
یادداشت 2

 با موافقت رهبر معظم انقالب 
و حکم آیت اهلل آملی الریجانی

 »محمدباقر ذوالقدر« 
دبیر مجمع تشخیص شد

گفت وگو با فاطمه سلطانی  
نویسنده رمان »حریر« 
روایتی تازه از 
دیکتاتوری پهلوی

شهریور29

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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 شــماره 96۲7     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

توفیق خدمت به کودکان  بی سرپرسترواق1
تولیت آستان قدس رضوی با حضور در مؤسسه 

خیریه »نورعلی بن موسی الرضا)ع(« شهر مشهد، 
ضمن قدردانی از خدمات متولیان این مجموعه...

حضور تولیت آستان قدس در مؤسسه خیریه »نورعلی بن موسی الرضا« مشهد

 این روزها مجلس پنجمین تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را کلید زده است، گفت و گوی خواندنی قدس با رئیس پیشین  این کمیته را از دست ندهید

نور افکن روی پرونده خودروسازان
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مالقات 
با مقامات
امیر عبداللهیان در سفر به نیویورک 
با مسئوالن 45 کشور 
از جمله وزیران خارجه 4+1 
دیدار خواهد کرد؛ 
آمریکایی ها در لیست  نیستند

قدس سیگنال های دولت 
به بازار بورس را بررسی می کند

 قیمت گذاری دستوری 
در آستانه حذف
قدس در گفت وگو با یک 
تحلیلگر سیاسی بررسی می کند

 FTAF آیا تحریم و
مانع عضویت ایران 
در شانگهای بود؟

گزارش قدس از وضعیت 
شیوع کرونا در روستاها

سوغات شهری ها!
تهران - شانگهای 

و تحریم های غربی
سیدمحمدحسین مالئک
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

عملیات رنگ آمیزی
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شرح در صفحه 8

 شرکت مسکن و عمران مناقصه خرید
قدس رضوی 

انواع الستیک تولید داخل
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پالك ثبتینوع واگذاری
مساحت

) مترمربع(
قیمت پایه كارشناسیوضعیت موجود

آدرس)ریال(

اجاره عرصه و 
اعیان

مفروز از 
اجاره ماهیانهنانوایی74/27070210/96

150.000.000
شهرک غرب-بلوار خوردین

جنب بوستان فدک

سازمانی در نظر دارد از طریق مزایده به شرح جدول 
زیر امالك خود را واگذار نماید .

لذا متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و بازدید از امـالك تا پایان
 وقـت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 با شماره تلفن 09054867363 تماس حاصل نمایند.
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی  ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 

مبلغ تضمین مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصهردیف
فرایند ارجاع کار

مدت اجرای 
کار

دوره 
تضمین

اجرای آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ      12000003489000124
محورهای غرب استان- تجدید سوم

24 ماه18 ماه491/239/065/25512/524/781/305

     ))آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی - نوبت اول(( 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان مازندران

دارا بودن حداقل رتبه 4 در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از 
سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا  ساعت 14:00 مورخ  
1400/06/31

مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد ارزیابی : ساعت 14:00  مورخ   
1400/07/14

زمان بازگشایی پیشنهادات پیمانکارانی که حداقل امتیاز کیفی را کسب
 کرده اند  : ساعت 8:30  صبح مورخ 1400/07/18 در دفتر مدیر کل

آدرس : ساری خیابان انقالب مقابل استانداری-اداره پیمان و رسیدگی
تلفن   33326002  -011    

این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردیده است.                                                                                                                                      
                                                                                         شناسه آگهی 1193577
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» مناقصه عمومی برون سپاری خدمات کپی و تکثیر« 
آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به برون سپاری خدمات کپی و تکثیر خود از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم جهت مش�اهده ش�رایط مناقصه و دریافت اس�ناد مربوطه می توانند به نش�انی
 http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقص�ات مراجع�ه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز یکش�نبه مورخ 1400/07/04 نس�بت به تحویل 

پیشنهادات تکمیل شده، و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند.
 ضمنًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 05132001053 و 05132001420

مدیریت پش��تیبانی آس��تان قدس رضوی

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

1-نام مناقصه گذار : 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 -موض��وع مناقص��ه : مناقصه خرید کنتور هوش��مند AMI س��ه فاز مس��تقیم 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 
واری��ز به حس��اب ج��اری ش��ماره  7٤8٢7 – 078٦0 بانک تجارت ش��عبه فلس��طین 

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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پیوستن هواپیمای 
صاعقه به ناوگان 
هوایی کشور 
در سال 1386

باالتر از آسیا
 تیم ملی والیبال  با هدایت سرمربی ایرانی 

سامورایی ها را در خانه شکست داد



امیر سرتیپ 
نصیرزاده 
جانشین رئیس 
ستاد کل نیروهای 
مسلح شد
در حکمی از سوی 
فرمانده کل قوا و به 
پیشنهاد رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، امیر 
سرتیپ خلبان »عزیز 
نصیرزاده« به عنوان 
جانشین رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح منصوب 
شد و از »تالش های 
ارزنده امیرسرتیپ 
قرایی آشتیانی« که 
اکنون به عنوان وزیر 
دفاع انتخاب شده، 
قدردانی شده است.

به گزارش ایرنا، امیر 
نصیرزاده پیش از این 
به عنوان فرمانده نیروی 
هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران انجام 
وظیفه می کرد.

یادداشت

انتصابات جدید

مهدی خالدی    اینکه دولت 
هشت ساله حسن روحانی با 
گــره زدن همه مسائل به برجام 
ــبــاط بــا غــرب هزینه های  و ارت
ــادی به کشور تحمیل کرد،  زی
نــکــتــه ای اســـت کــه نــمــی تــوان 
به راحتی از کنار آن گــذشــت. بــا ایــن وجــود مرغ 
برخی اصالح طلبان یک پا دارد! آن هــا هنوز هم 
ــت گذشته  تــالش دارنـــد عــدم موفقیت های دول
را بــه تحریم و دیگر مسائل سیاست خارجی 
مربوط کنند نه کم کاری و ناکارآمدی ها. برای نمونه 
تنها چند ساعت پیش از آغاز نشست همکاری 
شانگهای، حشمت هللا فالحت پیشه از چهره های 
اصالح طلب، با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورها 
خطر تجارت با ایران را نمی پذیرند، مدعی شد ایران 
راه ساده ای برای پیوستن به پیمان شانگهای ندارد. 
عالوه بر آن، پس از تحقق واردات گسترده و چند 
ده میلیونی واکسن در همین چند روز گذشته از 
دولت جدید، با وجود آنکه اصالح طلبان نپیوستن 
به کنوانسیون های FATF را مانع آن می دانستند و 
پیوستن رسمی ایران به سازمان همکاری شانگهای 
را هــم مانند آن و بــه شــرط قبول برخی شرایط 
ناممکن می دانستند، یک بــار دیگر غلط بودن 
ادعاهای رسانه های اعتدال و اصالحات ثابت شد. 
در گفت وگو با دکتر »مهدی خانعلی زاده« تحلیلگر 

سیاسی این نوع رویکرد  را به بحث گذاشته ایم.

 اصالح طلبان ادعا می کنند مقدمات پیوستن  ◾
ایران به شانگهای در دولت پیشین گذاشته شده. 

نظر شما در این باره چیست؟
اصالح طلبان تا پیش از این با بهانه تراشی، ماجرای 
نپیوستن به شانگهای را به مسائلی مانند تحریم 
و نبود برجام و عــدم تصویب لوایح FATF  ربط 
می دادند، ولی خودشان هم می دانستند این گونه 
نیست! ایــن در حالی اســت کــه دولــت روحانی 
یک سال ونیم در چین سفیر نداشت! اتفاقی که 
در هشت سال گذشته افتاد این بود که عامدانه 
تالش شد تمام راه هایی که می توانست بن بست 
را رفع کند، بسته شود تا فقط یک راه تحت عنوان 
»مذاکره با غرب« باقی بماند و این گونه حاکمیت 
را مجبور کنند به سازش با غرب تن دهد. ما نمونه 
دیگر این ماجرا را در موضوع واردات واکسن هم 
داشتیم. بهانه تراشی بسیاری شد و مدعی شدند 
 FATF پول پرداخت شده اما به دلیل عدم تصویب
اجازه ورود واکسن به کشور را نمی دهند، ولی دولت 

جدید این دروغ را هم برمال کرد. این نشان می دهد 
در برخی مسائل متأسفانه مصالح کشور دستمایه 
و بازیچه سیاسی منافع برخی طیف ها بوده برای 

اینکه بگویند هیچ راهی جز مذاکره نیست. 

 برخی اصالح طلبان مانند احمد زیدآبادی  ◾
مدعی شده اند تا ایران در مورد رژیم صهیونیستی و 
سکوت در این موضوع تضمین نداده باشد، امکان 
تحقق عضویت آن در شانگهای وجود نداشته. این 

مسئله چگونه قابل توضیح است؟
ایــن حرفی کــامــالً دروغ و برعکس اســـت. رژیــم 
صهیونیستی چندین سال است که برای عضویت 
در شانگهای اعــالم تمایل کــرده و حتی برخی از 
کشورها با این مسئله موافقت کرده بودند. هر کدام 
از اعضا هنگام پیوستن به این پیمان می توانند یک 
حق شرط داشته باشند. اتفاقاً ایران هنگام ورود 

به سازمان همکاری شانگهای حق شرط اعالمی 
روشن و شفاف خود را »نبود رژیم صهیونیستی« 
اعــالم کــرد که به اتفاق آرا پذیرفته شــد. در واقع 
تودهنی سیاست خارجی دولت رئیسی به رژیم 
صهیونیستی که در پیوستن به شانگهای عیان 
شد را تالش دارند کامالً وارونه نشان دهند و به یک 
نقطه ضعف تبدیل کنند. این ادعا هم متأسفانه از 
سوی طیف سیاسی ای مطرح می شود که به تازگی 
از گفت وگو با صهیونیست ها و خوب بودن مردم 
اسرائیل دم می زدند. پس این درخواست دلسوزی 
بــرای مــردم فلسطین نیست، بلکه یک تصفیه 

حساب سیاسی داخلی است.

شما عضویت ایــران در شانگهای را در بی اثر  ◾
کردن تحریم های غرب چقدر مهم و مؤثر می دانید؟

واقعیت ایــن اســت هدفی کــه غــرب در موضوع 
تحریم مد نظر داشت، اعمال رنج و درد به مردم 
کشورمان بود تا واکنش نشان دهند و حاکمیت 
را وادار کنند بــه ســـازش تــن بــدهــد، ولــی اساساً 
پیمان های منطقه ای یکی از اصلی ترین و بهترین 
راه های بی اثر کردن تحریم های یک جانبه ایاالت 
متحده اســـت. از طــرف دیگر بــه ضعیف شدن 
هژمونی آمریکا  کمک می کند. برای نمونه وقتی 
ایران و چین توافق کنند با پول ملی خود مبادله کنند 
یا تهاتر بین ایران و روسیه اتفاق افتد اساساً چرخه 
دالر و نظام اقتصاد آمریکا که ابزار فشار واشنگتن 
علیه کشورمان است، دور زده می شود و جمهوری 
اسالمی به راحتی می تواند مشکالت اقتصادی 

خود را حل کند. 

قدسدرگفتوگوبایکتحلیلگرسیاسیبررسیمیکند

آیا تحریم و FTAF مانع عضویت ایران در شانگهای بود؟

خبرخبر
روزروز

پذیرش استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع ◾
رهبر انقالب اسالمی بر هامش نامه محسن رضایی 
با تقاضای استعفای وی از دبیری مجمع تشخیص 
مصلحت نظام موافقت کردند و نوشتند: تالش ها و 
زحمات شما در سالیان متمادی در دبیرخانه مجمع 
تشخیص مصلحت فراموش نشدنی اســـت. ضمن 
پذیرش استعفای جناب عالی، موفقیتتان در مسئولیت 

جدید را از خداوند متعال مسئلت می کنم. 

»محمدباقر ذوالقدر« دبیر مجمع تشخیص شد ◾
بر اساس حکمی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، »محمدباقر ذوالــقــدر« به عنوان دبیر ایــن مجمع 
منصوب شــد.  آیــت هللا آملی الریجانی، ضمن تقدیر از 
»خدمات ارزشمند محسن رضایی« و با اعالم تأیید رهبر 
معظم انقالب برای انتصاب ذوالقدر و تشکر بابت پذیرش 
ایــن پیشنهاد، ذوالــقــدر را »از شخصیت های انقالبی، 
صاحب فکر و دارای تجارب ارزشمند اجرایی« توصیف کرد.

سخنگوی شورای نگهبان و ایرادهای لوایح بودجه ◾
هــادی طحان ظریف سخنگوی شــورای نگهبان ضمن 
تشریح ایرادهای پرتکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه 
گفت: در قانون بودجه، نباید احکام غیرمرتبط با بودجه 
یعنی احکام غیربودجه ای را ذکر کرد.  قانون دائمی را 
نباید در بودجه اصالح کرد. قانون آزمایشی را نباید در 
بودجه تمدید کرد. در بودجه نباید ایجاد ساختار کرد و 

یک ساختار و تشکیالت جدید را تشکیل داد.

آمریکا خیلی روی سران خلیج فارس حساب باز نمی کند ◾
حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه 
بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران اهمیتی 
ندارد زیرا آن ها از نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی ناراحت 
هستند، گفت: عربستان، امارات و بحرین سیگنال مذاکره با 
تهران ارسال کرده اند اما بیانیه ضد ایرانی هم صادر می کنند. 
وی افزود: واشنگتن به این نتیجه رسیده که نمی تواند روی 

رژیم های مرتجع حوزه خلیج فارس حساب باز کند. 

سخنگوی وزارت خارجه با بیان 
اینکه وزیر امور خارجه دوشنبه 
برای شرکت در اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد به 
نیویورک مــی رود، گفت: امیرعبداللهیان در 
این سفر با مقامات ۴۵ کشور از جمله وزیران 

خارجه ۱+۴ دیدار و گفت وگو خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، سعید خطیب زاده در نشست 
خبری دیــروز افــزود: مالقات های جانبی مثل 
همیشه برای ایشان در نظر گرفته شده است، 
در خصوص موضوع نشست وزیران خارجه 
۱+۴ هم طبیعی است اگر ببینیم که این مالقات 
می تواند در مسیر مــذاکــره سودمند باشد 
تصمیم آن اتخاذ خواهد شد. االن تصمیمی 
گرفته نشده، قطعاً باید دستور کار  و موضوع 
جلسه را ببینیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم. 
وی دربــاره ترکیب هیئت مذاکره کننده ایران 
ــن مــوضــوع در حــال بــررســی است  گــفــت: ای

طبیعتاً تغییراتی اعمال می شود، امــا هنوز 
شکل آن نهایی نشده و به محض نهایی شدن 

اطالع رسانی خواهد شد.
وی با اشــاره به اظهار نظر وزیــر خارجه لبنان 
ــاره محموله سوخت ارسالی ایــران اظهار  درب
کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره متعهد به 
همکاری و کمک به دوستان خود و دولت های 
کشورهای دوســت بــوده اســت. آنچه در این 
ماجرا انجام شــده درخواستی توسط تجار 
لبنانی بوده که یک مسیر خرید و فروش کامالً 
عــادی بــوده اســت.  سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین با اعالم اینکه در نیویورک با مقامات 
آمریکایی دیداری صورت نمی گیرد، گفت: اگر 
آمریکا یک جانبه گرایی را در اجرا و رویکرد کنار 
بگذارد، گفت وگوهای وین در مسیر بهتری قرار 
خواهد گرفت. ما ایاالت متحده را متهم اصلی 
وضعیت فعلی جامعه می بینیم و این کشور 

ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ است.

 امیر عبداللهیان در سفر به نیویورک با مسئوالن 45 کشور 
از جمله وزیران خارجه 1+4 دیدار خواهد کرد؛ آمریکایی ها در لیست نیستند

مالقات با مقامات

قابگزارش

عکسپربازدیدازسفررئیسجمهوربهتاجیکستان
درهواپیما

در  حاشيه

واکنش 
مالک برند 
ایرانی ورزشی 
به قدردانی 
رهبر انقالب

»مجید ساعدی فر« 
مؤسس و مالک برند 
»مروژ« که دو روز پیش 
تولیداتش با قدردانی 
صریح رهبر انقالب 
در جمع قهرمانان 
المپیک و پارالمپیک 
کشور مواجه شد، در 
گفت وگو با خبرگزاری 
دانشجو، اظهار کرد: 
حس خوبیه که می بینی 
نظر مرد اول مملکت 
رو به کارت جلب کردی 
بدون واسطه، بدون 
پارتی بازی. موقعی 
که می بینی در کارت 
متکی به خودت بودی،  
نه کمکی گرفتی، نه 
پوئنی گرفتی. در عین 
اینکه االن من واقعاً 
یک طعمه هستم برای 
تمام ادارات از جمله 
اداره مالیات و گمرک که 
دوبرابر می گیره، همه و 
همه. باز هم خوشحالم 
که دارم نان بازویم را 
می  خورم. نه به کسی 
رشوه دادم، نه وساطتی 
کردم که بیایند جنس 
بخرند. و حاال شخص 
اول مملکت راجع بهت 
داره صحبت می کنه. 
حس خیلی خوبی دارم 
از قدردانی ایشون.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9050000830     پیوستن ایران به پیمان شانگهای به 
همت دولت سیزدهم و جناب رئیسی بر ملت ایران 
مبارک  باد. قدری فکر کنیم که چرا ایران را در دوره 

ریاست روحانی به این پیمان نمی پذیرفتند.
9150000099     می گن سیر از گرسنه خبر نداره... 

