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پیوند میان مردم و نظام اسالمی، رمز پیروزی ایران1
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار فرماندهان پدافند هوایی شمال شرق عنوان کرد
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اجتماعی امنیت آور
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شركت قند آگهی  مناقصه 
 تربت حيدريه 
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

يک قلم كابل NYY   نيمه افشان 
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سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان  ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا 
ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/07/01 می باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/07/08
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/07/24

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

طرح آبرسانی مجتمع صنوبر ) فاز 5 ( 1
2000001446000093شهرستان تربت حیدریه

22.808.784.872 ریال
بیست و دو میلیارد و هشتصدو هشت میلیون و هفتصدو هشتادو 

چهار هزارو هشتصدو هفتادو دو ريال

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آب سرمایه است در مصرف آن صرفه جویی کنیم

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی ول

ت ا
نوب
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
 برنامه های دهه آخر صفر را تشريح کرد

فرصت خدمت
از دورو نزدیک

 گفت وگو با »غالمرضا طریقی« 
در سالروز تولد زنده یاد 
حسین منزوی 

 غزلسرایی 
بی همتا 
اما در انزوا 

درآمد ماهیانه 20  تا 200 میلیونیِ 
معاف از مالیات 

با خوردن غذاهای گران قیمت! 

پای تِسترها 
در سفره 
فرهنگ 

در دهــه آخــر مــاه صفر و بــا ابتکار آستان 
قدس رضــوی، مــردم ایــران اسالمی با شعار 
»همه خادم الرضاییم؛ نجات انسان، رسم 
مسلمانی«، یکی از باشکوه ترین برنامه های 
معنوی، فرهنگی و اجتماعی را رقم خواهند 
زد. به گــزارش آستان نیوز، نشست خبری 
اعالم برنامه های دهه آخر ماه صفر، صبح 
دیـــروز با حضور قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی و جمعی از مدیران این آستان 

برگزار و جزئیات برنامه های این دهه تشریح 
شد.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
در ابتدای این نشست با اشاره به آغاز هفته 
دفــاع مقدس، یاد و خاطره شهدای جنگ 
تحمیلی، شهدای مدافع حــرم و مدافعان 
سالمت را گرامی داشت و در ادامه با اشاره 
به نزدیک شدن به اربعین حسینی و دهه 
آخر ماه صفر گفت: دومین سالی را تجربه 

می کنیم که به دلیل شرایط...

4

   تغییر سبک آموزش، لوازم التحریری هارا در آستانه ورشکستگی قرار داده است 
 برای رونق اقتصاد این صنف چه باید کرد؟

  گرد و غبار روی بازار نوشت افزار
3

قدس در میزگردی اهداف پیمان امنیتی جدید 
بین استرالیا، انگلستان و آمریکا را بررسی  می کند

نارو به ناتو
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درگذشت مبارز 
خستگی ناپذیر

حاج هاشم امانی 
همدانی از مبارزان 
پرسابقه نهضت امام 
خمینی و از انقالبیون 
فعال در سازمان فداییان 
اسالم که سه شنبه در 
97 سالگی درگذشت، 
دیروز در تهران تشییع 
و به خاک سپرده شد.

مرحوم امانی به همراه 
یارانش در جریان 
اجرای حکم شرعی 
حسنعلی منصور 
نخست وزیر شاه و عامل 
اجرای کاپیتوالسیون 
آمریکایی دستگیر 
شده بود. وی ابتدا به 
همراه شهیدان صادق 
امانی، محمد بخارایی، 
مرتضی نیک نژاد و رضا 
صفار هرندی به اعدام 
محکوم شد، اما رژیم 
شاه حکم او و شهید 
مهدی عراقی را به 
حبس ابد تغییر داد.

خبر

انتصابات جدید

ــان حــــجــــت االســــام  ــ ــن ــخــ ســ
والــمــســلــمــیــن ســیــد ابــراهــیــم 
ــس  جــمــهــوری  ــیـ رئـــیـــســـی رئـ
اســامــی ایــــران کــه سه شنبه 
شب در آغاز هفتاد و ششمین 
نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل به صــورت ویدئو کنفرانس بیان شد، بازتاب 

گسترده ای در رسانه های مطرح جهان داشت.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری »رویترز« این بخش از 
سخنان رئیس جمهور که »ایران خواهان مذاکراتی 
است که منجر به لغو تحریم های آمریکا شود« را 
محور گزارش خود قرار داد و نوشت: این اظهارات 
رئیس جمهور ایران در حالی مطرح شد که ایران و 
آمریکا در ماه آوریل مذاکرات غیرمستقیم خود را 
در وین با هدف نجات توافق هسته ای آغاز کردند، 
اما این مذاکرات پس از انتخابات ایران متوقف شد. 
ابراهیم رئیسی در این سخنان خود همچنین به 
موضع رسمی ایــران که سال هاست مطرح بوده، 
اشاره کرد و گفت: تسلیحات هسته ای هیچ جایی 
در دکترین دفاعی و سیاست بازدارندگی ما ندارد.

رویترز به نقل از رئیسی افزود: از کاپیتال تا کابل 
یک پیام برای جهان مخابره می شود و آن اینکه 
نظام سلطه آمریکا بی اعتبار است؛ چه در داخل 

چه در خارج.
خـــبـــرگـــزاری »آســوشــیــتــدپــرس« نــیــز نــوشــت: 
ابراهیم رئیسی در نخستین سخنرانی خود در 
مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد شدید از 
سیاست های آمریکا گفت تحریم، روش جدید 
آمریکا برای جنگ با ملت هاست. رئیس جمهوری 

ــران در ادامــه گفت ایــن تحریم های اقتصادی  ای
علیه ایران در دوران همه گیری کرونا  برابر است با 

»جنایت علیه بشریت«.
آسوشیتدپرس هم به  اظهارات رئیسی درباره هجوم 
اوایــل ژانــویــه به ساختمان کنگره آمریکا از سوی 
حامیان دونالد ترامپ و صحنه های هولناک ماه 
گذشته در فــرودگــاه کابل که مــردم افغانستان از 
هواپیمای آمریکایی به پایین پرتاب شدند، توجه 
نشان داد و  به نقل از وی گفت: »از کاپیتال تا کابل  
یک پیام آشکار بــرای جهان مخابره شــده؛ اینکه 
سیستم هژمونی آمریکا هیچ اعتباری نه در داخل 
آمریکا و نه در خارج ندارد«. ابراهیم رئیسی در بخش 
دیگری از این سخنرانی اش گفت آمریکا از عراق و 

سوریه »خارج« نمی شود، بلکه »اخراج« می شود.
تارنمای شبکه »بلومبرگ« نیز ضمن بازتاب دادن 

سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل، 
عنوان کرد: رئیس جمهوری ایران گفت واشنگتن از 
تحریم ها به عنوان »ابزار جدید جنگی« استفاده 
می کند. رئیسی در سخنرانی خود در گردهمایی 
ساالنه رهبران جهان در نیویورک گفت کشورش 
هرگز نمی تواند به واشنگتن پس از خروج آمریکا از 

توافق هسته ای در سال ۲۰۱۸ اعتماد کند.
خبرگزاری فرانسه نیز در گـــزارش خــود نوشت: 
ــران در سخنانی بــرای مجمع  رئیس جمهوری ای
عمومی سازمان ملل ضمن اعام حمایت از احیای 
توافق هسته ای کشورش با قدرت های جهان، از 
سیاست های آمریکا انتقاد کــرد و از واشنگتن 
ــرای پــایــان دادن به  خــواســت بــه وعــده هــایــش بـ

تحریم ها علیه ایران تحت برجام عمل کند.
تارنمای سازمان ملل نیز در گزارشی به سخنرانی 

رئیس جمهور در مجمع عمومی ســازمــان ملل 
اشاره و عنوان کرد: ابراهیم رئیسی حضور آمریکا 
در منطقه خاورمیانه را به عنوان »فقدان عقانیت« 
از سوی واشنگتن توصیف کرد که برای مردم مظلوم 
از فلسطین تا یمن، سوریه و افغانستان و حتی 

مالیات دهندگان آمریکایی زیان آور بوده است.
روزنامه فرانسوی »لوفیگارو« با اشــاره به سخنان 
رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل نوشت: »رئیس جمهوری ایــران در سخنان 
خود به سرعت به آمریکا رسید و تصریح کرد: »در 
سال گذشته، دو تصویر تاریخ ساز شد: ۶ ژانویه که 
کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در 
آگوست که مردم افغانستان از هواپیمای آمریکایی 
به پایین پرتاب شدند. از کاپیتال تا کابل یک پیام به 
جهان مخابره می شود و آن اینکه نظام سلطه آمریکا 

بی اعتبار است؛ چه در داخل چه در خارج«.
روزنامه کانادایی »الپــرس« نیز نوشت: ابراهیم 
رئیسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
بــرای تــداوم رونــد مذاکرات وین به منظور احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ اعام آمادگی کرده است اما 
وی تأکید کرد: »هدف نهایی این مذاکرات باید لغو 
همه تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد ایران باشد«.
روزنــامــه بلژیکی »اللیبر« نیز به نقل از رئیسی 
نوشت: آنچه امروز در منطقه دیده می شود، بیانگر 
آن است که نه تنها سلطه گر و تفکر سلطه گری 
بلکه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده 
است. نتیجه هژمونی طلبی، خون ریزی و بی ثباتی و 
درنهایت شکست و فرار است. امروز آمریکا از عراق 
و افغانستان خارج نمی شود، بلکه اخراج می شود.

بازتاب گسترده سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در رسانه های جهان

رئیسیگفتآمریکاازمنطقه»خارج«نمیشود،»اخراج«میشود!

خبرخبر
روزروز

رئیس جمهور:مدارس تا آبان حضوری شود ◾
رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور 
داد پــرداخــت مطالبات معوقه  از جمله حق الزحمه 
معلمان را در دستور کار قرار دهد. به گزارش ایرنا، سید 
ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت بر ضرورت 
بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: فعاً به خاطر شرایط 
کرونایی، مدارس به صورت مجازی است اما  این زمان 

نباید بیش از ۱۵روز تا یک ماه طول بکشد. 

مصدق: مردم باید به سرعت به حقشان برسند ◾
معاون اول قوه قضائیه گفت: در دوران تحول و تعالی 
قوه قضائیه به دنبال آن هستیم که مردم به سرعت 
به حقشان برسند و با فساد و ظلم مقابله شود. به 
گزارش ایرنا، محمد مصدق افزود: دستگاه قضا پرچم 
مبارزه با فساد را برافراشته اما این موضوع عاوه بر 
نهادهای امنیتی، همکاری مــردم را به معنای عام 

کلمه می طلبد.

دوره آموزشی سربازان بار دیگر 6هفته می شود ◾
امیر دریادار دوم غامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با توجه به 
اینکه شیوع کرونا در کشور نسبت به روزهــای اول قابل 
کنترل تر است و مراکز آموزشی شرایط مناسبی از نظر 
بهداشتی و رعایت شیوه نامه ها پیدا کرده اند و اکثر کارکنان 
وظیفه واکسن کرونا را تزریق کرده یا  می کنند، از اول آبان 

مدت آموزشی کارکنان وظیفه باردیگر ۶ هفته می شود.

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت ◾
سخنگوی شورای نگهبان اعام کرد: مصوبه ساماندهی 
صنعت خودرو به مجلس شورای اسامی بازگشت داده 
شد. به گزارش مهر، هادی طحان نظیف گفت: این طرح 
در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا 
ــدون انتقال ارز  نسبت به یکی دو مــورد مثل  واردات ب
ابهاماتی داشتند، چون شقوق مختلفی را در بر می گرفت، 

از مجلس خواسته شد موضوع دقیق تر و شفاف تر شود.

ســخــنــگــوی قــــوه قــضــائــیــه در 
ــروز خــود گفت: در  نشست دی
۶ ماه اخیر ۱۱۰ نفر از زندانیان 
ما از خارج کشور به زندان های 
ما منتقل شدند. به گــزارش فــارس، ذبیح هللا 
ــا  اعـــام اینکه ۶ نفر از زندانیان  خــدایــیــان ب
خارجی به کشورشان منتقل شدند، گفت: 
سال گذشته حدود ۲۵۶ نفر از ایرانیان مقیم 
زندان های خارج به داخل کشور منتقل شدند 
و بیش از ۶۰۰ نفر از زندانیانی که در زندان های 

ما نگهداری می شدند به خارج منتقل شدند.
وی گفت: مرخصی زندانیان اختصاص به گروه 
خاصی ندارد و این طور نیست که افراد خاصی 
از مزایای بیشتری استفاده کنند و یا مرخصی 
بیشتری به آن ها داده باشیم. حدود ۲۶ هزار 
و ۷۰۰ نفر از زندانیان ما در مرخصی اند که 
وابستگی به افراد خاصی ندارند و ۲۳ هزار و ۳۲۰ 

نفر از مرخصی پایان حبس استفاده کردند.

ــاره بــه ایــنــکــه  افــــرادی مانند  خــدایــیــان بــا اشــ
فریدون، نعمت زاده، رضوی و هاشمی اکنون 
در زنــدان انــد گفت: ایــن افــراد مرخصی رفته 
بودند و بازگشته اند و حمید بقایی در مرخصی 
استعاجی است و طبق گزارش های واصله در 

خارج از زندان تحت معالجه است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت اسفندیار 
رحیم مشایی نیز اظهار کرد: آقای مشایی در 
مرخصی بــودنــد و غیبت کــردنــد و اگــر کفیل 
ایشان در موعد مقرر نسبت به معرفی وی 
اقدام نکند از طریق ضابطان نسبت به جلب 

وی اقدام می شود.
وی دربـــاره وضعیت متضررین رمــزارزهــا هم 
گفت: پرونده هایی در مورد رمزارزها در مراجع 
قضایی تشکیل شده که مهم ترین آن ها پرونده 
»کریپتولند« است که در این پرونده هشت 
بازداشتی داریــم، افــراد زیــادی در ایــن پرونده 

متضرر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه:

مشایی از مرخصی زندان برنگشته است

گزارش

در  حاشيه

هزینه های 
گزاِف 
صورت نگرفته!

یکی از خبرنگاران فعال 
در فضای مجازی، با 
انتشار عکسی از ضبط 
تصویری سخنرانی 
رئیس جمهور در 
سازمان ملل نوشت: 
برای نخستین بار برای 
لوکیشن سخنرانی 
رئیس دولت سیزدهم، 
نه تنها هیچ هزینه 
اضافه ای انجام نشد، 
بلکه از صنایع دستی 
ایرانی که نماد هنر 
اصیل ایران زمین است 
نیز استفاده شده است. 
در ضمن، آن لوستر 
کوچک پنج شعله 
هم در گوشه تصویر 
نمی دانم تصادفی بوده 
یا انتخاب؛ اما زیبا بود! 
یونس شادلو افزوده 
است: از دولت رئیسی 
انتظار می رود در تمامی 
شئون دولت داری 
همین قدر وسواس و 
هنر به خرج دهند و 
بیت المال را رعایت 
کنند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000223     هفته دفاع مقدس، هفته گرامیداشت 
یاد ونام شهدا، جهاد،  شهادت ، ایثار و مقاومت است. 

اگر مسئوالن عزیز توضیحی در مورد نگاه دوگانه 
به ایثارگر تأمین اجتماعی با ایثارگر لشکری و 
کشوری ارائه کنند، خالی از لطف نخواهد بود!

9130000146     همان طور که تبدیل هزینه به درآمد، 
بهتر، مفیدتر و آسان تر است، تبدیل نیروی 

انسانی به درآمد هم بهتر، آسان تر و مفیدتر از 
حذف نیروی انسانی است و احتماالً دولت های 

آینده جهان کمبود نیرو دارند.

9360000158     آستان قدس رضوی زمین موقوفه 
امام رضا)ع( در انتهای شهرک رجایی را به 

مردم مستضعف منطقه هبه کرد و آن را برای 
پارک و زمین بازی تحویل  شهرداری منطقه۶ 
داد. حاال بعد از چند سال شهرداری زمین بازی 

حد فاصل پارک و استخر آستان قدس را به 
صورت تجاری درآورده و آن را به پارکینگ و 

بازار روز تبدیل کرده! و هزاران کودک منطقه 
را از ورزش محروم می کند! از آستان قدس 

تقاضای بازرسی داریم. 

امیرعبداللهیان خطاب به  
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: 

 مذاکرات را 
از سر می گیریم، اما...

وزیر امور خارجه با اعام اینکه دولت سیزدهم 
مذاکرات را از سر می گیرد، گفت: دولت جدید نه 
اتاف وقت می کند، نه رفتار غیر سازنده آمریکا را 
می پذیرد و نه کشور را معطل وعده های توخالی 

سابقه دار خواهد کرد.
به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان در ادامه 
رایزنی های خود در حاشیه نشست سازمان ملل، 
در دیدار با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا تصریح کرد: سه کشور اروپایی به جای 
فشار به آمریکای ناقض برجام برای بازگشت به 
تعهداتش، مدام خواستار تعجیل ایران به انجام 
مذاکرات هستند. همه طرف ها باید بدانند، برجام 
باید بــرای ایــران نتایج ملموس داشته باشد و در 

عمل، برداشتن تحریم های غیرقانونی را ببینیم.
وی افزود:  اگر دیگران به تعهدات خودشان برگردند 
و راستی آزمایی شود، ما نیز آمادگی داریم اقدامات 
جبرانی خــود را متوقف کنیم. ایــن کــار سختی 
نیست که آمریکایی ها به تعهدات خودشان بر 
اساس برجام عمل کنند و سه کشور اروپایی هم به 

بی عملی خود پایان دهند.
جوزپ بورل نیز در این ماقات ضمن مرور اقدامات 
اتحادیه اروپا برای احیای برجام اظهار کرد: به نظر 
من موفقیت برجام نه تنها برای ایران و ۱+۴ بلکه 
برای منطقه و جهان بسیار مهم است. شکست 

برجام و مذاکرات برای هیچ طرفی خوب نیست.
در این دیدار دو طرف در خصوص آخرین تحوالت 
افغانستان و همکاری های فی مابین به ویژه درباره 
پناهندگان و ضرورت تشکیل دولت کاماً فراگیر 
تبادل نظر کــردنــد. وزیــر امــور خارجه کشورمان 
همچنین در حاشیه نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل با وزیران خارجه چندین کشور جهان 
از جمله فناند، اتریش، هند، لوکزامبورگ و آلمان 

هم دیدار و گفت وگو کرد.

ــروز هــیــئــت وزیـــــــران، »احــمــد  ــ ــ   در جــلــســه دی
محمدی زاده« به عنوان استاندار بوشهر و »سیدعلی 
احمدزاده« به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد 

انتخاب شدند.
  احمد وحیدی وزیــر کشور در حکمی، »زینب 
اختری« را به سمت مدیرکل امــور زنــان و خانواده 
وزارت کشور منصوب کــرد. اختری دارای مدرک 
ــرای فــیــزیــولــوژی و عضو هیئت علمی مرکز  ــت دک
تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
بقیة هللا و چندین بار پژوهشگر و مؤلف برتر کتاب 

شده است.
  با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، »سجاد 
محمدعلی نژاد« به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه 
شهردار تهران منصوب شد. از مهم ترین سوابق 
محمدعلی نژاد کــه در هــر ســه مقطع تحصیلی 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا حائز رتبه برتر 
بوده  است، می توان به معاونت اداری دانشگاه قم، 
عضویت در هیئت مدیره شرکت مهندسی ری نیرو و 
ریاست مرکز تحقیقاتی شهید شهریاری اشاره کرد.
  دکتر بهرام عین اللهی وزیــر بهداشت، درمــان و 
آموزش پزشکی، در حکمی دکتر »علیرضا رحیم نیا« 
را بــه مدیرکلی دفتر بــازرســی، ارزیــابــی عملکرد و 

پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه منصوب کرد.
  دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایـــی در حکمی، »عباس معمارنژاد«، »علی 
صالح آبادی«، »محمدرضا فرزین«، »علی نظامی« 
و »مهدی اسماعیلی« را به عنوان پنج عضو کمیته 

تعیین مدیران عامل بانک ها انتخاب کرد.
ــر علوم،    بــا حکم دکتر محمدعلی زلفی گل وزی
تحقیقات و فناوری، دکتر »سید محمد مقیمی« 
سرپرست دانشگاه تهران شــد. به گـــزارش ایرنا، 
مقیمی متولد ۱۳۵۰ و استاد تمام دانشگاه تهران 
است که پیشتر معاون اداری و مالی دانشگاه تهران 
و عضو هیئت منتخب این دانشگاه، رئیس پردیس 
فارابی دانشگاه تهران و عضو هیئت اجرایی جذب 

هیئت علمی دانشگاه تهران بوده است.
ــر نــفــت در حکمی،  ــ ــی وزیـ ــ ــواد اوجـ ــ   دکـــتـــر جـ
»سیدعباس بهشتی« را به عنوان نماینده خود در 

امور عراق منصوب کرد.

