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الوروف، وزیر خارجه روسیه 
اعالم کرد

 دفاتر ناتو در روسیه 
بسته می شود

 گفت و گوی قدس 
با محمد عبداللهی، مستندساز
احیای »ساِرُو« 
با ساربانان شیعه و سّنی

مهر28

شهادت 
حسن آقاسی زاده 
شعرباف
 در سال 1366

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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 شــماره 965۰      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

برنامه ریزی برای ایجاد منابع پایدار و ارتقای بهره وری 1
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تشریح کرد

گام مهم مجلس در راستای شفافیت کم و کیف محاسبه تسهیالت بانکی

پایان دوران سود مرکب به سود مردم
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چالشی فرهنگی بر سر راه 
فرزندآوری و افزایش جمعیت

گرونی 
 سیسمونی 
نی نی ایرانی!

کارشناسان از پوچ بودن  
پلن B ادعایی می گویند

خالی بازی 
آمریکایی!
همزمان با شکست راهبرد 
آمریکا، روسیه برای حل مسئله 
افغانستان به میان آمد

عیارسنجی
 ابتکار مسکو
خراسان

50 نفر با دستور مدیر یک  
فروشگاه زنجیره ای لوازم خانگی 
قاچاق به جان مأموران افتادند

ضرب و شتم هالیوودی 
مردان قانون !

اهمیت عملیاتی شدن 
تفاهم ایران و ونزوئال

عبدالحميد شهرابی
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آگهی مزایده 

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی 

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی در نظر دارد 

یک دس�تگاه خودرو س�واری س�انتافه مدل 2017 مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند.

متقاضی�ان حداکثر ظرف مدت ی�ک هفته از تاریخ درج آگهی مهلت دارند جهت بازدید 
و دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد ، میدان استقالل، بین آزادی 37 و 39 ، پالک 21 

مراجعه نمایند.

فراخوان شناسایی پیمانکار
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

شرح در صفحه 8
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بخش  مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله توليد ملی است

آگهـی ارزیابی کیفی برای تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای )829/99/753(
  تجدید مناقصه تامین یک عدد الکتروپمپ )طرح سرخون( به همراه کوپلینگ 

و شاسی و قطعات یدکی دو ساله .
                 شماره تقاضای SE-3130800009-PB )نوبت دوم(   

مجوز درخواست درج آگهی با شماره 53/090/834 مندرج در سایت ملی مناقصات.
ش��رکت پاالیش گاز بيدبلند در نظر دارد مناقصه ی فوق را بر اس��اس مش��خصات و ش��رایط کلی مندرج در فراخوان 
ش��ماره )2000093202000025    در س��امانه س��تادایران )setadiran.ir( به شرکت واجد ش��رایط واگذار نماید. کليه 
مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد تا ارایه پيش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق س��امانه 
س��تادایران انجام خواهد ش��د. ضمنًا م��وارد اعالمی در جدول زی��ر قطعی نبوده و اصالحات الزم از طریق س��امانه ی 

ستادایران اعالم می گردد. 

نام و نشانی مناقصه گذار1
شركت پااليش گاز بيدبلند*استان خوزستان ، کیلومتر 33 جاده بهبهان –

 رامهرمز ، پاالیشگاه گاز بیدبلند 

شرح خدمات2
تجدید مناقصه تامین یک عدد الکتروپمپ )طرح سرخون( به همراه کوپلینگ و 

شاسی و قطعات یدکی دو ساله  )شرکتهای سازنده داخلی(
PB-3130800009-SE  شماره تقاضای

3
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

ستادایران
1400/06/27

4
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی 

کیفی
  1400/07/08         ساعت 12:00

5
آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم 

کیفی
  1400/07/25         ساعت 12:00

جهت كسب اطالعات بيشتر به سايتwww.Setadiran.ir مراجعه فرماييد .ساير توضيحات6
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بيدبلندشناسه آگهی  1204749
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شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز بیدبلند

سهامی خاص شماره ثبت 23318
شناسه ملی: 10101876301

اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد 
خرید تجهیزات ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی فشرده تامین کنندگان به اجرا در آورد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اس���ناد مناقصه تا ارائه پیش���نهاد  مناقصه گران و بازگش���ایی پاکت ها از طریق درگاه س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ساعت ۱۴ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴ روز ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ تا ساعت ۱۴ روز ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز ۱۴۰۰/۰۸/۱۸   زمان بازگشایی پاکت ها: شروع از ساعت ۹ روز ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت لفافه: 
آدرس : زاهدان کوی قدس چمران