شما دولتی ها هر وقت مستأجر بودین و با درآمد 
زیر یک و نیم میلیون مانند مردم عادی زندگی 

کردید حرف بزنید.
9150000110    مخالفان واکسن چه درایران چه 

درخارج از ایران گویا عالوه بر نعمت عقل از چشم 

نیز بی بهره اند. شخص اول مملکت واکسن ایرانی 
و بسیاری از پزشکان و دانشمندان و بزرگان 

واکسن ایرانی و یا چینی زده اند. آیا فقط مخالفان 
واکسن خیلی می فهمند؟ هرچند این ها ندانسته 
عاشق»فایزر« هستند و بقیه هم در آتش نادانی و 

واکسن نزدنشان می سوزند. از یادداشت منطقی 
ومتین آقای غفوریان هم ممنونیم.

9050000830    هزینه چاپ یک قطعه 1000تومانی 
چندین برابر ارزش آن است. حاال ببینید آقای 

روحانی و یارانش چه بالیی سر اقتصاد ایران آوردند.

تهران -  شانگهای 
و تحریم های غربی

سیدمحمدحسین مالئک     سفیر اسبق 
ایران در چین اعالم رسمی پیوستن جمهوری 
اسالمی ایران به سازمان همکاری شانگهای که 
روز جمعه و پس از یک دوره ۱6 ساله )ایــران از 
سال ۲00۵ پیگیر پیوستن به این سازمان بود( 
محقق شد از ابعاد مختلف مهم بــوده و مورد 
توجه تحلیلگران قرار گرفته است. فارغ از همه 
دستاوردهای سیاسی و اقتصادی که این گام برای 
کشورمان به همراه خواهد داشت، تأثیر جانبی 
آن بر بی اثر شدن هرچه بیشتر تحریم های غربی 

است؛ موضوعی که نمی توان از آن غفلت کرد. 
آنچه در این زمینه مهم است سیاست نگاه به 
شرق است که در دولت رئیسی در دستور کار 
قرار گرفته و در صورت ادامه این روند می تواند 
راه گــریــزی بر حل مشکالت کشورمان باشد. 
حال سکان هدایت کشور به سمتی چرخیده 
که می تواند غرب را در مورد نوع رویکردشان در 
قبال جمهوری اسالمی تحت فشار قرار دهد. 
حقیقت این است که آمریکا و اروپا به شدت 
از گرایش جمهوری اسالمی در حرکت به سوی 
روسیه و چین نگران است و اگر احساس کنند 
این رونــد می تواند تفاوت فاحش ژئوپلتیک 
ایجاد کند، حتی برای راضی کردن و مهار ایران 
ممکن است در سیاست های خود تجدید نظر 
کرده و تحریم ها را به طور سوری کاهش دهند.

نکته دیگر آن اســت که در موضوع عضویت 
ایـــران در ســازمــان هــمــکــاری شانگهای آنچه 
اتفاق افتاده این بود که جمهوری اسالمی وارد 
سازمانی بین اللملی شد که از پرستیژ باالیی 
برخوردار است. اصالً نفس پیوستن به چنین 
پیمانی آن هــم در شــرایــطــی کــه تــهــران تحت 
شدیدترین تحریم های غربی قرار دارد در باال 
بردن شخصیت جهانی کشورمان اثرگذار است. 
جمهوری اســالمــی عضویت در سازمان های 
مختلفی از جمله سازمان کنفرانس اسالمی، 
اکو و غیرمتعهد ها را در کارنامه دارد. این نهاد ها 
هر کدام از جنبه ای مهم هستند، ولی شانگهای 
به سبب وسعت سرزمین، میزان جمعیت و 
منابع و امکانات کشورهای عضو، فرصت ها و 
ظرفیت های بسیار بیشتری پیش روی سیاست 
خارجی و اقتصاد ما قرار می دهد. از سوی دیگر 
از آنــجــا کــه شانگهای تــوســط روســیــه و چین 
مدیریت می شود و آن هــا هم عالقه مند در به 
چالش کشیدن نظم مورد نظر لیبرالیسم غرب 
هستند، این موضوع بــرای ما هم مهم است. 
همه ایــن مسائل، در کنار توافقات دوجانبه 
احتمالی تهران با اعضا و به ویژه چین که از آن به 
اقتصاد برتر در دهه های آینده نام برده می شود 
و همچنین روسیه، می تواند وزن منطقه ای و 
جهانی ایــران را باال بــرده و تحریم های غربی را 

بیش از پیش بی اثر سازد.

  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
ــی در حــکــمــی، »ســـیـــد مــحــمــدجــواد  ــالمـ اسـ
شوشتری« را به سمت مشاور و رئیس حوزه 
ریاست مجلس شــورای اسالمی منصوب کرد. 
شــوشــتــری پــیــش از ایـــن مــعــاون پشتیبانی و 
مدیریت منابع جهاد دانشگاهی کشور بود که 

جایگزین بابک نگاهداری شد.
  رئیس مجلس شــورای اسالمی همچنین  با 
صدور حکم دیگری، »علی محمد قلی ها« را به 
عنوان معاون اجرایی مجلس شــورای اسالمی 

منصوب کرد.
  جـــواد اوجـــی وزیـــر نفت در حکمی »مجید 
چگینی« را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایــران منصوب کرد. چگینی پیش از این 
مسئولیت مدیرکلی نظارت بر صادرات و مبادالت 
مواد نفتی و فرماندهی مرکز مقاومت بسیج وزارت 

نفت را در دولت دهم بر عهده داشت.
  عیسی  زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با صــدور حکمی، »محسن نادری منش« را که 
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات بود 

به سمت سرپرستی این سازمان انتخاب کرد.
  در حکمی از سوی دکتر محمدمهدی اسماعیلی، 
»یاسر احمدوند« به عنوان معاون امور فرهنگی 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی انتخاب شــد. به 
گــزارش خبرگزاری صداوسیما، از سوابق متعدد 
ــه مدیرعاملی  فرهنگی احــمــدونــد مـــی تـــوان ب
خبرگزاری آنــا، معاونت مجمع ناشران انقالب 
اسالمی، مدیریت فروشگاه های ترنجستان و مدیر 

انتشارات مؤسسه همشهری اشاره کرد.

خبـر
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مجلسمجلسدفاعی دفاعی  قوه قضائيهقوه قضائيه

 بساط گروه های مسلح 
ضد انقالب را جمع می کنیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اعالم اینکه مسئوالن اقلیم 
شمال عراق نباید اجازه دهند ضدانقالب مسلح در شمال 
عراق پادگان نظامی داشته باشند و به مرز ما حمله کنند، 
گفت: نیروهای مسلح بساط این گروه ها را جمع خواهد کرد.

به گــزارش فــارس، سرلشکر پاسدار محمد باقری با اشاره 
به عملیات اخیر سپاه پــاســداران در شمال عــراق و اقلیم 
کردستان و با هشدار به آمریکایی ها مبنی بر اینکه پایگاه 
آن ها در این منطقه نیز باید جمع شود، افزود: برخورد با این 
گروهک ها حق ماست و منشور سازمان ملل متحد هم این 

حق را برای ما در نظر گرفته است.

سازمان برنامه به سه پروژه مرتبط 
با انضباط بودجه توجه کند

رئیس دیــوان محاسبات کشور در ششمین نامه ارسالی به 
دولتمردان سیزدهم، از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست 
سه پــروژه مرتبط با انضباط بودجه کشور را مورد توجه قرار 
دهد. به گــزارش ایرنا، در نامه »مهرداد بذرباش« به »سید 
مسعود میرکاظمی« بر منویات رهبر انقالب و شعار سال تأکید 
و عملکرد هفت قانون مرتبط با تولید، مقررات و آیین نامه ها 
و موضوع ترک فعل به مقامات ارشــد دستگاه های اجرایی 
ــادآوری شده اســت. وی در نامه به رئیس سازمان برنامه و  ی
بودجه، از سه پروژه حیاتی برای انضباط بودجه  کشور نام برده 

که تاکنون به نتیجه  مطلوب نرسیده اند.

 اژه ای: خدمات قضایی با 
ارزان ترین قیمت ارائه شود

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی 
نظام قضایی و بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
گفت: خدمات قضایی باید با ارزان ترین قیمت ممکن به مردم 
ارائه شود. به گزارش قدس آنالین، حجت االسالم والمسلمین 
غالمحسین محسنی  اژه ای دیــروز در جلسه ستاد راهبری 
اجرای سند تحول قضایی افزود: تحول و تعالی در قوه قضائیه 
بدون هوشمندسازی غیر ممکن است و بی توجهی به دولت 
الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه های حاکمیتی نه تنها در 
قوه قضائیه، بلکه در همه بخش های نظام، موجب کندی در 

روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آن ها می شود.



قیمت سیمان 
پاکتی به زیر 

۲۵ هزار تومان 
رسید

سید رضا فاطمی 
امین؛ وزیر صنعت، 

معدن و تجارت گفت: 
قیمت سیمان در 

بورس با اجرای این 
برنامه متعادل شد 
و قیمت سیمان در 

بازار نسبت به هفته 
گذشته باز هم کمتر 
شد. به گزارش مهر 
وی ادامه داد: قیمت 

سیمان به صورت 
پاکتی به زیر ۲۵ 

هزار تومان رسید 
و قیمت سیمان فله 
هم حدود ۱۸ هزار 
تومان ارزان تر شد.

زهرا طوسی   دولت ها به 
 عنوان بزرگ ترین بازیگر در 
اقــتــصــاد کــشــورمــان هــمــواره 
ــن بــودنــد کــه از  بــه دنــبــال ایـ
قــیــمــت گــذاری دســـتـــوری به  
ــرای کاهش  عــنــوان اهــرمــی بـ
تورم کاالها از مرغ، گوشت، پیاز و تخم مرغ در 
خرده فروشی ها گرفته تا سیمان و فوالد در بورس 

بهره بگیرند.
حــاال وزارت صمت و اقتصاد دولــت سیزدهم 
ــازار از جمله  مدعی هستند که سازوکارهای ب
عرضه و تقاضا را قبول دارنــد و مقید به حذف 
نرخ گذاری دستوری از اقتصاد هستند. با این 
 حال بازار سرمایه با وجود گرفتن سیگنال های 
ــــت همچنان  مثبت از ارکــــان اقــتــصــادی دول
ــر فــشــار قــیــمــت گــذاری دســتــوری قـــرار دارد.  زی
مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای 
مالی باید تمام کاالهای عرضه  شده در بورس 
همچون خودرو، آهن، سیمان، فوالد و... از نظام 
قیمت گذاری دستوری خارج شوند؛ اما اکنون 
نزدیک به 40 درصــد کــاالهــای عرضه  شــده در 
ــورس، مشمول نظام قیمت گذاری دستوری  ب
هستند و این دولت است که قیمت پایه آن ها را 

مشخص می کند.

 برکات حذف قیمت گذاری  ◾
بیش از رفع تحریم ها

با روی کار آمدن دولت جدید فعاالن اقتصادی 
ــت سیزدهم بسیار  ــه در دول بــه تغییر ایــن روی
امــیــدوار هستند. آن هـــا می گویند اگــر دولــت 
جدید به عنوان سیاست گذار و تنظیم گر، از 
نگاه و رویکرد دستوری به اقتصاد و به خصوص 
قیمت گذاری کاالهای تولیدی شرکت ها اجتناب 
کند، عالوه بر رفع موانع تولید، مسیری جدید 
در اقتصاد بــاز می شود تا شرکت های زیانده 
خیلی سریع در مدار رشد و سوددهی قرار گیرند، 
در غیر ایــن صــورت بــه  زودی اقتصاد ایـــران با 
بحران های جدی  از جمله ورشکستگی صنایع 

بزرگ مواجه خواهد شد.
نامه فعاالن بــازار سرمایه به رئیس جمهوری 
نیز که چندی پیش رسانه ای شد مؤید همین 
مطلب است که آثار و برکات حذف قیمت گذاری 
ــع تحریم های  دســتــوری مــی تــوانــد بیش از رف

ظالمانه برای اقتصاد کشور مفید باشد.

 احیای شرکت های بورسی ◾
 با رفع قیمت گذاری

محمدعلی دهــقــان دهــنــوی، رئیس سازمان 
ــت اگــر  ــورس و اوراق بـــهـــادار مــعــتــقــد اســ ــ بـ
قــیــمــت گــذاری دســتــوری کــنــار گذاشته شــود، 
بسیاری از شرکت های حاضر در بورس متحول 

خواهند شد.
بـــه گــفــتــه وی، اگـــر اکـــنـــون شــرکــتــی بـــه دلــیــل 
قیمت گذاری دســتــوری در ســال هــای گذشته 

ــوری، احــیــای فعالیت و  ــ زیـــانـــده اســـت، اثـــر ف
سوددهی آن شرکت در زمانی کوتاه است که به 
دنبال این اتفاق، کلیت بازار سهام مثبت شده و 

فعالیت های تولیدی نیز رونق می گیرد.
میالد یزدان پور، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره 
بــه اینکه مـــردم در بـــورس آیــنــده شــرکــت هــا را 
خرید و فروش می کنند به خبرنگار ما می گوید: 
سیگنال های مثبتی که تیم اقتصادی دولت 
مبنی بر حذف قیمت گذاری دستوری به بازار 
سرمایه مخابره می کند با ایجاد جو روانی مثبت 
در بــازه زمانی سبب کاهش هیجان، کم شدن 
ــازار و رشــد بورس  عرضه و افزایش تقاضا در ب

خواهد شد.

حمایت مقطعی و کوتاه مدت از مصرف کننده ◾
وی بــا اشـــاره بــه اینکه دولــت هــا قیمت گذاری 
دســتــوری را با هــدف حمایت از مصرف کننده 
انجام می دهند به خبرنگار ما می گوید: دوران 
قیمت گذاری دستوری پایان  یافته و همواره در 
بزنگاه ها به  طور مستقیم وارد بازارها می شوند 
و رویــکــرد نــادرســت قیمت گذاری کــاالهــا را در 
پیش می گیرند در صورتی  که ایــن اقــدام که با 
هدف حمایت از مصرف کننده صورت می گیرد 
به مثابه یک مُسکن کوتاه مدت است که می تواند 
دردهای اقتصادی را به شکل مقطعی تسکین 
داده و فرصتی بــه ســیــاســت گــذاران بدهد که 

بتوانند با بهبود فضای رقابتی شرکت ها و رفع 
ــاع عرضه و تقاضا را  مــوانــع کــســب وکــار، اوضـ

ساماندهی کنند.

سلب انگیزه تولید از فعاالن اقتصادی ◾
وی با اشــاره به اینکه ادامـــه دار بــودن سیاست 
تثبیت قیمت و رفع نکردن مشکالت دیگر مثل 
تورم، نقدینگی و... سبب تضعیف بخش تولید 
و در نهایت مصرف کننده نهایی خواهد شد 
می افزاید: نرخ گذاری دستوری در میان مدت، 
انگیزه افزایش تولید را از فعاالن اقتصادی سلب 
و خالقیت و نوآوری در ارائه محصوالت را از بین 

خواهد برد.
وی می افزاید: وقتی نرخ ها بــرای مدت طوالنی 
توسط دولت تثبیت شود، این شرکت ها به  جای 
اینکه بودجه خــود را صــرف تحقیق و توسعه 
بکنند، هزینه بیشتری بـــرای فـــروش هــر چه 
بیشتر محصوالتی می کنند کــه هیچ رشــدی 

نسبت به مدل های قبلی خودشان ندارند.

 تثبیت قیمت ها  ◾
تیر خالص به شرکت های نوپا

ــه نـــرخ گـــذاری  ــ وی تــصــریــح مــی کــنــد: بـــا ادامـ
دســتــوری، شــرکــت هــای تولیدکننده ای کــه با 
تجهیزات جدید و بــه روز شــده، به  تازگی وارد 
میدان تولید شده اند در رقابت با قدیمی ترها 

که حتی دانش فنی پایین تری دارند شکست 
می خورند؛ چراکه دولــت ابــزار رقابت را از این 
شرکت ها گرفته و او باید طوری محصولش را 
تولید کند که به قیمت تمام شده مشخصی 
بــرســد. در چنین فضایی وقــتــی دامــنــه تنوع 
مــحــصــوالت کــاهــش پــیــدا می کند مشتریان 
جــذب شرکت هایی می شوند کــه نــام آشــنــا و 
قدیمی ترند و تبلیغات بیشتری دارند و بدین 
شکل تیر خالص به پیکره شرکت های نوآور در 

عرصه تولید اصابت می کند.
این تحلیلگر بــازار سرمایه با بیان اینکه بورس 
متشکل از همین شرکت های تولیدی است که 
نرخ سهامشان بر مبنای عرضه و تقاضا کشف 
می شود می گوید: شرکت های خودروسازی از 
شرکت هایی هستند که از نرخ گذاری دستوری 
رنج می برند و با وجــود اینکه محصوالت فاقد 
کیفیت تولید می کنند، زیانده نیز هستند و 
جالب اینجاست که مــردم حتی قــدرت خرید 
همین محصوالت را هم ندارند و آن هایی هم 
ــد حــاضــر نیستند به  ــ ــرداخــت دارن ــوان پ کــه تـ
 چنین محصوالتی بــهــای بیشتری از اینکه 

هست بپردازند.