خبـر
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اربعيناربعيندفاعی دفاعی 

 آمادگی و توان هلی برن شبانه 
در اسرائیل را داریم

فرمانده هوانیروز ارتش در ویژه برنامه تلویزیونی به مناسبت 
هفته دفاع مقدس اعام کرد: آمادگی و توان هلی برن شبانه 
در اسرائیل را داریم. امیرسرتیپ خلبان یوسف قربانی اظهار 
کرد: رژیم صهیونیستی بداند اگر خدای نکرده دست از پا 
خطا کند، مطمئن باشد که ما شبانه روی سرشان خراب و 
در آنجا پیاده خواهیم شد و با تجهیزاتی که بحمدهللا امروز 
در ارتش بهینه شده و ارتقا یافته اند، به صراحت می گویم 
خلبان های ما آن قدر شجاعت دارند که در دل نیمه شب بروند 
و مأموریت های شهادت طلبانه را علیه دشمن انجام بدهند؛ 

چه در اسرائیل و چه هر جایی که اسام در خطر باشد.  

قوه قضائيهقوه قضائيه

 بخش نامه سازمان ثبت:
 برگ سبز خودرو کفایت می کند

ــا صــدور  ــاد و امــــاک کــشــور رســمــاً ب ســـازمـــان ثــبــت اســن
بخش نامه ای به نظر دیــوان عدالت اداری تمکین و اعام 
کــرد: نظر به اینکه مــاده ۲9 قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی مصوب ۱۳۸9 تصریحی به ضرورت اخذ و ماحظه 
گواهی نقل و انتقال – تحت عنوان تأییدیه نقل و انتقال- 
قبل از هرگونه انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد، 
بنابراین برگ سبز صادره از مراکز تعویض پاک، ابرازی از 
طرف دارنده خودرو که مبین احراز، بررسی و جری تشریفات 
قانونی مصرحه بوده، کفایت می کند و لزومی به اخذ تأییدیه 
قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست.

 25 هزار زائر اربعین 
نتوانستند بلیت پرواز بخرند

در حالی که چند روز تا اربعین حسینی باقی مانده است، 
تاکنون ۵۱ هزار ویزا از ۶۰ هزار سهمیه کشورمان برای اربعین 
صــادر شــده و فقط ۳۵ هــزار نفر توانسته اند بلیت پــرواز 
اربعین را تهیه کنند. به گزارش فارس، این دو مشکل سبب 
شده بسیاری از زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند 

در دو روز نخست اعزام نتوانند به عراق سفر کنند.
بر اساس این گزارش مسئوالن ستاد اربعین ابراز امیدواری 
کرده اند ویــزای بقیه ثبت نام کنندگان در سماح بــه زودی 
صادر شود. با این حال مشکل تهیه بلیت به قیمت مصوب 

همچنان باقی است.

قاب

تصاویر ویژه از مسیر پیاده روی امسال اربعین  

برخی از زائــران عراقی در مسیر پیاده روی به سمت کربا با دست نوشته هایی اعام کردند 
نایب الزیاره برادران و خواهران ایرانی خود هستند. در این نوشته ها آمده است: ای ملت ایران! 

در قلب های ما جا دارید.



پیشنهاد 
آزادسازی قیمت  
خودرو به مدت 6 

ماه
سخنگوی انجمن 

قطعه سازان با بیان اینکه 
خودروسازان برای 
تکمیل خودروهای 
ناقص کف کارخانه 

 نیازمند دریافت 
تسهیالت 14 هزار 

میلیارد تومانی هستند، 
گفت: تکمیل این 

خودروها تا نیمه آبان ماه، 
نیازمند رفع مشکل کمبود 

نقدینگی است. فرهاد 
بهنیا افزود: در جلسه با 

سازمان بازرسی پیشنهاد 
کردیم به صورت 

 آزمایشی و به مدت 
6 ماه، صنعت خودرو از 

قیمت گذاری معاف شود. 
اگر کاهش قیمت در بازار 

اتفاق نیفتاد روش دیگری 
را برای قیمت گذاری اجرا 

کنند. 

اقتصاد3
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خبرخبر
خوبخوب

ــر راه و شهرسازی گفت: آخــریــن تصمیم  مــعــاون وزی
درباره تمدید مهلت نام نویسی وام ودیعه مسکن شنبه 
در ستاد ملی مقابله با کرونا اعــام می شود.محمود 
محمودزاده افزود: پس از اعام نهایی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، تاریخ دقیق آن را اطاع رسانی خواهیم کرد تا 
متقاضیانی که هنوز نام نویسی نکرده اند از این فرصت 

برای دریافت وام ودیعه مسکن استفاده کنند.
محمودزاده گفت: بر اساس مصوبه قبلی ستاد ملی مقابله 
با کرونا موعد مقرر برای نام نویسی وام ودیعه مسکن تا 
پایان شهریور اعام شده بود اما پیشتر پیشنهادی برای 
تمدید این مهلت به ستاد مقابله با کرونا ارسال کردیم 
که ایــن پیشنهاد در کــارگــروه تخصصی ستاد بررسی 

شده و شنبه در دستور کار قرار می گیرد. معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افــزود: احتمال تمدید 
ثبت نام وام ودیعه مسکن توسط ستاد ملی مقابله با کرونا 
با در نظر گرفتن همه ماحظات وجــود دارد.وی دربــاره 
مهلت تمدید نام نویسی ودیعه مسکن تأکید کرد: تاریخ 

دقیق آن را پس از اعام رسمی ستاد اعام می کنیم. 

 پیشنهاد تمدید 
 نام نویسی ودیعه مسکن 
در ستاد ملی مقابله با کرونا

 قیمت  
خودرو

   سمندLX)ساده(۱400
245.000.000تـومـان

   رنوتندرپالساتوماتیک
462.000.000تـومـان

   پژو۲0۶تیپ۲)ساده(۱400
251.000.000تـومـان

   سایپا۱۳۱
137.000.000تـومـان

LXرانا   
240.000.000تـومـان

GLX405پژو   
227.000.000تـومـان

ــرا طوسی   مشخص  زه
نبودن زمــان بازگشایی مــدارس، 
تغییر رفتار مصرف کننده به دلیل 
آنــایــن شــدن کــاس هــا و سلب 
قدرت خرید مردم به دلیل تورم 
که منجر به قناعت پیشگی در 
خرید نوشت افزار شــده، معادالت تولیدکنندگان 
نوشت افزار را چه در تولید و چه در فــروش به هم 

ریخته است.
با ادامه وضعیت کرونایی کشور و نامشخص بودن 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید فعاالن 
اقتصادی با کمترین ظرفیت به کار مشغولند. آن ها 
که سال گذشته هم به دلیل مجازی شدن کاس ها 
و استفاده دانش آموزان از تبلت و گوشی فصل داغ 
فروش نوشت افزار را از دست داده انــد، امسال هم 
کاری جز تکاندن گرد و غبار از اجناس مانده در انبار و 

قفسه های فروشگاه ها از دستشان برنمی آید. 
پیش از کرونا گردش مالی نوشت افزار در کشور ما 
حدود ۶هزار میلیارد تومان در سال بود که 35 درصد 
آن تولید داخلی و ۶5درصــد آن محصوالتی بود که 
از کشورهای چین، هند و ترکیه به کشورمان وارد 
می شد. با وجود اینکه هنوز سهم تولیدات داخل از 
بازار نوشت افزار قابل توجه نیست، اما بیم آن می رود 
که کرونا، تعطیلی مدارس و کسادی بازار با فشار بر 
گرده سرمایه گذاران همین مقدار تولید داخلی را نیز 

متوقف کنند. 

کمکبهتولیدباحمایتمالیاتیوبیمهای◾
ــیــس انــجــمــن صنفی  ــایــب رئ ــدا، ن ــرخـ حــســیــن بـ
نوشت افزار به خبرنگار ما از بروکراسی زاید اداری برای 
تهیه مواد اولیه می گوید که در دوران کرونا حرکت 
تولید را کندتر و کار را برای تولیدکننده طاقت فرساتر 

کرده است.

این تولیدکننده با اشاره به اینکه در شرایطی که 20 
ماه از کرونا می گذرد، تمام تاش تولیدکنندگان در این 
صنف بر این امر متمرکز شده که بتوانند نیروهایشان 
را حفظ کنند می گوید: بسیاری از واحدهای تولیدی 
به خاطر طوالنی شدن تعطیلی مــدارس و کسادی 
بازار یا تعدیل نیرو کرده اند یا در آستانه تعطیلی قرار 
گرفته اند و با وجود چنین وضعیتی مجموعه های 
دولتی نه تنها مساعدتی نمی کنند که حتی وزارت کار 
یک روز تأخیر در واریزی بیمه کارکنان را برنمی تابد 
و وزارت نیرو یک روز تأخیر در پرداخت قبض را با 
قطع برق کارخانه پاسخ می دهد و بقیه نهادها هم در 

رابطه با مطالباتشان چه مالیات باشد چه بیمه هیچ 
اغماضی ندارند.

وی که یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان نوشت افزار 
در کشور است، می گوید: به خاطر کرونا نتوانستیم 
مواد اولیه که ثبت سفارش کردیم را در مدت 11 ماه 
ترخیص کنیم، االن جلو واردات را گرفتند و می گویند 
باید ما به التفاوت آن را بپردازید که با توجه به تفاوت 
ارز نیمایی با آزاد رقم بزرگی می شود. درخواست 
کردیم مهلت رفع تعهد ارزی را تمدید کنند که پس 
از مدت ها نامه نگاری آخــرش به اینجا رسید که 
می توانیم نامه بنویسیم با شما مساعدت کنند، در 

صورتی که بانک عامل می گوید بانک مرکزی باید 
مستقیم و با جزئیات بنویسد که درباره این شرکت 
به مدت مشخص مثاً چهار ماه مهلت ارزی را تمدید 
کنید که چنین کاری را عماً انجام نمی دهند و بانک 

عامل زیر بار این مسئولیت نمی رود. 

معافیتنوشتافزارازمالیاتبرارزشافزوده◾
نایب رئیس انجمن صنفی نوشت افزار می گوید: 
سال هاست تاش کردیم بتوانیم همان طور که دفتر از 
مالیات بر ارزش افزوده معاف است، این مالیات را برای 
نوشت افزار نیز حذف کنیم ولی هیچ مساعدتی نشد. 
گفتیم تولیدکنندگان توانسته اند با تولید محصول 
کیفی و مطابق با استاندارد ایران و اروپا پاسخگوی 
نیاز داخل باشند و جلو واردات و خروج ارز از کشور 
را بگیرند، دست کم با عنایت به این مهم معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده را به تولیدکنندگان نوشت افزار 

بدهید که قبول نکردند.
ــدواری از ایــنــکــه بـــا انــجــام  ــ ــی ــ بـــرخـــدا بـــا اظـــهـــار ام
واکسیناسیون در آبان ماه شاهد بازگشایی مدارس 
و تحرکی هر چند اندک در بازار نوشت افزار باشیم 
می افزاید: متأسفانه در حالی که تولیدکننده با انواع 
موانع از ورود مواد اولیه در گمرک تا پرداخت انواع 
مطالبات نهادهای بیمه ای و مالیاتی در مسیر تولید 
روبــه روســت و تمام فرایند تولیدش را زیــر ذره بین 
نهادهای نظارتی انجام می دهد، اما کاالهای وارداتی 
قاچاق و بی کیفیت بدون هر گونه مشکلی در بازار 

جوالن می دهند.

سرمایهتولیدکنندگاننوشتافزاربرنمیگردد◾
آن طور که صادق قلمکاری، تولیدکننده نوشت افزار 
ــاهـــش مـــصـــرف نـــوشـــت افـــزار،  نــیــز مـــی گـــویـــد کـ
تولیدکنندگان را تحت فشار قــرار داده و سرمایه 

تولیدکنندگان برنمی گردد.

وی با اشاره به اینکه تهیه مواد اولیه، کاغذ و مواردی 
که در صحافی استفاده می شود به دلیل تحریم ها 
و افزایش نرخ سخت شده است، می افزاید: از یک 
طرف تولیدکننده مواد اولیه را نقدی می خرد و نیاز 
دارد جنسش را بفروشد تا بتواند سرمایه اش را 
برگرداند، از سوی دیگر مصرف در کشور کاهش 
پیدا کــرده و خــریــداران مایل هستند بــا شرایط 
خــاص پــرداخــت و طــوالنــی مــدت مــحــصــوالت را 

خریداری کنند.
وی می افزاید: در اینجا تولیدکننده برای بازگشت پول 
به چرخه تولید با مشکل روبه رو می شود و از جایی که 
هنوز تورم کنترل نشده این امکان وجود دارد پولی که 
بابت فروش محصوالت در ماه های آینده به دست 
می آید بــرای خرید مــواد اولیه جدید کفاف ندهد، 
چنین چالش هایی تولید را غیر قابل پیش بینی کرده 

و دست و پای ما را بسته است.

فعالیتخطوطتولیدبا۲0درصدظرفیت◾
فرزانیان، رئیس اتحادیه نوشت افزار تهران با اشاره به 
کاهش 70 درصدی فروش در این صنف می گوید: در 
مدت دو سال اخیر واحدهای صنفی و تولیدکنندگان 
با 20 تا 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت بوده اند و 
اغلب واحدهای تولیدی کارکنان خود را تعدیل و یا 
شیفت کاری خود را کم کرده اند با این حال تاکنون 
هیچ حمایت بیمه ای، مالیاتی و بانکی از این صنف 
صورت نگرفته است و اگر در این زمینه فکری نشود، 

ریزش شدیدی در این بخش خواهیم داشت.
ــزار پـــروانـــه صنفی  وی مــی گــویــد: در تــهــران 2 هــ
نوشت افزار و حدود 5 هزار واحد صنفی کتاب فروشی 
داریــم. در کل کشور نیز تقریباً 25 تا 30 هزار واحد 
صنفی در حــال فعالیت هستند امــا در دو سال 
گذشته هیچ توجهی به این واحدها نشد و بسیاری 

از این واحدها مجبور به تغییر شغل شدند.

 تغییر سبک آموزش، لوازم التحریری هارا در آستانه ورشکستگی قرار داده است
برای رونق اقتصاد این صنف چه باید کرد؟

گردوغبار روی بازار نوشت افزار

برگ س���بز س���واری س���ایپا تیپSX  131 مدل 90 
رنگ س���فید روغنی ش���ماره موت���ور : 4480515 و 
شماره شاسی : S1412290046161 به شماره پالک 
انتظام���ی 87 ای���ران 925 د 32 به مالکیت مریم 
صفی لو کد ملی 4285733961 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
58
82

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی  وبرگ س���بز  نوع س���واری سیستم 
پ���ژو تیپ206 مدل 1383 ش���ماره پالک 89 ایران  
574د11  ش���ماره موتور 10FSS14896509 شماره 
شاسی  83657781نام مالک داود معالی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ف
,1
40
58
70

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی  پ���ژو آریان206 
مدل 1389 رنگ س���فید- روغنی به ش���ماره انتظامی 
815م99 ای���ران 10  ش���ماره موت���ور 13389012534 
ب���ه   NAAP41FD4AJ289585 شاس���ی ش���ماره  و 
مالکیت صدیقه حاجی پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
40
58
62

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند م���ادر )کمپانی( اتومبیل س���واری پ���ژو 206 
هاچ بک مدل 1384 به ش���ماره شهربانی 558 ط 
 10FSS15168144 26 ایران 62 به ش���ماره موت���ور
ب���ه  متعل���ق   19831978 شاس���ی  ش���ماره  و 
زه���را پیش���داد ب���ه ش���ماره مل���ی 2092423169 
مفق���ود ش���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط اس���ت.

ف
,1
40
58
98

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی س���واری MVM م���دل  1396 
ب���ه ش���ماره شاس���ی  روغن���ی  رن���گ س���فید  ب���ه 
ب���ه ش���ماره موت���ور   NATFBAMD8H1055431
MVM477FJAH 066624 به شماره پالک انتظامی 75  
476 ج 43 به مالکیت سمیه سعیدی شورابعلیا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط میباش���د.

ف
,1
40
58
81

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودوری س���واری ه���اچ ب���ک 
انتظام���ی  ب���ه ش���ماره  م���دل 1397   207I تی���پ
 : شاس���ی  ش���ماره  و   48 ب   567 ای���ران   75
موت���ور  ش���ماره  و    NAAR13FE9JJ654640
177B0025908 متعلق به آقای حسین نورمندی 
پور مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
58
95

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ه ب���رگ س���ند موتورس���یكلت هن���دا ب���ه 
ش���ماره  پالك ٧٧٦-١٧٧٥١ و ش���ماره موتور 
شاس���ی  ش���ماره  و   ٠١٢٥N٣N٠٢٢٨٠٢
N٣N١٢٥T٩٥٧٥٤٥٢ مفق���ود و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
58
65

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی خ���ودروی  پژو آریان م���دل 1389 رنگ 
خاکستری-متالیک به شماره انتظامی 113ی91 ایران 
12  ش���ماره موتور 13389012187 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP41FDXAJ289381 ب���ه مالکیت رعنا رمضان 
نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
58
03

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شركت قند تربت حـیدریه

آگهی مناقصه
شـركت قند تربـت حـیدریه در نظـر دارد از طریق برگـزاری مناقصه عمومی 

نسبت به خرید  یكدستگاه سانتریفوژ 1750 كیلویی Batch پخت1 اقدام نماید. متقاضیان 
محترم میتوانند از روز پنجشـنبه مورخ1400,07,01 با مراجعه به امور بازرگانی شركت یا 
از طریق سایت اینترنتی www.torbatsugar.com این شركت فرمهای مربوطه را دریافت 
و پیشـنهادات كتبی خود را در پاكت دربسـته تا پایان وقت اداری روز یك شـنبه مورخ 
1400,07,18 به دبیرخانه اداری شـركت تحویل و جهت اطالعات بیشتر به سایت شركت 

مراجعه نمایند.
جلسـه بازگشـائی پاكت ها در سـاعت 10صبح روز دوشـنبه مورخ 1400,07,19 در محل 
شـركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضی باید  5 درصدمبلغ پیشنهادی خود را به شماره 
حساب شبای IR  200170000000209182357007نزد بانك ملی بنام  شركت قند تربت 

حیدریه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واریز نماید.
شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .

ف
14
05
87
5

ف
14
05
89
7

ش���هرداری قوچان در نظر دارد به اس���تناد مصوبه ش���ماره 4775/ش مورخ 99/10/30  ش���ورای اسالمی شهر قوچان و بر اساس 
ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/4/12 با اصالحات بعدی، نسبت به واگذاری مکان مناسب جهت نصب دستگاه 
ترامپولی���ن و ی���ورو بانجی ترامپولین، موتور ش���ارژی و قلعه بادی به مدت 3 س���ال بصورت فصلی به ش���رح ذیل، بصورت اجاره 
اقدام نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت فرم شرکت در مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 5000091163000017  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ اجاره )ریال(آدرسردیف
2.650.0003.970.000پارک نشاط- ترامپولین1
2.650.0003.970.000پارک نشاط- یوروبانجی ترامپولین2
2.650.0003.970.000پارک شهید فهمیده- پیست موتور سواری3
3.500.0005.250.000پارک نشاط- پیست ماشین شارژی4
2.750.0004.125.000پیست موتور سواری5
4.400.0006.600.000پارک نشاط - سرسره بادی6
1.500.0002.250.000پارک نشاط- نصب حوضچه جهت  استقرار قایق آبی7

آگهی تجدید مزایده - نوبت اول

زمان انتشار در سایت: ساعت 8  مورخ 1400/6/31  لغایت 
ساعت 14 مورخ  1400/7/28

مهلت دریافت اس��ناد مزایده: ساعت 8 مورخ 1400/7/8  
لغایت ساعت 13 مورخ  1400/7/17

مهلت ارائه پیش��نهاد :   از س��اعت 8 تاری��خ 1400/7/18 
لغایت ساعت 14 مورخ 1400/7/28

تاریخ بازدید: س��اعت 8 مورخ  1400/6/31  لغایت ساعت 
14  مورخ  1400/7/28

آخری��ن مهلت ارس��ال پیش��نهاد قیمت: س��اعت 14 مورخ 
1400/7/28

زمان بازگشایی: ساعت 8  مورخ  1400/7/29
زمان اعالم برنده: ساعت 10 مورخ  1400/8/1

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
ت��دارکات  س��امانه  طری��ق  از  صرف��ا  مزای��ده  برگ��زاری 
الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
ش��امل خرید و دریاف��ت اس��ناد مزایده،پرداخت تضمین 

ش��رکت در مزای��ده و دریاف��ت اس��ناد مزایده،پرداخ��ت 
تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع 
از وضعی��ت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکانپذیر می باشد.
کلیه اطالعات ش��امل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره مکان 
م��ورد نظ��ر در برد اع��الن عمومی س��امانه مزای��ده، قابل 

مشاهده، بررسی و انتخاب  می باشد.
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام
 و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با ش��ماره های ذیل 

تماس حاصل نمایید:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها ، در سایت سامانه 
www.setadiran.ir بخش"ثب��ت نام/پروفایل مزایده گر" 

وجود دارد.
شماره تماس جهت کسب اطالعات مربوطه: 05147217300        

                                                                                                              
روابط عمومی شهرداری قوچان                                                                                                       

به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1398.12.10 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
صورته��ای مالی منته��ی به1398.9.30مورد تصویب 
قرار گرفت. موسس��ه حسابرسی و خدمات مدیریت 
آویژه ارقام امین به شناس��ه مل��ی14004883592 
به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی 
پیام محاسب ایرانیان به شناسه ملی 14007466000 
به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 

1399.9.30 انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثب��ت اس��ناد و ام��الک اس��تان خراس��ان 
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )1197412(

آگهی تغییرات شرکت افق معدن 
تابران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

44901 و شناسه ملی 10380610315
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جلسه فوق در تاریخ 1400/07/12 ساعت 10:00 صبح 
واقع در بلوار ابوذر غفاری، نبش ابوذر غفاری 38، 
دعوت  سهام  صاحبان  کلیه  از  و  برگزار   338 پالک 
بهم  حضور  جلسه  در  مقرر  ساعت  رأس  میشود 

رسانند.
دستور جلسه :

• انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه
مدیره تصفیه 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت نخستین الکترونیک توس )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 11843



   انتشار اشعار 
اهل بیتی »احد 
ده بزرگی« 
در »خوشه 
خورشید«  
احد ده بزرگی از 
شاعران پیشکسوت 
شعر آیینی از چاپ 
مجموعه اشعار 
اهل بیتی خود 
خبر داد. وی گفت: 
»خوشه خورشید« 
شامل اشعار اهل 
بیتی بنده است که در 
سال های متمادی 
سروده شده است.

ده بزرگی درباره 
قالب اشعار و 
موضوعات هم 
بیان کرد: موضوع 
سروده ها و مضامین 
متفاوت است به 
نوعی از توحید تا 
امام زمان)عج( را 
شامل می شود. 

یاد خــیــلــی هــا مــی گــویــنــد  ◾
حسین منزوی در غزلسرایی 
نه فقط در میان معاصران بلکه 
در مقایسه با شاعران قرن های 
گذشته هم موفق بــوده است. 
نظر شما در این باره چیست؟  

مـــن  نــظــر شــخــصــی خــــودم را عـــرض می کنم 
کــه ممکن اســت خیلی ها بــا آن مــوافــق باشند 
یــا نباشند. مــن از نوجوانی کــه بــا غــزل ایشان 
آشنا شــدم، در محیط کوچک زنــجــان بــودم و 
ــدازه  فکر مــی کــردم مــنــزوی شــاعــری اســت در ان
شهر خــودم امــا بعد دیــدم که نــه، او بــزرگ تــر از 
این هاست. اکنون در این موقعیتی که ایستاده ام 
با توجه به اینکه شعر تمام افـــرادی که پس از 
نیما غــزل نوشته اند را خــوانــده ام می گویم که 
حسین منزوی به طــور کلی و به طــور میانگین 
حتماً بهترین غزلسرای پس از نیماست. چون در 
شعر طبیعتاً مثل ورزش نمی شود پلکان گذاشت 
و رتبه یــک، دو و سه را خیلی دقیق مشخص 
ــرد. ممکن اســت یــک نفر از منظری بررسی  ک
کند و بگوید این شاعر از این منظر بهتر است. 
در این هیچ تردیدی نیست. من حاال که چهل 
و چند ساله ام و آن طبع و هیجان ها و عالقه های 
نوجوانی ام کمتر شده و باز هم با اشتیاق شعر 
می خوانم در این هیچ تردیدی ندارم که می توان 
به راحتی گفت منزوی در غزلسرایی حتی در چند 
قرن گذشته چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی 
تا دوره صائب و بیدل همتایی نداشته است. 
آن هم چون سیاق غزلشان فرق می کرده وگرنه 
شاید اگر بخواهیم آنجا هم بررسی کنیم و خیلی 
جزئی نگرتر باشیم باز هم منزوی از بسیاری از 
شاعران جلوتر می ایستد. اما به نظر من به دالیل 
متعددی دست کم در چند سده گذشته منزوی 
مهم ترین غزلسرایی است که شعر فارسی به 

خودش دیده است.

 به نظر شما چرا شعر منزوی آن طور که باید،  ◾
هم در میان عامه مردم و هم حتی بخشی از اهالی 

ادبیات شناخته نشده و محبوب نیست؟ 
 به طور کلی متأسفانه برای اینکه یک شاعر یا 
هنرمند به اندازه هنرش یا حتی بیش از آن دیده 
شود باید به یکی از جریان های قــدرت متصل 
باشد. منظورم از قدرت الزاماً حکومت یا دولت 
یا این ها نیست. یکی از این جریان ها می تواند 
جریانی بــاشــد کــه دولـــت پشتیبانی می کند. 
جریان های قدرت فرهنگی خیلی متنوع تر است. 
دو اتفاق خیلی مهم در زندگی حسین منزوی 
می افتد: یکی اینکه ایشان تقریباً از سال 50 که 
نخستین مجموعه شعرش منتشر می شود، تا 
مجموعه بعدی که آن هم با شرایط سختی در 
سال 69 و بعدی را در سال 73 در یک نشر خیلی 
گمنام منتشر می کند، شناخته شده نیست. 
تقریباً در اواخر دهه 70 است که مجموعه هایش 
کم کم منتشر می شود، آن هم نه با نشرهایی که 
شناخته شده و پرفروش هستند، با نشری که 
غیر از کتاب منزوی اصــالً کتاب مؤثری نــدارد و 
این منزوی است که قرار است آن نشر و آن کتاب 
را پیش ببرد! یعنی این اتفاق بسیار دیر برای 
منزوی رخ می دهد. منزوی سال 82 فوت می کند؛ 

در چند سال آخر عمرش و زمانی که دیگر پنجاه 
و چند ساله است تازه شعرش شناخته می شود. 
ایــن را بگذارید کنار اینکه به هر حــال پیش از 
انقالب هم مطبوعات روشنفکری داشته ایم 
که این ها خودشان بلندگوهای برخی از شاعران 
خاص بوده اند، بلندگوهای شاعران خاصی که 
وابسته به آن حزب بوده اند یا در گروه های خاصی 
فعالیت می کرده اند و مثالً وابسته به حزب توده یا 
احزاب مختلف بوده اند. اتفاقاً پس از انقالب هم 
دوباره همسو با جریانی که دولت داشته است  
طبیعتاً بعضی شاعران را حمایت می کرده اما 
حسین منزوی همیشه از این حلقه ها بیرون بود 
و شعرش در حاشیه قرار می گرفت. خود ایشان 
یک جمله ای دارد که »هیچ  وقت شاعر گله ای و 
فله ای نباش« و چون به این اعتقاد داشت سمت 
هیچ گروه و نحله ای را نگرفت و عمالً باید خودش 

گلیم خودش را از آب بیرون می کشید.
به همین دلیل هیچ  وقت هیچ نشریه ای، هیچ 
طیفی، هیچ گروهی و هیچ جــرگــه ای تبلیغش 
را نــکــرد. اگــر هــم حسین مــنــزوی اکــنــون بــه این 
انــدازه دیــده شــده، این را مدیون فضای مجازی 
اســت. مدیون نسل جوان تر اســت که در دهه 
80 با وبالگ ها سبب شدند شعر منزوی دیده 
شود. البته اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 که آقای 
بهمنی کنگره های شعر و قصه بندرعباس را برگزار 
و منزوی را دعوت کرد، منجر به آشنایی چهره به 
چهره شاعران نسل ما با منزوی شد ولی عمالً 
آشنایی با شعر منزوی موقعی اتفاق افتاد که 
وبالگ ها به وجود آمدند. در وبالگ ها برای اینکه 

چه شعری منتشر بشود شخص شاعر و ذوق 
شاعر بود که تصمیم می گرفت این غزل از منزوی 
را بگذارد و برای مخاطبش ارائه کند. در نتیجه 
شعر منزوی به صورت ناگهانی مورد توجه قرار 
گرفت. عمالً فضای مجازی مستقل از طیف های 
قدرت فرهنگی بود که منزوی را کم کم برکشید و 
باالتر آورد و واقعیت این است که هنوز هم همان 
دو یا چند گروه نمی خواهند حسین منزوی را به 
طور کامل بپذیرند. برایش دست می زنند اما باز 
ترجیح می دهند بلندگویش نباشند و درباره اش 

خیلی جدی حرف نزنند.

ــانــی، سبکی و  ◾ ــر بخواهید چند ویــژگــی زب اگ
محتوایی و مضمون پردازی و نگاه حسین منزوی 
به زندگی، عشق و مضامین مختلف را بیان کنید، 
چه ویژگی هایی هستند و چه آورده ای می تواند برای 

شعر امروز ما داشته باشد؟  
یکی از مهم ترین ویژگی های غــزل منزوی این 
ــزل مــتــعــادلــی مــی ســرود.  ــت کــه بــســیــار غـ اسـ
غزل های او در قیاس با دیگران نمره میانگین 
خوبی می گیرد. به این معنا که مثالً شعر شهریار 
از نظر عاطفه شعر خیلی محکمی اســت ولی 
از نظر زبان ممکن است شما خیلی جاها با آن 
دچار مسئله بشوید، شعر سایه از نظر پرداخت 
زبان شعر خیلی محکم است اما از نظر نوگرایی 
در غزل ممکن است گاهی احساس کنید نکته 
وجود دارد، شعر نیستانی بسیار نوآور است اما 
از نظر زبان دچار نقص هایی است. همه شاعران 
هم نسلش یا هم دوره ها و قبل و بعد از منزوی 

غزلشان مزیت ها و نکته هایی دارد. حسین 
منزوی ممکن است از نظر تک تک این ویژگی ها 
از این آدم ها برتر نباشد. مثالً نوآورتر از نیستانی 
نباشد، عاطفه مندتر از شهریار نباشد، زبان آورتر 
از سایه نباشد ولــی در نهایت شعرش دارای 
معدلی است که ایراد مهمی هم ندارد. یعنی از 
همه این ها یک بهره ای گرفته است و شاید این 
هم نشأت گرفته از هوشش باشد. یعنی شهریار 
را خوانده، سایه را خوانده، نیستانی را خوانده، 
همه این ها را خوانده و میانگینی از همه این ها 

گرفته است.  
مسئله بــعــدی ایـــن اســـت کــه حسین منزوی 
غزلسرای بسيار نوآوری است. شاعر امروز است 
بدون اینکه به امــروزی بودن تظاهر کند. یعنی 
شما وقتی شعر عاشقانه اش را می خوانی و او مثالً 
می گوید: »زن جوان غزل با رديف آمده بود«، یا 
مثالً »تو از معابد مشرق  زمین عظيم تری«، هر 
کــدام از آن هــا را که می خوانی شما تردیدی در 
این نخواهید داشــت که شاعر این شعر حتماً 
در همين دهه ها زندگی می کرده است. چون از 
نظر نگاه، زبان و عاطفه هیچ کدام از این غزل ها 

نمی تواند متعلق به زمان مثالً مشروطه باشد.  
شعر منزوی یک نکته دیگر هم دارد و آن این 
اســت کــه بــا وجــود بـــه روز بــودن تبرج در کــارش 
نمی بینی. دقیقاً برعکس شاعران هم نسل من 
و حتی پس از من که سعی می کنند به روی شما 
بیاورند که خیلی نوآور هستند. ذات شعر ذاتی 
امروزی است و شما وقتی می خوانی این حس را 

به صورت کامل از آن می گیری.  
ویژگی دیگر او که در شاعران امروز دیده نمی شود، 
شناختی است که منزوی نسبت به غزل گذشته 
ــان و  ــ دارد و دقــیــقــاً همین مــوجــب شـــده در زب
جهان بینی و همه این ها موفق باشد. منزوی وقتی 
می خواسته یک غزل کالسیک بنویسد نوشته 
»زان باده پر کن ساغرم کز وی سحر سر می ز ند / 
خورشید در خمخانه اش هر روز ساغر می زند«. 
وقتی هم می خواسته غزل نو بگوید، نوشته »دلم 
گرفته برايت، زبان ساده عشق است / سلیس و 
ساده بگویم دلم گرفته برایت!« و شما می بینید 
که از پس همه شان هم برآمده است. چون وقت 
گذاشته و شعر خوانده است. این مسئله به نظر من 
تبدیل به نقطه ضعف شعر امروز ما شده است؛ 
یعنی دور شدن از زبان و رفتن به سمت مضمون. 

منزوی دقيقاً با زبان ور می رود و نوآوری می کند. 
 بگذارید خاطره ای هم نقل کنم و بحث را به پایان 
برسانم. من وقتی زنجان زندگی مــی کــردم، در 
جغرافیای آنجا آن شعر منزوی را می خواندم که 
می گوید: »چه شب بدی است امشب که ستاره 
سو ندارد / گل کاغذی است شب بو که بهار و بو 
ندارد«. بعدها که برای زندگی به هرمزگان رفتم 
دیــدم یکسری گل در محل کــارم هست که در 
گرمای بندرعباس همیشه هستند و هیچ عطر 
خاصی هم نــدارنــد. بعد گفتم اســم ایــن گل ها 
چیست؟ گفتند گل کاغذی! آنجا فهمیدم که 
منزوی حتی به این گل هم توجه داشته و اصالً 
ــرای همین گــل نوشته بــوده  شاید آن شعر را ب
است. می خواهم بگویم یکی از رموز موفقیت و 
تعالی منزوی توجه جدی اش به زبان بوده و ما هم 

امروز نیازمند این توجه هستیم.

 گفت وگو با »غالمرضا طریقی« 
در سالروز تولد زنده یاد حسین منزوی  

غزلسرایی بی همتا اما در انزوا 

خبرخبر
روزروز

ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی افتتاح شد  نقد و بررسی کتاب »زندگی، افکار و رباعیات خیام نیشابوری« 
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه، ششم مهر 
از ساعت ۱۱ صبح به نقد و بررسی این کتاب اختصاص 
دارد. این کتاب هم متن کامل رباعیات منسوب به خیام 
را دربردارد و هم تحقیق و تأمل صاحبنظران درباره زندگی 
و افکار او را. کتاب خیام نیشابوری کتابی مفصل درباره  
زندگی، آثــار و افکار حکیم خیام نیشابوری اســت که 

توسط انتشارات نیلوفر به بازار کتاب آمده است. حسین 
دانش و رضا توفیق این کتاب را تألیف کرده اند و مسعود 
جعفری جزی تدوین و تصحیح آن را انجام داده است که 
همگی این افراد در نشست حضور دارند.  عالقه مندان 
می توانند این نشست را از اینستاگرام مرکز فرهنگی 

شهر کتاب به نشانی  ketabofarhangپیگیری کنند.

ششمین نمایشگاه لــبــاس عــاشــورایــی روز گذشته در 
فرهنگستان هنر  افتتاح شد. این رویداد با شعار »سیاه پوش 
گشت فلک از برای حسین)ع(« تا سوم مهرماه همه روزه 
از ساعت ۱0 الی ۱7 در فرهنگستان هنر به نشانی تهران، 
تقاطع خیابان ولیعصر)عج( و طالقانی میزبان عالقه مندان 
خــواهــد بـــود. ششمین نمایشگاه لباس عــاشــورایــی در 

بخش های طراحی و دوخت لباس اجتماع بانوان، چادر، 
پوشش سر، طراحی و دوخت لباس مردانه، طراحی پارچه، 
مجموعه سازی، تصویرسازی و مقاله نویسی برپا شده 
است. بیش از ۱00 اثر در این دوره از نمایشگاه پس از داوری 
اولیه به نمایش درآمــده انــد و در آیین اختتامیه رویــداد، 

اسامی برگزیدگان هر بخش اعالم خواهد شد.  

   جواد شیخ االسالمی      امروز پنجشنبه سالروز تولد 
یکی از شاخص ترین و بزرگ ترین غزلسرایان معاصر، استاد 
حسین منزوی است. شاعری که تا روزهای آخر زندگی که 
چندان هم طولی نکشید همه را در بهت و حیرت فرو برد و با 

درد و غربت و البته با مناعت طبعی مثال زدنی زندگی کرد، اما 

نوری که با دستان ناتوان و فقیر خودش به گوشه های شعر و 
زبان فارسی و امکانات شعر معاصر تاباند موجب شد خیلی ها 

خودشان را در آن روشنایی تابناک پیدا کنند و در وادی شعر 
اندک اندک گام بردارند. بسیاری از غزل های او توسط 

خوانندگان مشهوری نظیر: علیرضا افتخاری، همایون 

شجریان، محمد نوری و... خوانده شده  است. 
 به بهانه سالروز تولد حسین منزوی با غالمرضا طریقی، 

یکی از شاگردان و عالقه مندان او به صحبت نشستیم و درباره 
زوایای شعر و شخصیت حسین منزوی صحبت کردیم. این 

گفت وگو را می خوانید. 

 حکایت دلبستگی  شفیعی کدکنی 
به استاد آواز  ایران در سالروز تولدش

حافظ موسیقی
امــروز یک مهر سالروز تولد استاد محمدرضا 
شجریان است. در این روز بد نیست نقل قولی 
از استاد شفیعی کدکنی درباره شجریان بیاوریم 
تا در این مجال اندک ادای دینی کنیم به هر دوی 

این بزرگواران که زاده مهر ماه هستند.  
دست روزگار چنان چرخید که روز خاکسپاری 
استاد آواز با روز تولد استاد ادبیات )۱7مهر( 

همزمان شد و این تناقضی عجیب است.
محمدرضا شفیعی کدکنی شاعر و ادیبی است 
که با وجــود نوسرایی، دلبستگی شدیدی به 
میراث کهن فارسی دارد و می توان تأثیراتی از 
شاعران پیشین زبان فارسی را در اشعار او یافت. 
از میان شاعران گذشته، حافظ بــرای کدکنی 
جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که می توان او را 
شیفته حافظ دانست. نمی شود کسی دلداده 
حافظ باشد اما زبان و موسیقی بیان اشعار او را 
ستایش نکند. محمدرضا شجریان با ساختن 
تصنیفاتی از اشعار حافظ خود را سخت در دل 

کدکنی جا کرده بود.
ارادت شفیعی کدکنی به استاد آواز ایــران در 
حدی است که جایگاه وی در موسیقی را جایگاه 

حافظ در ادبیات فارسی می داند. 
پاسخ دکتر شفیعی کدکنی به پرسش شاگردش 
که دربــاره استاد محمدرضا شجریان پرسیده 
بود، گواه این مطلب است: »حق و حد خودم 
ــاد شــجــریــان صحبت  ــاره اســت ــ نــمــی دانــم دربـ
کنم، چون من در موسیقی شنونده مبتدی و 
بی فرهنگی هستم و شجریان در موسیقی، 

جایگاه حافظ در شعر را دارد«.
با وجود اینکه کدکنی خود را در حد و اندازه ای 
ندانسته اســت که دربــاره موسیقی شجریان 
اظهار نظر کند اما به خوبی در راستای روشن 
ــرده اســت. استاد  ساختن جایگاه او تــالش ک
ادبــیــات ایــران در سخنرانی دیگر خــود چنین 
به ستایش شجریان پرداخته بــود: »حنجره 
شجریان معجزه می کند. ما قــدر شجریان را 
ندانستیم. یک نابغه در مملکت ما در حوزه 
ــوان بــا اطمینان  آواز پــیــدا شــده اســت و مــی ت
گفت میراث موسیقایی شجریان برابر میراث 

موسیقایی تمام خوانندگان است«. 
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و هنر فرهنگ 

غالمرضا طریقی
شاعر و منتقد

کارت خودرو س���واری پژو پارس مدل 1388 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره موتور 12488202761 و 
و   NAAN01CA2AE667378 شاس���ی  ش���ماره 
ش���ماره انتظامی 539 ه 46 ای���ران 12 به مالکیت 
عل���ی تش���کری مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
, 1
40
59
00

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز س���واری پراید جی.تی.ایکس.آی 
مدل1384 شماره پالک ایران42-798ن77 
ش���ماره موتور 01303884 ش���ماره شاس���ی 
S1412284661499 ب���ه ن���ام فاطمه صابونی 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
58
99

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری سیستم پیکان  تیپ 1600i مدل 
1383 ب���ه  رنگ س���فید- روغنی به ش���ماره موتور 
11283061239 و  شماره شاسی  83439014 به

به شماره پالک 54 -892 م 29 مفقود گردیده واز 
درجه اعتبار ساقط می گردد. 

