساس لق است. مهدویان، منطق روایی را فدای 
غافل گیری مخاطب می کند، عنصر غافل گیری 
مهم است اما مهم تر از آن منطق روایی است. 
اگرچه اولویت بندی در دیــدگــاه ایــن فیلمساز 
جوان، کمی عجیب به نظر می رسد؛ مثالً در این 
سریال، نوشیدن نجسی برای حاج عمو از درجه 
گناه باالتری به نسبت ارتباط نامشروع با زن 
شوهردار قرار دارد، در حالی که در فقه ما، تکلیف 

چنین گناه کبیره ای روشن است.

مرد بی غیرت، زن اغواگر  ◾
روابط آدم ها در سریال »زخم کاری« به گونه ای 
ــا در جامعه  تعریف شــده کــه گویی ایــن آدم هـ
ــی زنــدگــی نمی کنند، سمیرا نسبت به  ــران ای
خیانت همسرش نه تنها آگــاه اســت که خود 
را بی تفاوت نشان می دهد، مالک می داند که 

همسرش قبل از او زن صیغه ای حاج عمو بوده و 
زمانی که سمیرا به میثم می گوید پسر حاج عمو 
اســت، مالک به مثابه مــردان فرانسوی! با این 
قضیه برخورد می کند. با وجود اینکه قصه در 
جاهایی، خیانت هایی غافل گیر کننده به سبک 
سریال های ترکی دارد امــا کلید اســـراری تمام 
می شود و همه خطاکاران به جــزای اعمالشان 
مــی رســنــد. بــا وجـــود اینکه تــمــام خیانت ها و 
فریبکاری های سریال علیه خانواده انجام شده، 
اما حرف تمام شخصیت ها برای کسب قدرت و 
ثروت برای خانواده است. آیا مهدویان، مفهوم 
خانواده را به درستی درک کرده است؟ مالک به 
هر جنایتی دست می زند تا زن و بچه هایش در 
رفاه بیشتری باشند و سمیرا از هیچ فریبکاری 
دریغ نمی کند تا میراثش به بچه هایش برسد، 
درحالی که خیانت ها و جنایت های آن ها اساساً 

ضد خانواده است. 
مهدویان تالش می کند درس هــای اخالقی اش 
را بــا نمایش کشکولی از روابـــط غیراخالقی 
وغیرانسانی به مخاطب بدهد و سریال را با بیتی 
اخالقی از سعدی به پایان برساند، در حالی که 
ــردن نیست.  ــان نصیحت کـ ــان تــصــویــر، زبـ زبـ
مهدویان، جهانی را در سریالش می سازد که 
با وجود ارجاعات به دنیای واقع اما سنخیتی با 
کلیت جامعه ایرانی نــدارد. زنانی که از خیانت 
همسرانشان آگاه هستند و ککشان هم نمی گزد 
و مــردانــی کــه بــا چشم و ابــرویــی، عنان از کف 
می دهند! زنــان در ایــن ســریــال، یا اغواگرند یا 
فریبکار. اگرچه فیلمساز تالش دارد تصویر زن 

را از شکل منفعالنه خارج کرده و او را در رأس 
اتفاقات قرار دهد، اما این ماجرا با اهرم قدرت 
بــرای زنــان اتفاق نمی افتد، بلکه با اغــواگــری و 
فریبکاری است. مردان »زخم کاری« هم مردانی 
فاسد و خائن هستند که دل در گــرو تعهد به 
خانواده ندارند، اما حرفشان این است هر کاری 

کرده اند برای خانواده شان بوده است.

 تهران، همه ایران نیست ◾
جهانی که هومن سیدی در »قورباغه« می سازد 
نیز جهانی نزدیک به جامعه ایرانی نیست، 
البته تکلیف سیدی در آثارش مشخص است 
و مخاطب می داند که با جهان ذهنی فیلمساز 
مواجه است. سیدی در این سریال تالش می کند 
با خلق فضاها و قصه هایی جدید، مخاطب 
را جذب خود کند. در سریال او، شخصیت ها 
به دنبال کسب منافع شخصی هستند و هر 
کسی تــالش دارد کــه خـــودش را از منجالبی 
که در آن گیر کــرده اســت، بیرون بکشد. حتی 
فضای ســریــال بــه سمت ژانــر فانتزی نزدیک 
می شود و اتفاقاتی که در آن می افتد، الزاماً در 
جهان واقـــع، مابه ازای بیرونی نــدارنــد و فقط 
ــر تحقق پــیــدا می کنند، همچون  در جــهــان اث
مــاجــرای مــخــدری بــه نــام قورباغه کــه می تواند 
به مالک آن مخدر، قــدرِت سلب اختیار افراد 
مختلف را بدهد. آدم هــای »قورباغه« برخالف 
»زخم کاری« یک شبه دچار تحول نمی شوند و 
تا قسمت های پایانی برای منافع شخصی شان 
می جنگند. اگرچه تنازع بــرای کسب ثــروت و 
قدرت، وجه اشتراک هر دو سریال است و آنچه 
در این دو مجموعه به فراموشی سپرده شده، 
جای خالی آدم هــای خوب و خاکستری است. 
مخاطب ایرانی اگــر در دسته سریال بین های 
حرفه ای باشد، تماشای نسخه های ناقص و کپی 
شــده از »برکینگ بــد«، »سوپرانوز« و »پیکی 
بالیندرز« اقناعش نمی کند، اگر هم در دسته 
تماشاچیان ســریــال هــای تلویزیون و مــاهــواره 
قــرار بگیرد با تماشای ایــن سریال ها از شبکه 
نمایش خانگی، سلیقه بصری اش ارتقا پیدا 
نمی کند؛ چون کشکولی از روایت های بی منطق 
و خیانت های سریال های ترکی را با ریتمی تندتر 
می بیند. پرسش اینجاست که آیــا قصه ها و 
فضای ایرانی تری برای تولید سریال در شبکه 
ــدارد؟! آیــا روایــت هــای  نمایش خانگی وجــود نـ
بومی و 70 میلیون ایرانی دیگری که ساکن تهران 
نیستند، ظرفیت های بالقوه ای برای تولید آثار 
نمایشی ندارند؟ آیا دوره روایت قصه های خوب 

در آثار نمایشی به پایان رسیده است؟

نگاهی به فقر محتوا در سریال های شبکه نمایش خانگی؛  از»قورباغه« تا » زخم کاری«

وقتیارزشهایجامعهایرانیبرایفروشذبحمیشود!

مخاطب ایرانی اگر در دســته ســریال بین های حرفه ای باشد، تماشای 
نســخه های ناقص و کپی شــده از »برکینگ بد«، »ســوپرانوز« و »پیکی 
بالیندرز« اقناعش نمی کند، اگر هم در دســته تماشــاچیان سریال های 
تلویزیون و ماهواره قرار بگیرد با تماشای این سریال ها از شبکه نمایش 
خانگی، سلیقه بصری اش ارتقا پیدا نمی کند؛ چون کشکولی از روایت های 

بی منطق و خیانت های سریال های ترکی را با ریتمی تندتر می بیند.

گزیدهگزیده

سینمای جهان
همزمانباتولدپوتینرویپردهسینمامیرود

»آسمان«نخستینروایت
روسهاازجنگدرسوریه

ایــن روزهـــا تریلر فیلم روســـی »آســمــان« که 
روایتگر مــاجــرای واقــعــی کشته شــدن خلبان 
نظامی روسیه اولــگ پیشکوف و نجات دیگر 
خلبان کنستانتین موراختین در ســال 2015 
اســت و در مجمع بین المللی army2021 با 
ــران دفــاع کشورهای مختلف از آن  حضور وزی
رونمایی شده بود، به شدت در حال دست به 

دست شدن در شبکه های اجتماعی است.  
ایــن فیلم کــه توسط ایــگــور کوپیلف کــارگــردان 
روســی ساخته شده اســت، درمرکز دفــاع ملی 
روسیه، مرکز آمــوزش خلبانی شهر لیپتسک 
ــگــاه هـــوایـــی حمیمیم ســوریــه  ــای روســـیـــه و پ

فیلم برداری شده است. 
»آسمان« که توسط کمپانی تریکس مدیا و با 
همکاری وزارت دفاع روسیه و همچنین دومین 
 1-the Rossiya شبکه پرمخاطب روسیه یعنی
TV آماده پخش شده است، در هفتم اکتبر)15 
مهرماه( یعنی همزمان با سالروز تولد والدیمیر 
پوتین روی پرده سینماها خواهد رفت. پیش از 
این عنوان »قهرمان روسیه« در تجلیل از یاد و 
نام اولگ پیشکوف از طرف دولت روسیه به او 

داده شده بود. 
در 2۴ نوامبر 2015 دو جنگنده گشت زن اف 1۶ 
نیروی هوایی ترکیه که مدعی بودند جنگنده 
روسی وارد حریم هوایی کشورشان شده، او را 
مورد هدف قرار دادنــد. دو خلبان این جنگنده 
قبل از اصابت موشک موفق به خروج از هواپیما 
شدند که یکی از آن ها یعنی خلبان پیشکوف 
تــوســط تــروریــســت هــای داعـــش کشته شــد و 
خلبان دیگر توسط تیمی که ســردار سلیمانی 
متشکل از ۶ کماندو حزب هللا و 18 کماندوی 
ارتش سوریه تشکیل داده بود، نجات یافت. 
در واقع عملیات زمینی نجات را نیروهای حاج 
قاسم انجام دادنــد و پشتیبانی هوایی توسط 

روس ها انجام گرفت.
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»گلوله در قاب« تلویزیون
مجموعه تلویزیونی »گلوله در قـــاب« بــا چهره های 
شناخته شــده سینمایی گفت وگو کـــرده و پیداها و 
پنهان های سینمای جنگ را بــه نمایش مــی گــذارد.
ــاری  اســت  ــ ــاب« ک ــ بــه گــــزارش تــســنــیــم، »گــلــولــه در ق
گفت وگومحور به تهیه کنندگی »یوسف سلیمی نمین« 
 و کــارگــردانــی »عـــادل انــیــســی« کــه در هفت قسمت 

در گروه اجتماعی شبکه تهران تولید و هم اکنون آماده 
پخش در هفته دفاع مقدس است.