۱-اداره کل نوسازی مدارس استان و تلفن: ۰۵۴۳۳۲۳۰۱۸۱
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:۱۳۷۱۷۱۷۱-۰۲۱       دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱ و ۰۲۱-۸۸۹۶۹۷۳۷  .
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س���ایر اس���تان ها، در س���ایت س���امانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده /

 مناقصه گر"  موجود است .
۱-خرید تجهیزات اداری و کالسی مورد نیاز مدارس استان س و ب )۲۰۰۰ صندلی تابوره پشتی دار(

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ کل برآورد)ریال(تعدادنام کاالردیف
۲۰۰۰۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰صندلی تابوره پشتی دار ۱

۲-خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب )۲۰۰ دستگاه کپی چند کاره(
مبلغ تضمین)ریال(مبلغ کل برآورد)ریال(تعدادنام کاالردیف

۲۰۰۳۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰  دستگاه کپی چند کاره ۱

م الف ۶۱۷   شناسه آگهی: ۱۲۰۹۴۷۶

مناقصه عمومی- نوبت دوم
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اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

رواق

2

کار دومین جایزه ادبی »داستان حماسی«  آغاز به 

خراسانخراسان

  نشان »گرد آفرید« به زنان حماسه آفرین اهدا می شود



  اظهارات باکو 
نوعی بحران 
آفرینی است
احمد وحیدی وزیر 
کشور، اظهارات رئیس 
جمهور، جمهوری 
آذربایجان و اتهام 
زنی علیه ایران در 
موضوع مبارزه با 
موادمخدر را نوعی 
بحران آفرینی تلقی 
کرد و گفت: آمارهای 
رسمی وجود دارد که 
۹۰ درصد کشفیات 
در دنیا توسط ایران 
اتفاق می افتد. این ادعا 
ادعاهای خوبی نیست. 
نه با حسن همجواری 
می سازد و نه با یک 
سیاست ورزی درست 
تطابق دارد. بیشتر ما 
نگران این هستیم که 
دست های دیگری به 
دنبال بر هم زدن روابط 
کشورهای همسایه باشد 
و از این منظر می خواهد 
چنین کاری را شکل دهد.

یادداشت شفاهی

مهدی خالدی    نزدیک 
بــه چــهــارمــاه پــس از توقف 
گفت وگوهای برجامی )پس 
ــجــام 6 دور مـــذاکـــره در  از ان
30خرداد امسال(، معادالت 
درباره نحوه بازگشت طرفین 
به مذاکرات هسته ای زیر سایه زیاده خواهی های 
آمریکا و اروپـــا هــر روز پیچیده تر مــی شــود. با 
وجود این، طرف غربی فشارهای دیپلماتیک را 
با هدف متقاعد کردن کشورمان در بازگشت به 
میز مذاکره تشدید کرده. در آخرین مورد، چند 
روز پیش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
ــران خارجه امــارات  در نشست مشترک با وزی
متحده عربی و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، 
مدعی شد ایاالت متحده برای هرگونه شکست 
احتمالی در مذاکرات هسته ای یا عدم بازگشت 
تهران به این گفت وگوها و انجام پلن B یا همان 
نقشه دوم آمادگی دارد؛ اظهاراتی که به نظر 
می رسد با توجه به اظهارات مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، تنها با هدف راضی کردن 
شرکای عربی – عبری و متقاعد کردن کشورمان 
جهت بازگشت هرچه سریع تر به میز مذاکره 
بیان شــده. جــوزف بــورل روز گذشته با فاصله 
گرفتن از مواضع کاخ سفید، تأکید کرد در امر 
احیای برجام، حتی فکر توسل به گزینه های 
جایگزین در صورت شکست دیپلماسی، ایده 

خوبی نخواهد بود.