مداخله دستوری برای تنظیم بازار ممنوع ◾
ــادآوری اینکه بــا تــورمــی کــه در  ــ یــزدان پــور بــا ی
اقتصاد وجــود دارد، قــدرت خرید مــردم هم 
هر روز کاهش پیدا می کند، توضیح می دهد: 
مداخله دستوری دولت ها حتی اگر به  منظور 
تنظیم بازارها باشد، اگر در بلندمدت دنبال 
شــود، هر چقدر دولــت تــالش کند که مثالً با 
دادن وام و تسهیالت به  طرف تقاضا و حمایت 
از سمت عــرضــه بــا کنترل واردات، دو طرف 
عرضه و تقاضا را به تعادل برساند، کــاری از 
پیش نخواهد برد و اقتصاد بیشتر از قبل در 

منجالب نرخ گذاری دستوری فرو می رود.
ــاره به  ــ ــه بـــا اشـ ــازار ســرمــای ــ ــاس بـ ــارشــن ایـــن ک
اینکه دولـــت بــه  جــایــی رســیــده کــه نمی تواند 
قیمت گذاری دستوری را لغو و تبعات آزادسازی 
قیمت ها را بپذیرد تأکید می کند: در حال حاضر 
اگر مثالً قیمت خودرو بخواهد آزادسازی شود 
بیشتر مردم دیگر قادر به خرید آن نخواهند 
بود بنابراین از دولت انتظار می رود با حل کردن 
ریشه ای مشکالتی مثل نرخ رشد ارز، افزایش 
حجم نقدینگی و نــرخ تــورم که قــدرت تقاضا 
ــرده اســت،  را کــم کــرده و هزینه تولید را بــاال ب
اجــازه بدهد بــازار به  مــرور بر اســاس عرضه و 
 تقاضا رشد کرده و کاالها به قیمت واقعی آن 

مبادله شود.
یــزدان پــور می افزاید: اگر اراده ای وجــود داشته 
باشد با برخی اقــدام هــا که سیاست گذار برای 
کنترل تورم انجام می دهد و اعطای تسهیالت به 
مصرف کننده، می توان به بعد تقاضا هم توجه 
کــرد و قــدرت خرید مــردم را متناسب بــا طرف 

عرضه بهبود بخشید.

قدسسیگنالهایدولتبهبازاربورسرابررسیمیکند

 قیمت گذاری دستوری 
در آستانه حذف

 ادامه دار بودن سیاســت تثبیت قیمت و رفع نکردن مشکالت دیگر مثل تورم، 
نقدینگی و... ســبب تضعیف بخش تولید و در نهایــت مصرف کننده نهایی 
می شود.  نرخ گذاری دستوری در میان مدت، انگیزه افزایش تولید را از فعاالن 

اقتصادی سلب و خالقیت و نوآوری در ارائه محصوالت را از بین خواهد برد.
گزيدهگزيده

اخبار کوتاه 
  به گفته ایسنا، براساس آخرین آمار، ظرفیت 
کل مخازن سدها ۵0.۵ میلیارد مترمکعب و 
درصد پرشدگی سدها در حال حاضر تنها ۳۹ 
درصد بوده و این آمار نشان دهنده حال وخیم 

سدها و منابع آبی کشور است.

  به گزارش تسنیم، سخنگوی شورای نگهبان 
ــران کمیسیون های  ــی در جلسه آمــوزشــی دب
ــوع ایـــرادهـــای  ــوضـ ــا مـ تــخــصــصــی مــجــلــس بـ
پرتکرار لوایح بودجه بر واقعی تر کردن بودجه 

و تخصصی تر شدن بودجه نویسی تأکید کرد.

ــره  ــوشــتــه مـــهـــر، رئـــیـــس هــیــئــت مــدی ــه ن   بـ
اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ضمن اشاره 
به اینکه ۱4 میلیون قطعه مرغ تخم گذار در 
سه ماهه نخست سال به دلیل ضرر و زیان 
مــرغــداران حــذف شدند، از واردات تخم مرغ 
ــنــده   از کـــشـــورهـــای هــمــســایــه در هــفــتــه آی

خبر داد.

  رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز 

مجالس تهران از ریــزش بیش از ۵0 درصدی 
ــروس کــرونــا خبر  ــاالرداران در پــی شــیــوع ویـ ــ تـ
داد و گفت: بــا توجه بــه برخی شــرایــط ارائــه 
ــا ۱۵ درصــد  ــی، فــقــط ۱0 ت ــای تسهیالت کــرون
ــاالرداران می توانند از آن اســتــفــاده کنند.  ــ تـ
بــه گفته ایسنا خــســرو ابراهیمی نیا اظهار 
ــادی در حـــال حــاضــر قـــادر به  ــ ــراد زی ــ کـــرد: اف
ــرای دریــافــت  ــ ــارا ب ــ نــام نــویــســی در ســامــانــه ک
ــا 4۵0 مــیــلــیــون تــومــانــی  تــســهــیــالت ۱۵0 تـ
 تــاالرداران نیستند؛ چرا که پیشتر وام دیگری 

دریافت کرده اند.

ــکــــرار تــصــمــیــم هــای  ــا نــــوشــــت: تــ ــنـ   ایـــسـ
ــدان ســنــجــیــده در  ــنـ ــه چـ ــه ای و نـ ــعــ ــ ــک دف یـ
ــار غـــذای اطــفــال را هــدف قــرار  ــن  ب تــجــارت، ای
داد و در اقــدامــی عجیب، شیر خشک را از 
ردیف کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی 
بــه گــروه 2 و در ادامـــه کــاالهــای ممنوع الورود 
فرستاد. دستگاه های ذی ربط که توافقی در این 
رابطه نداشتند، پس از یک  سال بالتکلیفی 
تصمیم به برگشت این کاال به گــروه کاالهای 
اســاســی گرفته اند؛ رونـــدی کــه موجب دپــوی 
ــواد اولــیــه تولید شیر خشک  چند ۱00 تــن م
ــذای نــــوزادان   و احــتــمــال افـــزایـــش قــیــمــت غــ

شده است.

  به گفته تسنیم، تعداد شاغالن در بهار ۱400 
نسبت بــه بهار ســال ۹۹ بیش از 7۱۳ هــزار و 
247 نفر افزایش داشته است که دلیل اصلی 
این افزایش، کاسته شدن شدت تأثیر شیوع 
بیماری کرونا در کنار رونق اشتغال در برخی از 

زیربخش ها بوده است.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

59.500.000نیم سکه35.250.000ربع سکه1.420.484بورس 263.257دالر )سنا(49.070.000 مثقال طال 18.032دینار عراق )سنا(112.280.000سکه11.319.000 طال  ۱۸ عیار1.754اونس طال 71.683درهم امارات )سنا(

خبرخبر
خوبخوب

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره 
به برنامه  دولت سیزدهم برای حل مشکل جاماندگان 
سهام عدالت گفت: رئیس جمهور از وزارتخانه های امور 
اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته اند 
برنامه ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده 

کنند و در این راستا ما در حال برنامه ریزی هستیم.

به گزارش خانه ملت، وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به دنبال طرحی 
در خصوص ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت 
است، آیا دولت از این طرح استفاده  خواهد کرد، اظهار 
کــرد: اگــر نیاز به اخــذ اختیارات قانونی در ایــن مورد 
وجود داشته باشد، حتماً از مجلس کمک می گیریم. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه در پاسخ به پرسش 
دیگری در خصوص اینکه برنامه این وزارتخانه برای 
جبران کسری بودجه در سال جاری چیست؟ بیان کرد: 
به زودی برنامه مشترک وزارت اقتصاد و امور دارایی و 
سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه سال 

جاری اعالم خواهد شد.

 تدوین 
 برنامه  پوشش 
جاماندگان سهام عدالت

قیمت  مانیتور

   جی پالس 24 اینچ
 -  245JN

۴,۲۰۰,۰۰۰ تـومـان

   فیلیپس 43 اینچ
 BDM4350UC

۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تـومـان

   سامسونگ  24 اینچ
 C24F390

۵,۳۱۰,۰۰۰ تـومـان

   ال جی 29 اینچ
 29WN600- W 

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تـومـان

   ایسوس 24 اینچ
 VG24۸QG

۹,۵۶۰,۰۰۰ تـومـان

   ام اس آی 27 اینچ
 PRO MP27۱P

۶,۳۰۰,۰۰۰ تـومـان

دوشنبه 29 شهریور ۱4۰۰    ۱3 صفر ۱443   2۰ سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9627

-

GDM

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 مراجعــه نماینــد تــا ارزیابی های الزم وفــق آیین نامه اجرایی 
بنــد ج مــاده 12 قانون برگــزاری مناقصات)ارزیابی كیفی(بر روی مدارك ارســالی     

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 دوم(



»بی فاصله« 
وحید تاج 
رونمایی شد
همزمان با روز 
شعر و ادب فارسی، 
آلبوم موسیقی 
»بی فاصله« به 
آهنگسازی 
مجید عسگری و 
خوانندگی وحید 
تاج رونمایی شد. 
»بی فاصله« در 
هفت قطعه تولید 
و منتشر شده 
است. سه قطعه از 
این آلبوم بی کالم 
و قطعات دیگر بر 
اساس اشعاری از 
موالنا، هوشنگ 
ابتهاج و مجید 
عسگری ساخته 
شده است.

ــه »حـــریـــر«  ◾ ــ ــد ک ــه شــ چــ
نوشته شد؟ 

 نویسندگی حرفه ای را از حدود 
15 ســال پیش شـــروع کـــردم اما 
تن به نوشتن رمــان نــمــی دادم تا 
اینکه سرانجام نخستین رمانم 
را نوشتم که مربوط می شد به ماجرای به توپ بستن 
گنبد و بارگاه مطهر امام رضا)ع( در زمان محمدعلی 
شاه قاجار که با عنوان »دهم عید« منتشر شد. طرح 
این رمان را سال ها پیش با عالیق شخصی و در پی 
گشت و گذار در وقایع تاریخی نوشته بودم. پس از 
نگارش این رمــان که توسط انتشارات »جمکران« 
چاپ شده توسط یکی از رابطان فرهنگی به انتشارات 
زائر معرفی شدم. انتشارات زائر که به دنبال تغییر و 
تحولی در رابطه با انتشار آثارش بود به بنده پیشنهاد 
داد در مورد ماجرای کشف حجاب خاندان رضاشاه 
در حرم حضرت معصومه)س( و اعتراض آیت هللا 
بافقی رمانی بنویسم. طرح رمــان را نوشتم و مورد 
تأیید قرار گرفت و با درخواست من و پیشنهاد رابط 
فرهنگی قرار شد که پژوهش تاریخی اثر به شخصی 
که متخصص این کار است سپرده شود و خود ایشان 
خانم هدی موسوی را به همین منظور با بنده مرتبط 
کردند. پس از گذشت مدتی که تقریباً نیمی از کار 
پژوهش اثر انجام شده بود مدیریت انتشارات زائر 
عوض شد و فرایند نگارش رمان هنوز شروع نشده، 
تمام شد ولی من که مدت ها بود درگیر این کار بودم 
نگارش آن را تمام کردم و دوباره با واسطه  همان رابط 
فرهنگی به انتشارات کتابستان معرفی شدم و رمان 

چاپ شد.

چطور در نخستین تجربه رمان نویسی به سراغ  ◾
موضوع حجاب رفتید؟  

 واقعیت این است که من هم مثل بیشتر نویسنده ها 

پیش از هر چیز به دنبال ســوژه ای جذاب می گردم 
و بعد آن ها را با بایدها و نبایدهایم تطبیق می دهم. 
داســتــان حــریــر ســـوژه  جــذابــی داشـــت کــه از طرف 
انتشارات به من پیشنهاد شد که اتفاقاً در چارچوب 

ذهنی من می گنجید. 

 البته داســتــان از ایــن جهت کــه قصه آدم هـــای  ◾
معمولی است تجربه نوشتاری جدیدی است. چطور از 
زاویه دید آدم های معمولی این واقعه تاریخی را روایت 

کردید و قهرمان شما یک دختر 17 ساله شد؟ 

ــر بــه مــن پیشنهاد   موضوعی کــه بـــرای نــگــارش اث
ــادی دارد و دو تای  ــ داده شــد چــشــم انــدازهــای زی
آن از بقیه پررنگ تر و چشمگیرتر هستند؛ یکی 
ماجرای اعتراض آیت هللا بافقی و شجاعت ایشان 
و چشم انداز دیگر که می توانست به جذابیت اثر 
بیفزاید کاخ شاه و اندرونی آن بود. من برای روایت 
موازی این دو خط سیر مجبور شدم شخصیتی خلق 
کنم و او را به اندرونی کاخ شاه و همسرش را به سمت 
آیت هللا بافقی بفرستم و البته مهم ترین نکته این بود 
که همه  قضاوت ها و پیشداوری ها در مورد خاندان 

پهلوی را به پس ذهنم بسپارم و چیزی را بنویسم 
که خودم با پژوهش، همدلی و همذات پنداری به آن 

دست پیدا کردم.    

نویسنده چطور می تواند با یک واقعه تاریخی به  ◾
همذات پنداری برسد؟  

 آنچه ما از واقعه کشف حجاب خوانده ایم و به ذهن 
سپرده ایم این است که رضاشاه پس از سفر به عثمانی 
و مالقات با آتاتورک تصمیم به قانون گذاری و اجرای 
کشف حجاب گرفت در حالی که این تصوری اشتباه 
اســت. همان طور که در رمــان حریر می خوانید این 
اتفاق از سال ها پیش ریل گذاری شده است. رضاشاه 
با اعتماد به روشنفکرانی که شخصیتشان در فرنگ 
و کشورهای غربی شکل گرفته بود و به نوعی سبک 
زندگی غربی را برای زندگی انتخاب کرده بودند راه را 
برای ورود مدرنیته و ویرانی سنت باز کرد و خانواده اش، 
ــار و زنانی که رفتار مردانشان را در معاشرت با  درب
زنان روشنفکر و متجدد می دیدند راه دیگری به جز 
کنار گذاشتن حجاب و غــرق شــدن در جریانی که 
پرشتاب آن هــا را با خــود همراه کــرده بــود نداشتند. 
این همذات پنداری زمانی رخ می دهد که به میان این 
گرداب پرت شوی و ندانی چه کاری درست و چه کاری 
غلط است. همان طور که در رمان می خوانیم صنم با 
این جریان همراه شد ولی حریر در مقابل آن ایستاد. 
این نکته را در نظر داشته باشید که وقتی جواز ورود زن 
به اجتماع و فعالیت های اجتماعی و تالش برای بهبود 
وضعیت زن در آن روزگار، بی حجابی است مقاومت 
در برابر هجمه موجود بسیار سخت است، هر چه 

بی حجاب تر مقبول تر. 

داستان »حریر« ما را با آدم هایی آشنا می کند  ◾
که جز تصاویری مبهم و سخنانی کلی، در موردشان 
چیزی نمی دانیم؛ چطور خود شما با قصه این آدم ها 

آشنا شدید و آیا اکت های این شخصیت ها هم واقعی 
هستند؟ 

 چیزی که به قطع می توانم در مورد این رمان بگویم 
این است که در بسیاری از اتفاق های تاریخی شما 
می توانید از آن به عنوان یک منبع تاریخی استفاده 
کنید. در نگارش این اثر نخستین قدم بیرون کشیدن 
لحظات و وقایع تاریخی بود که در این بازه زمانی اتفاق 
افتاده بودند. بسیاری از اتفاق های نگاشته شده و 
شخصیت پردازی آدم های دارای اسم و رسم تاریخی 
بر پایه واقعیت بنا شده است و با یک جست وجوی 
ســاده قابل راستی آزمایی اســت، امــا داستان های 
آدم هــای معمولی اثر بیشتر بر پایه  تخیل پی ریزی 

شده اند. 

کتاب شما در دوره ای که گزاره های مختلفی راجع  ◾
به حجاب در سطح جامعه مطرح می شود، بیش از 
یک اثر داستانی اهمیت پیدا می کند. حین نوشتن این 
اثر چقدر نسبت به پرسش های نسل امروزدر زمینه 

حجاب دغدغه داشتید؟ 
حجاب و حیا برای من ابتدا به عنوان یک انسان و 
بعد به عنوان یک همسر و یک مادر ضروری و جزو 
جدایی ناپذیر سبک زندگی ام است. به شدت به این 
مسئله باور دارم که حجاب با خودش سالمت روح 
و روان و آرامش به همراه خواهد آورد. قطع به یقین 
حجاب محدودیت مــی آورد. اینکه یک عده منکر 
این قضیه هستند از نظر من قابل قبول نیست ولی 
از یک منظر کلی که به قضیه نگاه می کنیم، وقتی 
این محدودیت ها را در کنار نکات اشــاره شده قرار 
می دهیم قطعاً کفه  مزایای حجاب سنگین تر خواهد 
بود. خب وقتی تفکر من نسبت به یک مسئله مثل 
حجاب چنین پس زمینه ای داشته باشد نه فقط در 
یک رمان بلکه در تک تک ماجراها و حتی لحظات 

زندگی ام ساری و جاری خواهد بود. 