در ایــن هفت قسمت، با چهره های فاخر و بــزرگــان و 
هنرمندان عرصه    های مختلف فرهنگ، هنر و سینما 
همچون محمدعلی باشه آهنگر، مسعود ده نمکی، 
احمد میرعالیی، جواد طوسی، نرگس آبیار، اکبر نبوی، 

محسن روزبهانی، عبدهللا اسفندیاری، میالد دخانچی، 
محمدتقی فهیم و رضــا مــقــصــودی، دربـــاره مباحث 

مختلف به بحث و گفت وگو پرداخته شده است.
مجری این برنامه امید روحانی است که در بخش هایی 
به گفت وگو با سینماگران جنگ و منتقدان پرداخته و 
هر شب بخشی از تاریخچه  سینمای جنگ ایران طی 

مدت زمان 25 دقیقه مورد بررسی قرار می گیرد.
این مجموعه  برنامه تلویزیونی که از شهریورماه سال 
گذشته تولید آن آغاز شده، شامل آیتم هایی از جمله 
گفت وگو با سینماگران دفاع مقدس، فیلم های خبری 
و همچنین پالتوهای تکمیلی با موضوع تاریخ سینمای 

جنگ ایران است.

  گشت ارشاد ۳
به گزارش روابط عمومی پروژه، فیلم 

گشت ارشاد ۳ به کارگردانی سعید 
سهیلی پس از پایان انجام مراحل فنی 

آماده نمایش شد و پروانه نمایش آن نیز 
توسط وزارت ارشاد صادر شده است.

  شهرام مکری
این کارگردان در نشست برخط 

فرضی انجمن سینمای جوانان ایران 
با موضوع »سینمای تجربی« گفت: 
سینمای تجربی از خطر حاکمیت 

مخاطب بر سینما می کاهد.

  سید محمود رضوی
سید محمود رضوی تهیه کننده 

سینما در توییتی که به تازگی 
منتشر کرده است بانیان جدایی 
او از سینما را مورد شماتت خود 

قرار داد و از آنان گالیه کرد.

سینما

 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1400,03,31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : 1- آقای محمدپورنیا کد ملی 0938343742 - آقای رسول اسدی مرصع 
کد ملی 0931321476- آقای سعید اسدی مرصع کد ملی 0931378869- آقای فرزام 
پورنی��ا کد مل��ی 0012810665 - خانم مهس��ا پورنیا کد مل��ی 0012810681 -خانم مژگان 
مجیدی کد ملی 0938691791 - خانم سیما سرخوش فرزندکد ملی 0036061931 به سمت 
اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . 2-آقای خسرو رضازاده 
متقی با شماره ملی 0938458485 به عنوان بازرس اصلی ، آقای سیدهادی نبوی به 
شماره ملی 0872314111 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند 

3- روزنامه قدس جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1194532(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره توس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 12127 و شناسه ملی 10100993896 

ف
/1
40
57
02

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400,03,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
محمد پورنیا به سمت رئیس هیئت مدیره کد ملی 0938343742 آقای رسول اسدی 
مرصع به س��مت عضو هیئت مدیره کد ملی 0931321476 آقای سعید اسدی مرصع به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره کد ملی 0931378869 خانم غزل اسدی مرصع به سمت 
مدی��ر عامل کد ملی 0922273510 آقای فرزام پورنیا به س��مت عضو هیئت مدیره کد 
ملی 0012810665 خانم مهس��ا پورنیا به س��مت عضو هیئت مدیره کد ملی 0012810681 
خان��م مژگان مجیدی به س��مت عض��و هیئت مدیره کد مل��ی 0938691791 خانم س��یما 
سرخوش به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0036061931 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور ش��رکت به امضاء رئیس هیئت مدیره، یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا آقای 

رسول اسدی مرصع با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1194536(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 12127 و شناسه ملی 10100993896 

ف
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با 
موضوع  عملیات خاکی،آس��فالت و ابنیه فنی باند دوم محور دیهوک - راور باقی مانده 
قطعه 5 و 6 )محدوده کیلومتر 74 الی 104( هم زمان با ارزیابی کیفی را برگزار نماید، لذا 
پیمانکاران واجد شرایط از تاریخ  1400/06/28 ساعت 14 جهت دریافت اسناد از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 
ضمنًا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت و 

بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد. 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی  - اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی

تجدید آگهی فراخوان مناقصه )نوبت اول( 
اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی

ف
/1
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  GLX برگ س���بز س���واری سیس���تم پژو405  تیپ
XU7 م���دل 1389 به  رنگ نق���ره ای - متالیک به 

شماره موتور12489032328 و شماره شاسی
NAAM01CAXAR513019به ش���ماره پالک 94 – 
266 ص 15 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می گردد. 

ف
,1
40
56
77

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ  س���بز کارت ماش���ین و کارت س���وخت خودروی  
962ه15 ایران 36  شماره موتور 8259524 و شماره تیب���ا م���دل 1394 رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظامی 
شاسی NAS811100F5879786 به مالکیت علی اکبر 
یوس���فیان مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
56
52

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز خودروی سواری ساینا به شماره 
انتظام���ی52 ای���ران 244 د 28 ب���ه ش���ماره موتور 
 M5739290 و شماره شاسی M15 /9244277
متعلق به آقای محمد نوکندی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ف
,1
40
56
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت  سواری هاچ بک سیستم دانگ فنگ تیپ 
H30TU5-A مدل 1396 به  رنگ سفید – روغنی  
ب���ه ش���ماره موت���ورFA173B0023786 وش���ماره 
ش���ماره  NAAE4CFZ5HX036919ب���ه  شاس���ی 
پ���الک  54- 379 ج 27 مفق���ود گردیده واز درجه 

اعتبارساقط می گردد.  ف
,1
40
57
08

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 نظر به اینکه طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی 
افزای��ش  م��ورخ 1400/06/24  الع��اده  ف��وق 
سرمایه ش��رکت از مبلغ 150،000 میلیون ریال 
ب��ه مبل��غ 500،000 میلی��ون ری��ال و افزایش 
تع��داد س��هام از 3،000،000 س��هم 50 ه��زار 
ریال��ی بان��ام ب��ه 10،000،000 س��هم 50 ه��زار 
ریالی بان��ام را در یک مرحل��ه ازمحل مطالبات 
صاحب��ان س��هام م��ورد تصوی��ب ق��رار گرفته 
اس��ت. ل��ذا ب��ه س��هامداران و بس��تانکاران 
مهل��ت داده می ش��ود ظرف مدت ش��صت روز 
از تاری��خ انتش��ار آگهی جهت پذیره نویس��ی

 ب��ه مح��ل ش��رکت واق��ع در ته��ران - محل��ه 
ون��ک - خیاب��ان مالص��درا -خیاب��ان ش��یراز 
ش��مالی - خیاب��ان زاین��ده رود غرب��ی پالک 3 
کد پس��تی 1991634413  مراجعه و به نس��بت 
مطالب��ات خود س��هام جدید را پذیره نویس��ی 
نمایند عدم مراجع��ه در مهلت مقرر به منزله 
انصراف از پذیره نویس��ی بوده و حق تقدم در 
پذیره نویسی به سهامداران و یا کسانی که در 
پذیره نویس��ی شرکت کرده اند واگذار خواهد 
گردید.  برای سهام جدید امتیاز خاصی در نظر 
گرفته نشده است مبلغ اسمی سهام همان مبلغ 

اولیه یعنی 50  هزار ریال می باشد . 
هیئت مدیره شرکت کارگزاری دانایان

)سهامی خاص(

 آگهی پذیره نویسی و افزایش 
سرمایه شرکت کارگزاری دانایان

)سهامی خاص ( به شماره ثبت 23363 
و شناسه ملی 10102828004

ح
/ 1
40
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واکنش سخنگوی 
سازمان غذا و دارو 
 در مورد 
کرونا گرفتن 
مسافران ترکیه
به گزارش برنا؛ کیانوش 
جهانپور، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو 
در صفحه توییتری 
خود نوشت: »سفر به 
آنتالیا و استانبول و 
بدروم و... از قدیم ویزا 
نمی خواست، الحمدهلل 
کارت واکسن هم که 
نمی خواد، اونایی هم 
که برگشتند یک در 
میان کرونا گرفتند، 
بنابراین مراتب امتنان و 
سپاس را به هر دو دولت 
شیعه ایران و عراق به 
دلیل رعایت مجدانه 
پروتکل های بهداشتی 
ابالغ بفرمایید«.

شــیــوع  طیرانی    اعظم 
ــا بــــــرای هــمــه  ــ ــرون ــ ویــــــــروس ک
ــار جــامــعــه چــالــش  هــای  ــشـ اقـ
متعددی ایجاد کــرده، امــا این 
مشکالت برای زنان سرپرست 
خــانــوار ملموس تر و سخت تر 
است. زنانی که در شرایط عادی نیز با مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی روبـــه رو بودند و در شرایط 
کرونایی با تعدیل برخی مشاغل و تعطیلی برخی 
از کسب وکارها بیش از پیش بازار کار شان کساد 
شده و این مشکل خود مسائل و مشکالت روحی 
و روانی و جسمی دیگری برای آن ها و سایر اعضای 
خانواده شان به وجود آورده است. همین موضوع 
ضــرورت توجه جدی تر سازمان های حمایتی به 

این گروه آسیب پذیر را دوچندان ساخته است.

4 میلیون زن سرپرست خانوار  ◾
به گفته عالیه شکربیگی، پژوهشگر اجتماعی 
حوزه زنان و خانواده اغلب مسائل و مشکالت زنان 
سرپرست خانوار از نوع اقتصادی است که خود 
فشار اقتصادی نیز فشار روحی و روانی بر آن ها 
وارد می کند و به نحوی بر توانایی، کارایی و عملکرد 
آن ها تأثیر می گذارد. ضمن آنکه بیشتر انحرافات، 
مشکالت و آسیب هایی که در حوزه زنان مشاهده 

می شود نیز ناشی از همین مسئله است.
این استاد دانشگاه در گفت وگو با ما ادامه می دهد: 
ــاس ســرشــمــاری ســـال ۱۳۹۵ تـــعـــداد کل  بـــر اســ
خانوارهای زن سرپرست در کشور چیزی حدود ۳ 
میلیون و 6۵هزار نفر بود که تقریباً 6/۱2 درصد از 
کل خانوارها را تشکیل می داد و اکنون پیش بینی 
می شود حدود 4 میلیون زن سرپرست خانوار در 
کشور داشته باشیم که بیشتر این زنان در شرایط 
عادی و پیش از شیوع ویروس کرونا نیز با اینکه زیر 
پوشش سازمان هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد 
و بعضی از سازمان های مردم نهاد بودند، وضعیت 
اقتصادی قابل قبولی نداشتند و اکنون که بیشتر 

مردم در شرایط کرونایی با توجه به تعدیل برخی 
مشاغل و نیز از رونق افتادن پاره ای از کسب وکارها با 
مشکالت اقتصادی روبه رو شده اند، این گروه از زنان 
عالوه بر مشکالت اقتصادی با مسائل و مشکالت 
بسیاری از جمله افزایش خشونت ناشی از فقر و 

ناتوانی در اداره زندگی مواجه شده اند. 