ــابـــل تـــوجـــه اســــت و نه  ◾ نــقــشــه دوم نـــه قـ
امکان پذیر

امــا ایــن پلنB  که کــاخ سفید مدعی شــده در 
ــرای آن  ــودی بــرجــام بــه ســمــت اجــ ــاب ــورت ن صـ
خــواهــد رفـــت، چــه مــی تــوانــد بــاشــد؟ »عباس 
سلیمی نمین« در گفت وگو با قــدس معتقد 
اســت به علت خالی بــودن دســت آمریکا در 
تقابل بــا جمهوری اســامــی، ادعـــای رفتن به 
سمت نقشه دوم یک فریب رســانــه ای بیش 
نیست. این تحلیلگر سیاسی و تاریخی توضیح 
ــازی تبلیغاتی بــا هــدف راضــی  مــی دهــد: ایــن ب
کردن کشورمان به بازگشت هرچه سریع تر به 
میز مذاکره است و تاش می شود این گونه القا 
کنند اگر ایران در چارچوب پلن A  اقدام نکند، با 
اقدام های تنبیهی و تهدید آمیز مواجه خواهد 
شد. این تهدیدهای توخالی در حالی است که 
جبهه حامیان صهیونیست در سالیان گذشته 
هرآنچه در چنته داشتند علیه ایران رو کردند 
و اقــدام جدیدی نمی توانند انجام دهند. وی 
ــزود: بحث اقــدام نظامی هم در  در ایــن بــاره اف
شرایطی که آمریکا و شرکایش در وضعیت 
بسیار ضعیفی به سر می برند، چیزی است 
که حتی به آن نمی توانند فکر بکنند. در سوی 
مقابل، ما هم در یک ضد حمله به صراحت 
اعــام کــرده ایــم اگــر آن هــا تحریم ها را بردارند 
و بــه تعهدات خــود پایبند باشند، بــه برجام 
برمی گردیم و به این طریق تمام تبلیغات منفی 

آن هــا را خنثی کرده ایم. بنابر این اکنون هیچ 
راهی پیش روی آن ها نیست جز آنکه به برجام 
برگردند و صحبت کردن از نقشه دوم نه قابل 

توجه است و نه امکان پذیر. 

پروژه آشوب می تواند بخشی از پلنB  باشد ◾
ــان اینکه  ــی ــح« هـــم بـــا ب ــفــت ــوال »امــیــرعــلــی اب
صحبت کــردن مقامات آمریکایی از نقشه 
ــدارد؛ چــرا کــه آن هــا هــمــواره در  دوم تعجبی نـ
طـــول ســـال هـــای گــذشــتــه از چنین موضعی 
سخنرانی کرده اند، گفت: واقعیت این است 
که آن ها به موازات گفت وگو همواره از ابزارهای 
ــد. ایــن مــوضــوع از  دیگر هــم اســتــفــاده کــرده ان
اقـــدام هـــای خــرابــکــارانــه در بــرنــامــه هسته ای 
بــرای به تأخیر انداختن پیشرفت های ایــران 
گرفته تا جنگ اقتصادی، حمات سایبری، 
اعـــزام نیرو بــه منطقه، تهدیدهای نظامی و 
ائتاف سازی ها را دربرمی گیرد. این تحلیلگر 
سیاسی ادامــه داد: پس نقشه دوم که از آن 
سخن می گویند چیز جدیدی نیست و احتماالً 
در قالب همین موضوعات مد نظر خواهد بود. 
اما واقعیت این است که چه مذاکره به نتیجه 
برسد و تحریم های هسته ای برداشته شود 
یــا گفت وگوها بــه جایی نــرســد، آمریکایی ها 
از برخی از ایــن عناصر اصلی سیاست خود 
در قبال ایــران دست برنخواهند داشــت. پس 
این لفاظی ها یک فضاسازی رسانه ای است. 
آمریکایی ها به ظاهر خیلی کم صبر شده اند؛ 
چراکه احساس می کنند در میان پیشرفت 
سریع برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، گذشت 

زمان هرگز به نفعشان نخواهد بود.

ــر بــرخــی  در هــمــیــن حــــال، در چــنــد روز اخــی
تحلیلگران و مــقــامــات کــشــورمــان از جمله 
محمدباقر قالیباف نسبت به توطئه دشمنان 
در ایجاد تنش های داخلی در غرب آسیا هشدار 
ــد. ابوالفتح دربــاره ایــن موضوع و اینکه  داده انـ
آیــا ایــن آشوب آفرینی داخلی و تنش آفرینی 
منطقه ای می تواند جزوی از همین پلن B  آمریکا 
علیه کشورمان باشد؟ می گوید: سخنان مقامات 
کشورمان قطعاً بر اساس داده هایی مشخص 
است و چیزی بیهوده گفته نمی شود. نباید از 
یاد برد یکی از ابزارهای طرف مقابل برای فشار 
بــر کشورمان هــم همین مــوضــوع بــوده اســت؛ 
یعنی خروج آمریکا از برجام و برگرداندن تحریم 
با هدف ایراد فشار بر مردم، ایجاد نارضایتی و 
در نهایت آشوب و درگیری داخلی تا جمهوری 
اسامی تحت فشار قرار بگیرد و رویکرد خود را 
تغییر دهد. اما آ ن گونه که آن ها فکر می کردند 
ــروژه آشـــوب بــه عنوان  نــشــد. اآلن هــم قطعاً پـ
یک حربه مدنظرشان است تا آن انتظاری که 
داشتند که 6مــاه پس از خــروج از برجام اتفاق 
بیفتد، اکنون اتفاق بیفتد و ایران به خواسته های 