گفت وگو با فاطمه سلطانی  نویسنده رمان »حریر« 

روایتی تازه از دیکتاتوری پهلوی

خبرخبر
روزروز

مردم یزد و قم بیش از دیگران کتاب می خوانند برپایی سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع  دستی در مهر ماه
سی وپنجمین نمایشگاه ملی  صنایع  دستی که پیش  از 
این قرار بود در هفته نخست شهریور ماه برپا شود، با نظر 
ستاد ملی مقابله با کرونا به تعویق افتاد و بر اساس آخرین 
اخبار قرار است این رویداد به همت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه 1۴۰۰ در 
نمایشگاه بین المللی تهران میزبان عالقه مندان باشد. البته 

مرداد ماه امسال بود که برخی از هنرمندان حوزه صنایع 
 دستی در فضای مجازی مخالفت خود را با برپایی این 
نمایشگاه اعالم و فهرستی از فروش غرفه های نمایشگاه را 
منتشر کردند. این هنرمندان همچنین در نامه ای نوشته اند 
با چه منطقی معاونت صنایع  دستی کشور برای برگزاری 

چنین نمایشگاهی برنامه ریزی کرده است.

طبق گفته مرکز آمار ایران سرانه مطالعه افراد باسواد 15 
سال و باالتر در سال ١٣٩٩ میانگین 1۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه 
در روز بود؛ ۶ ساعت و ٣٢ دقیقه مطالعه کتاب غیردرسی، 
یک ساعت و ٢٣ دقیقه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه مطالعه 
نشریات. نتایج آمارگیری نشان می دهد اولویت مطالعه 
افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان های 

کوتاه بزرگساالن، روان شناسی و تربیتی و موضوع های دینی 
بوده است.یزد با ١٥ ساعت و ١٦ دقیقه، قم با ١٥ ساعت و ١٢ 
دقیقه و قزوین با ١٢ ساعت و ٥٨ دقیقه در ماه بیشترین و 
کرمانشاه با ٣ ساعت و ٤٠ دقیقه، کهگیلویه و بویراحمد با ٣ 
ساعت و ٢٢ دقیقه و بوشهر با ٢ ساعت و ٤٠ دقیقه در ماه 

کمترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩ داشته اند.

  خدیجه زمانیان      گفت وگوی امروز ما با فاطمه 
سلطانی نویسنده رمان »حریر« است. رمان حریر که 

موضوعی تاریخی و عاشقانه دارد به تازگی توسط نشر 
کتابستان معرفت منتشر شده است. »حریر« شخصیت 

اصلی این رمان است. دختری شیطان ولی ساده و بی آالیش. 

او 17سالگی را پشت سر گذاشته است که به عقد پسرعموی 
طلبه اش درمی آید، اتفاقی که روز عروسی می افتد همه چیز 

را به هم می ریزد. »حریر« فرصتی است برای نشان دادن 
تالش های کارگزاران حکومت پهلوی برای برانداختن حجاب 
از میان ایرانیانی که حتی در دوران نامسلمانی شان هم حجاب 

بر سر داشتند. داستان »حریر« ما را با آدم هایی آشنا می کند 
که جز تصاویری مبهم و سخنانی کلی، در موردشان چیزی 

نمی دانیم؛ تیمورتاش، قمرالملوک وزیری، تاج الملوک و 
آیت اهلل بافقی.   با خواندن این گفت وگو می توانید با شناخت 

بیشتری سراغ کتاب بروید. 

 آنچه ما از واقعه کشــف حجاب خوانده ایم و به ذهن سپرده ایم این است که 
رضاشاه پس از سفر به عثمانی و مالقات با آتاتورک تصمیم به قانون گذاری 

و اجرای کشف حجاب گرفت در حالی که این تصوری اشتباه است.
گزيدهگزيده
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  ش�ركت س�هامی برق منطقه ای سیستان و بلوچس�تان به منظور 
توس�عه ش�بكه فوق توزیع اس�تان ، عملیات احداث خط انتقال 

برق230 كیلوولت خاش - سراوان را آغاز می  نماید . 
ل�ذا برای اطالع صاحبان اراضی و امالک واقع در مس�یر ف�وق و در اجرای مواد           
 16، 18 و 19 قانون سازمان برق ایران و ماده 11 آئین نامه شماره 12727/ت/50732 ه�
 مورخ  1394/2/6 هیئت محترم وزیران و سایر مقررات آگهی مربوطه با مختصات 

و نقشه مسیر به شرح ذیل می باشد: 
نظ�ر ب�ه اینكه خط انتقال نیروی برق به  ش�رح مختصات و نقش�ه پیوس�ت احداث 

م�ی گردد ، لذا مطابق مقررات ، حریم خ�ط 230  كیلوولت به میزان 12 متر در 
ه�ر طرف مس�یر خط اس�ت كه طبق م�واد 6 و8 تصویب نامه ، در مس�یر و حریم 
زمینی و هوایی خطوط انتقال نیروی برق اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و 
اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی ، مسكونی ، مخازن سوخت ، انبارداری و 

تاسیسات دامداری ، باغ یا درختكاری ممنوع است . 
فق�ط اقدامات�ی از قبیل زراعت فصلی و س�طحی ، حفظ یا كاش�ت درختان كم 
ارتفاع ، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دكل حفاری ، اكتشاف و بهره برداری

 از مع�دن ، راه س�ازی و اح�داث ش�بكه آبیاری مش�روط بر اینك�ه مانعی برای 

دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شركت های برق ایجاد ننماید و سبب 
خس�ارت برای تاسیس�ات خطوط انتقال نگردد با رعایت فاصله 3 متر از پی پایه ها 
بالمانع بوده و در مورد حفر چاه و قنوات و راه س�ازی میبایس�ت قبال اجازه كتبی 

شركت برق اخذ گردد.
 طب�ق م�واد 7 و 10 تصوی�ب نامه، رعایت حری�م و ضوابط فن�ی مصوب خطوط 
نیروی برق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است و اشخاصی كه برخالف 
مق�ررات تصوی�ب نامه مذكور اقدام به عملیات و تصرفاتی در مس�یر و حریم های 
زمین�ی و هوایی در زیر حریم هوایی خطوط ب�رق نمایند مكلفند به محض اعالم 

وزارت نیرو و ش�ركت برق عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نس�بت به 
رفع آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند .

 بدیهی اس�ت هرگونه ممانعت از اج�رای طرح عمرانی و دولتی در حین عملیات 
اجرایی جرم و مشمول كیفر مذكور در ماده 8 الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات 
آب و برق كشور بوده و با متخلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات 

برخورد خواهد شد .
 مالكی�ن و اش�خاص حقیقی و حقوق�ی در صورت هرگونه ابهام الزم اس�ت ظرف 
مدت یكماه از تاریخ درج این آگهی در روزنامه به نش�انی این شركت : زاهدان- 
خیابان دانش�گاه حد فاصل دانشگاه 37 و 39  شركت سهامی برق منطقه ای سیستان 

و بلوچستان- با ارائه مدارك مربوطه مراجعه یا مكاتبه نمایند.
                                 شناسه آگهی 1195217   م الف 498  شناسه چاپ 1292274

اطالعیه  احداث خط 230 کیلو ولت خاش- سراوان

    شرکت سهامی برق منطقه ای
 سیستان و بلوچستان



هدف ما از 
تحقیق و تفحص 

ارتقای سطح 
صنعت خودرو 

است
علی اکبر کریمی 

رئیس هیئت تحقیق 
و تفحص از صنعت 

خودرو با اشاره 
به اینکه هدف ما از 

تحقیق و تفحص نه 
تنها مچ گیری نیست 

بلکه ارتقای سطح 
صنعت خودرو و رفع 
چالش ها و مشکالت 

موجود است، 
گفت: به زودی تیم 
کارشناساِن هیئت 

تحقیق و تفحص در 
ایران خودرو مستقر 

می شود و براساس 
زمانبندی وضعیت 

عملکردی شرکت 
در ۱۵ محور مورد 
تأکید هیئت احصا 

و جمع بندی خواهد 
شد.

دیدگاهدیدگاه

شما همواره از این که در   ◾
نتیجه تحقیق و تفحص از صنعت 
خــودرو منجر به برخورد جــدی با 
مــفــســدان منجر نــشــده، انتقاد 
کــرده ایــد. حتی فرمودید برخی از 
ــراد به واسطه  ایــن شرکت هــا و افـ
ــد، امــروز جری تر و پرروتر  نفوذی که در سیستم دارن
شده اند. این»جری تر شدن« چطور اتفاق افتاده است؟
 این ها بــرای فعالیت هایشان پوشش هایی ایجاد 
کــرده انــد. متأسفانه برخی مسئوالن ما یا از روی 
خامی یا از روی جبر و به دلیل شرایط کشور آن هم 
تحت عنوان اینکه این مافیا فالن عدد اشتغال ایجاد 
و سرمایه گذاری کرده ، چنین تخلفات و فسادهایی 
را پذیرفته اند. واقعیت امــا ایــن اســت که برخی از 
ایــن خطوط تولید صرفاً نوعی پوشش و »رُخــی« 
برای ماجراست. مثالً اگر قرار است براساس نیاز و 
قــرارداد منعقد شده از فالن قطعه هزار عدد تولید 
کنند، 100 عدد  تولید و 900  عدد را وارد می کنند. 
خودشان اذعان دارند که صرفه اقتصادی و سودی 
ــزار قطعه  بــرایــشــان نـــدارد کــه درگــیــر تولید ایــن هـ
شوند! این ها معتقدند سود کم این 100 قطعه را با 
این خط تولید بدست می آوریم و 900 قطعه وارد 
می کنیم! هر زمان هم که  می خواهند تولیدشان را 
به رخ کشور و مسئوالن بکشند آن 100 قطعه را به 
رخ می کشند .این افراد از طرفی دیگر در شرکت های 
طرف قراردادشان، نفوذ کرده اند و عضو هیئت مدیره 
شده  و تصمیم سازی می کنند! افرادی هم از این ها 
حمایت و به نفعشان توصیه ها و مصاحبه هایی 
می کنند و از خطوط تولیدشان بازدید می کنند! چنین 
افــراد و شرکت های بانفوذی اوضــاع را خیلی خوب 
مهندسی می کنند. اتاق فکری به نفع  این جریان 
شکل گرفته و فعالیت های رسانه ای و ارتباطاتی را به 
خوبی مدیریت می کنند تا اقدامات غیرقانونی را ادامه 

دهند و نفوذشان را حفظ کنند. در واقع در سایه این 
نفوذ، توصیه ها و رانت هایی که می گیرند، منافعشان 
تأمین و جایگاهشان در صنعت مادر حفظ می شود. 
این ها خودشان را با قیمت باال به خودروساز تحمیل 
می کنند و به تعبیری اگر خودروساز با آن قیمت کاال 
را نخرد، آن قدر نفوذ دارند که برایش هزینه ایجاد 
کنند! بر اســاس تحقیق و تفحص های گذشته در 
بعضی خــودروهــا ۲0 تا ۲۵ و در برخی دیگر ۳۵ تا 
۴0 درصد افزایش قیمت بی ضابطه وجود دارد که 
این افزایش قیمت نه به دلیل گرانی مواد اولیه بلکه 
ناشی از فعالیت مافیا و انحصار آن هاست. منظور از 

مافیا دقیقاً آن هایی هستند که هم در قدرت دخیل 
هستند و هم در ثــروت که برخی صنایع بــزرگ ما 
از جمله فــوالد، معادن، آلومینیوم و خودروسازی 
به شدت با آن عجین شده اند.ما در دوره تحقیق 
و تفحص و با استناد به آن قوانین و مصوبات به 
رئیس جمهور و وزیـــر صمت وقـــت، نــامــه رسمی 
نوشتیم اما امروز با جرئت در تلویزیون ظاهر می شوند 

و از عدم استناد به آن مصوبات حرف می زنند! 

 تا جایی که من به خاطر دارم شما از سال 1392  ◾
تاکنون همیشه از رسیدگی نکردن قوه قضائیه به این 

پرونده ها گالیه کرده اید. 
 من بارها مبتنی بر مستندات معتبر گفته ام این 
آفت ها در صنعت خودرو وجود دارد اما از قوه قضائیه 
نه رسیدگی دیده ایم، نه شفافیت و نه اعالم نتیجه. 
حدود هشت سال پیش 1۳ پرونده از این تخلفات 
تشکیل شده بود که برخی امروز »سالبه به انتفاء 
موضوع« شده اند، اما برخی همچنان جاری و ساری 
هستند . متأسفانه حتی در دوره آقــای رئیسی 
فسادستیز و مصمم که آثــار کــاری و عــزم جزمش 
را در قــوه قضائیه دیــدیــم، در ایــن حــوزه اتفاقی که 
باید می افتاد، نیفتاد! در دوره حضور ایشان در قوه 
قضائیه و با توجه به فشاری که ایشان وارد آورد، 
این پرونده ها تا دفتر دادگــاه هم رفت اما همچنان 
رسیدگی شــروع نمی شود! در همین لحظه اطالع 
دارم که نزدیک به هشت مــاه اســت پــرونــده ای به 
دادگــاه رسیده اما به آن رسیدگی نمی شود! این ها 
مجموعه ای از تخلفات اســت که از ســوی افــرادی 
ذی نفوذ انجام می شود که مصوبه شورای رقابت را هم 
با رأی اعضا عوض می کنند آن هم مصوبه ای که کامالً 
به جا و درست است و در دیگر کشورها هم مشابهش 
وجــود دارد و جــاری اســت. بــرای مثال ایــن واضــح 
است که وقتی خودروسازی در خودروسازی دیگر 
هم سهامدار و  عضو هیئت مدیره است، انحصار 
ایجاد می شود! یا اینکه یک قطعه ساز در شرکت 
مادر، عضو هیئت مدیره است و به دنبال کرسی دوم 
و سوم هم هست، در حالی که خودش تأمین کننده 
همان شرکت هم هست پس طبعاً انحصار ایجاد 
می شود. این موارد به بداهت عقلی، تخلف است و 
مصوبه و قانونش هم در شورای رقابت هم بوده، اما 
چقدر قدرت و نفوذ می خواهد که تغییرش بدهند؟! 
نفوذ که فقط جاسوسی نیست. امــروز جنگ ما و 
مشکل بزرگ کشور، اقتصادی و به تعبیری همین 

رانت هاست. 

وقتی ساختارها و پایه ها ویــران و آشفته است،  ◾
برخورد با مافیا و جریان خلق فساد در خودروسازی 
صرفاً از سوی قوه قضائیه مثمر ثمر نیست و شاید 
بیشتر حرکتی روبنایی باشد. چطور دست مفسدان 

را برای فعالیت بی پروا تا این حد باز گذاشته است؟ 
 تا زمانی که در نظام و قوه قضائیه، بازرسی کل کشور 
و دستگاه های نظارتی عزمی جزم برای برخورد و جمع 
کردن این نوع تخلفات وجود ندارد، شرایط صنعت 
خودرو درست نخواهد شد، اما ما به دنبال برخورد 
اساسی و پایدار و در واقع اصالح ساختارها هستیم. 
در دل ساختار غلط صنعت خــودرو ساختارهای 
غلط دیگری مثل ساختارهای فشل سهامداری، 
شرکت های اقماری و زیان های انباشته و...  وجود 
ــروز رانــت هــا و فسادها همین  دارد. علت اصلی ب
ساختارها هستند. مثالً در ساختار سهامداری، 
همچنان دولت در حال تُرکتازی است و قطعاً دولت 
جدید هم این روند را ادامه می دهد و نمی تواند فی 
البداهه ایــن ساختارها را رهــا کند؛ چــون صنعت 
آسیب بیشتری می بیند و دچار هرج و مرج می شود. 
دولت باید در ساختار سهامداری، تکلیف خودش 
را روشــن کند. در کجای دنیا دولــت با داشتن ۵ یا 
6 درصد سهام، مدیر عامل و هیئت مدیره انتخاب 
می کند، می بُرد و مــی دوزد و همه کار می کند؟! اگر 
هم دولت سهام بیشتری دارد باید پرسید چرا؟ مگر 
دولت تولیدکننده و متصدی بنگاه داری است؟ دولت 
باید سر جای خــودش بنشیند و سیاست گذاری، 
نظارت و حمایت )هر بخشی به اقتضای خودش( 
کند. جنس ایــن حمایت متفاوت از تزریق چند 
هزار میلیارد پول به خودروسازی هاست؛ پولی که 
احتماالً هیچ وقت قادر هم نیست چاه عمیق و تاریک 
خودروسازی ها را پر کند. طبعاً در این شرایط ارتقایی 
هم اتفاق نمی افتد بلکه با این سیستم بانک ها فقط 

به بدهی ها، جرایم و دیرکردشان اضافه می شود.