حضور کمرنگ جامعه شناسان ◾
ــن پــرســش کــه تشکیل  شکربیگی در پــاســخ بــه ای
کمیته مستقل امور اجتماعی و معیشت در ستاد 

ملی مقابله با کرونا چه نقشی می تواند در کاهش 
مشکالت زنــان سرپرست خانوار طی دوران کرونا 
داشته باشد، می گوید: متأسفانه در ستاد ملی مقابله 
با کرونا حضور جامعه شناسان بسیار کمرنگ است؛ 
بنابراین اگر اعضای این کمیته از جامعه شناسان 
و پژوهشگران اجتماعی آزاد و مستقل انتخاب 
شوند قطعاً با توجه به شناخت کافی آن ها از سطوح 
و الیــه هــای مختلف جامعه، می توانند بــرای رفع 
مشکالت اجتماعی و معیشتی مــردم به ویژه زنان 
سرپرست خانوار راهکار ارائه دهند، اما اگر اعضای 

این کمیته از افراد غیرمتخصص و یا جامعه شناسان 
وابسته به دولت انتخاب شوند، این کمیته نیز مانند 
سایر کمیته ها تأثیری در کاهش مشکالت اجتماعی 

و معیشتی مردم نخواهند داشت. 

فروش مجازی محصوالت  ◾
فاطمه عباسی، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده 
و زنان در سازمان بهزیستی کشور نیز با اشاره به 
افزایش مشکالت اقتصادی زنان سرپرست خانوار 
در ایام کرونا می گوید: با شیوع کرونا همه جامعه 
به ویژه افراد زیرپوشش سازمان بهزیستی و به طور 
خاص خانواده های زن سرپرست که پیش از بحران 
کرونا نیز دچــار مشکالت اقتصادی و همچنین 
مشکالت متعدد روانــی و اجتماعی بودند، بیش 
از پیش دچــار مشکل شدند. از ایــن رو سازمان 
بهزیستی عالوه بر برنامه های همیشگی با قوت 
بیشتری روی مسائل مالی، کسب وکار و همچنین 
حمایت اجتماعی و روانی آن ها متمرکز شده است، 
البته تاکنون نتوانسته بــه طــور کامل مشکالت 
این عزیزان را برطرف کند، اما با توجه به منابع و 
زیرساخت هایی که در اختیار داشته حداکثر تالش 

خود را کرده تا مشکالت آن ها کاهش یابد. 
وی مـــی افـــزایـــد: ســـازمـــان بهزیستی بــا شــروع 
بحران کرونا ابتدا خانواده هایی که به دلیل فوت 
سرپرست خــانــواده ناشی از کرونا پشت نوبت 
بودند را در اولویت قرار داده تا بتوانند مستمری 
ماهانه از ســازمــان دریــافــت کنند، بــه طــوری که 
چندین بار آمار پشت نوبتی های زنان سرپرست 
خــانــوار صفر شــد، امــا بــه دلیل شــرایــط موجود 

اقتصادی باز هم پشت نوبتی وجود دارد. 
این مسئول ادامه می دهد: عالوه بر ارائه تسهیالت 
ودیعه مسکن و کمک های بالعوض رهن و اجاره 
مسکن، اقداماتی همچون توزیع اقــالم اهدایی 
خیران و شرکت های مختلف، توزیع اقالم بهداشتی 
پیشگیری از ابتال به کرونا، ارائه کمک هزینه درمان 
بیماری کووید ۱۹ برای خود زن سرپرست خانوار و یا 

اعضای خانواده آن ها، توزیع بروشورهای آگاه سازی 
ــه خدمات  ــ بین خــانــواده هــای زیــرپــوشــش و ارائ
مشاوره تلفنی به خانواده های نیازمند خدمات 
روان شناختی مرتبط با بیماری کووید ۱۹ از طریق 

شماره تماس۱480 انجام داده است.
عباسی با اشاره به اینکه هم اکنون 240 هزار زن 
سرپرست خانوار زیر پوشش سازمان بهزیستی 
ــوارشــان ۵8۱ هــزارنــفــر  ــا بـُـعــد خــان هستند کــه ب
می شوند، می گوید: با شیوع بحران کرونا اغلب 
زنان شاغل سرپرست خانوار در زمینه فروش با 
مشکل روبه رو شدند، از این رو سازمان بهزیستی 
در زمینه حمایت مالی و کسب وکار زنان سرپرست 
خانوار به منظور توانمندسازی این زنان و با کمک 
شرکت های فروش اینترنتی با برگزاری سه دوره 
آموزش مجازی »فروش مجازی« آن ها را به سوی 
فروش مجازی هدایت کرده است و در حال حاضر 
نیز زنان سرپرست خانوار امکان ثبت محصوالت 

خود در درگاه شرکت های مجازی را دارند.

حمایت بال عوض یا تسهیالت بدون ضامن ◾
وی در پاسخ به ایــن پرسش که انتظار سازمان 
بهزیستی از کمیته مستقل امـــور اجتماعی 
و معیشت در ســتــاد ملی مقابله بــا کــرونــا در 
صورت شکل گیری، در خصوص رفع مشکالت 
ــان ســرپــرســت خـــانـــوار چــیــســت، مــی گــویــد:  ــ زن
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ایــن زنان 
نخستین نیاز آن ها و مدنظر سازمان بهزیستی 
ــه ایــنــکــه مــشــاغــل پــابــرجــا و  ــا تــوجــه ب اســـت و ب
پُررونق نیز در ایام کرونا دچار آسیب شده اند، 
کسب وکارهای زنــان سرپرست خانوار که جزو 
کسب وکارهای کوچک بود بیشتر تحت تأثیر 
قرارگرفته و اکنون نیازمند حمایت بیشتر برای 
ــــدازی دوبـــاره هستند، بنابراین الزم است  راه ان
ایــن کمیته بــا ارائـــه حمایت های بــالعــوض و یا 
تسهیالت قرض الحسنه ای که نیازمند ضامن 

نباشد از این زنان و خانواده آن ها حمایت کند. 

 وضعیت اقتصادی خانواده های زن سرپرست
 نیازمند توجه جدی سازمان های حمایتی است

 آسیب کرونا به معیشت 
زنان سرپرست خانوار 

ددستچينستچين

ملیحه معدنی   عضو کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در گفت وگو با قدس ضمن تأکید 
بر ضرورت واکسیناسیون کودکان 6 تا ۱۳ سال، 

بهترین واکسن ها برای کودکان را معرفی کرد.
مصطفی قانعی با اشاره به اینکه کودکان ناقالن فعال ویروس 
کرونا هستند، گفت: به همین دلیل از ابتدای گسترش این 
ویروس در جهان و نبود واکسن، سازمان بهداشت جهانی به 
همه کشورها توصیه کرده است از بازگشایی مدارس و مراکز 
آموزشی خودداری کنند. در بحران کرونا با تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها نظام آموزشی کشورها با خسارت های متعددی 
روبه رو می شوند که پیامدهای آن سال ها بعد آشکار خواهد 
شد و ضرورت دارد امروز با واکسیناسیون کودکان و نوجوانان از 

تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی پیشگیری شود. 
رئیس سابق انستیتو پاستور ایران در پاسخ به این پرسش که 
بهترین واکسن برای کودکان چه واکسنی است، می گوید: در 
کشورهای اروپایی واکسن فایزر و آسترازنکا در دسترس بود 
و تحقیقات روی این واکسن ها انجام شد. مطالعه واکسن 
آسترازنکا به دلیل اینکه موجب ایجاد لخته خون می شد برای 
گروه سنی کودکان متوقف شد. اما واکسن فایزر تاکنون خوب 
جواب داده و درحال حاضر کشورهای مختلف در حال تزریق 

این واکسن به کودکان ۱2 تا ۱7 سال هستند.
قانعی ادامـــه مــی دهــد: بــراســاس تحقیقات انــجــام شــده در 
چین نیز واکسن های غیرفعال شده ویروس کرونا را می توان 

به کــودکــان زیــر ۱8 ســال تزریق کــرد و اکنون استفاده از این 
واکسن ها برای واکسیناسیون کودکان در دستور کار متولیان 
بهداشت این کشور قرار گرفته است. اما در کشور ما واکسن 

سینوفارم و واکسن های داخلی در دسترس هستند که کار 
تحقیقات بالینی روی آن ها در حال انجام است. ضمن آنکه 
کوبا در مطالعات بالینی خود به این نتیجه رسیده که تزریق 
واکسن پروتئینی »سوبرانا« برای پیشگیری از ابتالی کودکان 
۵ تا ۱7 سال به نوع شدید ویروس کرونا مفید است و در حال 
حاضر با واکسن »سوبرانا« کودکان گروه سنی ۵ تا ۱7 سال 
کشور خود را واکسینه می کند؛ این امکان برای کشور ما نیز 
ــرای واکسیناسیون کــودکــان ۵ تا  فراهم اســت و می توانیم ب
۱7 سال از  »سوبرانا«ی کوبا که امتحان خود را پس داده و 
تزریق آن برای کودکان بی خطر است و ما نیز به آن دسترسی 
داریــم استفاده کنیم. وی می افزاید: شرکت سیناژن ایــران 
نیز بــا همکاری شرکت Vaxine استرالیا در حــال ساخت 
واکسن »اسپایکوژن« است. این واکسن حاوی قسمتی از 
ویروس کرونا )پروتئین Spike( است و تزریق آن موجب ایجاد 
ایمنی در برابر این ویروس می شود که تا اواسط مهرماه مجوز 
تولید آن صادر خواهد شد. همچنین تولیدکنندگان واکسن 
داخلی نوترکیب ضدکرونا »نورا« نیز تصمیم دارند در فاز دوم 
تحقیقات خود تزریق این واکسن را برای کودکان ۵ تا ۱2 سال 
ارزیابی کنند که در صــورت بی خطر بــودن این واکسن برای 

کودکان می توان از آن برای واکسیناسیون استفاده کرد. 