ف
,1
40
58
79

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز نوع سواری سیس���تم ریو تیپ ال اس 
1500 ن���ام مال���ك: مه���دی اکبری ش���ماره موتور : 

NAS61002261112769 1011204 شماره شاسی
ش���ماره پ���الك :10 ای���ران 441 و 95 م���دل 1385 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 1
40
59
02

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت پیشتاز موتور 
مدل 1391 رنگ آبی به شماره انتظامی 767/88562 
شاس���ی  ش���ماره  و   NEG1121117 موت���ور  ش���ماره 
NEG***125W9100549 به مالکیت حسین شریفی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ر
14
05
86
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز کامیون باری چوبی سیستم  بنز  
رنگ  سبز روغنی مدل 1362 به شماره انتظامی 
31 _ 977 ع 62 و ش���ماره موتور 10082015 
و ش���ماره شاس���ی 5504646827 مفق���ود 
گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ف
,1
40
58
96

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل س���ند،برگ سبز و کارت موتور سیکلت. پیشتاز 
توس تیپcj125 مدل 1389 رنگ قرمز و به شماره موتور
 NEJ***125a8910898 و ش���ماره تنه nej1079619
و ش���ماره پ���الک762،91918 بن���ام اق���ای حس���نعلی 
خس���روی عبدل ابادی به ش���ماره ملی 6519832499 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ف
,1
40
58
68

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مج���وز فعالی���ت دفت���ر مهندس���ی طراح���ی 
ساختمان ش���ماره 180 به شماره 48806 به 
مدیریت اق���ای غالمرضا صادق���ی فاضل در 
تاری���خ 1399،11،15 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ح
, 1
40
58
04

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1400.05.02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی 
خرم نژاد به ش��ماره ملی 0063151898 به نمایندگی از ش��رکت کاوندگان قش��م )سهامی خاص( با 
شناس��ه ملی 10861504332 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ش��رکت برای باقی مانده مدت 
تصدی انتخاب گردید کلیه اس��ناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها، س��فته ها و اقامه 
هرگونه دعوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص در مراجع قضایی با داشتن کلیه اختیارات )از جمله 
و ن��ه محدود به حق دف��اع، انصراف، مصالحه، تعیین وکیل یا داور، فرجام خواه��ی و ... در دعاوی 
مطروح��ه( با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت و کلیه مکاتبات عادی با 
امض��ای مدی��ر عامل یا یک��ی از اعضای هیئت مدی��ره به همراه مهر ش��رکت معتب��ر خواهد بود. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1197231(

آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره سهامی عام
 به شماره ثبت 549736 و شناسه ملی 10100250643 

,ر
14
05
85
7

ف
, 1
40
58
69
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ماشین  احداث  عظیم  طرح  سه  کلنگ زنی  آیین 
و   ۴ کسیژن  ا کارخانه  عریض،  اسلب  ریخته گری 
با  خوزستان  فوالد  شرکت  برق  مگاواتی   ۵۲۰ نیروگاه 

حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد.
روز  یادشده  آیین  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
ابراهیمی  الله  آیت  دکتر  حضور  با   ۱۴۰۰ شهریور   ۲۸
سردار  اسالمی،  پاسداران  سپاه  اقتصادی  معاون 
ولیعصر  حضرت  سپاه  فرمانده  شاهوار پور  حسن 
و  حسینی  سیدکریم  ایزدپناه،  عبدالله  )عج(، 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  یوسفی  مجتبی 
اقتصادی  معاون  حسن زاده  نورالله  اسالمی،  شورای 
رئیس  نظری  امیرحسین  خوزستان،  استاندار 
ابراهیمی  امین   خوزستان،  استان  صمت  سازمان 
هیات  اعضای  و  رییس  طاهری  رضا  مدیرعامل، 
مسئوالن  از  جمعی  و  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیره 

لشکری و کشوری انجام شد.
 

مدیره  هیات  رئیس  طاهری  رضا  مراسم  ابتدای  در 
فوالد  صادرات  با  کشور  ارز  جبران  از  خوزستان  فوالد 
به  توجه  با  و  اخیر  سال های  کرد:  اضافه  و  گفت  سخن 
با  خوزستان  فوالد  کشور،  نفتی  درآمدهای  کاهش 
کشور  ارزآوری  در  کیفیت  با محصوالت  صادرات  انجام 
باالترین  شرکت  این  است.  کرده  ایفاد  بسزایی  نقش 
صنایع  میان  در  را  نیما  سامانه  به  ارز  تزریق  مقدار 
جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  است.  داشته  کشور 
و  حمل  آزاد،  آب های  به  دسترسی  و  خوزستان  استان 
استان  این  انرژی،  حامل های  و  ریلی  و  جاده ای  نقل 
راهبردی  صنایع  در  توسعه  و  سرمایه گذاری  مستعد 
فوالد  در  توسعه  قطار  هیچ گاه  است.  فوالد  مانند 
همواره  مجموعه  این  نمی ایستد؛  حرکت  از  خوزستان 
قرار  خود  فعالیت های  سرلوحه ی  را  آبادانی  و  توسعه 

داده است.
هدف  با  و  اخیر  سال های  در  گفت:  ادامه  در  طاهری 
باالدست  در  مجموعه  این  فوالد،  زنجیره  تکمیل 
تولید  کارخانه  بهره برداری  و  راه اندازی  به  اقدام 
استان  در  سلیمانی  شهید  سردار  گندله  و  کنسانتره 
خراسان رضوی نمود . تولید کارخانه در فاز اول ساالنه 
در  و  است  سال  در  گندله  ُتن  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  دو 
این  راه اندازی  با  می رسد.  ُتن  میلیون  پنج  به  دوم  فاز 
کار  جویای  نیروی   ۵۰۰ و  هزار  اشتغال  زمینه ی  کارخانه 
فراهم شد. تولید ۸۰۰ هزار ُتن گندله در فاز اول کارخانه 
فوالد  موفق  طرح های  دیگر  از  شادگان  فوالد  صنعت 
جوان   ۷۰۰ و  هزار  یک  خوشبختانه  که  است  خوزستان 
بومی در این مجموعه مشغول به کار هستند. فاز دوم 
دو  ظرفیت  با  فوالدسازی  سایت  احداث  کارخانه  این 
توسعه   طرح  سه  این  کار  به  شروع  با  است.  ُتن  میلیون 
تولید،  ُتناژ  افزایش  بر  عالوه  نیز  خوزستان  فوالد  ای 
بومی  کار  جویای  نیروی  هزار  چهار  اشتغال  زمینه ی 

منطقه فراهم می شود.
افزایش  از  خوزستان  فوالد  مدیرعامل  ابراهیمی  امین 
سال  دو  در  فوالدی  شمش  صادرات  درصدی  شصت 
با  خوزستان  فوالد  شرکت  افزود:  و  داد  خبر  گذشته 
کشور  و  استان  نوردی  شرکت های  تامین  اولویت 
درصدی  شصت  رشد  گذشته  سال  دو  در  توانسته 
کشور  فوالد  تولید   ۱۴۰۴ افق  کند.  تجربه  را  صادرات 
میلیون   ۳۶ مقدار  این  از  که  است  تن  میلیون   ۵۵
خود  به  را  صادرات  تن  میلیون   ۱۹ و  داخلی  مصرف  تن 
فوالد  تولید  دهم  رتبه  ایران  است.  داده  اختصاص 
 ۵۵ تولید  به  دستیابی  با  که  دارد،  اختیار  در  را  جهان 
می کند.  خود  آن  از  را  خاورمیانه  اول  رتبه ی  تن  میلیون 
سهم فوالد خوزستان در افق ۱۴۰۴ با تعریف طرح های 
شمش  تن  میلیون   ۱۳ فوالد  زنجیره  تکمیل  و  توسعه 

است.
عریض  اسلب  ریخته گری  ماشین  طرح  ابراهیمی 
دانست  خوزستان  فوالد  توسعه  عطف  نقطه ی  را 
از  یکی  نوردی  شرکت های  شمش  تامین  افزود:  و 
شرکت  مجاورت  است.  خوزستان  فوالد  اصلی  اهداف 
این  نیاز  مورد  اسلب  تامین  لزوم  و  کسین  ا فوالد 
ریخته گری  ماشین  احداث  طرح  شد  باعث  شرکت، 
اجرای  از  پس  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  عریض  اسلب 
ساالنه  شمش،   فعلی  تولید  میزان  بر  عالوه  طرح  کامل 
با  عریض  اسلب  شمش  تن  هزار    ۲۰۰ و  میلیون  یک 
فوالد  شرکت  در  ساختمانی  و  لیاژی  آ فوالد  گریدهای 
حفظ  همچون:  مزایایی  می شود.  تولید  خوزستان 
بین المللی  و  داخل  بازار  در  خوزستان  فوالد  جایگاه 
تنوع  با  اسلب  شمش  تولید  تامین  توان  توجه  با 
بیشتر،  افزوده  ارزش  لیاژی،  آ فوالد  گریدهای  و  ابعاد 
توقف  صورت  در  کنونی  تولید  ظرفیت  سقف  حفظ 
بهینه سازی  منظور  به  ریخته گری  ماشین های  سایر 
اجرای  پیامدهای  خوزستان،  فوالد  برای  تجهیزات 

طرح هستند.
طرح  به  اشاره ای  ادامه  در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 

افزود:  و  کرد  برق  مگاواتی   ۵۲۰ نیروگاه  و   ۴ کسیژن  ا
را  سفنجی  ا آهن  کمیت  و  کیفیت  ن  کسیژ ا یق  تزر
صنعتی  ی  زها گا مین  تا ر  منظو به   . هد می د یش  فزا ا
نه  رخا کا ث  ا حد ا  ، ی سعه ا تو ی  ح ها طر ز  نیا رد  مو
ین  ا ز  آغا هد  شا و  گرفته  ر  قرا یت  لو و ا ر  د  ۴ ن  کسیژ ا
و  رو  یو ن  میلیو  ۲ ۶ ح  طر ی  جرا ا ینه  هز  . هستیم ح  طر
 . ست ا ه  شد پیش بینی  ه  ما  ۳ ۶ ن  آ ی  جرا ا ن  زما ت  مد
ی  ز سا بهینه   ۴ ن  کسیژ ا نه  رخا کا ی  جرا ا ز  ا ف  هد
لید  تو ظرفیت  یش  فزا ا و  سیستم  ی  ر ا ید پا  ، کیفیت
تی  ا و مگا  ۵ ۲ ۰ صی  ختصا ا ه  نیروگا ث  ا حد ا  . ست ا
با   ، د می شو کلنگ زنی  ز  مرو ا که  ست  ا طرحی  یگر  د
بر  ه  و عال ن  آ گرفتن  ر  قرا ر  ا مد ر  د و  ح  طر ین  ا ی  جرا ا
ی  ر ا ید پا  ، برقی ی  یت ها د و محد ن  شد شته  ا برد
به  جه  تو با  ضر  حا ل  حا ر  د  . د می شو تضمین  لید  تو
 ، برقی ی  یت ها د و محد ز  ا شی  نا د  ال فو لید  تو هش  کا
تا  سعه  تو ن  مکا ا با  تی  ا و مگا  ۵ ۲ ۰ ه  نیروگا ث  ا حد ا

. ست ا گرفته  ر  قرا ر  کا ر  ستو د ر  د ت  ا و مگا ر  هزا
سم  مرا ین  ا ر  د ا  یو ا شرکت  مل  یرعا مد تن  فرو یحیی 
به  نسبت  را  ر  کشو ضعیت  و گر  ا  : شت ا د ر  ظها ا
ت  مشکال د  جو و با   ، یم بگیر نظر  ر  د ب  نقال ا یل  ا و ا
م  یا ا ر  د ما   . ست ا ه  د ا د خ  ر معجزه  به  شبیه  ی  چیز
عی  ضا و ا چنین  ر  د  . یم بر می  سر  به  ب  نقال ا م  و د م  گا
ن  زستا خو د  ال فو شرکت  ن  همچو یی  ها شرکت 
ی  د قتصا ا ی  خت ها یرسا ز ن  د نمو هم  فرا ی  برا که 
می  یفا  ا را  یی  بسزا نقش   ، یند نما می  لیت  فعا ر  کشو

. یند نما
ن  یندگا نما مجمع  رئیس  ه  پنا یزد ا له  ا عبد
ر  د هیم  ا بخو گر  ا که  جمله  ین  ا ن  بیا با  ن  زستا خو
ی  ه ا د را ا به  ز  نیا یم  شو منطقه  آمد  سر صنعت 

 : د فزو ا  ، یم ر ا د س  مقد ع  فا د ن  را و د جنس  ز  ا
جبهه  و  ر  کشو می  نظا و  عی  فا د زه  حو ر  د ز  مرو ا
ی  ر جمهو ؛  یم ه ا شد هر  ظا ن  رخشا د  ، مت و مقا
نیا  د رت  قد ی  قطب ها ز  ا یکی  نسته  ا تو می  سال ا
شرکت  سعه  تو ی  ژه ها پرو کلنگ زنی   . بگیرد لقب 
به  را  ل  شتغا ا و  لید  تو یش  فزا ا  ، ن زستا خو د  ال فو
می  حا ن  زستا خو ن  یندگا نما مجمع   . رد ا د ل  نبا د
مسیر  ر  د  . ست ا یع  صنا ن  ال فعا و  ن  صنعتگرا
د  ال فو شرکت  می  حا ل  شتغا ا د  یجا ا و  ر  ا ید پا لید  تو
ن  صنعت گرا و  ن  لیدکنندگا تو یر  سا و  ن  زستا خو

 . هستیم ن  ستا ا
 : گفت مه  ا د ا ر  د ن  زستا خو ن  یندگا نما مجمع  رئیس 
ه  نگا با  کسین  ا د  ال فو بحث  ر  د ن  یندگا نما نظر 
کسین  ا م  سها تملک  ی  برا شی  تال  ، ل شتغا ا و  لید  تو
صحن  ر  د را  ع  ضو مو  . ست ا ن  زستا خو د  ال فو ی  سو ز  ا
ر  د  . می کنیم ح  مطر ر  کا و  صمت  ی  ر زا و با  و  مجلس 
سمت  به  ید  با  ، ل فعا ی  نه ها رخا کا سعه  تو ر  کنا
 . کرد حرکت  نیمه   تعطیل  ی  ه ها بنگا ن  د نمو ل  فعا
ی  ه ها رگا کا ز  ا که  د  می رو ر  نتظا ا ن  زستا خو د  ال فو ز  ا
ر  د ن  نا ا جو لبه  مطا ین  بیشتر  . کند یت  حما چک  کو
لید  تو ظرفیت  یش  فزا ا و  ست  ا ل  شتغا ا ن  زستا خو
 . شد با له  مسا ین  ا ی  گره گشا ند  ا می تو نه ها  رخا کا ر  د
ی  آسیب ها ن  آ ی  ها مد پیا و  جنگ  ز  ا ن  زستا خو
گرفته  ه  ید د نا ت  ثرو بع  منا یع  ز تو ر  د ما  ا  ، ید د ر  بسیا

 . شد
ر  د ز  ا هو ا م  مرد ه  یند نما حسینی  یم  کر سید  مه  ا د ا ر  د
ن  یندگا نما  : شت ا د ر  ظها ا می  سال ا ی  را شو مجلس 
ر  ا ید پا لید  تو و  ل  شتغا ا یی  ح ها طر می  حا مجلس 
ت  ثرو لید  تو بر  ه  و عال ن  زستا خو د  ال فو  . هستند

عی  جتما ا ی  لیت ها مسئو به  عمل  له ی  مقو ر  د  ، ملی
د  می رو ر  نتظا ا  . ست ا پیشرو  نه ،  منا مو ی  کمک ها و 
نی  عمرا ی  لیت ها فعا ز  ا  ، نه منا مو ی  کمک ها ر  کنا ر  د
ر  چها که  شد  گفته  ز  مرو ا ی  ح ها طر ر  د  . یم نشو فل  غا
ر  د د  می رو ر  نتظا ا  . ند می شو ی  رگیر بکا ن  ا جو ر  هزا

 . شد با منطقه  ن  نا ا جو با  یت  لو و ا م ها  ا ستخد ا
ی  لید تو شمش  ی  رصد د د  هفتا ش  فرو حسینی 
را  ی  رد نو ی  شرکت ها به  ن  زستا خو د  ال فو
ر  کا به  ع  شرو با   : د فزو ا و  نست  ا د مسرت بخش 
ل  شتغا ا بر  ه  و عال ن  ستا ا یع  صنا تکمیلی  ی  ح ها طر
به  مر  ا ین  ا  ، ن ستا ا فع  منا مین  تا و  می  بو ن  نا ا جو
ید  با قع  ا و ر  د  . د می شو منجر  ملی  ت  ثرو لید  تو
را  د  ال فو نند  ما ی  هبرد را یع  صنا ی  سعه ا تو ی  ح  ها طر

. گرفت نظر  ر  د ملی  ه  نگا با 
ر  ا ند ستا ا ی  د قتصا ا ن  و معا ه  د حسن زا لله  را نو
ز  گا ره  ا د ا ت  ا تمهید با  رم  ا و مید ا  : گفت ن  زستا خو
ی  برا نی  زمستا ی  یت ها د و محد هد  شا  ، ن ستا ا
ن  زستا خو د  ال فو ن  همچو ی  لید تو ی  شرکت ها

 . شیم نبا
مجلس  رئیسه  ت  هیا عضو  سفی  یو مجتبی 
طره ی  خا و  د  یا شت  ا مید گرا ضمن  می  سال ا ی  را شو
شهید  شش  و  ه  پنجا و  س  مقد ع  فا د ی  ا شهد
ی  رها کشو ر  د  : شت ا د ر  ظها ا ن  زستا خو د  ال فو
  ، رند ا د سترسی  د حل  سا به  که  صنعتی  پیشرفته 
جه  تو با  که  معنا  ین  بد  . ست ا ر  یا  محو ر د  ، د قتصا ا
بزرگ  یع  صنا  ، د زا آ ی  ب ها آ و  حل  سا به  سترسی  د به 
ما  ا  . ند می شو ث  ا حد ا حلی  سا ی  ن ها ستا ا ر  د صنعتی 
حل  سا متر  کیلو  ۸ ۰ ۰ و  ر  هزا و  د بیش  که  ن  رما کشو ر  د
ی  د ال فو ی  ح ها طر خیر  ا ل  سا چند  ر  د نه  سفا متا  ، رد ا د
ی  ن ها ستا ا ر  د تن  ن  میلیو یک  یر  ز ظرفیت  با 
و  یف  تعر هستند  جه  ا مو بی  آ تنش  با  که  ی  مرکز
ه  ن کنند نگرا منظر  و  د ز  ا ع  ضو مو ین  ا  . د می شو جرا  ا
ف  گزا ی  ینه ها هز ی  یگر د و  بی  کم آ ن  بحرا یکی   . ست ا
ی  شرکت ها سمت  به  ی  لید تو ی  شمش ها ل  نتقا ا
و  سی  رشنا کا ه  نگا با  گر  ا  . تی را د صا صد  مقا و  ی  رد نو
ی  د ال فو ی  شرکت ها ث  ا حد ا و  یف  تعر به  ی  ر و آ د سو
ظرفیت  با   ید  جد ی  شرکت ها ی  ز ا ند ه ا را  ، یم ز ا بپرد
ر  شما به  ی  هبرد را ه  شتبا ا تن  ن  میلیو  ۱ ۰ ز  ا کمتر 
ی  ب ها آ و  حل  سا به  سترسی  د با  ن  زستا خو  . ید می آ
یلی  ر و  ی  ه ا د جا حمل و نقل  و  ی  نرژ ا ی  مل ها حا  ، د زا آ
سعه ی  تو ی  ح ها طر یف  تعر ی  برا ن  مکا ین  بهتر