 این روزها مجلس پنجمین تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را کلید زده است
گفت و گوی خواندنی قدس با رئیس پیشین  این کمیته را از دست ندهید

 نور افکن روی 
پرونده خودروسازان
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گفتوگوی5
ویژه

امیدواریم با حمایت دولت و مجلس، طرح تحول صنعت را جلو ببریم
از طرح تحول صنعت چه خبر؟ آیا می شود همزمانی  ◾

شروع به کار دولت سیزدهم را با تدوین این طرح به فال نیک 
گرفت و به بهبود ساختاری صنعت کشور و از جمله صنعت 

خودروسازی اندکی امیدوارتر بود؟
ــرح تـــحـــول صــنــعــت را با  ــه طــ ــت کـ ــاه اســ ــ ــا 8 م ــا 6 تـ  مـ
آسیب شناسی و استفاده از نظرات نخبگان نوشته ایم. این 

حرکت ابتدا از کمیسیون اصل 90 شروع شد. زمانی که آقای 
پژمان فر رئیس کمیسیون بود به بنده گفت: در خصوص 
خودرو کاری بکنید. امیدواریم با حمایت دولت سیزدهم و 
مجلس بتوانیم با اجرایی کردنش بخش عمده ای از ساختار 
صنعت را اصالح کنیم که خودرو بخشی از آن است. نیاز 
داریم با مفسد و متخلف برخورد و قوانینی که دور زده شده، 

احیا شــود، اما نباید از منطق جهانی قوانین دور شویم. 
باید دید نخبگان و عقالی خودمان چه می گویند همان 
را تصویب کنیم نه اینکه با نفوذ چند نفر که با دستگاه ها 
مرتبط اند، به اعضای شورای رقابت فشار وارد شود تا قوانین 
را عوض کنند! به باور من برخورد قضایی با مفسدان و اصالح 
ساختارها می تواند مــوازی هم انجام شود و  این دو با هم 

تناقضی ندارند، هر چند باید انرژی بیشترمان را روی اصالح 
ساختارها بگذاریم. خوشبختانه طرح تحول صنعت آماده 
شده و ما این مسئله را به وزیر صمت دولت سیزدهم اطالع 
داده ایم. به ما گفتند که ایشان گفته حتماً در موردش حرف 
می زنیم. از دوستان مجلس هم خواسته ایم به ما مشورت و 

ایده بدهند تا طرح تقویت شود. 

 علی علیلو
نماینده پیشین مجلس

  فرزانه غالمی       مجلس یازدهم در روزهای اخیر 
پنجمین تحقیق و تفحص از خودروسازان را کلید زده آن 

هم در حالی که تحقیق و تفحص های پیش از این به اذعان 
مجریانش تاکنون در حذف مفاسد بزرگ این صنعت، ناکام 

بوده است. صنعت از نفس افتاده خودرو کشور از یک سو 

تحت فشارهای تحریم به سختی روزگار می گذراند و از دیگر 
سو همچنان تیغ بران جریان فساد و مافیا، پیکرش را به شدت 

آزرده کرده و نگاه تند انتقادی مصرف کنندگان واقعی را هم 
در مقابلش می بیند.  

در روزهایی که حال صنعت خودرو به هیچ روی خوش 

نیست و به انتظار تدابیر شفابخش مجلس، دولت و قوه 
قضائیه است، به دفتر کار علی علیلو نماینده ادوار مجلس و 
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در 

مجلس نهم رفتیم و با او از روزگار پرچالش این صنعت تحت 
سیطره مافیا و رانت گفتیم و شنیدیم. 

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

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

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى ( سامانه ارتباطات مردمى 1526 )
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حميدرضا غفاريان 1193035/145
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه249,675,000مشاغلتشخيص13946034جعفرزاده

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه106,868,000مشاغلتشخيص13946125سيد حسين چابك215132456

سيدهاشم 3193035/140
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه574,350,000مشاغلتشخيص13945919سعيدموسوى

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه227,197,500مشاغلتشخيص13945492محمداسدى4193035/008

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه284,640,000مشاغلتشخيص13945487هوشنگ امينيان5193035/006

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه921,502,500مشاغلتشخيص13945483على اصغر گلدى6193035/107

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه736,687,500مشاغلتشخيص13945479على برازنده7193035/104

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه179,745,000مشاغلتشخيص13945472ميثم خورشيد وند8193035/117

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه464,460,000مشاغلتشخيص13945463احمد قاسمى قلعه صفا9193035/115

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه224,899,800مشاغلتشخيص13945470محمود عليرضايى10193035/113

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه114,860,000مشاغلتشخيص13945613محمدرضا منوچهرى11193035/124

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه389,535,000مشاغلتشخيص13944273عزت اهللا سلمانى12193035/096

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه239,685,000مشاغلتشخيص13944274صفرعلى عباسى13193035/108

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه199,725,000مشاغلتشخيص13943975رضا صدقى14193035/067

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه308,990,620مشاغلتشخيص13943190اصغر موحدى پور1515139096/001

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه26,973,000مشاغلتشخيص13945922غالمرضا محمدزاده16193035/135

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه22,477,500مشاغلتشخيص13945502ساالر ليدى17193035/095

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه34,974,990مشاغلتشخيص13945465على شيداجاللى18193035/114

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه53,346,600مشاغلتشخيص13945623احمد ساالريان19193035/132

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه27,332,640مشاغلتشخيص13945459محمدرضا رستم پور2015126064/002

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه56,643,300مشاغلتشخيص13944276مهدى عليپور21193035/083

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه67,432,500مشاغلتشخيص13944275حميد نوروزى22193035/085

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه47,952,000مشاغلتشخيص13943971عليرضا فاطمى نسب23193035/100

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه32,967,000مشاغلتشخيص13945916مهدى جهان شيرى241513855/002

عبيداهللا عامل 25193035/012
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه67,432,500مشاغلتشخيص13943965نشتيفانى

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه38,721,240مشاغلتشخيص13943982يداله حيدرى26193035/054

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه29,970,000مشاغلتشخيص13943184قلى طالبى آشورى271513909610/001

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه91,283,600مشاغلتشخيص13944299اميررضا اسداهللا زاده28193035/023

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه85,289,600مشاغلتشخيص13944302نوروز افهمى29193035/053

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه27,572,400مشاغلتشخيص13944303محمود ميرزا بابايى30193035/031

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه23,976,000مشاغلتشخيص13944245محمود عسگرى31193035/110

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه724,200,000مشاغلتشخيص13944306غالمرضا رمضانى بايگى32193035/010

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه13,954,030مشاغلتشخيص13943981احمد خدادوست33193035/077

جواد كوچك قوچان 341513151310/001
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه86,888,000مشاغلتشخيص13942459عتيق

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه15,734,250مشاغلتشخيص13942457حسين شكفته سكه351513151312/001

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه88,886,000مشاغلتشخيص13942453محسن مهرپرور36193035/019

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه31,468,500مشاغلتشخيص13942451مجتبى صبورى نسب37193035/020

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه35,964,000مشاغلتشخيص13942449مجيد لولويى38193035/015
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قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه52,897,050مشاغلتشخيص13942447اشكان محمدى39193035/022

سيدرسول اسدى 40193035/034
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه30,569,400مشاغلتشخيص13942440هاشمى

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه20,566,910مشاغلتشخيص13942444عليرضا نمازى41193035/032

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه29,220,750مشاغلتشخيص13942432على رشيدپور42193035/036

محمدجواد كفاش 43193035/030
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه83,725,160مشاغلتشخيص13942428سنقاسى

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه42,257,700مشاغلتشخيص13942424فاطمه زمانى44193035/064

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه14,985,000مشاغلتشخيص13945989على جبارى45193035/080

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه17,982,000مشاغلتشخيص13945987على اكبر قصابى46193035/142

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه13,111,880مشاغلتشخيص13945619مجيد درخشنده47193035/129

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه15,464,520مشاغلتشخيص13943978حسين خدادوست48193035/089

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه23,976,000مشاغلتشخيص13943969حسن نيابتى49193035/025

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه23,976,000مشاغلتشخيص13943970آقاى مرغ احسان50193035/026

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه13,186,800مشاغلتشخيص13943980على حيدرى51193035/052

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه21,578,400مشاغلتشخيص13943984حسين مدقق52193035/102

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه11,508,480مشاغلتشخيص13943976قاسم خدادوست53193035/063

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه12,137,850مشاغلتشخيص13946040قدير روستا5415125229/001

سيدمصطفى حسين 55193035/068
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه44,955,000مشاغلتشخيص13942370نژاد

فاطمه محمدى طلب 56193035/058
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه34,465,500مشاغلتشخيص13942368بقال

زهرا ترابى 57193035/094
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه19,780,200مشاغلتشخيص13942373زيارتگاهى

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه26,973,000مشاغلتشخيص13942379سعيد كاشفى58193035/038

قربانعلى رام 59193035/099
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه41,958,000مشاغلتشخيص13942381پهلوانلو

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه243,181,500مشاغلتشخيص13942384افسر صدر60193035/091

احسان مسعودى 61193035/065
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه62,937,000مشاغلتشخيص13942386سلطانى

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه65,634,300مشاغلتشخيص13942388محمدرضا قناعتى62193035/033

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه41,358,600مشاغلتشخيص13942392جواد خوش نويسان63193035/014

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه124,850,000مشاغلتشخيص13942394عقيل براتى كلر64193035/016

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه35,964,000مشاغلتشخيص13942396روح اله دهقان پور65193035/017

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه18,881,100مشاغلتشخيص13942401دكتر ظريف66193035/028

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه124,850,000مشاغلتشخيص13942404روح اهللا نعمتى67193035/088

ياسر موسوى دشت 68193035/066
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه57,692,250مشاغلتشخيص13942421بياض

سيدمهدى برات 69193035/059
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه35,214,750مشاغلتشخيص13942412زاده

سعيد رحيم زاده 70193035/075
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه66,233,700مشاغلتشخيص13942414عبدى

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه21,578,400مشاغلتشخيص13942406على بهرام زاده71193035/084

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه212,212,500مشاغلتشخيص13945474سيدعلى عبدالهى72193035/118

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه86,888,000مشاغلتشخيص13942409اردالن سيف الهى73193035/098

قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه237,187,500مشاغلتشخيص13943972على برازنده74193035/104

عباسعلى ورقائى 75193035/092
قاسم آباد ميدان مادر30 روز از تاريخ درج در روزنامه12,587,400مشاغلتشخيص13942377ثانوى
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رئیس سازمان 
سنجش 
ممنوع الخروج 
شود

به گزارش ایسنا 
احمد نادری، 
رئیس هیئت 
تحقیق و تفحص 
از عملکرد سازمان 
سنجش در توییتر 
خود نوشت: در 
نامه ای به دادستان 
محترم، خواهان 
ممنوع الخروج 
شدن رئیس سازمان 
سنجش و برخی 
مدیران آن شدم. 
یکی از مهره های 
کلیدی وزارت علوم 
که ظلم های فراوانی 
در سال های گذشته 
به دانشگاهیان کرد، 
باوجود مفتوح 
بودن پرونده اش در 
کمیسیون اصل 90، 
از کشور خارج شد.

محمود مصدق   از اوایـــل 
اســفــنــدمــاه 98 کــه خــبــر فــوت 
نخستین بــیــمــار کــرونــایــی در 
کشور مخابره شد تا امــروز که 
ــراســاس اظــهــارات مسئوالن  ب
ــا، ایــن  ــرونـ ــاد مــقــابــلــه بـــا کـ ســت
بیماری تا حــدی در شیب نزولی و کنترلی قرار 
گرفته، بیشتر اخبار کرونایی مربوط به شهرها 
بــود و به نظر می رسید اوضــاع روستاها با توجه 
به جمعیت کمتر برای مقابله با این بیماری بهتر 

باشد.
امــا در چند  مــاه اخیر که به دلیل محدودیت ها 
برخی از شهرنشینان برای گشت و گذار و برگزاری 
مراسم عروسی و عــزا به روستاها پناه بردند، با 
افزایش جمعیت و تجمع افــراد در ایــن مناطق، 
بــرخــی روســتــاهــا نــیــز بــه رنـــگ قــرمــز در آمــدنــد؛ 
به گونه ای که چندی پیش رسانه ها از ابتالی تمامی 
اهــالــی یــک روســتــای دزفـــول و قرنطینه هشت 
روستای کشور به دلیل افزایش شمار مبتالیان 

خبر داده بودند. 
گزارش حاضر نگاهی دارد به حال و هوای کرونایی 

چند روستای کشورمان.

جمعیت زیاد؛ عامل ابتالی بیشتر ◾
عاطفه عابدینی، رئیس پیشین کمیته علمی 
ســتــاد ملی مــبــارزه بــا کــرونــا بــه قــدس می گوید: 
 تاکنون تحقیقی در خصوص میزان شیوع کرونا و 
مرگ و میر ناشی از آن با محوریت روستا انجام 
نشده اســت. اما کرونا در جایی شیوع بیشتری 
ــام جمعیت در آن بیشتر باشد؛  دارد کــه ازدحـ
یعنی اگر در یک شهر شلوغ یکی دو نفر مبتال به 
کرونا شوند این ویروس خیلی سریع تر در سطح 
شهر منتشر می شود و شیوع پیدا می کند تا در 
یک روستا که جمعیت خیلی کمی دارد. البته در 
روستا ممکن است در پی برگزاری یک مراسم ملی 
یا مذهبی یا جشن عروسی و... شاهد افزایش 
شیوع کرونا باشیم به طوری که 40 تا 50 نفر مبتال 
به کرونا می شوند؛ چنان که این اتفاق در برخی از 

روستاهای کشور افتاده است. 

نیاز به درمان نگهدارنده  ◾
دکــتــر حسین صـــافـــی زاده، مــعــاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص امکانات 

مراکز بهداشتی و درمانی در روستاهای کرمان برای 
ارائه خدمات به افراد می گوید: کرونا درمان قطعی 
نــدارد و عمده درمانی که صورت می گیرد درمان 
نگهدارنده است. یعنی یک سری داروهای معمولی 
به بیماران تجویز می شود و برای تجویز آن ها در 
روستا هم هیچ کمبود یا محدودیتی نداریم؛ اما اگر 
بیمار کرونایی بدحال باشد آن وقت قطعاً داروهای 
مورد نیازش در روستا پیدا نمی شود و بیمار باید به 
شهر بیاید و با تجویز پزشک عفونی دارو دریافت 

کند و یا اگر نیاز بود در بیمارستان بستری شود. 

فقر امکانات ◾
دکتر نفیسه عرب پــور، مسئول درمانگاه شهید 
زارعـــــی یـــزدان شـــهـــر هـــم در خــصــوص رعــایــت 
دســتــورالــعــمــل هــای بــهــداشــتــی در روســتــاهــای 
یزدان شهر به ما می گوید: جوامع روستایی اینجا به 

لحاظ برخورداری از امکانات، بسیار ضعیف هستند 
به طوری که خیلی از بیماران کرونایی که باید در منزل 
قرنطینه شوند و استراحت کنند چون وضعیت مالی 
مناسبی ندارند و از سوی دیگر از سوی نهاد خاصی 
هم حمایت نمی شوند بی خیال قرنطینه خانگی 
می شوند و سر کار می روند. حتی بیماری داشتم که 
می گفت چون توان خرید یک ماسک در هر روز را 
ندارد به ناچار یک ماسک را چند بار شست و شو 

می دهد و از آن استفاده می کند.

توریستی بودن روستا؛ دلیل افزایش کرونایی ها  ◾
پور نبی، پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستای 
هچیرود از توابع شهرستان چالوس نیز به قدس 
می گوید: به دلیل توریستی بودن این روستا، به نظر 
نمی رسد به لحاظ ابتال به کرونا و تبعات آن تفاوتی با 
شهرهای این منطقه داشته باشیم. در واقع هر وقت 

کرونا در استان اوج می گیرد در اینجا هم آمار مبتالیان 
افزایش می یابد و برعکس. مثالً در پیک پنجم کرونا 
در کشور با اینکه جمعیت هچیرود به 10 هزار نفر هم 

نمی رسد هر روز حدود 50 بیمار کرونایی داشتیم. 
وی رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی 
مردم روستا را مناسب توصیف نمی کند و می گوید: 
بیشتر مردم توجه کافی به استفاده از ماسک یا 
حفظ فاصله فیزیکی و همچنین شرکت نکردن 
در مراسم  را نمی کنند. اما دسترسی شان به مراکز 
درمانی سخت نیست چون بیشتر افراد خودرو 
شخصی دارند و آن هایی هم که ندارند در صورت 
حاد بودن بیماری به راحتی می توانند با تاکسی 

خود را به نزدیک ترین بیمارستان برسانند. 

شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند ◾
نورهللا فخفوری، رئیس شورای روستای تاریخی 

رادکــان از توابع شهرستان کردکوی هم از سفید 
بودن وضعیت این روستا خبر می دهد و به قدس 
می گوید: جمعیت ما حدود 400 نفر است اما به 
دلیل توریستی بودن روستا گاهی به دو برابر این 
رقم هم می رسد. با وجود این از ابتدای همه گیری 
کرونا در کشور تا کنون فقط دو نفر از اهالی روستا 
به کرونا مبتال شدند که پیش از آنکه حالشان 
وخیم شود به بیمارستان امیرالمؤمنین کردکوی 

انتقال یافتند و درمان شدند. 
وی با اشاره به اینکه مردم روستای رادکان خیلی 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
می افزاید: در واقع بیشترشان ماسک نمی زنند و تا 

حدی دورهمی شبانه شان را دارند. 