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت وگو با قدس عنوان کرد

بهترین واکسن های کرونا برای کودکان

گفت و گو

واکنش

ماجرای 
تخریب مزار 
شهدای گمنام 
 در تهران 
چه بود؟

به گزارش فارس، 
سرهنگ پاسدار حسین 
کریمی، دبیر هیئت 
امنای مزار شهدای 
گمنام منطقه۱7 درباره 
ماجرای تخریب مزار 
شهدای گمنام گفت: طی 
بازدید میدانی متوجه 
شدیم تخریبِ صورت 
گرفته، برای بهسازی 
محیطی و رفع دیوارکشی 
غیرفنی به دلیل وجود 
دو اصله درخت چند ده 
ساله در توسعه فضای 
ایستگاه صلواتی موجود 
در محل بوده و هیچ 
ارتباطی با مزار شهدای 
گمنام نداشته است و 
با مساعدت شهردار 
منطقه ۱7 موضوع حل 
و فصل شد.سرهنگ 
کریمی تخریب مزار 
شهدای گمنام را 
یک شایعه و دروغ 
بزرگ خواند و افزود: 
متأسفانه افراد سودجو 
و فرصت طلب اقدام به 
شایعه پراکنی کرده اند.

عالیه شکربیگی
پژوهشگر اجتماعی 

عالیه شکربیگی، پژوهشگر اجتماعی حوزه زنان و 
خانواده معتقد است: عالوه بر حمایت مالی از زنان 

سرپرست خانوار باید نسبت به توانمندسازی آن ها 
نیز اقدام شود. در واقع توانمندسازی اقتصادی زنان 

سرپرست خانوار با محوریت اشتغال، برای دوران 

پساکرونا نیز می تواند ادامه دار باشد.شکربیگی 
ادامه می دهد: آموزش های مهارت های کارآفرینی 

و تجارت خانگی به ویژه در این شرایط می تواند 
در تقویت اقتصادی زنان سرپرست خانوار مؤثر 
باشد و به آن ها احساس اعتماد به نفس و قدرت 

دهد. همچنین راه اندازی تعاونی های تولیدی 
زنان سرپرست خانوار می تواند بهترین راهکار 

توانمندسازی زنان در شرایط کرونایی باشد و البته 
این راهکارها را می شود در دوران پساکرونا هم 

ادامه داد و از آن ها بهره مند شد.
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 واقعیت آموزش در فضای مجازی ◾
علیرضا کمرئی، معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش در خصوص کیفیت 
آموزش دوره متوسطه در سال گذشته به 
ایسنا گفت: ما حق نداریم واقعیت ها را بیان نکنیم یا 
وارونه جلوه دهیم. واقعیت این است آموزش در فضای 
مجازی به علت محدودیت هایی که دارد با کیفیت 

باالیی همراه نیست.

رتبه بندی معلمان چقدر بودجه می خواهد؟ ◾
مهدی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون 
ــوزش و تحقیقات مجلس بــه فــارس  آمــ
گفت: دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان برای 
اجــرای رتبه بندی معلمان اعــالم کــرده، اما این میزان 
به هیچ وجه کفاف اجــرای آن را نمی دهد، چرا که این 
طرح دست کم بین ۳0 تا 40 هزار میلیارد تومان بودجه 

می خواهد.

بیش از ۵۰ درصد امالک آموزش و پرورش سند ندارند ◾
به گــزارش ایلنا، احمدی الشکی، معاون 
ــرورش مــی گــویــد: از  ــ ــوزش و پ حقوقی آمــ
ــزار و ۵66 ملک و زمین  مجموع ۱00 هـ
آموزش و پرورش، ۵0/2۹ درصد بدون سند هستند. 
با تالش انجام شده تنها 4۹/7۱ درصد امالک آموزش 
و پرورش دارای سند هستند و تالش می شود این عدد 

افزایش یابد. 

کم کاری برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ◾
زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس 
شورای اسالمی به خانه ملت گفت: دولت 
در قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده 
در این حوزه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار را به صورت کامل اجرا کند که متأسفانه شاهد 
بودیم در دولت دوازدهــم قدم های جدی در این حوزه 

برداشته نشد.

جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درمانخانه و خانوادهخانه و خانواده دانشجو و دانشگاهدانشجو و دانشگاهمدرسهمدرسه

 ازدواج در دوران کرونا 
افزایش داشت

محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امــور جوانان 
وزارت ورزش و جــوانــان بــه ایلنا گفت: در ســال گذشته 
سقف ازدواج کشور حدود 4/2 درصد افزایش پیدا کرد 
و این نشان می دهد در بحث ازدواج با مجموعه اقدامات 
و همچنین حــذف تشریفات و مراسم اضافی ازدواج در 
دوران کــرونــا توانستیم پــس از ســال هــا کــه همیشه آمــار 
 ازدواج نسبت به سال پیش کاهشی بوده، روند افزایشی

 داشته باشیم.
آنچه از پیشانی امسال و حتی متقاضیان وام می بینم به 

نظر می آید شیب خوبی به سمت ازدواج داریم. 

 ۸۶ درصد ایرانی ها 
از واکسن استقبال می کنند

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی گفت: 
مطالعه در مورد پذیرش واکسن کرونا در جامعه شهری و 
روستایی ایران نشان می دهد به طور میانگین 86 درصد 
شهروندان پذیرای واکسن کرونا هستند و از واکسیناسیون 
استقبال می کنند.حمیدرضا خانکه در گفت وگو با ایرنا با 
اشاره به اینکه 76 درصد مرگ های کرونایی مربوط به افراد 
باالی 70 سال است و ۱2 درصد از این آمار افرادی بوده که 
تمایل به زدن واکسن نداشتند، تصریح کرد:هم اکنون 
۱2 درصــد شهروندان به شــدت در مقابل تزریق واکسن 

مقاومت می کنند.

شرط واکسیناسیون برای حضور 
والدین در مدرسه، تخلف است

مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش 
در خصوص حضور دانش آموزان در مــدارس پس از آغاز 
سال تحصیلی به شرط واکسیناسیون والدین که از سوی 
برخی مدیران مدارس به خانواده ها اعالم شده، گفت: در 
هیچ دستورالعملی چنین شرطی قید نشده است.محمد 
محسن بیگی به ایسنا گفت: چنین گزارش هایی از سوی 
مــدارس نداشته ایم و در هیچ دستورالعملی هم چنین 

شرطی قید نشده است.
اگر مدیران برخی مدارس نیز چنین بحثی را مطرح کرده اند 

حتماً تخلف بوده و در حال حاضر موضوعیت ندارد.

 واکسن بزنید 
خوابگاه می دهیم

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی اگر دو دز واکسن کرونا 
را تزریق کــرده باشند، می توانند از خوابگاه دانشجویی 
استفاده کنند.علی خاکی صدیق در گفت وگو با ایرنا در 
مورد چگونگی وضعیت آموزشی دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی با توجه به تزریق واکسن کرونا افزود: دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی که درگیر امتحان جامع، انجام پروژه یا 
نگارش پروپوزال رساله دکترای خود هستند، برای حضور 
در دانشگاه مشکل خاصی ندارند و در حال حاضر نیز در 

دانشگاه حضور دارند.
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 پایان کار
  احمد مددی 

در استقالل 
 به دنبال اتفاقات 
و تجمعات دیروز 
طرفداران باشگاه 

استقالل مقابل وزارت 
ورزش، احمد مددی 
مدیرعامل استقالل 

از سمت خود استعفا 
داد و این استعفا 
مورد تأیید وزیر 

ورزش قرار گرفت. 
مدیرعامل استقالل 

طی ماه های گذشته 
با اعتراض های شدید 
هواداران مواجه شده 

بود و در نهایت با 
وجود تالش هایی که 

برای بقا در سمتش 
داشت اما نتوانست 

روی صندلی مدیریت 
بنشیند. از آجرلو 
به عنوان جانشین 

مددی نام برده 
می شود.

در  حاشيه

ورزشگاه های 
مدرن برای 

حاشیه شهر 
مشهد 

سایت ورزش سه 
نوشت: مهدی ناصحی 

و حسین علوی از 
اعضای شورای شهر 

مشهد در بازدیدی که 
از ورزشگاه امام رضا)ع( 

داشتند طی تفاهمی 
با آستان قدس رضوی 
قرارداد پروژه ساخت 

قالب های کوچک تر این 
ورزشگاه را در حاشیه 
شهر مشهد منعقد 

کرده تا رسماً با کمک و 
تجربه آستان قدس این 
اقدام به نفع بازیکنان با 
استعداد و البته محروم 
که غالباً در حومه شهر 
مشهد ساکن هستند 

کلید بخورد.

خبرخبر
روزروز

  کینگزلی کومان
یولیان ناگلزمان، سرمربی بایرن مونیخ، 
تأیید کرد کینگزلی کومان عمل جراحی 

مختصری انجام داده تا مشکل قلبی 
خود را درمان کند. او برای مدت کوتاهی 

دچار تنگی نفس می شد.

  پله
دیلی میل خبر داد پله، به دلیل وخامت 
حالش باردیگر در بخش مراقبت های 
ویژه بستری شده است. دختر او اما 

تصویری به همراه پدرش منتشر کرد 
ونوشت»همه چیز خوب است«.

  دنی آلوس
نشریه اسپورت نوشت: بحران 
در سمت راست بارسلونا باعث 
شده تا این تیم به دنبال جذب 

دوباره آلوس باشد و این بازیکن 
هم مشکلی با بازگشت ندارد.