 . ست ا د  ال فو
ن  ستا ا ی  ر فو ز  نیا را  یض  عر ق  ر و سعه  تو سفی  یو
ی  شرکت ها ر  د رزش  ا زنجیره  گر  ا  : د فزو ا و  نست  ا د
ر  د را  ی  د قتصا ا ه  یگا جا د  نشو تکمیل  ی  د ال فو
یت  یر مد ه  نگا ین  ا با   . هیم می د ست  د ز  ا ن  جها
ید  با رزش  ا زنجیره  تکمیل  ف  هد با  کسین  ا د  ال فو
ن  زستا خو سعه  تو  . د شو ه  سپرد ن  زستا خو د  ال فو به 
د  ال فو لید  تو  . کند ا  پید مه  ا د ا مستمر  رت  صو به  ید  با
ن  زستا خو و  ید  می آ ر  شما به  ی  هبرد را لی  محصو
و   ۱ ۴ ۰ ۴ فق  ا  . ست ا سعه  تو ی  برا سب  منا بستر 
گرفتن  نظر  ر  د ن  و بد  ، تن ن  میلیو  ۵ ۵ به  بی  ستیا د
د  ال فو زنجیره  ر  د ثر  مو لیه  و ا د  ا مو و  خت  یرسا ز
یر  ن پذ مکا ا  ، له وگند آهن  سنگ   ، نتره کنتسا  : یعنی

. شت ا د ن  ز ا متو ه  نگا سعه  تو به  ید  با  . نیست
ولی عصر  حضرت  سپاه  فرمانده  شاهوارپور  سردار 
منابع  وجود  با  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  )عج( 
سرشار نفتی، معدنی، تولید فوالد، نورد و پتروشیمی، 
اما  مهیاست.  خوزستان  در  اشتغال  زیرساخت های 
جویای  نیروی  وجود  شاهد  بازهم  شرایطی  چنین  در 
به  نسبت  بیکاری  نرخ  متوسط  بودن  باالتر  و  کار 
ناهنجاری  زمینه ی  بیکاری  هستیم.  استان ها  دیگر 
اجتماعی و ناامنی است. اولویت اول استان خوزستان 
تسریع  با  داریم  انتظار  است.  جوانان  بیکاری  رفع 
جوانان  خوزستان،  فوالد  توسعه ی  طرح های  آغاز  در 
به  عمل  در  خوزستان  فوالد  شوند.  بکارگیری  منطقه 
فعالیت های  است.  سرآمد  اجتماعی  مسئولیت های 
مناطق  کنین  سا به  رسیدگی  و  سیل  کرونا،  دوران 
را  عظیم  مجموعه  این  فعالیت های  عمده  کم برخودار 

تشکیل می دهند. 
مراسم  پایان  از  پس  است،  کی  حا ما  خبرنگار  گزارش 
احداث  عظیم  طرح  سه  کلنگ زنی  آیین  سخنرانی، 
کسیژن  ا کارخانه  عریض،  اسلب  ریخته گری  ماشین 
خوزستان  فوالد  شرکت  برق  مگاواتی   ۵۲۰ نیروگاه  و   ۴
انجام  کشوری  و  لشکری  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با 

شد.
هیمی  برا ا لله  ا یت  آ دکتر  ن  یا پا ر  د  ، ست ا گفتنی 
می  سال ا ب  نقال ا ن  را ا سد پا ه  سپا ی  د قتصا ا ن  و معا
ی  عضا ا  ، مل یرعا مد هیمی  برا ا مین  ا ه  همرا به 
د  ال فو ن  یرا مد و  نین  و معا ز  ا جمعی  و  یره  مد ت  هیا
له  لو شرکت  و  شرکت  ین  ا لید  تو خط  ز  ا ن  زستا خو

. ند کرد ید  زد با ز  ا هو ا ی  ز سا

عظیم طرح  سه  کلنگ زنی  آینی 
شد برگزار  خوزستان  فوالد  شرکت   

نصب ایستگاه 
پایش آلودگی 
هوا در محیط 

شهرستان 
اهواز

دکتر علیرضا مخبر 
دزفولی قائم مقام 

مدیرعامل در امور 
ستادی و مسئولیت 

های اجتماعی در گفت 
و گو با خبرنگار روابط 

عمومی ضمن اعالم این 
خبر، افزود: در اجرای 

مصوبه کارگروه استانی 
لودگی هوای  کاهش آ

اهواز مبنی بر تامین یک 
ایستگاه پایش آلودگی 

هوا از سوی شرکت 
فوالد خوزستان و اهدای 

آن به اداره کل حفاظت 
از محیط زیست 

استان جهت استقرار 
در محیط شهری 

اهواز و پیرو دستور 
مدیرعامل محترم در 

خصوص اجرای این 
مصوبه در چارچوب 

تعهد به مسئولیت 
های اجتماعی شرکت، 

با پیگیری واحد امور 
محیط زیست شرکت 

فوالد خوزستان مراحل 
خرید این ایستگاه طی 

۴ ماه انجام شد.
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شتیبانی 
مستمر 

شرکت فوالد 
خوزستان 

از مراکز 
واکسیناسیون 

فرمانده حوزه بسیج 
کارگری شهید بقایی 

در گفت و گو با خبرنگار 
روابط عمومی اظهار 

داشت: مجموعه حوزه 
بسیج شهید بقایی فوالد 

خوزستان به پیروی از 
فرمایشات رهبر انقالب 

تالش های بسیاری را 
انجام داده تا بتواند در 

مقابله با این بیماری سهم 
به سزایی را داشته باشد.

حمیدرضا توکلی زاده گفت: 
با توجه به شیوع ویروس 

کرونا در کشور و دستور 
مقام معظم رهبری نسبت 

به کنترل این بیماری، 
سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی مانند دیگر 
صحنه های بحرانی کشور 

اقدامات موثری را از سال 
گذشته انجام داد و تمام 

قد در مقابله با کرونا و ارائه 
خدمات به مردم در قالب 

طرح های شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و 

کمک های مومنانه وارد 
میدان شد.



شورای عالی 
انقالب فرهنگی 
نیازمند 
خانه تکانی است

به گزارش ایسنا، 
سعیدرضا عاملی؛ 
دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی با 
اشاره به دوجلسه 
برگزار شده در دوره 
جدید گفت: اعضا و 
ریاست محترم شورا 
بر این باورند شورا 
نیازمند خانه تکانی 
است؛ به این معنا که 
امام خمینی)ره( و 
رهبر معظم انقالب 
مطالباتی را از شورای 
عالی انقالب فرهنگی 
داشتند، اما وضعیت 
موجود با وضعیت 
مطلوب فاصله 
دارد؛ علت این است 
که مصوبات شورا 
ابزارمند نشده اند. 

اعظم طیرانی   روزگاری کسی 
تصور نمی کرد با چشیدن غذا و 
یا ادا و اطــوار درآوردن می شود 
هــم مــعــروف شــد و هــم پــولــدار؛ 
اما حاال صفحات اینستاگرام 
ــت از ویـــدئـــو هـــایـــی که  ــر اســ پـ
ــا بــا حــضــور در رســتــوران هــای  گــردانــنــدگــان آن هـ
الکچری، خوردن غذا های گرانقیمت را به اشتراک 
می گذارند و با تعریف و تمجید از کیفیت و تنوع 
غذاهای این رستوران ها دستمزهای چند میلیونی 

دریافت می کنند. 
به تسترهایی که گاه درآمد 20 تا 120 میلیون تومانی 
به جیب می زنند، اینفلوئنسرهای معروف را هم 
می توان اضافه کرد که اتفاقاً تعدادشان بسیار 
بیشتر از تسترهای غذاست و دنبال کنندگان 
بیشتری از تسترهای غذا دارند و به همان نسبت 
درآمــدی بین 100 تا 200 میلیون تومان در ماه به 
جیب می زنند. درآمدهایی که حتی مالیات آن را 
پرداخت نمی کنند، درحالی که مالیات درآمد اندک 
کــارگــران، معلمان، پرستاران، استادان دانشگاه 
و سایر اقشار جامعه پیش از آنکه حقوقشان 

پرداخت شود از آن ها کسر می شود. 
تبلیغ سبک جدید زندگی اینچنینی و گره خوردن آن 
به زندگی بخش قابل توجهی از مردم جامعه به ویژه 
نوجوانان چه پیامدهایی دارد؟ این پرسشی است که 

کارشناسان در گفت وگو با ما به آن پاسخ گفته اند.

 فالوورها؛ نیروهای کار اینفلوئنسرهای  ◾
فضای مجازی 

علیرضا چابکرو، محقق و پژوهشگر رسانه های 
نوین به ما می گوید: تسترهای غذا یکی از ده ها 
موضوعی است که در فضای مجازی به فرهنگ 

و ریشه های تاریخی و هویتی مان ضربه می زند.
عالوه بر آن ها، اینفلوئنسرها نیز با رفتارهای لوس 

و به باور خود کودکانه و غیرعادی ماهانه بین 100 تا 
200 میلیون تومان درآمد کسب می کنند و صرفاً به 
دلیل اینکه فالوور دارند کمپانی های بزرگ با آن ها 
قــرارداد می بندند، در واقع فالوورها نیروهای کار 

اینفلوئنسرهای فضای مجازی هستند. 
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه تسترهای غذا با 
رفتار خود در فضای مجازی تأثیری منفی بر سبک 
زندگی و عادت های غذایی مردم دارند، می افزاید: 
تسترها و اینفلوئنسرها در فضای مجازی ضمن 
نپرداختن مالیات  و هزینه های گمرک و غیره از 

همه قید و بندها نیز آزادند.
چابکرو با ابــراز تأسف از اینکه نگاه مسئوالن به 
مسائل نرم افزاری نگاهی خشک است، می گوید: 
برخورد با این مهم باید منعطف و توأم با زنجیره ای 
از آموزش هوشمند و هدایت گروه های تولید محتوا 

و همچنین تولید محتواهای متناسب با فرهنگ 
اجتماعی مردم باشد. حل این مسئله با صدور 
بخشنامه ممکن نیست؛ مدیریت فضای مجازی 
و دنیای سایبری به نگاهی دقیق و هوشمندانه نیاز 
دارد در غیر این صورت باید تا دو سال آینده منتظر 
ظهور نسلی از نوجوانان باشیم که همه هویت 
خود را از فضای مجازی گرفته و احساسات بر آن ها 
غالب است؛ نه می توان آن ها را محدود کرد و نه 

می توان با آن ها به مقابله برخاست. 

چرا تسترها و اینفلوئنسرها به وجود می آیند؟ ◾
اصغر مهاجری؛ پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با 
ما می گوید: براساس پژوهش های انجام شده، سه 
عامل موجب پدیدآمدن تسترها، اینفلوئنسرها و 
فالوورها شده است؛ نخستین عامل تغییر سبک 

زندگی و در پی آن کیفیت زندگی است.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به تفاوت سبک 
زندگی با کیفیت زندگی می افزاید: سبک زندگی 
سطحی تر و امروزی تر؛ اما کیفیت زندگی عمیق تر، 
قدیمی تر و علمی تر است و به دلیل اینکه سبک 
زندگی جهانی در مقایسه با چند دهه گذشته 
دچار تغییر شده، کیفیت زندگی نیز تغییر یافته 
است. به عنوان نمونه یکی از سبک های زندگی 
بدن است. مثالً چند دهه گذشته زیبایی را در تپل 
بودن تعریف می کردند و مثالً فرانسوی ها آن هایی 
را که تپل تر بودند زیباتر می دانستند، اما اکنون 
مفهوم زیبایی تغییر پیدا کرده و زیبایی را در مانکن 
بودن می دانند. همین تغییر در سبک بدن منجر 
به تغییر در سبک تغذیه، تغییر در سبک پوشش، 
تغییر در سبک ورزش و غیره شده است. نکته ای 
که باید بدانیم این است فرمان تغییر سبک زندگی 
حاکم بر جهان خــارج از مــرزهــای کشور ماست 
و هرچه بــرای ایجاد سبک زندگی جدید بودجه 

اختصاص دهیم بی فایده است.
وی ادامه می دهد: در دو دهه اخیر سبک زندگی 
حاکم بر جهان تغییر پیدا کرده و خرده سبک ها را 
نیز با خود دگرگون کرده و سبک زندگی در کشور 
ما نیز به تبعیت از سبک زندگی جهانی تغییر 
یافته اســت. امــا عامل دوم که مربوط به داخل 
کشور ما و بسیار نگران کننده اســت، حاکمیت 
ــای مـــادی اســـت. اخــتــالس هــا، رانــت هــا،  ــ ارزش ه
فعالیت شرکت های هرمی و قماربازی ها نشان 
می دهد بخشی از جامعه به دنبال ارزش هــای 
مادی است و به طریقی می خواهد این ارزش ها را 
که پول معرف آن است بدست آورد، اینجاست که 
یکی ابزار آن را اختالس و دیگری تبلیغات از طریق 

تست غذا می داند.
وی با اشاره به اینکه سومین عامل تغییر سبک 
زندگی، جهانی است اما سلبریتی های داخلی 

خیلی زود به آن پی برده اند  می گوید: همه مردم 
جهان و بــه تبع آن هــا ایــرانــیــان متوجه شده اند  
سرمایه فرهنگی مهم ترین سرمایه است چرا که 
قابلیت تبدیل به سایر سرمایه ها از جمله سرمایه 
اقتصادی را دارد. مثل اینکه فــردی همه دارایــی 
خود را صرف خرید تابلویی می کند که عــالوه بر 
آنکه ارزش افزوده دارد، نیازی به پرداخت مالیات 

هم نداشته باشد.

ما چه کنیم؟ ◾
وی با اشاره به پیامدهای تغییر سبک های زندگی 
ادامه می دهد: با تغییر سبک زندگی و حاکمیت 
رســانــه هــای نــویــن، سبک بـــدن، سبک پوشش، 
سبک تغذیه، سبک ورزش و سایر سبک ها حتی 
سبک موسیقی ما نیز تغییر می کند و در واقع 
به واسطه این سونامی تغییر سبک زندگی که با 
محوریت نظام سلطه در جهان رخ داده است، 
جامعه ما نیز متأثر از آن می شود. اما پرسش این 
است آیا در تغییر این سبک زندگی پیامدهای 
منفی وجــود دارد یا خیر که در پاسخ باید گفت 
اگر این تغییر سبک هوشمندانه اجرا شود پیامد 
منفی ندارد. به عنوان نمونه در تغییر سبک بدن، 
اهمیت دادن به تغذیه و ورزش بــرای رسیدن به 
کاهش وزن و سالمت مفید اســت و از ابتال به 
بسیاری از بیماری ها مثل فشار خون باال، دیابت، 
بــیــمــاری هــای قلبی و عــروقــی و غــیــره پیشگیری 
می کند، اما اگر ناقص اجرا شود پیامدهای منفی 

بی شماری به همراه خواهد داشت. 
مهاجری می افزاید: در شرایط فعلی تنها سه راه 
پیش رو داریــم؛ یا یک سبک ایرانی متناسب با 
شرایط و فرهنگ خود تولید کنیم، یا نظام سبک 
زنــدگــی جهانی را بــومــی ســازی کنیم و یــا منتظر 
پیامدهای منفی این سبک در حوزه های مختلف 

از جمله حوزه سالمت باشیم.

درآمد ماهیانه 20  تا 200 میلیونی معاف از مالیات با خوردن غذاهای گران قیمت! 

پای تِسترها در سفره فرهنگ 

ددستچينستچين

اصغر مهاجری
پژوهشگر  اجتماعی

برخی از سلبریتی ها بر اساس بسترهایی که 
در جامعه ایجاد شده یعنی تغییر سبک زندگی، 

حاکم شدن ارزش های مادی و قابلیت تبدیل 
سرمایه های فرهنگی به سایر سرمایه ها متوجه 

شده اند می توانند با استفاده از بستر فضای 

مجازی بر موج رسانه های نوین سوار شوند و 
اینفلوئنس )تأثیرگذاری( کرده و با استفاده از 

تغییر ذائقه فالوورهای خود کسب درآمد کنند. 
قطعًا در این بین هرچه افراد مشهورتر باشند 
موفق تر نیز خواهند بود یعنی هرچه سرمایه 

فرهنگی بیشتری در اختیار داشته باشند 
به همان نسبت می توانند سرمایه اقتصادی 
بیشتری نیز کسب کنند و در واقع به واسطه 

سرمایه فرهنگی که کسب کرده اند، سرمایه های 
اقتصادی خود را توسعه داده و ایمن می کنند. 

WWW.QUDSONLINE.IR

 انحصار در آزمون پزشکی ◾
حسینعلی حــاجــی دلــیــگــانــی، نماینده 
مجلس در گفت و گو با فــارس با اشــاره به 
مقاومت وزارت بهداشت در برابر افزایش 
ظرفیت پذیرش آزمون تخصصی، گفت: نوعی انحصار 
در آزمون پزشکی وجود دارد؛ افراد بسیاری نمی خواهند 
این انحصار شکسته شود. برای رفع این مشکل، کار 

نظارتی در کمیسیون های مرتبط آغاز شده است.

حضوری معنادار پس از 10 سال ◾
ــر اسبق آمـــوزش و  محمود فرشیدی، وزی
ــارس نوشت:  پـــرورش در یــادداشــتــی در ف
حـــضـــور مـــعـــنـــادار دکـــتـــر رئـــیـــســـی در 
شورای عالی آمــوزش  و پــرورش پس از 10 سال غیبت 
رؤسای جمهور گذشته، حکایت از آن دارد که ایشان در 
مقایسه با گذشتگان نگاهی متفاوت و باوری جدی به 

نهاد تعلیم و تربیت دارد. 

رنج از حقوق 3 میلیونی نومعلمان ◾
ــزارش تــســنــیــم، عــلــیــرضــا کــاظــمــی،  ــ بـــه گـ
سرپرست وزارت آمــوزش و پــرورش درباره 
حقوق 3 میلیونی نومعلمان گفت: نکته 
درستی است و ما هم از این موضوع رنج می بریم. البته 
تالش های زیادی در دوره های مختلف صورت گرفته تا 
ترمیم شود ولی به دلیل فشار تورم، این فاصله ها بیشتر 

هم شده است.

کلیپ تجمع در مرز شلمچه آرشیوی است ◾
به گــزارش مهر، احمد محمدی فــر، دبیر 
ستاد مــرکــزی اربعین حسینی بــا تأکید 
بر اینکه هیچ گزارشی از حضور مــردم در 
مرزهای چهارگانه کشور شامل شلمچه، مهران، چذابه 
و خسروی وجود نــدارد؛ گفت: کلیپ منتشر شده در 
فضای مجازی آرشیوی است و مردم عزیز تحت هیچ 

شرایطی به سمت مرزها حرکت نکنند.