ایجاد کارگاه تولید ماسک در روستا ◾
اما حجت فراهانی، رئیس شورای روستای ماستر 
از تــوابــع شهرستان فــراهــان اســتــان مــرکــزی در 
گفت وگو با ما از سطح پایین شیوع کرونا در این 
روستا می گوید: جمعیت این روستا 650 نفر است 
که خوشبختانه بیشترشان دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت می کنند و به همین خاطر 
تعداد کمی از اهالی اینجا به کرونا مبتال شدند. در 
واقع پارسال فقط دو نفر از روستای ما بر اثر کرونا 
فوت شدند و امسال هم تا کنون فوتی نداشته ایم. 
او از ایجاد کارگاه تولید ماسک در پایگاه بسیج 
ماستر از همان روزهــای نخست شیوع کرونا در 
کشور خبر می دهد و می گوید: مرکز بهداشت 
روستا هم در ارائــه خدمات به مردم خیلی فعال 
بود و همکاری خوبی با شورا داشته است. االن هم 

واکسیناسیون مردم با قوت تمام انجام می گیرد. 

مراسم خاکسپاری، اعضای سه خانواده را  ◾
کرونایی کرد

نــظــرعــلــی مــنــصــوریــان، عــضــو شــــورای روســتــای 
ســرخ گریوه از توابع شهرستان بهشهر هم به 
قدس می گوید: تا یک ماه پیش به خاطر رعایت 
حداکثری دستورالعمل های بهداشتی از سوی 
مردم روستا هیچ کرونایی نداشتیم اما چند روز 
پیش یکی از اهــالــی کــه ساکن اســتــان گلستان 
است بر اثر ریزش دیوار خانه اش فوت کرد که در 
پی این حادثه اعضای سه خانواده که در مراسم 
خاکسپاری مرحوم شرکت کــرده بودند مبتال به 

کرونا شدند.

گزارش قدس از وضعیت شیوع کرونا در روستاها 

سوغات شهری ها !

ددستچينستچين

اگر تصویب شود

مدرسه طبیعت، 
مدرسه فوتبال 
و مدرسه هنر 
نخواهیم داشت

محمدمهدی زاهدی، 
عضو کمیسیون آموزش 
مجلس در تشریح 
جزئیات طرح اصالح 
موادی از قانون تأسیس 
و اداره مدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی 
غیردولتی گفت: در این 
 طرح جلو 
سوء استفاده ها از نام 
مدرسه گرفته می  شود 
و هیچ فرد حقیقی و 
حقوقی حق ندارد از 
واژه مدرسه برای مراکز 
آموزشی و تربیتی 
استفاده کند مگر اینکه 
از وزارت آموزش و 
پرورش مجوز بگیرد.
بنابراین پس از تصویب 
این طرح، چیزی به 
نام مدرسه طبیعت، 
مدرسه سبز، مدرسه 
فوتبال و مدرسه هنر 
نخواهیم داشت؛ این 
مراکز می توانند در قالب 
آموزشگاه یا موارد دیگر 
مجوز دریافت کنند.

 چگونگی کنترل 
ویروس کرونا در روستاها

عاطفه عابدینی ، رئیس پیشین کمیته علمی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا می گوید: فاصله یک 

جمعیت با هم، نقش بسیار زیادی در کنترل این 
ویروس دارد. برای مثال در نیوزیلند ویروس 

کرونا به راحتی کنترل شده چون در این کشور از 

قبل طوری برنامه ریزی شده که مشکل ازدحام 
جمعیتی در مناطقش ندارد یا سیستم های 

تهویه ای آن خیلی خوب کار می کنند. بنابراین 
یکی از دالیلی که در جوامع روستایی ویروس 

کرونا به صورت وحشتناک دیده نمی شود این 

است که ازدحام جمعیت کمتر و به صورت طبیعی 
فاصله جمعیتی در جوامع روستایی بیشتر است. 
ضمن اینکه در روستا اماکن بسته چندانی وجود 

ندارد و در مسجد یا اماکن مذهبی روستا هم 
خیلی ازدحام جمعیت اتفاق نمی افتد.

تا یک ماه پیش به خاطر رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی  از ســوی مردم روستا هیچ کرونایی نداشتیم. اما چند روز  
پیش یکی از اهالی که ساکن استان گلستان است بر اثر ریزش دیوار خانه اش فوت کرد که در پی این حادثه اعضای سه خانواده 

که در مراسم خاکسپاری مرحوم شرکت  کرده بودند مبتال به کرونا شدند.
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 یک پیشنهاد برای ریاست سازمان محیط زیست  ◾
ــهــیــان، عضو  ــره ال ــزارش ایــســنــا، زهــ ــ بــه گـ
ــاره به  ــ ــا اشــ ــان مــجــلــس بـ ــ ــون زنـ ــراکــســی ف
 ضرورت جبران  عقب ماندگی های سازمان 
محیط زیست در توییتر نوشت:  امیدوارم رئیس جمهور 
محترم با انتخاب سمیه رفیعی از بانوان جوان، فعال و 
متخصص در حــوزه محیط زیست، موجب تحول در 

حفظ محیط زیست به عنوان امانت آیندگان شود.

هر مدرسه دو روان شناس و مشاور می خواهد ◾
مــحــمــد حــاتــمــی، رئــیــس ســـازمـــان نظام 
روان شناسی و مشاوره به ایسنا گفت: در 
صورت بازگشایی حضوری مدارس توصیه 
می کنیم وزارت آموزش و پرورش برای هر مدرسه یک تا 
 دو روان شناس و مشاور قرار دهد چراکه دانش آموزان
ــی، اختالفات و فرسودگی در   1.5 سال زیر فشار روان

خانواده بوده و نیازمند آموزش روان شناختی هستند.

آموزش مجازی دانشجویان را خسته کرده است ◾
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس به خانه ملت گفت: ادامه آموزش 
مجازی دانشجویان را خسته کرده است 
چرا که این شیوه یک آموزش مکمل در دنیا محسوب 
می شود و هیچ گاه آموزش اصلی نبوده است. بنابراین 
نباید نگاه به آموزش مجازی به اندازه ای گسترش یابد 

که از واقعیات جامعه دور شویم.

سدی در برابر رتبه بندی معلمان ◾
مــهــرداد ویـــس کــرمــی، عضو کمیسیون 
ــوزش مجلس در گفت وگو بــا تسنیم  آمـ
درباره سرانجام الیحه رتبه بندی معلمان 
گفت: اجــرای رتبه بندی متناظر با 80 درصــد حقوق 
اعضای هیئت علمی به بودجه 1۷0 هزار میلیارد تومانی 
نیاز دارد و قابل اجرا نیست چرا که کل بودجه آموزش و 

پرورش حدود 110 هزار میلیارد تومان است!

جامعه

یاد بگيریم
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سعید افشاران   به استناد آمارهای رسمی در 
سال 99 سهم جمعیت بیکار دانش آموختگان 
آمــوزش عالی از کل بیکاران ۳8.9 درصد بوده 
ــارهــا مــی گــویــد ۷0  اســـت، از ســویــی همین آم
درصـــد بــيــكــاران دانشگاهی مــهــارت هــای الزم را نــدارنــد و 
 تعدادی از آن هــا هم كه تخصص دارنــد روحيه كارجويی و 

كارآفرينی ندارند. 
ــرای پــایــان دادن بــه ایــن وضعیت باید ضمن تغییر ذائقه   ب
جوانان، انگیزه گرایش آن ها به شاخه های مهارتی را ایجاد کرد.
صفحه جامعه سعی دارد ضمن گفت و گو با برخی از فعاالن 
حوزه کارگری، به معرفی برخی از مشاغل و ویژگی های آن ها 
بپردازد و از این طریق سهمی در معرفی و ارائــه  نظام  پویای 

مهارت آموزی غیررسمی جایگزین ایفا کند.
ــراغ ســیــد محمد حسینی رفــتــیــم. آقــا  ــه ســ ــروع ب ــرای شــ ــ ب
محمد 4۳ ساله اســت و دیپلم ریاضی دارد. از ســال 1۳۷9 
وارد حرفه کفاشی شــده و خــودش می گوید در 6 مــاه رشته 
پستایی سازی)کارتمام کنی( را آموخته و از همان سال به عنوان 

استادکار مشغول به این کار است. 
او معتقد است برای کفاش خوب شدن باید تالش کرد، خوب 

دوید و به اصطالح باید کفش پاره کرد.
بقیه گفت وگو را خودتان بخوانید.

آقای حسینی، واژه »کفاشی« چه گستره ای را شامل می شود؟ ◾
ــرادی که در کارگاه های تولید کفش مشغول هستند  به اف
کفاش می گویند. این عده کارهایی مثل برش زدن )کاربری(، 
نازک کردن چرم و چسباندن تکه های رویه )پستایی سازی(، 
ــه را روی قالب کشیدن )پیشکاری(، چسباندن  چــرم روی
زیـــره کفش بــه رویـــه )نعلکی یــا زیـــره چــســبــان(، درآوردن 
 قالب واکــس و رنگ زدن رویــه و تمیزکاری کار )پرداخت( را 

انجام می دهند.

ما به کسانی که کفشمان را برای تعمیر به آن ها می دهیم هم  ◾
کفاش می گوییم.

به کسانی که کفش تعمیر می کنند، تعمیری یا خدماتی گفته 
می شود که در گذشته به آن ها پینه دوز هم می گفتند.

مهارت حرفه کفاشی را چطور باید  بدست آورد؛ به تعبیری  ◾
چقدر زمان الزم است فردی با تحصیالت و هوش متوسط این 

حرفه را زیر نظر استادکار بیاموزد؟
اگر کسی بخواهد تمام کار کفش را یاد بگیرد شاید دو تا چهار 

سال زمان ببرد؛ ولی االن کمتر کسی تمام کار کفش را خودش 
به تنهایی انجام می دهد و در هر کاری استادکار جداگانه ای 
هر کار را انجام می دهد و تقریباً یک سال زمان می برد تا در آن 

حرفه استاد کفاش شود.
مهارت کفاشی را از طریق شاگردی)تجربی( باید کسب کرد زیرا 
روش های تئوری آشنایی افراد را باال می برد نه هنر کارگری را. اما 
معموالً بین6 ماه تا یک سال بستگی به هوش و پشتکار افراد 
دارد. در مــواردی هم بعضی افراد به خاطر رسیدن به درآمد، 

سریع تر مثالً 6 ماه کار را یاد می گیرند.

برای دوخت هر کفش به چه مواد اولیه ای نیاز دارید؟  ◾
برای تکمیل شدن کفش چرمی به چرم، آستر، چسب )سه 
نوع چسب( نخ، یراق، مواد شوینده، قدک، زیره، واکس و رنگ 

احتیاج داریم. 

دوخت هر کفش چقدر برایتان تمام می شود؟ ◾
قیمت تمام شده کفش چرمی از 1۷0 هزار تومان تا 500 هزار 

تومان است.

برای راه اندازی یک کارگاه ابتدایی تولید کفش چقدر سرمایه  ◾
الزم داریم؟

دست کم 150 میلیون تومان.

این سرمایه برای تهیه چه لوازم و تجهیزاتی است؟ ◾
چرخ، میز پرس، قالب جنس کار، رهن یا اجاره کارگاه.

چند نفر باید در این مجموعه به سرمایه گذار کمک کنند؟ ◾
کار را ابتدا می توان با سه استادکار شروع کرد ولی اگه قرار باشد 
تیراژکار باال برود باید به همان نسبت هم استادکار یا بردست 

اضافه شود.

چقدر زمان الزم است تا سرمایه اولیه به سودآوری برسد؟ ◾
برای سوددهی به دست کم سه ماه زمان نیاز داریم.

یک کفش خوب و ایده آل از نظر شما و به قولی پیشنهاد  ◾
سرآشپز چه ویژگی هایی دارد؟

کفش ایــده آل اول از همه به جنس مناسب، زیر کار کفش 
و زمانی که استادکفاش بــرای تکمیل و درســت کــردن کفش 
می گذارد بستگی دارد؛ حاال یک نفر با سلیقه کار می کند و 

یک نفر فقط می خواهد کار زودتر تمام شود.

مشکالتی که در حال حاضر بازار کار کفاشی با آن رو به رو  ◾
است چیست؟

مسائل مربوط به کارگر)بیمه، دستمزد و...(، ثبات قیمت 
نداشتن جنس اولیه و فروش، کپی شدن کارها.

تقاضا و ذائقه مشتریان کفش چه تفاوتی نسبت به  ◾
گذشته پیدا کرده است؟

مشتریان امـــروزی بیشتر به دنبال کفش شیک، راحــت و 
ارزان تر هستند و بیشترشان به کیفیت واقعی آن توجه ندارند.

در بازار ایران کفش چه کشورهایی فروخته می شود؟ ◾
کفش های چین، ویتنام، کره و به صورت محدود هم کفش های 

ترکیه و ایتالیا.

کفش های ایرانی و خارجی چه تفاوت هایی با هم دارند؟  ◾
ــی  ــران ــد هــســتــنــد و کــفــش هــای ای ــرن  کــفــش هــای خـــارجـــی ب
چرم بی نام. کفش خارجی با فناوری روز و زحمت کم تولید 
می شود؛ اما کفش چرم ایرانی به صورت دستی با زحمت زیاد. 
کفش ایرانی دارای تنوع زیاد و سبک خاص)قالب کفش( برای 

همه نوع سلیقه  است.
یکی از تــفــاوت هــای دیگر کفش ایــرانــی کیفیت آن نسبت 
به قیمتش در بــازار اســت. کار ایرانی جزو تولیدات سنتی و 

دست دوز است.

از درآمد این شغل بگویید. ◾
معموالً درآمد کفاشی نامعلوم است. یعنی بستگی به تعداد 
کار تولید شده و مدیریت فــروش دارد اما به طور کلی کفش 
مردانه جفتی 15هــزار تا 50هزارتومان و کفش زنانه 5هــزار تا 

۲0هزار تومان سود دارد.

دستمزد کارگران چقدر است؟ ◾
حداقل 5 میلیون و حداکثر 8 میلیون تومان.

نکته ای در مورد کفش برایمان بگویید که فکر می کنید  ◾
مصرف کنندگان ندانند؟

اگر قصد خرید کفش داریــد پیش از آن مقداری پیاده روی 
کنید، این کار موجب می شود پا به اندازه کافی ورم کرده و کفش 

مناسب پایتان را انتخاب کنید.
نکته دیگر اینکه کفش تخت)زیره(چرم برای افرادی که بیماری 
قند دارند بسیار مفید است زیرا موجب کاهش تعریق پا می شود.

یک فوت کوزه گری از کارتان؟ ◾
کفش را پس از واکــس زدن روی حــرارت کم روی گاز بگیرید 
و بعد با دستمال نخی روی آن بکشید. با این کار کفشتان 

براق تر می شود.

گفت وگو با یک فعال حوزه کارگری

برای کفاش خوب شدن باید کفش پاره کرد!



 رحمتی 
 در یک قدمی 
نیمکت نفت

پس از همکاری 
نیمه تمام با 

محمود فکری و 
سپس کناره گیری 

سید سیروس 
پورموسوی به 

دلیل عدم وجود 
شرایط الزم، حاال 

مدیران باشگاه نفت 
مسجد سلیمان به 

دنبال جذب مهدی 
رحمتی هستند و 
مذاکراتی را با این 

سرمربی جوان 
داشته اند؛ رحمتی 
در حال حاضر در 

کالس های مربیگری 
شرکت کرده و مدرک 

B را در اصفهان 
بدست آورده و 

مشکل مدرک ندارد.

در  حاشيه

ورود وزارت به 
ماجرای لباس 

حاشیه ساز 
تیم ملی فوتبال 

بانوان 

فرهادی زاد، معاون 
وزیر ورزش در پاسخ 
به اینکه با توجه به 
فرمایشات رهبری 

در خصوص پوشش 
زنان به تازگی پوشش 
بانوان فوتبالیست در 
مسابقات مقدماتی 

قهرمانی آسیا 
حاشیه ساز شده، 

گفت: با نایب رئیس 
فدراسیون و همین طور 

دبیر فدراسیون صحبت 
و توضیحات کافی 

را دادم.این پوشش، 
پوشش بانوان ورزشکار 

ما نیست که وزارت 
ورزش مجوز آن را داده 

باشد.

خبرخبر
روزروز

  گرت بیل 
آ.اس مدعی شد گرت بیل 

به دلیل مصدومیت ناحیه 
همسترینگ به مدت هشت 
هفته دور از میادین است و 

الکالسیکو را از دست داده است.

  پائولینیو 
ستاره سابق بارسلونا، به علت آتش زدن 

خانه اش در برزیل و بیماری مادرش، 
پس از 58 روز  قراردادش  را با االهلی 

عربستان فسخ کرد. قرارداد سه ساله او 
۹ میلیون دالربود.

  علی دایی
در دوئل دورتموند و بشیکتاش در 

چمپیونزلیگ علی دایی به دعوت بشیکتاش 
دراستادیوم بود. پیراهن شماره 10 

ترکیه به رسم نمادین از سوی نایب رئیس 
فدراسیون ترکیه به او اهدا شد.