تــیــم مــلــی والــیــبــال 
ــا عـــبـــور از  ایــــــران بـ
چین حــریــف ژاپــن 
در فینال مسابقات 
ــی آســیــا  ــانـ ــرمـ ــهـ قـ
شــد و حضور خود 
در مسابقات قهرمانی جهان 2022 
روسیه را تثبیت کرد.تیم ملی والیبال 
ایـــران کــه بعد از ســه بــرد قاطعانه در 
مرحله گــروهــی، در مرحله دوم هم 
توانست کــره جنوبی و چین تایپه را 
بدون کوچک ترین لغزشی از پیش رو 
بـــــردارد، در یــک دیــــدار حــســاس به 
مصاف چین رفــت. شــاگــردان بهروز 
عطایی کــه تــا قبل از ایــن بــازی حتی 
ــذار نکرده  ــ یــک ســت هــم بــه رقــبــا واگ
بودند، برای ادامه این روند وارد زمین 
شدند و می خواستند با عبور از دیوار 
چین به فینال رقابت های قهرمانی 
آسیا برسند.چین هم که همواره جزو 
تیم های سطح اول آسیا بــوده، رقیب 
جــدی تــری نسبت بــه حریفان قبلی 

ایران در مسابقات آسیایی ژاپن بود. 
در روزی که صابر کاظمی قبل از ورود 
به زمین مصدوم و باعث یک تغییر 
اجباری در ترکیب شد، ایران فقط در 
ست دوم نمایش مطلوبی نشان نداد. 
البته کاظمی هم از ست سوم به صورت 
ثابت وارد زمین و ناجی ایران شد تا در 

مجموع شاگردان عطایی سه بر یک 
برنده بازی شوند.عطایی در مورد این 
بازی گفت: پیش بینی یک بازی سخت 
را داشتیم. مقابل تیمی بازی کردیم که 
در لیگ ملت ها شرکت نکرد تا خود را 
برای حضور در قهرمانی مــردان آسیا 

آماده کند.
وی با بیان اینکه عملکرد تیم چین 
نــشــان دهــنــد کیفیت ایـــن تیم بــود، 
تصریح کــرد: چین پیش تر تیم ملی 
ژاپن را با نتیجه سه بر صفر شکست 
داده بــود و بسیار قدرتمند در این 
رقابت ها ظاهر شده است. به همین 
دلیل سعی کردیم عملکرد این تیم را 
بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت آن 

را پیدا کنیم.

مالقات با سامورایی ها ◾
ــازی هــای نیمه نهایی این  در دیــگــر ب
ــن بــه مــصــاف تیم ملی  رقــابــت هــا ژاپـ
والیبال چین تایپه رفت. ژاپن در یک 
بـــازی نــزدیــک موفق شــد حریفش را 
بانتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد تا حریف 
والــیــبــال ایـــران در فینال مسابقات 

آسیایی شود.  
پیش از ایــن والیبال ایـــران و ژاپــن در 
المپیک توکیو بــه مــصــاف هــم رفته 
ــن بــا پــیــروزی  بــودنــد کــه تیم ملی ژاپـ
۳ بــر 2 مقابل ایـــران توانست از دور 

مقدماتی این رقابت ها صعود کند و 
شکست ایران مقابل ژاپن باعث شد، 
والیبالیست های ایران از صعود به دور 

بعدی این مسابقات باز بمانند.
شــاگــردان عطایی درحالی به مصاف 
ژاپن خواهند رفت که تیم ملی والیبال 
ایــران تغییرات زیــادی را در بازیکنان 
خود داده و از ترکیب بازیکنان جوان و 

باتجربه استفاده می کند.  

پیش به سوی روسیه ◾
گــفــتــنــی اســـت مــســابــقــات والــیــبــال 
قهرمانی جهان سال 2022 به میزبانی 
روســـیـــه خـــواهـــد شـــد کـــه روســـیـــه به 
هــمــراه لهستان قهرمان ســال 20۱۸ 
مردان جهان، سهمیه حضور در این 

مسابقات را کسب کرده اند.
۱0 تیم نیز در رقــابــت هــای قهرمانی 
قاره ها )از هر قاره دو تیم برتر( سهمیه 
جهانی می گیرند که تیم ملی والیبال 
ایران با شکست چین و صعود به دیدار 
نهایی، سهمیه جهانی خود را قطعی 

کرد.
بـــهـــروز عــطــایــی ســرمــربــی تــیــم ملی 
والیبال ایــران با تبریک این موفقیت 
به مردم ایران به ویژه خانواده والیبال، 
گفت: تیم ایران دیگر نیازی به استفاده 
از رنــک جهانی خــود بــرای حضور در 

رقابت های مردان جهان را ندارد.

تیم ملی والیبال به مسابقات جهانی رسید

نبردقهرمانیآسیاباساموراییها
یادداشت

 چراغ راه 
ورزش ایرانی- اسالمی

جواد رستم زاده    آنــچــه در 
دیدار دیروز رهبر معظم انقالب 
با مدال آوران بازی های المپیک و 
پارالمپیک توکیو از جانب ایشان بیان و تأکید 
شد، چراغ راه ورزشکاران،مربیان و مسئوالن 
ــی کــشــور بـــرای مـــدال آوری و قهرمانی  ورزشـ
ایرانی -اسالمی در میادین جهانی و المپیک 
است. ایشان در این دیدار با بیانات تخصصی 
ــد بــه ورزش به  و ریزبینانه خــود نــشــان دادنـ
عــنــوان یــک ابـــزار قــدرت نــمــایــی و تبلیغی در 
مقابل دسیسه های خارجی در مسابقات بین 
المللی اشراف کامل دارند و تمام اتفاقات این 
حوزه پر مخاطب و جوان پسند را از البی های 
ــاداوری هــا گرفته تا دوپینگ ها و  سیاسی و ن
اعــمــال نــفــوذهــای سیاسی بــه خــوبــی رصــد و 
پیگیری می کنند. بنابراین امروز این وظیفه بر 
دوش مسئوالن ورزش کشور است که با دقت 
و پشتکار بیشتر زمینه گسترش چتر حمایت 
بین المللی و حتی حقوقی را بر سر ورزشکاران 
کشورمان در میادین جهانی فراهم نمایند. 
توجه به ورزش قهرمانی، حمایت از قهرمانان 
رشته های مـــدال آور در المپیک و معیشت 
آن ها توأم با گسترش ورزش همگانی مسبب 
آنچه رهبر معظم انقالب از آن به عنوان تزریق 
امید و نشاط بین جوانان و جامعه نامیدند 

خواهد شد.
دیروز البته رهبری تکلیف مسئوالنی که در این 
ماه ها آب بر آسیاب حامیان حضور در مقابل 
ورزشکاران رژیم صهیونیستی می ریختند را با 
حمایت از ورزشکاران مسلمانی که عزت و شرف 
جهان اسالم را به مدال آوری ترجیح داده اند، 
روشن کرده و هرگونه مبارزه با صهیونیست ها 
را در هر رده ای منع و نفی کــردنــد. ایــن یعنی 
ورزشکاران و مربیان و مسئوالن فدراسیون های 
ــا هــمــچــون گــذشــتــه و هــمــچــون خــیــلــی از  مـ
ورزشکاران کشورهای مسلمان از بیان روبه رو 
ــا صهیونیست ها و محرومیت ها  نــشــدن ب
نهراسند و با به رسمیت نشناحتن این رژیم 
غیر مشروع که سعی در سوء استفاده از میادین 
ورزشی دارد، از خط مشی نظام در حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند. متأسفانه 
در سال های اخیر با وجود اهتمام ورزشکاران 
مسلمان دیگر کشورها در مواجه نشدن با رژیم 
اشغالگر صهیونیستی گاهی شاهد انفعال 
ورزشــکــاران و مسئوالن برخی فدراسیون های 
کــشــورمــان بــودیــم کــه جـــای تعجب و تأسف 
داشت. در این بین هماهنگی بین وزارت ورزش 
و وزارت امــور خارجه و دستگاه های حقوقی 
برای این مبارزه سیاسی – ورزشی مطابق آنچه 
رهبر معظم انقالب تأکید کردند از نان شب هم 
واجب تر است.نفوذ البی های صهیونیستی 
و دالرهایی که این رژیــم در کنفدراسیون های 
جهانی بــرای حضور ورزشــکــاران در میادین 
هزینه مــی کــنــد، مسئولیت وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک را در حمایت حقوقی و 
حتی معیشتی برای در دام نیفتادن ورزشکاران 
سنگین تــر از قبل مــی کــنــد. آنــچــه مشخص 
است ورزش قهرمانی ما از نظر زیرساختی و 
حمایت های مادی قهرمانان دچار نقص هایی 
است که وزیر جدید ورزش بدون درگیر شدن به 
مسائل پیش پا افتاده رنگی باشگاهی باید در 
رفع آن ها اهتمام ورزد. یادمان باشد مدال های 
دشت شده در المپیک و پارالمپیک با وجود 
همه مــحــدودیــت هــای معیشتی و امکاناتی 
ورزشکارانمان ارزشــی صدچندان پیدا کرده 
و ارج نهادن به ایــن اراده پــوالدیــن و عشق به 
وطن نباید مقطعی و نمایشی باشد.بنابراین 
برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای سال های پیش 
رو و حضور در المپیک های اخیر با توجه به 
»کیفی سازی ورزش بین المللی و تکیه به اعزام 
ورزشکار در رشته های مدال آور«، »برنامه ریزی 
برای ارتقای رتبه ایران در المپیک«، »تجلیل از 
درخشش یک نشان ایرانی پوشاک در المپیک 
و لــزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات 
ورزشی در داخل«،»استفاده از مربیان ایرانی 
تا جای ممکن«، »رسیدگی جدی به مسائل 
و مشکالت کـــاری و معیشتی قــهــرمــانــان« و 
»ارتقای عدالت ورزشــی« همتی بلند و عزمی 
راسخ را می طلبد که مسئوالن ورزش و کمیته 
ملی المپیک باید  از همین امروز در اندیشه آن 

باشند و آستین همت باال زنند.
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بادامکی: حمیداوی تا حاال فقط حرف زده است  ◾
ــورد تیم شــهــرخــودرو  بــادامــکــی گــفــت: شخصاً در مـ
صحبت های زیادی دارم ولی االن به نظرم شرایط مساعد 
نیست. هرچند با توجه به شرایطی که وجود دارد من 
ــرای ایــن تیم پیش بینی نمی کنم و  ــای خوبی را ب روزهـ
امیدوارم آقــای حمیداوی بتواند هزینه های این تیم را 
پرداخت کند. او چند در مدتی که تیم را  تحویل گرفته به 

غیر از مصاحبه و سر و صدا کاری نکرده است.

ایران، خشن ترین تیم جام جهانی فوتسال! ◾
تیم ملی فوتسال ایران با پذیرش دو کارت قرمز خشن ترین 
تیم جام جهانی فوتسال تا پایان دور دوم است. تیم ایران 
در بازی اول مقابل صربستان حمید احمدی را به دلیل 
کارت قرمز از دست داد و در بازی با آمریکا نیز علیرضا 
صمیمی با کــارت قرمز داور روبــه رو شد. همچنین پنج 
کارت زرد نیز به بازیکنان ایران در این دو بازی داده شده تا 

ایران از این حیث خشن ترین تیم جام نهم باشد.