آن ها تن بدهد.

ادعای پیش شرط یک شوخی است ◾
یک تحلیلگر سیاسی دیگر هم معتقد است 
نقشه دوم چیزی جز حرّافی نیست. »احمد 
بخشایش اردســتــانــی« مــی گــویــد: آمریکا از 
توسعه سریع برنامه هسته ای ایــران پس از 
اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
که موجب چرخیدن هرچه سریع تر و بیشتر 
سانتریفیوژها شــد، بــه شــدت نــگــران اســت. 

ایران همچنین در طول سال های گذشته نحوه 
دورزدن تحریم های بین المللی را هم خوب یاد 
گرفته. در این شرایط واشنگتن تاش دارد با به 
راه انداختن این بازی ها، جمهوری اسامی را 
در بازگشت به برجام متقاعد و از این طریق، تا 

حدودی کنترل کند. 
وی دربــاره این گفته که ایــران آزادی 7 میلیارد 
پول بلوکه شده اش در کره جنوبی را به عنوان 
پــیــش شــرط بــازگــشــت بــه مـــذاکـــرات برجامی 
عنوان کرده، این ادعا را یک شوخی خنده دار 
عنوان کرد و گفت: این مقدار پول در مقابل 
امتیازات برجامی گسترده ای که در گذشته 
داده شد، اصاً رقمی نیست که ایران بخواهد 
روی آن مانور بدهد و آن را به عنوان پیش شرط 
مطرح کند! بخشایش اردستانی ادامــه داد: 
تــهــران اصـــاً پــیــش شــرط نــگــذاشــتــه. حسین 
امیرعبداللهیان وزیــر امــور خارجه کشورمان 
هم در یک گفت وگوی تلویزیونی تأکید کرد 
اگر آمریکایی ها حسن نیت دارند که به برجام 
برگردند، 10 میلیارد دالر ما را آزاد کنند. این 
فقط بــرای نشان دادن حسن نیت اســت. اما 
رسانه های بیگانه تاش کردند این را به عنوان 
پیش شرط ایــران جا بزنند، در حالی که اصاً 

چنین چیزی مطرح نیست. 

اکونومیست: ورق به نفع ایران برگشته ◾
همان گونه که به نظر می رسد و در بیان سه 
تحلیلگر سیاسی کشورمان در گفت وگو با ما 
هم به آن اشاره شد، نقشه دوم ادعایی آمریکا، 
مانور رســانــه ای و دیپلماتیک بــرای کشاندن 
سریع تر ایران پای میز مذاکره آن هم در حالی 
اســت که دســت آن هــا در مقابله با جمهوری 
اسامی خالی تر از همیشه اســت. ایــن البته 
تحلیل داخلی ما نیست؛ چرا که خود آن ها هم 
به این نکته اذعــان دارنــد. به عنوان نمونه روز 
گذشته یک نشریه آمریکایی ضمن اعتراف به 
اینکه سیاست موسوم به »فشار حداکثری« 
علیه ایــران شکست خــورده ، نوشت: اکنون 
این جمهوری اسامی ایران است که در حال 
اعمال همین سیاست علیه واشنگتن است. 
اکونومیست تأکید مــی کــنــد: اکــنــون برنامه 
هسته  ای ایــران به سرعت در حــال پیشرفت 
اســت، از لحاظ وضعیت منطقه  ای هم ایران 
قدرتمندتر شده، این کشور به بقای بشار اسد 
در سوریه کمک کرد و به دوستانش در عراق 
در برابر افــراطــی هــای داعــش یــاری رســانــد. در 
جنوب، متحدان ایــران در یمن، ائتاف تحت 
رهبری سعودی را به جست وجوی راهی برای 
خــروج از جنگ واداشــتــه انــد. در افغانستان، 
آمریکایی ها توسط طالبان تحت تعقیب قرار 
گرفته اند، حتی متحدان آمریکا در حاشیه 
خلیج ]فارس[ هم تاش ها برای برقراری روابط 
با حکومت دین ساالرانه ایران را آغاز کرده اند. 
پس اکنون این تهران است که بایدن را تحت 

فشار حداکثری قرار داده نه ایاالت متحده.
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خالی بازی آمریکایی!