تیم ملی والیبال ایران 
با هدایت سرمربی 
ایرانی موفق شد ژاپن 
را در خانه با نتیجه 
سه بر صفر تحقیر 
و قهرمان آسیا شود. 
ــا شکست چین  ــردان عــطــایــی کــه ب ــ م
ــدار نهایی  در مرحله نیمه نهایی به دی
راه  یافته بــودنــد، در سالن شماره یک 
مسابقات به مصاف ژاپــن میزبان این 
مسابقات رفتند و با اقــتــدار حریف را 
شکست دادنــد. بلندقامتان ما که در 
رنکینگ فــدراســیــون جهانی جایگاه 
نخست آسیا را پس گرفته اند در این 
مسابقه در ســه دســـت مــتــوالــی و با 
امتیازهای 27 بر 25، 25 بر 22 و 31 بر 29 
به پیروزی رسیدند تا با هفت برد متوالی 
و واگذاری نتیجه تنها یک ست، عنوان 

قهرمانی جام 21 را بدست آورند.
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال 
ایــران در ابتدای این مسابقه از ترکیب 
میالد عبادی پور، امیرحسین توخته، 
امین اسماعیل نژاد، میثم صالحی، 
علی اصغر مجرد و جواد کریمی استفاده 
کــرد و محمدرضا حــضــرت پــور نیز به 

عنوان لیبرو به میدان رفت.

شاهکار فرمانده هان ایرانی  ◾
تیم ملی والیبال ایران در این دیدار برای 
ششمین بار در دیدار نهایی رقابت های 
قهرمانی مــردان آسیا حضور یافت و با 
کسب مقام قهرمانی برای چهارمین بار 

روی سکوی نخست این مسابقات قرار 
گرفت. اما این قهرمانی یک تفاوت بسیار 
مهم با سه دوره قبل داشت و با کادری 
کامالً ایرانی بدست آمــد. پس از قبول 
هدایت تیم بزرگسال توسط عطایی، 
حسین کاظمی که دیروز فوت شد نیز به 
اردو فراخوانده شد، اما بیماری سرطان 
مانع شــد. عطایی پس از قهرمانی در 
آسیا به یاد حسین کاظمی اشک ریخت 
و نبود همکار خود را در جشن قهرمانی 

احساس کرد.
پیش تر قهرمانی تیم ملی والیبال ایران با 
هدایت خولیو والسکو در سال های 2011 
و 2015 و ایگور کوالکوویچ در سال 2019 

بدست آمده بود.
همچنین تیم ایــران در سال های 2009 
)حسین معدنی( و 2015 )پیمان اکبری 
تیم ملی ب( در دیدار نهایی حضور یافت 
و در هر دوره نیز با شکست برابر ژاپن، 
نایب قهرمان قاره کهن آسیا شده بود. 
تیم ایــران با شکست ژاپــن در مسابقه 
ــروز طلسم ناکامی برابر ایــن تیم در  دی
دیـــدار نهایی قهرمانی مـــردان آسیا را 
نیز شکست.تیم ملی  والــیــبــال ایــران 
همچنین یک مدال برنز )2003( نیز در 
گنجینه افتخارات خود در این رقابت ها 
ــدار رده بــنــدی ایــن رقابت ها  دارد.در دی
نیز تیم چین بــا شکست چین تایپه 
عنوان سومی را بدست آورد تا در نهایت 
تیم های ایــران، ژاپــن، چین و چین تایپه 
مقام های اول تا چهارم جام 21 را از آن 

خود کنند.

 5 ایرانی در جمع برترین ها ◾
در پــایــان ایـــن دوره از مسابقات تیم 
رویایی و منتخب معرفی شد که اسامی 

برترین ها به شرح زیر است:
بهترین دریافت کننده: میالد عبادی پور 

از ایران، ایشیکاوا از ژاپن
بهترین مدافع وسط: علی اصغر مجرد 

از ایران، لی یونگ ژنگ از چین
بهترین لیبرو: محمدرضا حضرت پور 

از ایران
 بهترین پاسور: جواد کریمی از ایران
بهترین پشت خط زن: میورا از ژاپن

ارزشمندترین بازیکن: صابر کاظمی 
از ایران

حمایت از کادر  وطنی ◾
داورزنـــی رئیس فدراسیون والیبال در 
خصوص قهرمانی تیم ملی والیبال در 
مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: 
جوانان ما و کــادر فنی خوب و بادانش 
تیم ملی نشان دادنــد می شود به آن ها 
اعتماد کرد. وی ادامه داد: تیم ملی خیلی 
روان بازی کرد و خبری از استرس بازی 
فینال نبود. بچه ها مصمم به برد بودند و 
انتقام شکست مقابل ژاپن در المپیک 

را هم گرفتند.
 رئــیــس فــدراســیــون والــیــبــال بــا اشـــاره 
به اینکه کــادر تیم ملی مــورد حمایت 
فدراسیون اســت، گفت: هر کسی که 
سرمربی تیم ملی باشد مورد حمایت ما 
خواهد بود و قطعاً از کادر ایرانی تیم ملی 

حمایت خواهیم کرد.

تیم ملی والیبال  با هدایت سرمربی ایرانی، سامو رایی ها را در خانه شکست داد

باالتر از آسیا
ضد حمله

تیم های ایرانی آب رفتند!

 پرسپولیس گران ترین 
تیم لیگ برتر

تا پایان لیگ بیستم، استقالل باالتر از پرسپولیس، 
ارزشمندترین تیم ایران بود و بازیکنان ارزشمند و 
گران قیمتی را در ترکیب خود داشت اما با تغییر 
و تحوالتی که در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی 
رخ داد، طــبــق اعـــالم ســایــت تــرانــســفــر مــارکــت 
)مستندترین منبع اقتصادی فوتبال جهان که 
به  طور مستمر ارزش بازیکنان و در نتیجه ارزش 
تیم ها و لیگ های سراسر دنیا را مشخص می کند(، 

پرسپولیس اکنون ارزشمندترین تیم ایران است.
  استقالل/ استقالل در حالی لیگ بیستم را 
به پایان رساند که این تیم با 1۴.9 میلیون یورو، 
ارزشمندترین تیم ایران بود اما جدایی بازیکنانی 
مانند مهدی قایدی، محمد نادری، شیخ دیاباته، 
هروویه میلیچ، رشید مظاهری، مسعود ریگی، 
فرشید اسماعیلی و ... آبی ها را با سقوطی ۴ میلیون 
یورویی مواجه کرده و آن ها به رتبه دوم لیگ ایران 

تنزل کرده اند.
  پــرســپــولــیــس/آن هــا در پــایــان لیگ بیستم 
12.۶ میلیون یورو ارزش گــذاری شده بودند که با 
وجود جدایی کنعانی زادگان، نوراللهی و مغانلو، 
پرسپولیس با 11.3 میلیون یورو به رتبه نخست 

ارزشمندترین تیم ایران صعود کرده است.
ــد و  ــاهــان/ جـــدایـــی بــازیــکــنــان ارزشــمــن   ســپ
تأثیرگذاری مانند احــســان حاج صفی، محمد 
محبی، پیام نیازمند، استنلی کی روش و ... گریبان 
سپاهان را هم گرفته و این تیم که تا قبل از این 10.2 
میلیون یورو ارزش گذاری شده بود، با ۸.۶ میلیون 
یورو به رتبه چهارم ارزشمندترین تیم ایران سقوط 

کرده است.
 گل گهر/این تیم خریدهای جدیدی را هم انجام 

داده و از ۸.3 میلیون یورو در لیگ بیستم، به رقم 
9.1 میلیون در لیگ بیست و یکم رسیده است و در 

رتبه سوم قرار دارد.
 تراکتور/ پنجمین تیم ارزشمند فصل گذشته 
با حدود 2 میلیون یورو افت، از ۸.۴ میلیون یورو به 
۶.۴5 میلیون یورو سقوط کرده که این روند با توجه 
به اوضاع و احوال این روزهای تیم تبریزی چندان 

پایدار نیست.
در نگاه کلی لیگ ایران آب رفته و کوچ دسته جمعی 
ستاره های لیگ بیستم، باعث کاهش ارزش فوتبال 
ایران شده است. باید چشم انتظار آینده نشست 
ــران کدام  و دیــد در طــول فصل جدید، فوتبال ای
بازیکنان را در حد ستاره های گذشته رونمایی 

می کند.

 هیجان روزنامه های اماراتی
 از آتش بازی ستاره ایرانی

»قایدی« شوالیه جدید 
شباب االهلی 

ــارات، در شبی  ــ تیم فوتبال شباب االهــلــی ام
که مهدی قایدی دو گل زد و یک پاس گل داد 
ــدار حساس برابر  بازگشت دیوانه واری به دی
الشارجه داشت. درخشش قایدی در این بازی 
در روزنامه ها و رسانه های اماراتی بازتاب زیادی 
داشت. روزنامه البیان، با تیتر »شب مهدی« 
از برتری شوالیه ها )لقب شباب االهلی( در این 
دیدار خبر داد. روزنامه امارات الیوم در توصیف 
گل اول قایدی نوشته اســت: »در مــورد نیمه 
دوم، شاهد شروع قدرتمندی از »شوالیه های 
دبی« بودیم. پس از اینکه مهدی قایدی بازیکن 
تعویضی با یک ضربه حیله گرانه گل تساوی را 
به ثمر رساند و دروازه بان الشارجه یعنی عادل 
الحسنی را فریب داد، فعالیت شباب االهلی 
آغاز به کار کرد«. وب سایت عربستانی ارم نیوز 
نیز با انتشار تصویری از لحظه شــادی مهدی 
قایدی، به پیروزی هیجان انگیز شباب االهلی 
اشاره کرده است. روزنامه اماراتی االتحاد هم از 
کلمه هیجان انگیز برای این دیدار استفاده کرده 
و با تمجید از مهدی قایدی، شباب االهلی را 

برنده دیدار بزرگ هفته نامیده است.
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اخباری سرمربی سایپا ماند ◾
باشگاه سایپا در روزهای اخیر مذاکراتی را با گزینه های 
مختلف برای انتخاب سرمربی جدید این تیم انجام داد 
و در نهایت سرمربی این تیم مشخص شد. مسئوالن 
باشگاه سایپا در نهایت تصمیم به ادامــه همکاری با 
سعید اخباری گرفتند و حکم ابقای این مربی جوان 
در جمع نارنجی پوشان صادر شد و قرار است به زودی 

دستیاران وی هم معرفی شوند.

خبری از انتخاب مدیرعامل پرسپولیس نیست ◾
در روزهای اخیر گمانه زنی های زیادی درباره احتمال معرفی 
مدیرعامل جدید پرسپولیس مطرح شــده بــود امــا طبق 
پیگیری های خبرنگار فارس، این موضوع دست کم تا دو هفته 
آینده به تعویق افتاده و صدری همچنان به عنوان سرپرست 
ــرد.وزارت مذاکراتی را با  ــ سرخپوشان فعالیت خواهد ک
گزینه های مدنظر برای مدیریت در پرسپولیس انجام داده اما 
تاکنون با هیچ یک از این نفرات به جمع بندی نرسیده است.

یزدانی، نامزد کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی ◾
انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در 
جریان رقابت های جهانی در نروژ برگزار می شود. فدراسیون 
کشتی حسن یزدانی دارنده مدال های طال و نقره المپیک 
و جهان را به عنوان نماینده کشورمان در ایــن انتخابات 
معرفی کرد.در این انتخابات هفت عضو جدید کمیسیون 
ورزشــکــاران اتحادیه جهانی کشتی با رأی کشتی گیران 
شرکت کننده در رقابت های جهانی، مشخص خواهند شد.

احتمال بازگشت مظاهری و اسماعیلی به استقالل  ◾
با توجه به اینکه رشید مظاهری و فرشید اسماعیلی به 
دلیل اختالف با احمد مددی از این تیم کنار رفته بودند، 
این احتمال وجود دارد که با حضور مدیرعامل جدید 
در این باشگاه، این دو بازیکن که هنوز با تیم دیگری 
قرارداد نبسته اند بار دیگر به جمع آبی پوشان بازگردند.
اسماعیلی به دلیل بی انضباطی و مظاهری نیز به دلیل 

اختالفاتی که وجود داشت از این تیم جدا شد.

تیم ملی فوتسال ایران از ساعت 21:30 امشب در آخرین دیدار مرحله 
گروهی جام جهانی 2021 فوتسال به مصاف آرژانتین می رود.دو تیم ۶ 

امتیازی هستند ولی آرژانتین به دلیل تفاضل گل در صدر قرار دارد.
ایران در صورت باخت و حتی تساوی برابر آرژانتین به عنوان تیم دوم 
راهی مرحله یک هشتم نهایی می شود و این همان چیزی است که کادر 
فنی تیم ملی هم از آن استقبال می کند چرا که مسیر تیم ملی در ادامه 

راه و تا نیمه نهایی هموارتر خواهد بود.
حریف یک هشتم نهایی ایــران در صورت صعود به عنوان تیم دوم 
ازبکستان است. ازبکستان به عنوان تیم دوم گروه B صعودش به 

یک هشتم را قطعی کرد.
شناخت ایران از ازبکستان و انجام چند بازی تدارکاتی با این تیم 
یکی از مــواردی است که باعث می شود اعضای تیم ملی تمایل 
بیشتری به رویارویی با این تیم داشته باشند. البته ازبکستان 
پیش از جام جهانی مسابقات دوستانه زیادی برگزار کرده است 
و برد برابر مصر در جام جهانی می تواند هشداری برای تیم ایران 

باشد.
 C، D در همین طرف جدول تیم قزاقستان با یکی از تیم های سوم گروه
یا E دیدار می کند و احتماالً راهی مرحله یک چهارم می شود. به این 

ترتیب ایران در این مرحله با قزاقستان روبه رو می شود.
شاگردان محمد ناظم الشریعه در صورتی که تیم قزاقستان را شکست 
بدهند، جواز حضور در نیمه نهایی را کسب می کنند و به مصاف یکی 

از دو تیم پرتغال یا اسپانیا خواهند رفت.
اسپانیا و پرتغال اگر به عنوان صدرنشین از مرحله گروهی صعود کنند، 
در مرحله یک چهارم نهایی با هم روبه رو می شوند و یکی از بازی های 
بزرگ جام جهانی را رقم خواهند زد؛ مگر اینکه اتفاق دیگری رخ بدهد 
یعنی پرتغال بخواهد جای خود در صدر جدول گروه C را به مراکش 

بدهد و به عنوان تیم دوم صعود کند.
با توجه به نتایج رقم خورده، در سوی دیگر جدول باید منتظر حضور 

برزیل، آرژانتین یا روسیه در مرحله نیمه نهایی بود.
به هر حال به نظر می رسد تیم ملی ایران اگر از فرصتی که در اختیارش 
قرار گرفته به خوبی استفاده کند و مقابل حریفانش غافل گیر نشود، 
می تواند همانند دوره گذشته جام جهانی در سال 201۶ صعود به جمع 

چهار تیم برتر را تجربه کند.
گفتنی است تیم ملی پیش از این مقابل تیم های صربستان و آمریکا 
به پیروزی رسیده بود و البته از نظر دریافت کارت زرد و قرمز در بازی ها 

پیشتاز است.

امشب 21:30  ایران- آرژانتین در جام جهانی فوتسال 

راه»دومی« هموارتر است

منهای فوتبال

ستارگان ورزش

ورزش7

از  ــکــی  ی سینا حسینی   
ــیـــش روی  مـــعـــضـــالتـــی کــــه پـ
مــدیــرعــامــل جــدیــد استقالل 
ــایـــت هـــا و   وجـــــــود دارد شـــکـ
پــرونــده هــای بــاز بازیکنان و مربیان خارجی 
استقالل در فیفاست . نخستین پرونده، 
پرونده مربی ایتالیایی سابق استقالل است، 
البته که با توجه به اعتراض استقالل به دادگاه 
cas مدیران جدید امیدوارند این رأی شکسته 
شـــود تــا غــرامــت کمتری بــه استراماچونی 
بپردازند، اما جدا از این پرونده استقالل با 

بدهی سنگین و جریمه احتمالی میلیچ 
هم رو به رو خواهد شد. گفته می شود اگر 
میلیچ پرونده شکایت خود را با وکالی 

حــــــرفــــــه ای 
ــود بــرابــر  خـ
مــــیــــلــــش 

ــیــش بــبــرد  پ
ــه  نــــــزدیــــــک ب

۴۴0 هـــــزار دالر 
ــقــــالل وادار  ــ ــت اســ

ــه پـــرداخـــت غــرامــت  ب
خواهد شد.

مـــســـئـــوالن بـــاشـــگـــاه 
معتقدند  اســـتـــقـــالل 
شکایت میلیچ به جایی 
نخواهد رسید و با توجه 

به مستنداتی که در پرونده وی است، استقالل 
می تواند با یک الیحه دفاعیه مطلوب، میلیچ را 
در این پرونده ناکام بگذارد اما اگر این اتفاق رخ 
ندهد استقالل و مدیریت جدید این باشگاه 
با بحرانی جریمه وی نیز رو به رو خواهند شد 
که مطمئناً دردسرهای این مسئله دامنگیر 
آن ها خواهد شد. دیگر پرونده ای که مطمئناً 
در دوره مدیریتی جدید رأی آن صادر خواهد 
شد، پرونده جنجالی پادوانی بازیکن برزیلی 
این باشگاه است که با اعالم شکایت به فیفا 
تقاضای غرامت 9 میلیون دالری از باشگاه 
استقالل کرده است که بعید است 
این تقاضا پذیرفته شود اما با این 
وجــود باشگاه استقالل بایستی 
حــدود 100 هــزار دالر طلب وی 
را پــرداخــت کــنــد.در خصوص 
شکایت دیاباته نیز ابهاماتی وجود 
دارد، هرچند شیخ یک بــار بابت 
ــرداخــت مطالباتش  عـــدم پ
از استقالل شکایت کرد 
و بیشتر از 20 هــزار دالر 
علیه اســتــقــالل حکم 
نگرفت، اما پیش بینی 
مــی شــود وی نیز علیه 
ــاره  ــ ایـــن بــاشــگــاه دوب
اعـــــــالم شــکــایــت 

بکند.