جامعه

پنجشنبه ۱ مهر ۱400    ۱6 صفر ۱443   ۲3 سپتامبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9630
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"آب سرمایه زندگی است"

آگهی فراخوان تامین مالی )تجدید(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

میزان تسهیالت صالحیت مورد نیازموضوع
)میلیارد ریال(

زمانبندی تامین 
مبلغ برآورد اجرامدت اجرامحل اجراتسهیالت

)میلیارد ریال(
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه عالوه بر 

ضمانتنامه بند5 فراخوان )میلیون ریال(
تامین مالی و اجرای بخشی از طرح شبکه آبیاری و زهکشی هراز با 

مشخصات اعالمی در اسناد مناقصه )تجدید(
پیمانکار دارای رتبه یک رشته آبیاری 

4،900و زهکشی ، تامین کننده مالی
به مدت دو سال در 

2،650 براساس 2 سالآملاقساط ماهانه
43،400فهرست بها پایه 1400

تامین مالی و خرید و تحویل لوله های فوالدی مورد نیاز بخشی از طرح 
آبرسانی به شهرهای بابل, بابلسر..... وشهرهای گروه الف با مشخصات 

اعالمی در اسناد مناقصه  )تجدید(

تامین کننده تجهیزات 
2،880و تامین کننده مالی

به مدت یک سال در 
اقساط ماهانه

شهرهای بابل, 
بابلسر..... وشهرهای 

گروه الف
2،880 براساس 1 سال

45،700فهرست بها پایه 1400

تامین مالی برای پیمانهای در حال اجرای سد هراز و راه جایگزین با 
---آمل4 قسط 6 ماهه7،500تامین کننده مالیمشخصات اعالمی در اسناد مناقصه  )تجدید(

نوبت دوم

1-در صورتی که تامین کننده مالی پیمانکار اجرا باشد صورت وضعیت کارکرد وی به عنوان آورده تسهیالت مالی خواهد بود . 
2-نح��وه  بازپرداخ��ت  : اص��ل و ف��رع تس��هیالت دریافتی ب��ا دوره تنفس 6 ماهه بعد از پرداخت آخرین قس��ط تس��هیالت و طی مدت 4 س��ال در اقس��اط 3 ماه��ه بازپرداخت                         

خواهد گردید.
3-تضمین بازپرداخت : اصل و سود تسهیالت مالی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد .

4-محاسبه سود دریافت و بازپرداخت تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن می باشد.
5-تامین کننده مالی می بایس��ت نرخ س��ود مورد انتظار خود را اعالم نموده و اس��نادی دال بر توانایی تامین مالی تعهد ش��ده مندرج در اس��ناد که مورد قبول دستگاه اجرایی 

باشد ارائه نماید.
تبصره : بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی با ارائه مجوز مذکور نیازی به ارائه مستندات توانایی مالی ندارند تامین کنندگان مالی ملزم به ارائه ضمانتنامه 
بانکی برابر یک درصد کل مبلغ تس��هیالت مورد نیاز مطابق پیوس��ت ش��ماره 2 آئین نامه مربوطه می باشند که در صورت اس��تنکاف پیشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد به نفع 

آب منطقه ای مازندران ضبط خواهد شد. این ضمانتنامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد. همچنین در پروژه های اجرایی سایر ضمانتنامه های مربوط به اجرای پروژه 
اخذ خواهد شد.

6-آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 18  عصر روز شنبه مورخ 1400/07/24 می باشد تنها پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه( 
عالوه بر فایل الکترونیکی، می بایست به صورت فیزیکی به دبیرخانه محرمانه شرکت آب منطقه ای مازندران به آدرس مازندران کیلومتر 3 جاده ساری- قایمشهر کد پستی 

98643-48148  )دفتر حراست ( تحویل گردد .
7-پاکتها ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/07/25 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهندگان  در جلسه افتتاح پیشنهاد آزاد است .

8-انتخاب برنده مناقصه بر اساس ماده 10 آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه شماره 
69454 ت 50913 ه مورخ 93/6/20 و قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

9-مدت اعتبار پیشنهادات 180 روز است.

ش��رکت س��هامی آب منطقه ای مازندران در نظر دارد جهت تامین منابع مالی و اجرای 
پروژه های بش��رح ذیل بر اس��اس قانون برگ��زاری مناقصات و آئین نام��ه اجرایی ماده 
واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت مصوبه شماره 69454 ت 50913 ه مورخ 93/6/20 و  مجوز شماره 80668 مورخ 

1400/2/26 و شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به روش یک مرحله ای از واجدین 
شرایط دعوت به عمل آورد که جهت دریافت اسناد تامین مالی از تاریخ 1400/06/31 
لغایت 1400/07/10 تا ساعت 18 عصر به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

مراجعه نماید .

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم نصرت بارحم قازقان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 15 سهم از 160 سهم ششدانگ )15 سیر 
مشاع از 160 سیر مشاع )معادل 4 سهم( از 5 سهم و 17 سیر و نیم مشاع از مدار 32 سهم ششدانگ( یک قطعه زمین 
به شماره پالک صفر فرعی از 174 اصلی بخش 12 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 7169 دفتر 49 صفحه 382 
بنام خانم نصرت بارحم قازقان ثبت و سند به شماره چاپی 505507 ب 91 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد....  لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 837  آ1405891

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی دعوت از مالکین مجاورین 
احتراماً نظر باینکه آقای ایلیا آقاسی زاده بموجب شیوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از این 
اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 10 فرعی از 10- اصلی واقع در بخش 6 مشهد اراضی 
طرقبه بدون طول ابعاد و مس��احت می باش��د و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و 
نقشه بردار برای روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه قانون در 
محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور 
دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر اینصورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند 

مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 843 آ1405889
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره 140060308308000061 مورخ 05/16/ 1400 هیات/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی سربیشه حوزه ثبت ملک سربیشه  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای س��ید حسین میر کاظمی مود فرزند سید حاجی بشماره شناسنامه 21 صادره از حوزه 3 
بیرجند راجع7 س��هم مش��اع از 9 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2189/60مترمربع 
پالک 1355- فرعی از 1156- اصلی ش��هر مود بخش 2 سربیشه خریداری و انتقال قهری از مالک رسمی مرحوم 
آقای سید حاجی میرکاظمی مود فرزند سید حسین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405894
تاریخ انتشار نوبت اول:  پنجشنبه 1400/07/01              تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/07/17                         

محمدحسین مصلحی-رییس اداره ثبت و اسناد شهرستان سربیشه

آگهی
بدین وسیله به ورثه مرحوم مرحوم امیر ربانی مقدم:

- زه��را ربان��ی مقدم نام پ��در: امید تاریخ تولد: 1399/09/19 ش��ماره ملی: 0982569521 ش��ماره شناس��نامه: 
0982569521- فاطم��ه دهدار نام پدر: رمضان تاریخ تولد: 1340/06/02 ش��ماره ملی: 0933838808 ش��ماره 
شناس��نامه: 2623 ابالغ می ش��ود که خانم- محبوبه عاقل نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1365/09/25 شماره ملی: 
0946090114 شماره شناسنامه: 8783 جهت وصول هشتاد و پنج عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج 
در- سند ازدواج: شماره سند: 11650، تاریخ سند: 1396/05/14، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 53 
و طالق ش��ماره 34 شهر مشهد استان خراس��ان رضوی علیه مورثین مرحوم امیر ربانی مقدم اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالس��ه 9908794 در این اداره تش��کیل شده ولی ابالغ ثنا نگردید، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
الزم به ذکر است در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، برابر صورتجلسه مورخ 1400/3/10 مأمور اجرا خودروی 
س��واری 12- 423 ت 44 مرحوم امیر ربانی مقدم به ش��رح تصویر صورتجلس��ه پیوس��ت بازداشت و طبق نظریه 
کارش��ناس رس��می/ارزیاب جمعاً به مبلغ 450/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال 
معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتش��ار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج 
از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف 838  آ1405883

ریاست محترم اداره اجرای اسناد ذمه- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای جعفر رمضان زاده برابر وکالتنامه شماره 201665 مورخ 1399/10/14 دفترخانه 47 مشهد بوکالت 
از طرف آقا و خانم سیدحسن ذبیحی و حشمت سادات ذبیحی باستناد دو برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت دو خمس مشاع 
از ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک باقیمانده 25 فرعی از 370 اصلی بخش چهار مشهد که متعلق به نامبرده 
میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره 
ثبت 4097 دفتر 32 صفحه 350 بنام حسن رضاپور مزدگیر نسبت به دو خمس مشاع از ششدانگ ثبت و سند به 
شماره چاپی 290220 صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 25694 مورخ 1386/05/04 دفتر 76 مشهد یک 
خمس آن به غیر منتقل که س��ند جداگانه صادر گردیده س��پس برابر اسناد قطعی 32012 مورخ 1388/05/06 و 
36990 مورخ 1390/02/22 دفتر 76 مشهد مقدار باقیمانده )یک خمس( به سید حسن و حشمت سادات ذبیحی 
بالمناصفه منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد... لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، 

مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند 
مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 839 آ1405884
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

 ))آگهی ابالغ اخطاریه افراز((
احتراماً چون آقای سهیل آقا طباطبایی یزدی برابر درخواست شماره 4764- 1400/6/17 تقاضای افراز سهمی خود 
از شش��دانگ پالک 138 فرعی از 228 اصلی بخش 9 مش��هد را از این اداره نموده و برحسب اظهار متقاضی وارده 
بشماره 1498- 1400/6/28 به مالکین مشاعی دسترسی ندارد و همچنین با عنایت به اختیارات از ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد الزم االجراء با انتشار آگهی افراز به کلیه مالکین مشاعی پالک فوق اعم از حقیقی و حقوقی یا قائم 
مقام قانونی آنها و مجاورین و نیز کلیه کسانی که خود را در اراضی مذکور ذینفع میدانند ابالغ میگردد. که عملیات 
افراز )نقش��ه برداری( در روز ش��نبه تاریخ 1400/7/10 رأس ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک انجام خواهد شد. 
مقتضی است مالکین مشاعی و سایر خواندگان در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند بدیهی است عدم حضور 
آنان مانع از انجام افراز نخواهد شد. نتیجه افراز پس از اتمام عملیات متعاقباً آگهی خواهد شد. م.الف 840 آ1405885

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

))آگهی ابالغ اخطاریه افراز((
احتراماً چون آقای سهیل آقا طباطبایی یزدی برابر درخواست شماره 4764- 1400/6/17 تقاضای افراز سهمی خود 
از ششدانگ پالک 8939 و 8940 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد را از این اداره نموده و بر حسب اظهار متقاضی 
وارده بشماره 1516 و 1517- 1400/6/29 به مالکین مشاعی دسترسی ندارد و همچنین با عنایت به اختیارات از ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد الزم االجراء با انتشار آگهی افراز به کلیه مالکین مشاعی پالک فوق اعم از حقیقی و 
حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها و مجاورین و نیز کلیه کسانی که خود را در اراضی مذکور ذینفع می دانند ابالغ میگردد. 
که عملیات افراز )نقشه برداری( در روز شنبه تاریخ 1400/7/10 رأس ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک انجام خواهد 
شد. مقتضی است مالکین مشاعی و سایر خواندگان در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند. بدیهی است عدم حضور 
آنان مانع از انجام افراز نخواهد شد. نتیجه افراز پس از اتمام عملیات متعاقباً آگهی خواهد شد. م.الف 841 آ1405886

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای علی اکبر رخش ماه پور طبق وکالت نامه 229835 مورخ 1400/6/27 دفتر 11 مشهد به وکالت از 
طرف خانم بی بی مهین کورمی و به استناد 2 برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 11 مشهد 
نس��بت به شش��دانگ اعیان پالک ثبتی 35288 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده است ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل شماره دفتر 1762 صفحه 269 
بنام نامبرده ثبت و یک جلد سند به شماره 151825 صادره شده، لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 

نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 842 آ1405887

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدجواد غالمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره 140060308308000060 مورخ 05/16/ 1400 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی سربیشه حوزه ثبت ملک سربیشه  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای س��ید حس��ین میرکاظمی مود فرزند سید حاجی بشماره شناسنامه 21 صادره از حوزه 3 
بیرجند راجع7 سهم مشاع از 9 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3148 مترمربع پالک 
695- فرعی از 1156- اصلی شهر مود بخش 2 سربیشه خریداری و انتقال قهری از مالک رسمی مرحوم آقای سید 
حاجی میرکاظمی مود فرزند سید حسین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405892
تاریخ انتشار نوبت اول:  پنجشنبه 1400/07/01               تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/07/17                         
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره 140060308308000069 مورخ 06/03/ 1400 هیاتسدوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی سربیشه حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای س��ید حس��ین میرکاظمی مود فرزند سید حاجی بشماره شناسنامه 21 صادره از حوزه 3 
بیرجند راجع به 7 سهم مشاع از 9 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3606/64 مترمربع 
پالک 783فرعی از 1156- اصلی شهر مود بخش 2 سربیشه خریداری و انتقال قهری از مالک رسمی مرحوم آقای 
سید حاجی میرکاظمی مود فرزند سید حسین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405893
.تاریخ انتشار نوبت اول:  پنجشنبه 1400/07/01  تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/07/17                         
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شکایت 
فرشاد احمدزاده

 از پرسپولیس
 فرشاد احمدزاده، 
وینگر تیم فوتبال 
سپاهان که سابقه 

بازی در پرسپولیس 
را دارد، به دلیل عدم 

دریافت مطالباتش از 
سرخپوشان پایتخت 

شکایت کرد.
احمدزاده پس از 

اینکه با باشگاه 
پرسپولیس برای 

دریافت مطالباتش به 
توافق نرسید از این 

باشگاه به فدراسیون 
فوتبال شکایت کرد. 
مبلغ طلب احمدزاده 
از پرسپولیس حدود 
400 میلیون تومان 

است.

در  حاشيه

حاشیه های 
استقالل 

در دبی
 تمامی ندارد

بدنساز و دروازه بان 
تیم استقالل  را که به 
دلیل کرونا 3 هفته در 

دبی قرنطینه بودند 
از هتل بیرون کردند. 

این در حالی است 
که به گفته بدنساز 
استقاللی ها کسی 

مسئولیت مالی حضور 
این دو عضو کادرفنی 
در هتل را قبول نکرده 
بود.آن ها حتی بلیت 

برگشت هم نداشتند. 
با این حال باشگاه 

استقالل در بیانیه ای 
این مشکالت را حاصل 
ناهماهنگی های بوجود 

آمده خواند و نوشت 
این هزینه ها برای 

باشگاه عددی نیست.!

خبرخبر
روزروز

  امیر قلعه نویی
سرمربی گل گهر با انتشار یک 

استوری و تأکید روی پالک یک 
رزمنده کپشنی را در پایین این تصویر 

منتشر کرد و نوشت: »شهدا را به یاد 
بسپاریم نه به خاک«.

  خامس رودریگز
بازیکن سابق رئال از اورتون به الریان 
پیوسته و همبازی شجاع خلیل زاده 
شده است. تست پزشکی این بازیکن 
هم به پایان رسیده و او به زودی در 

تمرینات حاضر می شود.

  برونسویک 
رئیس جمهور 60 ساله سورینام، در 

ترکیب اینتر مونگوتاپو برابر المپیا در 
چارچوب مسابقات کونکاکاف به میدان 
رفت تا لقب مسن ترین بازیکن حاضر در 

مسابقات کونکاکاف به او تعلق بگیرد. 

 سینا حسینی  
 کـــنـــفـــدراســـیـــون 
فوتبال آسیا آخرین 
رده بــنــدی برترین 
لــیــگ هــای آســیــا را 
اعالم کرد که فوتبال 
باشگاهی ایـــران با افــزایــش امتیازات 
خود قطر را پشت سر گذاشت و به رتبه 
چهارم آسیا و دوم منطقه غرب صعود 
کرد و بعد از لیگ های ژاپن، کره جنوبی و 

عربستان قرار گرفت.
ــا پــیــش از ایـــن عــربــســتــان و قــطــر در  ت
منطقه غرب از ایــران باالتر بودند و به 
همین دلیل سهمیه بیشتری در لیگ 
قهرمانان آسیا داشتند که با ادامه این 
روند سهمیه ایران از ۲+۲ به 1+3 افزایش 
خواهد یافت و تیم های ایرانی بیشتری 
می توانند به طور مستقیم در مرحله 

گروهی حاضر شوند.
البته سهمیه بندی فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا انجام شده و با تداوم 
رده بـــنـــدی کــنــونــی در فــصــول آیــنــده 
ــران به سه  از جمله ۲۰۲3، سهمیه ای
سهمیه مستقیم در مرحله گروهی 
و یـــک سهمیه در مــرحــلــه پــلــی آف 

)مقدماتی( افزایش می یابد.
افزایش امتیازات فوتبال باشگاهی ایران 

به علت موفقیت های اخیر نمایندگان 
ــران در لیگ قهرمانان آسیا نسبت  ای
به فصول گذشته اســت؛ به طــوری که 
در فصل جــاری لیگ قهرمانان آسیا، 
سه تیم ایرانی به مرحله حذفی صعود 
کردند اما تمام تیم های قطری در دور 
گروهی حذف شدند.همچنین دو نایب 
قهرمانی پرسپولیس در ســه فصل 
گذشته نیز بر افزایش چشمگیر رتبه 
ایران از جایگاه هفتم تا چهارم آسیا در 

چند سال اخیر تأثیر گذاشته است.
البته فوتبال ایران در دوره گذشته لیگ 
قهرمانان آسیا نیز توانست از ورودی 
1+3 استفاده کند، به این علت که یکی 
از کشورهای حاضر در مرحله پلی اف 
انصراف داد به همین دلیل استقالل 
به عنوان تیم سوم لیگ برتر به شکل 
مستقیم صعود کرد و تیم فوالد با انجام 
یک بازی در مرحله پلی اف به دور بعد 

راه پیدا کرد.
ایران در سال ۲۰۲1 چهار نماینده یعنی 
فوالد، پرسپولیس، استقالل و تراکتور 
را در لیگ قهرمانان آسیا داشت. فوالد 
در همان مرحله گروهی حذف شد اما 
تراکتور، پرسپولیس و استقالل راهی 
مرحله یک هشتم نهایی شدند. از میان 
نمایندگان ایران، این تنها پرسپولیس 

بود که توانست جواز حضور در مرحله 
یک چهارم را بدست بیاورد و دو تیم 
دیــگــر در یــک هشتم نــهــایــی حــذف 
شدند. مجموع امتیازات نمایندگان 
ایران در سال جاری باعث شده است تا 
 AFC کشورمان در رده بندی باشگاهی
به امتیاز 13.1 برسد. اگر پرسپولیس 
بتواند با شکست رقبای خود تا فینال 
آسیا پیش برود، امتیاز کشورمان باالتر 

هم خواهد رفت.

موفقیت پرسپولیس به سود فوتبال  ◾
باشگاهی

حاال اما پیش بینی می شود با توجه به 
مدل امتیاز دهی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به کشورهای دارای نماینده در 
رقــابــت هــای لیگ قــهــرمــانــان شانس 
افزایش امتیاز فوتبال ایران وجود دارد، 
به شرط اینکه پرسپولیس با توجه به 
حضور مجددش در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا بتواند از سد الهالل عبور 
کند و پس از آن با برنده دیدار الوصل و 
الوحده نیز بازی کند و چنانچه موفق به 
راهیابی مجدد به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا شود می توان شاهد افزایش امتیاز 
ــاره فوتبال باشگاهی در رده بندی  دوب

آسیا باشیم.

ایران در رده چهارم باشگاه های آسیا

پرسپولیس سهمیه ایران را 
افزایش داد

ضدحمله

مهدوی کیا و مأموریت 
صعود به المپیک 

مهدی مهدوی کیا حاال در قامت سرمربی تیم امید 
دوباره به عرصه ملی بازگشته و این بار مأموریت 

صعود به المپیک را پیش روی خود می بیند.
مهدوی کیا در ایــن سال ها با تأسیس آکادمی 
کیا و همچنین حضور روی نیمکت تیم های پایه 
هامبورگ، چهره ای از یک مربی عالقه مند به رده 
سنی نوجوانان، جوانان و امید را معرفی کرده که 
تالش می کند تا آموزش های روز دنیا را فرا بگیرد   و 
در اختیار استعدادهای ایرانی قرار دهد. حاال او در 
حالی به عنوان سرمربی تیم امید معرفی شده که 
انتظارات بسیار زیادی را پیش روی خود می بیند.