قاضی، شاگرد عنایتی شد ◾
مهاجم فصل گذشته مس رفسنجان با عقد قراردادی 

به هوادار تهران پیوست. 
محمد قاضی کــه فصل گذشته در مــس رفسنجان 
ــا مــســئــوالن باشگاه  ــق ب ــواف ــازی مـــی کـــرد، پــس از ت ــ ب
ــوادار بــه ایــن تیم پیوست و شــاگــرد رضــا عنایتی  ــ  ه

شد. 
قاضی از دیروز در تمرین این  تیم شرکت کرد.

تأکید یحیی بر بازگشت کامیابی نیا  ◾
ــه مــصــدومــیــت کــمــال کامیابی نیا و علی  ــا تــوجــه ب ب
شجاعی و غیبت این دو بازیکن در دیدار با استقالل 
تاجیکستان، قــرار است از روز دوشنبه و آغــاز دوبــاره 
تمرینات سرخپوشان شرایط این دو بازیکن برای بازی با 
الهالل نیز بار دیگر مورد ارزیابی کادر پزشکی و کادرفنی 
ــرای بازگشت کامیابی نیا تأکید  قــرار بگیرد.یحیی ب

بیشتری دارد.

 حمیدرضاعرب   رفتار نامناسب یکی از هوادارنماها 
با پرویزمظلومی در فرودگاه سبب شد باشگاه استقالل 
پیگیر این ماجرا شود تا شاید دوباره شاهد بروز چنین 

مسائلی پیرامون باشگاه استقالل نباشیم. 

چرا برخی به خود اجازه می دهند به بزرگان این باشگاه توهین کنند؟ ◾
این رفتارها ناشی از نداشتن صبر و تحمل است. این رفتارها از فضای 
بد مجازی نشئت گرفته است. قبالً استقالل می باخت و گاهاً نتایجی 
که هوادار دوست ندارد را بدست می آورد اما خبری از این حرف های 
نامناسب نبود. انتقاد بود. فریاد بود. اما توهین نبود. االن چند وقتی 
است این مسائل باب شده و من بــرای آینده این باشگاه به شدت 
نگرانم. ما دیگر عمرمان را دراین باشگاه گذاشته ایم و توان دوران جوانی 
را نداریم. من از سال های بعد می ترسم که ادامه این رفتارها هواداران 

واقعی را از باشگاه ما دور کند. 

ریشه این مسائل چیست آقای مظلومی؟ ◾
به هرحال بخشی ازاین واکنش ها ناشی از ناکامی های ما درسال های 
اخیر است و من به هواداران حق می دهم ناراحت و نگران تیم باشند اما 
سؤالی که دارم این است که آیا با فحاشی می شود نظری را پیش برد؟ 
آیا می شود با این روش نادرست خواسته خود را مطرح کرد؟! دور و بر 
باشگاه ما را درفضای مجازی رفتارهای تند و نادرست فرا گرفته و برخی 
فکر می کنند با فحاشی می توانند کارشان را پیش ببرند که این روش 

صحیحی نیست. من از هواداران می خواهم صبوری کنند.

گفته می شود آن هوادار که درفرودگاه به شما بی احترامی کرد با شما  ◾
تماس گرفته و عذرخواهی کرده است.

به هرحال گذشت. من آن هوادار را بخشیدم.

آقــای مــددی درمصاحبه ای اعــالم کرد باید بعد از بررسی های شما  ◾
دربـــاره آینده کــاری مجیدی دراستقالل تصمیم گیری شــود. شما چه 

برنامه ای برای آینده دارید.
مجیدی همیشه مورد حمایت من بوده و من از آقای مددی هم ممنونم 
که به پیشکسوت های باشگاه استقالل احترام می گذارد. به اعتقاد من 

باید همه جوانب درنظرگرفته شود. 

بعد ازآن اتفاقات صحبت از استعفای شما هم بود. ◾
فعالً درخــدمــت باشگاه استقالل هستم و تــالش می کنم بهترین 

تصمیم ممکن را برای این باشگاه بگیرم.

مظلومی در گفت و گو با قدس:

با توهین کار استقالل پیش نمی رود
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فـــوق ســتــاره آرژانــتــیــنــی پس 
ــراوان در  ــ از کشمکش های ف
نهایت به عنوان بازیکن آزاد 
ــاری ســن ژرمــن پیوست. بــه پ
حــاال روزنــامــه اکیپ فرانسه مدعی شده 
ــامــل در  کـــه مــســی در صــــورت حــضــور ک
ــی اس جـــی در ســه فــصــل ذکـــر شـــده در  پ

ــورو دریــافــت  قـــــراردادش ۱۱0 میلیون یـ
می کند. بازیکن سابق بــارســا در واقــع 

هر فصل ۳0 میلیون یورو درآمد 
ــــص پــــس از کــســر  ــال خــ

مالیات از این باشگاه 
دارد که با دو سال 

حــضــور در ایــن 
ــه او  تــیــم ب
پــرداخــت 

خـــــواهـــــد 
شد.

در سال سوم بند وفاداری برای 
او فعال می شود که ۱0 میلیون 

یورو به میزان دستمزد او اضافه 
می کند. این بند تنها در صورتی فعال 

می شود که او فصل دوم و سوم را به طور 
کامل در پاری سن ژرمن سپری کند.

میزان مبالغ پرداختی از سوی پاری 
سن ژرمن و بند وفاداری ذکر شده 
در قـــرارداد ایــن بازیکن شبیه به 

مفاد قرارداد نیمار، ستاره برزیلی این تیم 
است که به تازگی قراردادش را تا سال 2025 
تمدید کرد، با این تفاوت که بازیکن برزیلی 
با افزایش سال های حضورش در این تیم 

شاهد افزایش دستمزد نخواهد بود. 
شرایط نیمار درســت برعکس اســت؛ چرا 
که گفته می شود او با باشگاه به توافق 
رســیــده کــه در صــورت رخ دادن این 
اتفاق از میزان دستمزدش کاسته 

شود.
ــر شــده شامل  ــن مبالغ ذک ای
پاداش های جمعی و فردی 
کـــه مــســی و پـــی اس جی 
ممکن است در طول فصل 
به آن هــا دســت پیدا کنند 
نیست و این مبالغ می تواند 
با توجه به دستاوردهای تیم به دستمزد 

این بازیکن اضافه شود. 
اما نکته جالب تر اینجاست که یک 
میلیون از مجموع ۳0 میلیون پرداختی 
پی اس جی به مسی از طریق ژتون 
هواداری پی اس جی صورت می گیرد 
که در واقع رمز ارز این باشگاه است. 
ــن روش پــرداخــت ســـودی بین ۳5  ای
تا ۳0 میلیون یــورو در هر فصل برای 
 باشگاه فرانسوی به همراه 

دارد.

سینا حسینی   هــــواداران 
استقالل که از اتفاقات چند 
روز اخیر به هیچ عنوان رضایت 
نــداشــتــنــد، بـــا وجــــود تهدید 
باشگاه برای برخورد تند با هرگونه تجمعی، 
ــروز مقابل وزارت ورزش و جوانان جمع  دی

شدند تا به ایــن واسطه مسئوالن وزارت 
ورزش را ترغیب کنند هــر چــه سریع تر 
مدیران و اعضای هیئت مدیره باشگاه را 

برکنار کنند. اما با وجود شعارهای 
ــواداران علیه مدیران هیچ  تند هـ
خــبــری از تغییرات نشد بلکه 
مــدیــران بــه تالفی ایــن رفــتــار به 

صورت قطره چکانی حواشی 
روی داده دربــــــاره اردوی 
امارات را منتشر کردند تا به 
ایــن ترتیب مقدمات برای 
برکناری احتمالی و برخورد 
تند با کادر فنی و بازیکنان 

فراهم آید.
سناریوی افشاگری با گــزارش 
پشت پــرده یک رسانه برخط 
شــروع شد تا حدی که در این 
مطلب آمــده است سرپرست 

ــره باشگاه  و عــضــو هیئت مــدی
ــفــاقــات  ــم تـــمـــام ات ــل ــی اســتــقــالل،ف
نامتعارف و رفــتــار بــرخــی اعضای 

کادرفنی و بازیکنان را از دبی با خود به تهران 
آوردند تا ضمیمه گزارش خود کنند.

در بخش دیگری از این گــزارش آمده است: 
اولین حاشیه این اردو مربوط به مبتال شدن 
علیرضا رضــایــی و نــوشــادی مربی بدنساز 
ــاســت، کــه فــرهــاد  ــه کــرون ــوشــان ب ــی پ آب
مجیدی با آزاد گذاشتن اعضای تیم 
خود در دبی باعث شد اعضا با حضور 
در پاساژ به تفریح بپردازند و در نهایت 

مبتال به بیماری کرونا شوند.
سپس نوبت به تخلفات خارج 
از عرف برخی از افراد کادر فنی 
می رسد که در هتل اقدامات 
هنجارشکن انجام داده اند 
و باعث شدند کارکنان هتل 
دبی دست به شکایت بزنند.
از تمام حواشی ها که بگذریم 
نوبت به سرمربی استقالل 
می رسد که گویا ساعت ها در 
محل اردوی آبی پوشان حضور 

نداشته است.
از طرفی به نظر می رسد وزارت ورزش 
ــان فــعــالً قصد ورود بــه این  و جــوان
جریان را ندارد اما آن ها نیز چندان 
بی میل نیستند کــار یکسره شود 
چون در غیر این صورت هر روز بساط 
تجمع مقابل وزارت ورزش پا برجاست.

دستمزد مسی در PSG چقدر است؟

»لئو« در گیر »بند وفاداری« 
با گزارش حواشی جنجالی اردوی دبی

باد به پرچم مجیدی نمی وزد



معذرت 
می خواهیم!

وزیر دفاع آمریکا 
در بیانیه ای ضمن 
 اذعان به کشتار 
10 غیرنظامی از 
جمله هفت کودک 
بی گناه در حمله 
پهپادی هفتم 
شهریور آمریکا در 
کابل که واشنگتن 
مدعی بود داعشی ها 
را هدف قرار داده، 
به یک عذرخواهی 
دیرهنگام اکتفا کرد. 
لوید آستین گفت: 
ما عذرخواهی و 
تالش می کنیم از این 
اشتباه وحشتناک 
درس بگیریم. ما 
اکنون می دانیم 
هیچ ارتباطی بین 
مقتوالن و داعش 
خراسان وجود 
نداشته است.