شــرایــط بـــرای رونــالــد کــومــان 
اصـــالً مساعد نیست و یک 
ــار دیــگــر شایعاتی در مــورد  ب
ــراج او از بــارســا  احــتــمــال اخــ

شنیده می شود. 
بارسلونا در فصل گذشته قــادر به کسب 
موفقیت چندانی نبود و از همان بدو ورود 
خوان الپورتا اخباری در مورد تمایل رئیس 
جدید بــه قطع همکاری بــا ایــن سرمربی 

هلندی شنیده شد.
»دیاریو آس« در گزارشی مدعی شد نام 

آنتونیو کونته نیز در هیئت مدیره 
بارسلونا مطرح شــده و احتمال 
همکاری با این سرمربی بزرگ و 

ایتالیایی وجود دارد. 
ــری آ با  کــونــتــه پـــس از فــتــح ســ

اینتر پس از 11 سال، به شکل 
غیرمنتظره ای با این باشگاه 
ــرده و در  قــطــع هــمــکــاری کـ
نهایت فصل را بــدون تیم 

آغاز کرد. 
ــر اخــبــار  در ســـال هـــای اخــی

فـــراوانـــی در مــــورد احــتــمــال 
حــضــور آنــتــونــیــو کــونــتــه روی 
نیمکت رئال مادرید منتشر 
شده که در نهایت نتیجه ای 

نداشته است.

ــوو در حــال  ــ کــونــتــه در کــنــار یـــوواخـــیـــم ل
حــاضــر شــاخــص تــریــن گــزیــنــه هــای بــدون 
تیم در دنیای فوتبال محسوب می شوند. 
همچنین این سرمربی ایتالیایی بارها نشان 
داده در بازسازی روحیه تیم های افت کرده 
تخصص دارد و این اتفاق در هر سه تیم 

یوونتوس، چلسی و اینتر رخ داد.
حــاال بارسلونا نیز اصــالً در شرایط خوبی 
قرار ندارد و در صورت اخراج رونالد کومان 
و عدم نتیجه گیری در سه بــازی پیش رو، 
حضور آنتونیو کونته روی نیمکت این 
تیم می تواند به خبر جدی تری در 

روزهای آتی تبدیل شود. 
البته از گزینه هایی چــون ژاوی 
ــک تــن هــاگ نیز بــه عنوان  و اری
ــامــزدهــای هــدایــت بارسلونا  ن
ــام بــرده  ــن مــدت ن در ای
شــــده و بـــایـــد دیــد 
ــورت اخـــراج  در صـ
رونــالــد کــومــان که 
رابــطــه خــوبــی هم 
ــا الپــورتــا نـــدارد،  ب
کـــدام یــک از ایــن 
اســامــی سرمربی 
ــا  ــران ــوگ ــل ــدی ب ــعـ بـ
 لــــقــــب خــــواهــــد 

رفت.

آرای پرونده های خارجی در راهند

پیچ »میلیچ« در کار مدیر جدید استقالل 
منجی کاتاالن ها از ایتالیا می آید

صدای پای »کونته« در بارسا 
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 پیوستن هواپیمای صاعقه 
به ناوگان هوایی کشور در سال 1386

»صاعقه« هواپیمای جت جنگنده ساخت ایران است. 
هرچند طراحی این هواپیما با مهندسی معکوس 

انجام شده اما یک پروژه بومی و اصیل است که شبیه 
به هیچ جنگنده دیگری در دنیا نیست. مراحل طراحی 

و ساخت پیش نمونه های این هواپیما در دانشگاه 
شهید ستاری و مجتمع صنعتی اوج انجام شد و در 

29شهریور 1386 اولین نمونه آن پرواز کرد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :58

5 :27

اذان مغرب

19 :22

غروب خورشيد

19 :04
 نیمه شب شرعی

00 :16
طلوع فردا

6 :51

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :25

4 :54

اذان مغرب

18 :50

غروب خورشيد

18 :31
 نیمه شب شرعی

23 :43
طلوع فردا

6 :19
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 آزمایش موشک جدید 
از سوی حماس

منابع فلسطینی از آزمایش موشک جدید حماس 
ــد. به گـــزارش ایسنا،  در سواحل غــزه خبر دادنـ
حماس روز گذشته یک فروند موشک از سواحل 
نوار غزه به سمت دریا پرتاب کرد. براساس این 
گــزارش، پرتاب ایــن موشک بخشی از رزمایش 
آزمایش موشک های مدرن توسط حماس است.

 پیروزی حزب پوتین 
در انتخابات روسیه

مردم روسیه روز گذشته در آخرین روز از انتخابات 
سه روزه مجلس دومای روسیه به پای صندوق های 
رأی رفتند؛ انتخاباتی که با تحریم برخی احزاب 
معدود مانند ناوانلی برگزار شد. به گزارش رویترز، 
نظرسنجی های دولتی انجام شده در روسیه نشان 
می دهد اگرچه محبوبیت حــزب حامی پوتین 
کاهش پیدا کرده اما همچنان نسبت به رقبای خود 
یعنی حزب »کمونیست« و حزب »ناسیونالیست 
ــرات روســیــه« محبوب تر اســت و  ــوک لیبرال دم

به احتمال زیاد این انتخابات را هم ببرد.

پس از چندین روز جست وجوی شدید رخ داد

 بازداشت دوباره 
دو زندانی فلسطینی

ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی کوتاه 
اعــام کــرد دو نفر باقی مانده از 6 زنــدانــی را که 
به تازگی فرار کرده بودند، در جریان عملیاتی در 
جنین در بخش شمالی کرانه باختری رود اردن، 
محاصره و سپس »بازداشت« کرده  است. به این 
ترتیب هر 6 زندانی فراری فلسطینی که همگی 
اهل جنین هستند، بار دیگر بازداشت شدند. 
دو زندانی فراری که ارتش اسرائیل می گوید شنبه 
شب »زنده« بازداشت شده اند، مناضل نفیعات 
و ایهام کممجی نام دارند. رسانه های فلسطینی از 
شنیده شدن صدای تیراندازی در لحظه بازداشت 

این دو تن خبر داده اند.

علوی   بـــار دیگر 
ــار دیگر  آمــریــکــا و بـ
درگــــــیــــــری و زد و 
خـــــــورد. هــــــــواداران 
ــور  ــهــ ــمــ ــــس جــ ــی ــ رئ
پیشین آمــریــکــا که 
در حمایت از بازداشت شدگان حمله 
مرگبار ششم ژانــویــه ۲۰۲۱ بــه کنگره، 
مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند، 
بــا مخالفان چــپ گــرا درگــیــر شــدنــد. به 
گزارش فارس، بر خاف انتظار نیروهای 
امنیتی و رسانه های آمریکا، تنها بین 
۱۰۰ تا ۲۰۰ طرفدار »دونالد ترامپ« در 
تجمع مقابل ساختمان کنگره این کشور 
حاضر شدند. با وجود پراکنده بودن این 
تجمع و حضور سنگین نیروهای امنیتی 
در برابر ساختمان کنگره، درگیری هایی 
بین هـــواداران ترامپ و مخالفان او رخ 
داد. ایــن درگــیــری بــا دخــالــت مــأمــوران 
پلیس خاتمه یــافــت و چــهــار نفر نیز 
بازداشت شدند. فردی مجهز به ساح 
گــرم در میان بازداشت شدگان بــود اما 
پلیس پایتخت آمریکا اعام کرد هنوز 

مشخص نیست این فرد به کدام دسته 
تعلق دارد. طرفداران ترامپ، یکی پس از 
دیگری با در دست گرفتن بلندگو، علیه 
بــازداشــت شرکت کنندگان در حادثه 
حمله بــه ساختمان کنگره در ششم 
ژانویه سال جاری میادی شعار سر داده 
و آن هــا را »زنــدانــی سیاسی« توصیف 
کردند و آزادی آن ها را خواستار شدند. 
برگزارکنندگان این تجمع که »عدالت 
برای 6 ژانویه« نام گذاری شده بود، پیشتر 
خواستار برگزاری مسالمت آمیز آن شده 
بودند. با این حال رئیس پلیس کنگره 
روز جمعه اعام کرد تهدید به خشونت 
و برنامه ریزی برای هدف قرار دادن برخی 
نمایندگان کنگره در میان برخی هواداران 
ترامپ صورت گرفته بود. پیش از آغاز 
این تجمع که به گفته برگزارکنندگان قرار 
بود حدود 7۰۰ نفر شرکت کنند، صدها 
مأمور پلیس و شمار باالیی از خبرنگاران 
در برابر ساختمان کنگره مستقر شده 
بودند. همچنین حصارهایی به ارتفاع 
ــا دور ایـــن ساختمان  ۲.5 مــتــر دور ت
کشیده شــده بــود و نیروهای گــارد ملی 

نیز در حالت آمــاده بــاش بــرای مداخله 
بودند. »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا روز جمعه، یک روز 
پیش از برگزاری این تجمع در مصاحبه ای 
از جمهوری خواهان درخواست کرد حزب 
خود را از افراط گرایان پس بگیرند. پلوسی 
در ایــن مصاحبه بــار دیگر درخصوص 
حمله بــه ساختمان کنگره در تاریخ 
ششم ژانویه تأکید کرد: »این شورشی 
بود که به تحریک رئیس جمهور ایاالت 
متحده انــجــام گــرفــت«. ششم ژانویه 
)۱7 دی سال گذشته( کنگره آمریکا در 
حال شمارش آرای مجمع گزینندگان 
ــرای تــأیــیــد نتیجه  ــ ــج( ب ــال ــرال ک ــکــت )ال
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر 
بود که پس از اعتراض چند قانون گذار 
آمریکایی به نتیجه رأی گیری در ایالت 
آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست 
تظاهرات به اصطاح مسالمت آمیز 
بــرگــزار کنند. حامیان تــرامــپ امــا در 
جمعیت بسیار گــســتــرده بــه کنگره 
حمله کردند که در جریان آن، پنج نفر از 

جمله یک نیروی پلیس کشته شدند.

تنش هواداران و مخالفان ترامپ در واشنگتن باال گرفت

درگیری دوباره مقابل کنگره
يادداشت

مهدی زارع   روزنامه نگار
1.وقتی اسمی از هند بر زبان جاری می شود، بیش و پیش از 
همه، اروپایی ها براق می شوند. دسترسی به شبه قاره را شاید 
بتوان پرتنش ترین موضوعی دانست که در طول تاریخ جدید غرب، غربی ها 
از سر گذرانده اند. ویژگی های سوق الجیشی، دسترسی به جمعیت کار و 
حتی ارزان قیمت، منابع بی شمار معدنی، مزارع همیشه سرسبز انواع مواد 
خام کشاورزی و غذایی و از همه مهم تر دسترسی دریایی منحصر به فرد این 
شبه قاره به سراسر آسیا؛ همه این ویژگی ها سبب شده درطول 3۰۰ سال 

گذشته، کشورهای غربی بر سر سلطه بر این بخش از جهان در نزاع باشند.
2.گرانت واتسن در کتاب خود )تاریخ ایران در دوره قاجاریه( می نویسد: زمانی 
که ناپلئون قصد حمله به هندوستان را داشت، هیئتی را به سرپرستی ژنرال 
گاردان به دربار فتحعلی شاه قاجار فرستاد تا راه عبور از ایران را برای خود باز 
کند... در همان هنگام، سفیر دیگری )سرهارفورد جونز( مستقیماً از دربار 
انگلیس به ایــران فرستاده شــد... سر هارفورد توانست به پایتخت برود و 
عهدنامه ای )عهدنامه مجمل(  با حکومت ایــران امضا کند که به موجب 
آن، ایران انصراف خود را از اتحاد با فرانسه اعام و حتی ژنرال گاردان را به 

درخواست سفیر جدید انگلیس از ایران اخراج کرد.
3.اگرچه بیش از ۲۰۰ سال از مواجهه تیروطایفه ملکه و ژنرال امپراتور بناپارت 
گذشته است، اما کمتر کسی می تواند ادعا کند این دعوا پایان پذیرفته است. 
این درست است که کشورهای اروپایی مدتی انگلیس را در اتحادیه اروپا 
مدیریت کردند اما با جداشدن لندن از اتحادیه، حاال ملکه راحت تر می تواند 
نواده های امپراتورهای آلمان و فرانسه را دور بزند و با فرزند معنوی خودش که 

همان آمریکاست، برای آینده جهان نقشه بکشد. 
4.هنوز پنج سال هم از جدایی انگلیس از اتحادیه نگذشته که استعمار 
پیر اولین رکب را به فرانسوی ها و دیگر اروپایی ها زد؛ لندن به همراه آمریکا 
و استرالیا، تفاهم نامه ای جدید برای تسلط تسلیحاتی بر اقیانوس هند و 
دریای آرام امضا کردند و نخسین تلفات این تفاهم نامه، فرانسه بود. در 
نتیجه این تفاهم نامه، استرالیا قرارداد سنگین تسلیحاتی اش با فرانسه 

را لغو و آمریکا را جایگزین کرد.
5.در نتیجه این اتفاق، پاریس سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند. 
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه هم از وجود یک بحران جدی خبر 
داده و گفته است: شرایط موجود بر تعریف راهبرد دفاعی ناتو سنگینی 
خواهد کرد. او در ادامه در پاسخ به این پرسش که »چرا سفیرشان از لندن را 
فراخوان نداده اند؟« فقط یک جمله گفت: »احتیاجی به این کار نبود. ما با 

فرصت طلبی )اپورتونیسم( دائمی آن ها آشناییم«.

نگاهی به رکب های تاریخی انگلیس به فرانسه

از ژنرال گاردان تا ژان لودریان

ف
14
05
72
9

مناقصه خرید 
انواع الستیک تولید داخل

 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 

 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در 
نظر دارد 

نس�بت به خرید انواع الستیک تولید داخل از طریق مناقصه عمومی 
کتب�ی اق�دام نمای�د ، ل�ذا از اش�خاص حقیق�ی و حقوق�ی دع�وت 
می ش�ود جهت کس�ب اطالعات و دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا 
تاریخ 1400/7/1 به سایت  www.omqo.com مراجعه نمایند . مهلت 
تحویل پاکت پیش�نهاد قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش�نبه 
مورخه 1400/07/03می باشد که به آدرس مشهد - خیابان دانشگاه - 
بعد از خیابان کفایی پالک 439 - دبیرخانه شرکت باید تحویل گردد .

پیشنهاد دهندگان محترم در صورت دریافت اسناد از سایت با شماره 
38422669 واحد بازاریابی و تدارکات ش�رکت تماس گرفته و اعالم 

آمادگی نمایند تا در صورت وجود الحاقیه اطالع رسانی شود.

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

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

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

نوبت اول

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

دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت کم تلفات )عمومی دو مرحله ای - توام 

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

این شرکت، دریافت نمایند.
در  نقص  بدون  و  کامل  اسناد بصورت  بارگذاری  گر  مناقصه  ذکر است مالک شناخت  به  الزم 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی )پاکات: الف( نیز مالک زمان 

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

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

خراسان شمالی _ امور تدارکات ) تلفن 058-31777413-10( 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضـاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت 

مقرر در فراخوان واصـل می گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

  تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 همراه با  ارزیابی کیفی  فشرده

.           شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت ، اسناد خزانه اسالمی  (بر اساس  قانون 
با  ای  همراه  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله  را  پروژه مشروحه ذیل  برگزاری  مناقصات 
ارزیابی کیفی  فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و 

به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1214/999/912/990 ماه تکمیل مخزن شوقان  و اجرای تاسیسات وابسته 1

گران  مناقصه  است  الزم  که  است  اعالم شده  اسناد  در  کار  و شرح  تکمیلی  توضیحات  سایر 
حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ    و  اقدام نمایند. 

 ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد
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نوبت اول
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آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 
رضوی در نظر دارد 

عملیات رنگ آمیزی )بصورت دس�تمزدی( در مجموع�ه حرم مطهر را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط )بومی و س�اکن مشهد( 

واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/7/4ضمن 
http://sem.aqr-harimeharam.org اینترنت�ی   آدرس  ب�ه  مراجع�ه 

تلف�ن 31305243-32257085-051  نس�بت ب�ه دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه               
اقدام نمایند. 
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اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  
از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پروژهردیف
مبلغ برآورد                      

)به ریال(
مبلغ ضمانت نامه       

شماره فراخوان ستاد ایران)به ریال(

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 ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری )حمل و نقل( الزامی است.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/25

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :       ساعت14/00              مورخه   1400/07/03
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :           ساعت14/00             مورخه   1400/07/18
زمان بازگشایی پاکت ها :             ساعت 08/00             مورخه   1400/07/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

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

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است

آگهی  مناقصه) نوبت دوم(

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران
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