ــران از المپیک 1۹۷۶ مونترال بدین سو هرگز  ای
نتوانسته راهی این مسابقات شود تا این هدف در 
کنار قهرمانی جام ملت های آسیا، به بزرگ ترین 
طلسم فوتبال ایــران در چهار دهه اخیر تبدیل 
شود. اگرچه برای رسیدن به این دو هدف، شاید 
نیازمندی های بسیاری باشد که در این دوره دیده 
نشده اما با حضور مهدی مهدوی کیا و نسلی که 
تجربه بازی در سطح اول فوتبال ایران و حتی بعضاً 
آسیا را داشته، طرفداران را امیدوار نگه داشته 
است. مهدوی کیا با تجربه بیش از یک دهه بازی 
در بوندس لیگا و دو بار حضور در جام جهانی و 
سال ها درخشش در فوتبال ایــران، در حالی این 
مأموریت سخت و سنگین را پذیرفته که در اولین 
تجربه سرمربیگری در داخل ایران نیازمند حمایتی 
همه جانبه از سوی مسئوالن و افکار عمومی است 
و شاید اغــراق نباشد که اگر بگوییم با حضور او 
توجه ها به تیم المپیک در حد تیم بزرگساالن باال 

رفته است.

ممنوعیت فعالیت فوتبالی

محرومیت سنگین مجیدی 
توسط کمیته اخالق 

فرهاد مجیدی، سرمربی تیم استقالل تهران به 
پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم 
شده است. مجیدی از هرگونه فعالیت در حوزه 
فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه 
منع شده است و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
فعالیت وی را صرفاً پس از اجرای حکم و با اخذ 

تاییدیه از کمیته اخالق امکانپذیر خوانده است.
در این حکم علت این محرومیت و زمــان دقیق 

پایان آن ذکر نشده است.
باشگاه استقالل در خصوص دالیل صدور این 
رأی و در پاسخ به شایعات در بیانیه ای که کانال 
رسمی آبی پوشان صادر کرده، مدعی شد: »دلیل 
رأی صـــادره در خصوص آقــای مجیدی، عدم 
پرداخت جریمه صادر شده به دلیل اظهارات 
ــر وقت  ایشان در خصوص آذری جهرمی وزی

ارتباطات است.«
امــا آذری جهرمی نیز بــا انتشار یــک استوری 
اینستاگرامی اعـــالم کـــرد: »هــیــچ شکایتی از 

مجیدی انجام نداده است!«.

با عبور از مسی

»رونالدو « پردرآمدترین 
بازیکن دنیا

کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی، با پیوستن 
به منچستریونایتد موفق شد از لیونل مسی 
سبقت گرفته و لقب پردرآمدترین بازیکن سال را 
بر اساس اعالم نشریه فوربس به خود اختصاص 
دهد.انتظار می رود که درآمد این بازیکن در فصل 
۲۲-۲۰۲1 پیش از کسر مالیات مبلغی در حدود 
1۲5 میلیون دالر باشد که ۷۰ میلیون دالر آن به 

دستمزد و پاداش دریافتی از یونایتد برمی گردد.
درهمین حــال، لیونل مسی با 11۰ میلیون دالر 
درست پشت سر رونالدو قرار دارد و نیمار و کیلیان 
امباپه، هم تیمی های جدید این بازیکن در پاری 
سن ژرمن، رده سوم و چهارم را به خود اختصاص 
داده اند که هر کدام ۹5 و 43 میلیون دالر دریافت 

می کنند.
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پرسپولیس و سپاهان به مصاف هم می روند  ◾
تیم فوتبال پرسپولیس برای آمادگی بیشتر جهت حضور 
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قرار است 
سه دیدار تدارکاتی پیش از اعزام به عربستان برگزار کند. 
در همین راســتــا طبق هماهنگی های انــجــام شــده، تیم 
پرسپولیس در تاریخ 1۶ مهر ماه در دیــداری تدارکاتی به 
مصاف سپاهان خواهد رفــت. پرسپولیسی ها در تالش 

هستند تا این مسابقه در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

۳ ایرانی نامزد بهترین لژیونر هفته فوتبال آسیا  ◾
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( نامزدهای عنوان 
بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال آسیا را اعــالم کرد که 
نام های مهدی طارمی، کریم انصاری فرد و اللهیار صیادمنش 
هم در میان گزینه ها دیده می شود. تاکه هیرو تومیاسو الدور 
شومورودوف، عدی دباغ ، هوانگ اوی جو ،عزیز بهیچ ، شخبوز 
عمروفو باسل جرادی سایر نامزدهای عنوان بهترین لژیونر 

هفته گذشته فوتبال آسیا محسوب می شوند.

زمان قرعه کشی لیگ برتر فوتبال اعالم شد ◾
زمان قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فوتبال فصل 14۰1-
14۰۰ اعــالم شــد.  به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایــران، 
قرعه کشی لیگ برتر فصل آینده روز شنبه 1۰ مهر با حضور 
مسئوالن سازمان لیگ فوتبال ایران و یک نماینده از هر 
باشگاه لیگ برتری و رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار 
می شود.  مکان و ساعت برگزاری این قرعه کشی متعاقباَ 

اعالم خواهد شد.

حضور رحمتی در نفت مسجد سلیمان منتفی شد  ◾
ظاهراً مذاکرات بین مهدی رحمتی و مسئوالن باشگاه نفت 
مسجد سلیمان حاصلی نداشته و طرفین توافقی نکرده اند 
تا یکی از نمایندگان فوتبال خوزستان همچنان بدون 
سرمربی بماند. باید دید تکلیف سرمربی نفت مسجد 
سلیمان در روزهای آینده چه خواهد شد. پیش از رحمتی 
محمود فکری و سیروس پور موسوی نیز با این باشگاه توافق 

کرده بودند که کارشان به سرانجام نرسید.

حمیدرضا خداشناس   تیم ملی فوتسال ایران از ساعت 1۸ روز جمعه 
در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتسال به مصاف تیم ازبکستان 
می رود.مرحله گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲1 فوتسال در حالی به 
پایان رسید که تیم ملی ایران به عنوان تیم دوم گروه F پس از آرژانتین راهی 
مرحله یک هشتم نهایی شد. ایران در این مرحله برابر صربستان و آمریکا 
به پیروزی رسید و برابر آرژانتین شکست خورد تا در مرحله یک هشتم با 
ازبکستان دیدار کند. هرچند ازبک ها از نظر امتیاز و تفاضل گل»بدترین« 
تیم از بین 1۶ تیم صعود کننده بودند، اما تیمی هستند که به طور پیوسته 
پیشرفت کرده و با  1۸ بازی خیلی خوب برای آمادگی راهی جام جهانی 
شدند. آن ها با ایران، ونزوئال، آرژانتین و پرتغال بازی کردند و در تورنمنت 
تایلند حضور یافتند. ازبکستان حتی در اسپانیا اردو زده بود. ازبک ها 
بسیار باهوش هستند و در مراحل انتقالی و نوع بازی می توانند مرگبار 
باشند. ازبکستان یک تیم تاکتیک پذیر است و روی ضربات ایستگاهی 
خوب کار می کنند. طبق آمار اما تیم ملی ما چه در بازی های رسمی و چه در 
بازی های دوستانه همیشه مقابل این تیم به برتری رسیده و همین موضوع 

از نظر روانی وزنه را به سمت مردان ناظم الشریعه سنگین می کند.

ادامه غیبت طیبی ◾
در بازی فردا غایب بزرگ همچنان حسین طیبی است. کادر فنی تیم ملی با 
مشورت کمیته پزشکی طیبی را در حالی به جام جهانی اعزام کرد که انتظار 
می رفت این بازیکن از مراحل حذفی و با پشت سر گذاشتن مصدومیت 
به تیم اضافه شود. با این حال بررسی های پزشکی نشان می دهد طیبی به 

دیدار با ازبکستان هم نمی رسد.
مهدی جاوید دیگر بازیکن تیم ملی است که در سه دیدار گذشته با وجود 
مصدومیت ، به میدان رفته و بازی کرده است. جاوید البته مشکل حادی 

برای همراهی تیم ملی ندارد و مقابل ازبکستان هم به زمین خواهد رفت.
مسلم اوالدقباد هم که در دیدار با آمریکا دچار آسیب دیدگی شد و مقابل 

آرژانتین سکونشین بود، بار دیگر به لیست تیم ملی بازگشته است.

پاداش به موقع ◾
پس از کسب پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر آمریکا در جام جهانی 
ــاداش بــرد مقابل ایــن تیم از ســوی فدراسیون فوتبال  ۲۰۲1 لیتوانی، پ
پرداخت شد.فدراسیون مبلغ این پاداش را عنوان نکرده است. این جزو 
معدود دفعاتی است که پاداش اعضای تیم ملی به خاطر برد در بازی های 

بین المللی به موقع و به صورت نقدی پرداخت می شود. 

ایران- ازبکستان فردا ساعت 18 در جام جهانی فوتسال

 یوزها در گردنه آسیایی 

منهای فوتبال

ستارگان ورزش

ورزش7

ســتــاره ایتالیایی دمیر اسپور 
بـــا یـــک شــــادی گـــل جنجالی 
ــار دیگر  مــقــابــل بشیکتاش بـ
ــا تــبــدیــل  ــه هـ ــانـ بـــه ســـــوژه رسـ
شد.یالچین،سرمربی بشیکتاش چند سال 
قبل طــی اظــهــار نظری جنجالی در برنامه 
تلویزیونی در مورد حرکت دیوانه وار بالوتلی 
در بــازی سیتی – گلکسی گفته بــود: » این 
بچه مغز نـــدارد، به خــدا که نــــدارد...«. این 
اظهار نظر موجب به وجــود آمــدن کینه ای 
سنگین در دل سوپرماریو شــد؛ کینه ای که 

ستاره ایتالیایی سرانجام 
آن را علنی کــرد، انتقامش 

را گرفت و پرونده اش را 
بست! 

ســــوپــــر مـــاریـــو 
پــــــس از بــــاز 
کــــردن دروازه 
ــیـــم تــحــت  تـ
هــــــدایــــــت 
یـــالـــچـــیـــن 
دقیقه  در 
 ۹ ۰ +۷
ــه از  ــ ــ ــه ب ــ ــ دست رفتن برد ک

بشیکتاش و کسب یک تساوی ارزشمند 
ــه سمت  ــور منجر شــد ب ــــرای دمــیــر اســپ ب

نیمکت حریف رفته و با دست به مغز خود 
اشــاره کرده و به یالچین فهماند که با همان 

مغزش می تواند چه کارهای بزرگی انجام دهد.
این حرکت جالب بالوتلی بالفاصله به ترند 
توییتر تبدیل شد تا حدی که در عرض چند 
ساعت شاهد انتشار حدود ۸۰ هزار توییت 
بــا هشتگ بالوتلی هستیم؛ توییت هایی 
که اغلب به تمجید از این ستاره پر حاشیه 
ایتالیایی اختصاص دارند. بالوتلی پس از پایان 
بازی هم استوری منتشر کرده و با استفاده 
از ایموجی مغز به نوعی خود را برنده جنگی 
دانست که یالچین ناخواسته آن را کلید زده 
بــود. البته او در این استوری جمالتی را هم 
استفاده کرده که قابلیت انتشار ندارند! جالب 
اینجاست که سوپر ماریو در ایــن استوری 

سرمربی حریف را منشن کرده است!
نیمکت نشینان تیم بشیکتاش که هم از 
تبدیل بــرد 3-۰ به تساوی 3-3 
و هم از حرکت بالوتلی به 
شــدت عصبانی بودند 
در پایان بازی سعی در 
حمله به این بازیکن 
داشــــتــــنــــد کـــــه بــا 
دخالت مسئوالن 
ــازی و  ــ بـــرگـــزاری ب
عــوامــل پلیس، 
ــن اتــفــاق  از ایـ
ــوگــیــری  جــل

شد.

محسن ربیع خواه هافبک دفاعی 
سابق پرسپولیس که این فصل 
در شــهــرخــودرو حضور خواهد 
داشــت، در گفت وگو با خبرنگار 
ما با اشاره به تمرینات پیش فصل این تیم گفت: 
تمرینات خوبی پشت سر می گذاریم و به هر 
حال در پیش فصل هستیم و فشار باالست، اما 
خداراشکر بچه ها خوب کار می کنند و ان شاءهللا 
با همین روند به خوبی وارد لیگ شویم. او درباره 
انتقالش به شهرخودرو اظهار کرد: جابه جایی 
بازیکنان طبیعی اســت و من هم امسال به 

مشهد مقدس آمدم در جوار امام رضا)ع(، 
امیدوارم سال خوبی در شهرخودرو داشته 

باشیم و عملکرد خوبی را نشان دهیم.
هافبک مــورد عالقه برانکو با اشــاره به کار 

ــای مهاجری توضیح  کــردن زیــر نظر آق
داد: آقای مهاجری تعریف 

کردن ندارد چون رزومه 
شــان معلوم است 

و تیم هایی که 
داشــــتــــنــــد 

فوتبال روی 
زمین بازی 
مــی کــنــنــد 
و تیم های 
خــــــوبــــــی 
داشتند. ما 

هم االن یک 

هفته است که در خدمتشان هستیم و تمرینات 
خوبی پشت سر گذاشتیم. ایشان از لحاظ فنی 
جــزو مربیان خــوب هستند و امــیــدوارم نتایج 

خوبی بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شهرخودرو 
ــاره در بــاالی جــدول باشد؟ گفت:  می تواند دوب
امسال اتفاقاتی در شهرخودرو رخ داد و اطراف 
این تیم حاشیه وجود دارد. بازیکنان زیادی جدا 
شدند اما از این طرف بازیکنان با انگیزه زیادی 
جذب شدند و فکر کنم انگیزه باالیی دارنــد تا 
بتوانیم تیم خوبی داشته باشیم و نتیجه 

خوبی بگیریم.
ــا اشــــاره به  ــان ب ــای ــواه در پ ربــیــع خــ
تجربیات حضورش در پرسپولیس 
عنوان کرد: من آمده ام به شهرخودرو 
تا چالش جدیدی تجربه کنم و بتوانم 
با تالش بیشتر، تجربیات 
قبلی را به کار بگیرم و 
اول از همه عملکرد 
خـــوبـــی بـــــرای تیم 
ــاشـــم و  داشـــتـــه بـ
خودم هم تالشم 
بــیــشــتــر  را 
ــا به  کــنــم ت
روزهـــــــای 
خـــــــــــوب 

برگردم.

بالوتلی و انتقام پس از 10 سال

آقای مربی! من مغز دارم 
ربیع خواه: باید به روزهای خوبم در پرسپولیس برگردم

خوشحالم در مشهد فوتبال بازی می کنم



 3 پیشنهاد 
کرزی به طالبان

حامد کرزی، 
رئیس جمهور اسبق 
افغانستان گفته است: 
راه های دور کردن 
ابهامات و آوردن آرامش 
ذهنی و زندگی آرام 
برای مردم در این است 
که نخست؛ حکومت 
همه شمول باشد و 
تمام مردم خود را در 
آن شریک بدانند، دوم؛ 
ارزش هایی که برای 
مردم محترم است 
مثل اتحاد و اتفاق 
ملی و استقالل زندگی 
و کشور افغانستان 
محقق شود و سوم؛ 
تنها راه آبادانی کشور 
این است که تمام مردم 
خود را جزو بدنه 
حکومت و دولت ببینند 
و همه اعم از زن و مرد، 
تعلیم یافته باشند.

یادداشت سید احمد موسوی  عرصه 
بــیــن الــمــلــل هـــمـــواره در حــال 
پوست اندازی است، حتی اگر 
این اتفاق در قالب پوشش های 
قدیمی پنهان بماند. آمریکا، 
بریتانیا و استرالیا به تازگی از 
ایجاد یک اتحاد نظامی میان خود خبر دادنــد؛ 
اتحادی که می توان آن را اتحاد »آنگلوساکسونی« 
نامید. سال ۲۰۱۶ بود که استرالیا توافقی با فرانسه 
امضا کرد تا به واسطه آن ناوگانی از زیردریایی های 
دیــزل از پاریس خــریــداری کند. امــا به تازگی جو 
بایدن، اسکات موریسون و بوریس جانسون در 
جریان یک نشست مشترک سه جانبه اعالم 
کردند استرالیا از تصمیم خــود مبنی بر خرید 
زیردریایی های فرانسوی منصرف شده و در عوض 
با آمریکا و انگلستان اتحاد نظامی جدیدی تشکیل 
داده اســت. انصراف استرالیا از قـــرارداد فرانسه 
و پیوستن به اتحاد امنیتی با آمریکا و انگلیس 
موجبات بهت و حــیــرت فرانسه را ایــجــاد کرد 
چنان که »ژان لودریان« وزیر خارجه فرانسه این 
 AUKUS تصمیم و تشکیل اتحاد جدید موسوم به
را خنجری از پشت به فرانسه توصیف کــرده و 
دولت فرانسه حتی سفیر خود را به نشانه اعتراض 
از واشنگتن و کانبرا فراخوانده است. اما ماجرا به 
همین جا ختم نشد و در ادامه سوئیس نیز با اعالم 
انصراف از خرید جنگنده های فرانسه به فشارها بر 
پاریس افزود. در این بین برخی تحلیلگران فرانسوی 
تحوالت اخیر را حتی نوعی حمله به غــرور ملی 
فرانسویان ارزیابی کرده اند. همچنین اتحاد جدید 
به نوعی بازتاب دهنده اختالفات اساسی میان اروپا 

و جهان آنگلوساکسون برآورد شده است.
نکته اساسی که نباید در چارچوب ایجاد اتحاد 
نظامی-امنیتی جدید فراموش شود، این است 
که اساساً این اتحاد بخش زیادی از توجه خود را 
معطوف به چین کــرده اســت. این اتحاد بیش از 
همه سعی دارد توانایی و قدرتی جدید را در منطقه 
هندو-پاسیفیک شکل دهد تا آن را از حوزه نفوذ 
و قــدرت چین خــارج ســازد. ایــن پیمان همچنین 
تهدیدی جدی برای اتحاد اروپا و آمریکا در قالب 
ناتو محسوب شود و بعید نیست در ادامــه راه، 
دیگر کشورها هم به این پیمان بپیوندند و شاهد 

فروپاشی ناتو باشیم.
در میزگرد قدس با حضور اردشیر سنایی )استاد 
دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل اروپا( و مرتضی 
مکی )تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل( این پیمان 
را بیشتر بررسی کرده ایم. متن این میزگرد را در 

ادامه بخوانید.