خبر ــری از  علوی   مــنــابــع خــب
وقــــــوع انـــفـــجـــاری در یــک 
شهر  شیعه نشین  منطقه 
کــابــل پایتخت افغانستان 
ــزارش  ــ ــه گـ ــ خـــبـــر دادنــــــــد. ب
فــارس، اهالی منطقه دشت 
بــرچــی کــابــل در نــاحــیــه ســیــزدهــم امنیتی 
گفتند این انفجار در جــاده ۴۰ متری شهرک 
 عرفانی در حــوزه سیزدهم امنیتی ایــن شهر 

رخ داده است. 
گفته می شود ایــن حادثه بر اثــر انفجار مین 
مغناطیسی اتفاق افتاده و یک دستگاه خودرو 
را هدف قرار داده است. از تلفات احتمالی این 
انفجار اطالعاتی در دست نیست؛ اما گزارش 
شده بر اثر آن دو نفر زخمی شدند. ساعاتی 
پــس از انفجار صبح روز گذشته کــابــل، سه 
انفجار دیگر نیز در جالل آباد افغانستان به 
وقــوع پیوست که در نتیجه آن دو تن کشته 
شدند. به گزارش فارس، وقوع این سه انفجار 
پیاپی در مرکز والیت ننگرهار 19 زخمی هم بر 
جا گذاشته است. شاهدان عینی گفتند این 
انفجارها در حوزه پنجم رخ داده و چندین زن و 
کودک نیز زخمی شدند. مسئوالن بیمارستان 
ننگرهار نیز اعالم کردند 21 زخمی این حادثه 
به بیمارستان منتقل شدند که دو نفر به دلیل 
شــدت جراحت جــان باختند. مسئوالن این 
بیمارستان تأکید کردند بیشتر زخمی های 
این حادثه از اعضای طالبان هستند. برخی 
رسانه ها اعــالم کــردنــد تصاویر بدست آمــده 
از این رویــداد نشان می دهد هدف این حمله 
نیروهای طالبان بوده است. شاهدان می گویند 
تعدادی دانش آموز نیز در میان زخمی های این 
حادثه هستند و بمب زمانی منفجر شده که 
کودکان در حال رفتن به مدرسه بودند. هنوز 
فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر 
 عهده نگرفته است. مقامات طالبان که پیش 
از این تالش بسیاری برای برقراری امنیت کرده 
بودند هم تا لحظه تنظیم خبر در این باره اظهار 

نظری نکردند.

 ادعای بلومبرگ:  ◾
تیراندازی در نشست سران طالبان

از سوی دیگر، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ 
بــه جزئیاتی از درگــیــری و تــیــرانــدازی ادعایی 
در جریان نشست مقام های طالبان در کاخ 
ریاست جمهوری اشــاره کــرد که طی آن، مال 
عبدالغنی بــرادر به حاشیه رانــده شده است. 
این رسانه به نقل از منابع مطلع با اشاره به این 
موضوع نوشت: »مال عبدالغنی بــرادر، چهره 
شناخته شده ای که مذاکرات صلح با آمریکا را 
به پیش برده بود، در اوایل ماه سپتامبر )اواسط 
شــهــریــور( و در جــریــان انــجــام گفت وگوهایی 
برای تشکیل کابینه در کاخ ریاست جمهوری 
افغانستان به صورت فیزیکی مورد حمله یکی 
از سران شبکه حقانی قرار گرفت«. بر اساس 

گفته یک منبع مطلع از این حادثه که خواست 
نامش فاش نشود، عبدالغنی برادر بر تشکیل 
کابینه ای فراگیر شامل سران غیرطالبان و دیگر 
قومیت ها اصـــرار داشــتــه تــا ایــن کابینه بــرای 
جامعه جهانی مــورد پذیرش قــرار گیرد اما در 
این دیــدار، خلیل الرحمن حقانی، از صندلی 
خود برخاسته و شروع به کتک زدن این مقام 
طالبان کرده است. بر اساس گفته این منابع 
مطلع، پس از این حادثه، محافظان وارد این 
نزاع شده و اقدام به تیراندازی به سوی یکدیگر 
کرده که طی آن تعدادی از آن ها کشته و مجروح 
شدند. برادر در این حادثه آسیب ندید اما از 
کابل خــارج و راهــی قندهار )مقر طالبان( شد 
تــا بــا مــال هبت هللا آخـــونـــدزاده، رهبر طالبان 

گفت وگو کند.

شرکت نکردن مال برادر در جلسات رسمی ◾
 26 ترکیب کابینه طــالــبــان روز 7 سپتامبر )
شــهــریــور( اعـــالم شــد و هیچ کـــدام از اعضای 
کابینه خارج از گروه طالبان نبوده و 9۰ درصد 
پست ها نیز متعلق به قوم پشتون بوده است. 
اعضای شبکه حقانی که تحت تحریم های 
آمریکا قــرار دارنــد نیز چهار پست در کابینه 
بدست آوردنــد و »سراج الدین حقانی« رهبر 
شبکه حقانی که در لیست تروریستی و تحت 
تعقیب پلیس فــدرال آمریکا قــرار دارد هم به 
عنوان سرپرست وزارت کشور انتخاب شده 
است. طی هفته گذشته، اعضای گروه طالبان 
گزارش ها درباره بروز درگیری را رد کردند. برادر 
نیز روز پنجشنبه در تلویزیون دولتی این کشور 
ظاهر شد تا به شایعات درباره مجروح یا کشته 
شدن خود پایان دهد. اما مال عبدالغنی برادر 12 
سپتامبر و در جریان استقبال از »شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر امور خارجه قطر 
حضور نداشت و در نخستین جلسه کابینه 
وزیـــران طالبان کــه ایــن هفته بــرگــزار شــد نیز 

حاضر نشد.

احتمال تغییر ترکیب کابینه طالبان ◾
با این حــال، سخنگوی طالبان در گفت وگو با 
یک شبکه ژاپنی در خصوص زمــان تشکیل 
نهایی کابینه جــدیــد افغانستان و احتمال 
تغییر در ترکیب آن توضیح داد. سهیل شاهین 
در مصاحبه با شبکه ژاپنی »NHK« تصریح 
کرد: تشکیل نهایی دولت طالبان به »چند روز 
یا چند ماه نیاز دارد و ممکن است ترکیب این 
دولــت تغییر کند«. شاهین افـــزود: »مراسم 
تحلیف بــرای دولــت جدید برنامه ریزی شده 
بــود، امــا سپس لغو شــد«. سخنگوی طالبان 
توضیح داد: »ما برای این کار برنامه ریزی کرده 
بودیم، اما نظراتی مبنی بر ضــرورت انتخاب 
همه وزرا وجــود داشــت و ما تصمیم گرفتیم 
مراسم را به تعویق بیندازیم. ما به کشورهایی 
ــال کـــرده بــودیــم، لغو این  کــه دعــوت نــامــه ارسـ

مراسم را نیز ابالغ کردیم«.

بلومبرگ: در نشست سران طالبان در ارگ ریاست جمهوری 
تیراندازی شده است

انشقاق جدید در طالبان؟
 اقدامات خرابکارانه 
در صنعت برق سوریه

ــداوم اقــدامــات خــرابــکــارانــه در نقاط  همزمان بــا تـ
مختلفی از خاک عراق و لبنان برای قطع برق این دو 
کشور، سوریه انجام اقدامی تروریستی برای قطع برق 
پایتخت این کشور را تأیید کرد. به گزارش خبرگزاری 
رسمی سوریه، غسان زامــل وزیــر انــرژی این کشور 
بامداد شنبه از قطعی برق دمشق به دلیل حمله 
به یک خط لوله گاز در نزدیکی شهرک »دیر علی« 
خبر داده بود. پس از بررسی های میدانی مشخص 
شد تروریست ها خط تأمین کننده گــاز مــورد نیاز 
نیروگاه های »تشرین«، »دیر علی« و دو دکل برق با 

ولتاژ ۴۰۰ کیلووات را با بمب منفجر کرده اند.

 فرانسه سفیرانش را
 از آمریکا و استرالیا فراخواند

کاخ سفید با ابراز تأسف از تصمیم فرانسه مبنی بر 
فرا خواندن سفیران خود از واشنگتن و کانبرا گفت 
کشورش در روزهـــای آینده به کــار خــود بــرای حل 
اختالفات بین دو طرف ادامــه می دهد. به گزارش 
ایسنا روز جمعه وزارت خــارجــه فرانسه در پی 
تشدید تنش در روابط با استرالیا و آمریکا، سفیران 
خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. این اقدام در 
پی لغو قــرارداد فروش زیردریایی های فرانسوی به 

استرالیا موسوم به »قرارداد قرن« صورت گرفت.

تحرکات اتمی جدید کره شمالی
تصاویر ماهواره ای نشان می دهد کره شمالی تنها 
چند روز پس از مشخص شــدن راه انـــدازی دوبــاره 
تأسیسات اتمی خود، به سرعت در حال گسترش 
رآکتور بازپردازنده تولید پلوتونیوم است. به گزارش 
ســــی ان ان، تأسیسات تحقیقات اتمی قدیمی و 
تعطیل شــده یونگ بیون کــه قابلیت غنی سازی 
اورانیوم را برای تسلیحات اتمی داشت، بار دیگر آغاز 
به کار کرده و به این کشور اجازه می دهد تا 2۵ درصد 
تولیدات اتمی خود را افزایش دهد. گمان می رفت 
این رآکتور پنج مگاواتی از 2۰1۸ بدون استفاده باشد.