ماهیت پیمان امنیتی جدید موسوم به  ◾
AUKUS چیست و آمریکا چه اهدافی را در این 

پیمان جست وجو می کند؟
مکی: توافق نامه ای که میان آمریکا، انگلیس و 
استرالیا شکل گرفته از یک منظر شاید اقدام 
جدیدی نباشد، بلکه بیشتر به معنای صف آرایی 
جدید در بــرابــر چین محسوب شــود. هرچند 
شاید بریتانیا و استرالیا با انگیزه های متفاوتی 
این توافق نامه را امضا کرده باشند ولی در اصل 
به هدف آمریکا در راســتــای محاصره چین در 
اقیانوس آرام کمک کرده اند. تاکنون در زمینه 
توافق نامه اخیر روشن شده این پیمانی است که 
همکاری های نظامی بین این کشورها را تقویت 
ــن ســه کــشــور خــود اعضای  می کند هرچند ای
ناتو نیز هستند اما شاید به این دلیل که برخی 
از اعضای ناتو حاضر به همراهی آمریکا در این 
راه نشده اند، این کشور تصمیم گرفته این اقدام 
را ابتدا با یک هسته کوچک شامل استرالیا 

و بریتانیا آغــاز کند و در ادامــه اعضای جدید 
اضافه شوند. آنچه فرانسوی ها را از این اقدام 
ــرارداد نظامی بزرگی است  عصبانی کــرده لغو ق
که میان فرانسه و استرالیا در خصوص ساخت 
زیــردریــایــی هــای دیــزلــی منعقد شــده بـــود. این 
قـــرارداد، ۵۶ میلیارد دالری که هزینه ساخت 
۱۲ زیردریایی برای استرالیا از سوی فرانسه بود 
را از بین برد و حاال فرانسوی ها متضرر پیمان 
ــدون شــک هر  AUKUS بــه حساب می آیند. ب
ــرارداد  کــشــوری هــم جــای فرانسه بــود بــه ایــن قـ
امنیتی واکنش نشان مــی داد و این کامالً قابل 

درک است.
سنایی: درواقـــع طی چند دهــه اخیر چینی ها 
بــه آرامـــی موقعیت اقــتــصــادی خــود را تحکیم 
ــدرت اقــتــصــادی  ــه قـ ــبــدیــل شــدن بـ و پـــس از ت
شروع به استفاده از ابــزارهــای اقتصادی بــرای 
ایجاد نفوذ در نقاط مختلف دنیا کرده اند. آن ها 
از تاکتیک ها و روش های مختلفی در این زمینه 
استفاده می کنند. درواقع تغییر رویکرد ایاالت 
متحده از حضور در آسیای غربی و خاورمیانه 
بــه حــضــور در آســیــای جــنــوب شــرقــی، در دوره 
اوباما استارت خــورد و آن هــا در دوره ترامپ به 
این واقعیت رسیدند که اگر امــروز با  چین وارد 
تقابل نشوند به احتمال زیاد جایگاه خود را از 
دســت خواهند داد و عمالً با حضور بایدن در 
کــاخ سفید مهار چین رسماً به عنوان اولویت 
اصلی امنیتی و راهبردی آمریکا درآمــد. در این 
بین یکی از الزامات تحقق این برنامه بسته شدن 
هرچه سریع تر پرونده های باز آمریکا در جهان 
ــاره افغانستان شاهد بودیم.  بــود، چنان که درب
خروج سراسیمه آمریکایی ها از افغانستان که 
اعتراضاتی را هم درپی داشت درواقع نشان داد 
آمریکایی ها دیگر حاضر به هزینه کردن در این 
منطقه نیستند و تصمیم دارند تمام تمرکز خود 
ر ا به آسیای جنوب شرقی و چین معطوف کند. 
بایدن در ابتدا تالش کرد از طریق تقویت اتحاد 
فراآتالنتیکی، اروپا را هم وارد ماجرا کند. در این 
بین اروپایی ها تمایلی به تقابل جــدی با چین 
ندارند و تهدید اصلی را از ناحیه روسیه می دانند. 
از طرفی پیوندهای اقتصادی عمیقی که بین 
چین و اروپا ایجاد شده سبب می شود آن ها به 
ــط را  ایــن راحتی ها نخواهند و نتوانند ایــن رواب
تحت الشعاع مناسبات و منازعات سیاسی، 
امنیتی و نظامی قرار دهند. بنابراین احساس 
می شود آمریکا می خواهد فعالً با سرمایه گذاری 
اولیه از طریق وارد ساختن کشورهای مجاور 

چین بــه پیمان AUKUS دیــگــران را به تدریج 
متوجه این منطقه کند. پیمانی که بین سه کشور 
آمریکا انگلیس و استرالیا پایه گذاری شد سرآغاز 
تالش هایی خواهد بود که آمریکا بتواند از طریق 
آن مهار چین را عملی ســازد. تجهیز استرالیا 
به زیردریایی های هسته ای می تواند این متحد 
آمریکا را به پایگاه مناسبی برای محدود کردن 
چین در آن منطقه تبدیل کند. بعید نیست در 
آینده نزدیک، آمریکا هند را هم به  حضور در 
جبهه خود علیه چین راضی کند تا به مرزهای 

زمینی چین نزدیک تر شود.

برخی کارشناسان پیمان امنیتی سه کشور  ◾
را سرآغاز نظم نوین جهانی قلمداد کرده اند؛ این 

تحلیل تا چه میزان به واقعیت نزدیک است؟
سنایی: در پاسخ به ایــن پرسش باید مواضع 
سه کشور مهم اروپایی را مورد بررسی قرار داد. 
در زمینه مواضع فرانسه که به تفصیل سخن 
گفته شد امــا انگلیس هم به دلیل نزدیکی به 
انــدیــشــه هــای آنگلوساکسونی و هــم به دلیل 
خروج از اتحادیه اروپا و هم ازایــن رو که سودای 
»بریتانیای جهانی« را در سر می پروراند تمرکز 
در منطقه هندوپاسیفیک را به عنوان یکی از 
برنامه های پروژه خود سرلوحه کار قرار داده است 
 AUKUS و این، چرایی پیوستن انگلیس به پیمان
را قابل درک می کند. در این بین نباید انتخابات 
پارلمانی آلمان در هفته نخست مهرماه را از 
یاد ببریم که تکلیف دولت آینده و صدراعظم 
جدید این کشور را پس از سلطه ۱۶ ساله آنگال 
مرکل مشخص خواهد کرد. همراه بودن آلمان 
با سیاست های آمریکا بــرای واشنگتن بسیار 
حیاتی است. پروژه انتقال گاز )نورداستریم۲( 
و مخالفت های ترامپ و بایدن با این قرارداد نیز 
باید در نظر گرفته شــود. حال به فرض پیروزی 
دوباره مکرون در فرانسه و روی کار آمدن حزبی 
در آلمان که بخواهد سیاست های گذشته این 
کشور در قبال فشارهای آمریکا را دنبال کند، 
ممکن است نتیجه ترکیب فرانسه و آلمان به 
ایجاد تغییراتی در نظام بین الملل و ائتالف دو 
ســوی آتالنتیک و ناتو و... بینجامد؛ چنان که 
برخی از آن با عنوان شکل گیری یک »نظم نوین 
جهانی« یاد می کنند. البته قاطعانه نمی توان 
ــاره صحبت کــرد امــا مشخصاً شاهد  در ایــن ب
تغییراتی خواهیم بــود. نکته اصلی و کانون 
توجه اینکه چین اگر بتواند قدرت اول اقتصادی 
جهان شود که در ادامه منتج به کسب قدرت برتر 

نظامی و سیاسی خواهد شد، موجبات نگرانی 
بیش از پیش آمریکا را فراهم آورده است و از این 
رو ایاالت متحده تمام تالش خود را به کار خواهد 
بست تا از وقوع این اتفاق جلوگیری کند. باید 
ائتالف ها و پیمان های اخیر را حول این محور 

تحلیل کرد.
مکی: دوقطبی آنچنان که در اذهــان عمومی 
پس از جنگ دوم جهانی وجود داشت نخواهد 
بــود. نظم آینده جهانی بــه صــورت چندقطبی 
خواهد بود اما شکل این قطب بندی ها متفاوت 
از دوران جنگ سرد خواهد بود. دو کشور چین و 
آمریکا در شرایطی به صف آرایی نظامی و تجاری 
روی آورده انــد که هردو شرکای تجاری بزرگ هم 
ــد مبادالت  هستند و هرگونه اختاللی در رون
اقتصادی و تجاری این دو می تواند آسیب های 
جبران ناپذیری بــه هــر دو طــرف بــزنــد. باوجود 
تالش های اوباما برای انعقاد توافق نامه ای بین ۱۱ 
کشور اقیانوس آرام، ترامپ از آن خارج شد و به 
شرکای آسیای شرقی آمریکا بی توجهی نشان 
داد تا حدی که برخی از این کشورها بدون آمریکا 
به همکاری های خود ادامه دادند اما با روی کار 
آمدن بایدن بار دیگر شاهد تالش های جدی تر 
ــرای ترمیم شکاف ایــجــادشــده بین آمریکا و  ب
شرکای آسیای شرقی این کشور هستیم. در این 
راستا شاهد امضای توافق نامه هایی همچون 
AUKUS هستیم که به نوعی با هدف مهار چین 
در شرق آسیا صورت می گیرد. به نظر می رسد 
واکــنــش پــاریــس بـــرای مــیــان مــدت یــک شکاف 
جدی میان پاریس و آمریکا به وجود می آورد و 
از سوی دیگر بر روند همگرایی این کشور با ناتو و 
آمریکا تأثیرگذار خواهد بود، به خصوص اینکه 
خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان موجب شد 
اروپا بیش از پیش به واشنگتن بی اعتماد شود؛ 
با انعقاد پیمان امنیتی جدید AUKUS این 
بی اعتمادی تشدید هم شد. نکته ای که در اینجا 
باید مورد نظر قرار گیرد این است که اروپایی ها 
پس از روی کــار آمــدن بایدن و تیمش معتقد 
بودند بایدن برخالف ترامپ، شکاف میان آمریکا 
با اروپا و سایر کشورهای جهان را ترمیم خواهد 
کرد اما با نگاه به پرونده خروج از افغانستان و 
پیمان AUKUS این گمانه زنی  اروپایی ها تقریباً به 
بن بست رسیده است. باید تأکید کرد تنش هایی 
نظیر اقدام اخیر ایاالت متحده در همکاری های 
امنیتی و نظامی دو کشور و حتی اتحادیه اروپا 
بی تأثیر نخواهد بود. اروپا به این نتیجه رسیده 
باید راه مستقلی بــرای تأمین امنیت خــود در 
پیش گیرد؛ هرچند رسیدن به این هدف برای 
اروپا کار دشواری خواهد بود اما اقدامات آمریکا 
قطعاً تأثیرات مخربی روی ناتو خواهد گذاشت. 
درواقــع امــروز آمریکا بــرای حفظ جایگاه خود 
باتوجه به تغییرات موجود، راهبرد خود را پیش 
می برد. از طرفی دولت های اروپایی میزان تهدید 
چین و روسیه را بــه انــدازه آمریکا نمی بینند و 
هرچند از گسترش نفوذ روسیه در شرق اروپا 
نگران هستند اما نمی خواهند در زمینی بازی 
کنند که آمریکا در قبال روسیه فراهم کرده است 
و بیشتر درپــی برخورد نرم با روسیه هستند. 
از طرف دیگر چین بزرگ ترین شریک تجاری 
اروپاست و هدف پــروژه یک کمربند یک جاده 
چین دستیابی به اروپاست و متقابالً چینی ها به 
فناوری و نوآوری های اروپایی ها نیازمند هستند. 
درواقع آنچه امروز در حال رخ دادن است تغییر 
در اولویت های سیاست خارجی آمریکاست 
و چین امــروز جایگاه روسیه را در صدر لیست 
تهدیدهای امنیت آمریکا به خود اختصاص 

داده است.

 قدس در میزگردی اهداف پیمان امنیتی جدید
 بین استرالیا، انگلستان و آمریکا  را بررسی  می کند

نارو به ناتو 

در  حاشيه

در ده راهش 
ندادند، سراغ 
کدخدا را گرفت

سخنگوی سازمان ملل 
گفته  طالبان در نامه ای 
خواستار سخنرانی در 
جریان نشست ساالنه 
مجمع عمومی این 
سازمان شده است! 
به گزارش ایسنا،  
امیرخان متقی، وزیر 
امور خارجه حکومت 
طالبان این نامه را 
نوشته و گفته محمد 
غالم اسحاق زی، سفیر 
فعلی افغانستان، 
نماینده این کشور 
نیست و مأموریتش 
پایان یافته است.

اربعین،اجتماعیامنیتآور
حسین محمدی اصل   

کارشناس مسائل بین الملل
اربعین حسینی به عنوان بزرگ ترین 
اجتماع سالیانه مسلمین به ویژه شیعیان جهان 
دارای ابعاد مهمی است. جامعه عراق به لحاظ 
فرهنگ و مذهب و نوع نگرش ها در بین عــوام و 
خــواص سیاسی و اجتماعی وضعیت متکثر و 
متنوعی دارد به همین خاطر در این فضا ایجاد 
وحدت بسیارسخت به نظر می رسد. پس از شیوع 
تروریسم داعش و شکل گیری حلقه های تشنج 
در عـــراق، مسئله فــتــوای جهاد کفایی آیــت هللا 
سیستانی حرکت اصلی در ایجاد وحدت و مبارزه 
با تروریسم و تجزیه عراق بود که گروه های مردمی 
و عشایری این کشور را به میدان آورد و همه دست 
به دســت هم دادنـــد تا ایــن بحران رفــع شــد. اما 
شاه بیت و نخ تسبیح این فراخوان علیه تروریسم 
تالش ساالنه گروه های مقاومت و عشایر شیعه و 
سنی برای تأمین امنیت زائران امام حسین)ع( در 
ایام اربعین حسینی است. اربعین حسینی عالوه 
بر ملت عراق، ملت های جهان اسالم را به دفاع از 
حرم اهل بیت)ع( فراخوان کرد تاجایی که موجب 
وحشت عربستان سعودی شد، زیرا دولتمردان 
آل سعود نگران بودند این جمعیت عظیم امنیت و 
وجاهت سعودی ها را که پشتیبان داعش هستند 
به خطر بیندازد.اربعین حسینی نوعی رزمایش 
همدلی با ملت عراق در سرزمین موعود محسوب 
می شود. یکپارچه شدن اراده مردمی در پذیرایی 
از ملت هایی که به قصد زیارت وارد عراق می شوند 
موجب تقویت عالقه ملت ها به مردم این سرزمین 
شد و همین ظرفیت، ساالنه گروه ها و مسافران 

بیشتری را عازم سفر به عتبات عالیات می کند.
رویکرد قوی ملت عراق نسبت به اربعین دولت های 
دیگر را نیز مصمم به حمایت امنیتی از استقالل و 
امنیت مملکت عراق خواهد کرد، زیرا شهروندان 
آن ها برای روزها و شاید ماه ها ساکن کربال و نجف و 

دیگر نقاط عراق می شوند.
از ســوی دیگر برنامه دقیق و مــدون نیروهای 
مقاومت و ارتــش عــراق ضمن برقراری امنیت 
زائران پیاده بسیار مهم است. انسجام اربعینی 
نیروهای نظامی عــراق موجب رشــد امنیت و 
ثبات در این سرزمین شده و تقویت گزاره های 
التزام به قانون و نظم در کشوری را که سالیان 
سال با تبعات جنگ و تروریسم آمریکا و داعش 
درگیر بوده به همراه داشته است.عراق کشوری 
متکثر حــول فرهنگ و رویــه هــای سنتی است 
که گاه تبعات منفی امنیتی نیز به همراه داشته 
است و همین مسئله ضرورت انسجام و التزام 
به قانون را پررنگ می کند و می توانیم بگوییم 
اصل امنیت، اساسی ترین موضوعی است که 
توسط نیروهای مقاومت و ارتش عراق باید دنبال 
شود.اربعین حسینی در امنیت بیرون مرزهای 
عراق هم نقش بسزایی دارد که اساسی ترین آن 
هشدار به دولت های مخالف محور مقاومت 
از جمله عربستان سعودی است و به آن هــا و 
تکفیری های منطقه این پیام را صادر می کند که 
سرزمین موعود، عراق است و قطعاً ملت های 
مسلمان جهان به این سرزمین عالقه و عاطفه 
دارند. این اجتماع ساالنه بزرگ پیامی شفاف 
دارد و آن اینکه استقالل و امنیت عراق و عتبات 
مقدس یعنی امنیت کل منطقه و اگر بنا باشد 
گروهی یا برخی دولــت هــا به دنبال تضعیف 
امنیت ایــن سرزمین ها باشند با واکنش های 

سختی روبه رو خواهند شد.
رویـــداد اربعین در حــوزه همسایگان نیز برای 
ــط شده  عــراق موجب همگرایی و تلطیف رواب
ــام منتهی به  اســت و شاهد آن هستیم در ای
اربعین رایــزنــی هــا بـــرای تسهیل عبور و مــرور 
ملت ها افزایش می یابد و به فراخور این رایزنی ها 
باب مذاکرات بیشتر بین دولت ها و ملت های 
مسلمان گشوده می شود. عراق به تازگی به دنبال 
آن است نقش میانجی گر و دولــت عامل حل 
اختالف بین دیگر دولت های منطقه را بازی کند 
به همین خاطر اربعین حسینی می تواند نقطه 
عطف تلطیف روابط باشد زیرا اساساً اجتماع 
عبرت هاست و این اجتماع می تواند مانع رشد 
تشنجات و یک جانبه گرایی بــاشــد و دامنه 
سیاست های چندجانبه گرایی را گسترش دهد.
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 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تولد ابراهیم حاتمی کیا در سال 1340
ابراهیم حاتمی کیا اول مهر 1340 به دنیا آمد. او 

دانش آموخته دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر 
است. حاتمی کیا فعالیت های سینمایی خود را با 

ساخت فیلم های کوتاه و مستند در زمینه سینمای 
جنگ آغاز کرد. حاتمی کیا تاکنون سه بار برای 
فیلم های آژانس شیشه ای، به رنگ ارغوان و به 

وقت شام موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی جشنواره فیلم فجر شده است.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :57

4 :30

اذان مغرب

18 :18

غروب خورشيد

18 :00
 نیمه شب شرعی

23 :15
طلوع فردا

5 :54

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :24

3 :56

اذان مغرب

17 :45

غروب خورشيد

17 :27
 نیمه شب شرعی

22 :42
طلوع فردا

5 :21

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

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

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

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

جهان

مکی: اختالفات بین فرانسه آمریکا 
در واقع چیز تازه ای نیست چنان که 
از زمان جنگ دوم جهانی »مارشال 
دوگل« رئیس جمهور فرانسه از پیوستن به ناتو 
خــودداری کرد و حتی از شاخه نظامی ناتو خارج 
شد و ایــده ایجاد یک پیمان امنیتی مستقل از 
ایاالت متحده از همان دوران وجود داشت، اما در 
آن فضای دو قطبی، فرانسه و دیگر کشورها قادر به 
ایجاد یک پیمان امنیتی مستقل نبودند؛ هرچند 
یک پیمان نیم بند اروپــای غربی شکل گرفت اما 

ایــن پیمان فقط روی کاغذ بــود و شکل عملی و 
جدی به خود نگرفت.پس از فروپاشی شوروی نیز 
فرانسوی ها این ایده را پیگیری کردند اما به دلیل 
نبود یک تفکر مشترک بین کشورهای اروپا باز هم 
این تالش ها ناکام ماند. در حمله آمریکا به عراق 
هم فرانسوی ها حاضر به همراهی آمریکا نشدند و 
این مسئله ناخرسندی جدی بین دو کشور ایجاد 
کرد. درواقع اقدامی که امروز »ژان لودریان« از آن 
به عنوان خنجر از پشت آمریکا یاد می کند پیش 

از این در سال ۲۰۰3 توسط فرانسه رخ داده بود. 

سنایی: فرانسه هــمــواره یــک ساز 
نــاکــوک بـــرای اتــحــاد فراآتالنتیکی 
محسوب می شد. اگر یادمان باشد 
سال پیش در اجالس ناتو، مکرون از »مرگ مغزی 
ناتو« سخن به میان آورد؛ تحوالت روزهای اخیر 
مبنی بر لغو قرارداد خرید زیردریایی های فرانسوی 
از طــرف استرالیا و در ادامـــه لغو قـــرارداد خرید 
جنگنده های فرانسوی از سوی سوئیس را شاید 
بتوان به این شکل توضیح داد این فشارها شاید 
هشداری به فرانسه بود که اگر بخواهد بیش از 

این روی مباحثی همچون استقالل از ناتو، ارتش 
واحد اروپایی و استقالل امنیتی اروپا تأکید کند 
ممکن است با مشکالتی روبه رو شود.در آستانه 
انتخابات مکرون به لحاظ داخلی در وضعیت 
مناسبی قرار ندارد، شاید این فشار و ضربات پیاپی 
ادامه حضور وی در عرصه قدرت را هم تحت تأثیر 
قرار دهد. بایدن به دنبال ایجاد یک اتحاد سفت 
و سخت تر در برابر چین است  و احتمال دارد با 
اعمال فشار روی پاریس سایر کشورهای اتحادیه 

اروپا را برای پیوستن به پیمان جدید همراه سازد.

پنجشنبه ۱ مهر ۱400    ۱6 صفر ۱443   ۲3 سپتامبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9630

اختالففرانسهوآمریکادراینزمینهتاچهحدجدیاستوآیابایدمنتظردورشدنبیشازپیشاتحادیهاروپاازآمریکاباشیم؟
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهی�ه و تحوی�ل 4 عدد پایه روش�نایی  را از طریق مناقصه عموم�ی واگذار نماید. 

لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج ش�نبه مورخ 1400/07/08 ضمن مراجعه به س�ایت 
 http://sem.aqr-harimeharam.org اینترنتی استعالم ها و مناقصات به آدرس

 )تلفن 05131305243( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی ف
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد 
تهی�ه و تحوی�ل ی�ک قل�م کاب�ل NYY   نیم�ه افش�ان ب�ا س�طح مقط�ع 70+35*3  

را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی واگ�ذار نمای�د ، ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز 
سه ش�نبه م�ورخ 1400/07/06 ضم�ن مراجع�ه ب�ه س�ایت اینترنت�ی اس�تعالم ه�ا و مناقص�ات ب�ه آدرس
 http://sem.aqr-harimeharam.org ) تلفن 05131305243( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
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