»مال عبدالغنی برادر، چهره شناخته شده ای که مذاکرات صلح با آمریکا را 
به پیش برده بود، در اوایل ماه سپتامبر )اواسط شهریور( و در جریان انجام 
گفت وگوهایی برای تشکیل کابینه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان به 

صورت فیزیکی مورد حمله یکی از سران شبکه حقانی قرار گرفت.«
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت استاد شکوئی در سال 1384
حسین بیک زاده شکوئی، جغرافیدان معاصر ایرانی 

و بنیان گذار گروه جغرافیای دانشگاه ملی سابق 
)شهید بهشتی(، عضو پیوسته فرهنگستان علوم 

و استاد سابق دانشگاه تربیت مدرس بود. وی در 
سومین دوره جایزه ملی چهره های ماندگار ایران، به 
عنوان چهره ماندگار جغرافیا برگزیده شد. ایشان در 
مقام شارح، ناقد و نظریه پرداز، تأثیری جدی و قابل 

تأمل بر عرصه جغرافیای ایران داشته است.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :58

5 :27

اذان مغرب

19 :24

غروب خورشيد

19 :06
 نیمه شب شرعی

00 :16
طلوع فردا

6 :51

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :25

4 :53

اذان مغرب

18 :51

غروب خورشيد

18 :33
 نیمه شب شرعی

23 :43
طلوع فردا

6 :18

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

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

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

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

جهان

یکشنبه 28 شهریور ۱4۰۰    ۱2 صفر ۱443   ۱9 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9626

توجه: اعالم آمادگی جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت 
الكترونیكی)توكن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir   می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/00/0176مربوط به  تعمیر اساسی مخزن 
كف گیر نمكزدایی رگ سفید یك آغاجاری 

الف- شرح مختصر خدمات:
تجهیــز و برچیــدن كارگاه ، اســپیدگذاری ، بخارزنی ، بازكــردن دریچه های نفرو ، 
شیرهای ایمنی ، تامین خاك ، احداث حوضچه خاكی ، رسوب زدایی ،تركیب رسوبات 
با خاك ، حمل ، گودبرداری ،دفن رســوبات ، تمیزكاری مناسب جهت انجام بازرسی 
قسمتهای تحتانی مخزن ، داربست بندی ، سند بالست ،اعمال انواع پوشش الزم ، 

راه اندازی مقدماتی و نهایی ، و سایر عملیات جزئی و كلی
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام كار:

محل اجرای خدمات در نمكزدایی رگ سفید یك آغاجاری و مدت انجام آن 45روز  
می باشد.

ج- برآورد كارفرما:
برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/6,809,766,385ریال  می باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضی:
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 

)مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 گرایش تاسیســات و تجهیزات یا  حداقل پایه 
5 گرایــش نفت و گاز  ( و مناقصه گران دارای گواهینامه اســتقرار نظام مدیریت 

) ISO 45001 و ISO 14001: شامل( HSE

- در تعیین برنده مناقصه و در شــرایط برابر،اولویت با شــركت های بومی استانی 
می باشد.

-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی توانایی 
ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/340,488,319ریال  همچنین 
توانایی 10% مبلغ پیمان )در صورت برنده شــدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات
مناقصــه گر جهت تحویل تضمین شــركت در فرآیند ارجــاع كار عالوه بر بارگذاری 
تصویــر تضمین از طریق ســامانه الزم اســت بصورت حضوری به دفتر كمیســیون 
مناقصات در اهواز، كوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، 
ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.

هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد:
از كلیــه متقاضـیان واجد شــرایط دعـوت به عمل می آید ظــرف مهلت مقرر در این 

فراخوان جهت دریافت اســناد و اعالم آمادگی از طریق ســامانه ســتاد و به نشانی 
www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند 
ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی كیفی(بر روی مدارك ارسالی مناقصه 

گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الكترونیكی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  

1400/06/27لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1400/07/14
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  3,332,000ریال از طریق درگاه 

www.setadIran.ir موجود در سامانه به نشانی
ضمنًا می بایســتی حداكثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی كیفی خود را مطابق با 
اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی كیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری 
نماینــد. بدیهی اســت كارفرما این حق را برای خود محفــوظ میدارد به مداركی كه 
شــرایط مندرج در متن آگهی و اســتعالم ارزیابی كیفی را لحاظ ننموده اند ترتیب 

اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها :

متقاضیــان واجد الشــرایط در مرحله ارزیابــی كیفی مكلفند پیشــنهادات خود را 
حداكثر تا ســاعت 14:00روز  یكشــنبه مورخ  1400/08/16به صــورت الكترونیكی 
و از طریق ســامانه ســتاد تســلیم نمایند. ضمنَا پیشنهادات در ســاعت 08:00 روز  
دوشنبه مورخ  1400/08/17 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه 

گران با معرفی نامه و كارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنیــن مناقصــه گــران مــی بایســت ضمــن بارگــذاری الكترونیكــی تصویــر 
تضمیــن شــركت در فرایند ارجاع كار در ســامانه تا ســاعت 14:00 روز  یكشــنبه 
مورخ1400/08/16اصــل تضمیــن مذكــور را بــه صــورت فیزیكــی به كمیســیون 
مناقصــات شــركت ملــی مناطق نفتخیــز جنــوب در آدرس: اهواز- كــوی فدائیان 
اســالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ســاختمان ســابق طرحهای راه 

و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمــان ارائــه معرفــی نامــه و كارت ملی بــرای متقاضیان شــركت در مناقصه و 

نمایندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حســب مورد ارائه یك نســخه اصلی از اساسنامه شــركتها، آگهی تاسیس، 
آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شــرایط بودن شــركت مطابق 
با مفاد آگهی الزامی می باشد.                                              شناسه آگهی 1191743

امور حقوقی و قراردادها - مناطق نفتخیز
WWW.NISOC.IR        Http://IEtS.mpORg.IR
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فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی( )نوبت اول(

آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم 

آگهی مزایده عمومی

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش درخت 
وسرشاخه در مجموعه تصفیه خانه فاضالب پرکند آباد  وتصفیه خانه آب وبرق اقدام نماید.

 لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت 1400/07/03به 
آدرس مشهد ، شرکت آب و فاضالب مشهد ، دفتر قراردادها مراجعه و یا با تلفن 05137008124 تماس 
حاصل و پس از آن نسبت به بازدید از محل موضوع مزایده اقدام نمایند و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان 
وقت اداری )ساعت 14:20( مورخ 1400/07/17 به صورت پاکات الک و مهر شده به دبیرخانه مرکزی شرکت 

آبفای مشهد واقع در نشانی فوق تسلیم نمایند.
 زمان گشایش پاکات مورخ 1400/07/18 .

هزینه های درج آگهی و کارشناسی و بارگیری و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برندگان مزایده می باشد.

ف
14
05
70
1

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
شماره گ1400/19/35

دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان ایالم 
موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری و پشتیبانی 
حوزه شمال استان ) نواحی : ایوان-زرنه-آسمان آباد-چرداول-

سیروان-هلیالن و روستاهای تابعه آنها(
مبلغ كل برآورد : 107,456,945,761 ریال  

مبلغ تضمین: 5,373,000,000 ریال 
الزم به توضیح اســت كــه دوره مبنای برآورد بر اســاس حقوق و 
مزایا طبق قانون اداره كار )طرح طبقه بندی مشــاغل(  ســال1400 

می باشد.
نــوع تضمیــن : ضمانــت نامه بانكی  شــركت در مناقصــه یا فیش 
واریزی  به حساب شماره 0112766916004 بانك ملی شعبه میدان 
امام حســن )ع( ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر و یا تركیبی 
از آنها كه در جدول شــماره 4 آییــن نامه تضمین معامالت دولتی 

شماره 123402/ ت 50659 ه مورخه94/9/22 قید گردیده اند.
مدت زمان اجرای پروژه : 365 روز تقویمی

محل تامین اعتبار: بودجه جاری
آخرین مهلت فروش اسناد: 1400/07/03  تا پایان وقت اداری

آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات : 1400/07/19  تا ســاعت 10:45 
دقیقه صبح 

زمان گشایش پاكات : 1400/07/19      ساعت 11 صبح
محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم

شرایط متقاضیان :
11- داشتن شخصیت حقوقی 

2- داشــتن پروانه فعالیت مرتبــط از اداره كل تعاون ، كار و رفاه 
اجتماعی و ارائه كپی برابر اصل پروانه فعالیت و نیز آگهی آخرین 

تغییرات شركت با  حداقل رتبه  6 با ظرفیت مجاز .
3- ارائــه گواهینامه صالحیت ایمنی امــور پیمانكاران از وزارت 

تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی بر اســاس مــواد 85 و 91 قانون كار 
جمهوری اسالمی ایران مصوب 89/3/5 وزیر كار و امور اجتماعی . 

4- داشتن توان فنی و مالی در رابطه با موضوع مناقصه
5- داشتن تجربه كافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه .

6- عقد قرارداد با برنده مناقصه منوط به داشتن و ارائه صورت های
 مالی حسابرسی شده شركت مربوطه می باشد.

7- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .
8- تمــام مراحل دریافت گزارش شــناخت ، ارســال رزومه كاری 
، فروش اســناد به واجدین شــرایط ، تكمیل و شــركت در فرآیند 
 setadiran.ir مناقصــه از طریق ســامانه ســتاد دولــت بــه آدرس

سامانه ستاد صورت می پذیرد. 
محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم 

محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شركت گاز استان ایالم 
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

هزینــه و ارائــه رســید تاییــد شــده كارمزد ســامانه تــداركات 
الكترونیــک دولت )ســتاد( قبــل از عقد قرارداد بــه عهده برنده 

مناقصه می باشد.
هزینــه چاپ و تكثیر كتابچه هــای پیمان به مبلغ 3.500.000 ریال 
به عهده برنده مناقصه می باشــد و می بایســت به حســاب شماره  

0112766916004 به نام شركت گاز استان ایالم واریز گردد. 
آدرس: ایالم – چهــارراه پیام نور – بلوار تعمیركاری نبش خیابان 

استاد شهریار 
و  W W W . S h a n a . i r یت  ســا م  یال ا ن  ســتا ا ز  گا كت  شــر

تلفــن  شــماره   WWW.ilam-nigc.ir و   http://iets.mporg.ir  
2235824-0843 كــد فراخوان جهت آگهی مذكور 53,095,636   

می باشد .                                                  شناسه آگهی  1189232

روابط عمومی شركت گاز استان ایالم
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اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل  
از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه 
سامانه تدارکات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي،  

مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را  جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پروژهرديف
مبلغ برآورد                      

)به ريال(
مبلغ ضمانت نامه       

شماره فراخوان ستاد ايران)به ريال(

1
تکمیل پل رودخانه ای عبدهللا آباد در محور 

32,751,918,3751,638,000,0002000003377000036نور-چمستان-آمل در کیلومتر 19+800

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع کار در راه و ترابري )حمل و نقل( الزامي است.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1400/06/25

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :       ساعت14/00              مورخه   1400/07/03
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :           ساعت14/00             مورخه   1400/07/18
زمان بازگشايي پاکت ها :             ساعت 08/00             مورخه   1400/07/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف
 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

آگهي  مناقصه) نوبت اول(

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران
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