خبرخبر
ویژهویژه

منتظری: عراق، آزادی زندانیان ایران را اولویت دهد ◾
حجت االسام والمسلمین محمدجعفر منتظری در 
دیدار وزیر دادگستری عراق و هیئت همراه که به میزبانی 
دادستانی کل کشورمان برگزار شد، با تأکید بر تحقق هر 
چه زودتر قراردادهای میان ایران و عراق، گفت: حدود 
1۵0 زندانی در اقلیم کردستان و در مجموع 3۵0 زندانی 
در کشور عراق داریم که درخواست می کنیم تبادل این 

زندانیان در اولویت کار شما پس از این سفر قرار گیرد.

گزارش الشرق االوسط از تماس های ایران و مصر ◾
بنابر گــزارش روزنــامــه شــرق یک منبع آگــاه مصری در 
ــرد قــاهــره به   طور  گــفــت وگــو بــا الــشــرق االوســـط ادعـــا ک
غیرعلنی پیام هایی از سوی تهران برای از سرگیری روابط 
دریافت کرده و تماس های بدون واسطه در دوماه گذشته 
میان ایران و مصر انجام شده است. خطیب زاده به تازگی 
گفته بود روابط دو کشور در حد فعالیت های دفاتر حافظ 

منافع در تهران و قاهره پیگیری می شود. 

جشن تولد برای مقام اروپایی در تهران! ◾
روزنامه اصول گرای وطن امروز مدعی شده وزارت خارجه 
در جریان سفر اخیر معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به تهران، جشن تولد تدارک دیده بود. به 
گزارش انتخاب این روزنامه نوشته براساس شنیده ها، 
این جشن تولد در جریان سفر انریکه مورا به تهران و 
دیدار با علی باقری تدارک دیده شده بود. مورا به تازگی به 
تهران سفر و با علی باقری درباره برجام دیدار کرده است.

تمجید یک اصالح طلب از سفرهای استانی رئیسی ◾
یک فعال سیاسی اصاح طلب با بیان اینکه اگــر مردم 
صداقت را از مسئوالنشان ببینند، اعتمادشان برمی گردد 
گفت: سفرهای رئیسی برای بازکردن گره های کور است. 
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در 
گفت وگو با آرمان ملی با بیان اینکه سفرهای استانی الزمه 
بــرقــراری مناسبات بین ملت و حاکمیت اســت، افــزود: 

سفرهای استانی رئیس جمهور جنبه تبلیغاتی ندارد.

نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند 
و مرکز افکارسنجی »ایــران پــل« 
ــاره  در آمــریــکــا نتایج جالبی دربـ
ــزایـــش محبوبیت رئــیــســی و  افـ
قالیباف و همچنین حمایت مردم ایران از برنامه 
دفاعی و موشکی کشور دارد. همچنین بنا بر این 
نظرسنجی حمایت مردمی از توافق هسته ای 
برجام به شدت کاهش یافته است. به شکلی که 
حمایت 7۵ درصدی مردم از برجام در نظرسنجی 
قبلی این دو مجموعه به حدود 49 درصد رسیده 
است. این نظرسنجی که تنها چند هفته پس از 
تحلیف سید ابراهیم رئیسی انجام شده، حمایت 
بی سابقه ای از رئیس جمهور جدید را نشان 
می دهد. 7۸ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند 
نظرشان نسبت به رئیس جمهور جدید بسیار 
مطلوب )4۵ درصد( و تاحدی مطلوب )33درصد( 
اســت. همچنین در نظرسنجی فعلی، حسن 

روحانی با ۵9 درصــد منفوریت قطعی و تنها ۵ 
درصد محبوبیت، با فاصله زیاد نسبت به همه 
نظرسنجی های گذشته دانشگاه مریلند، به 

منفورترین چهره ایرانیان تبدیل شده است.  
افزایش حمایت از روابط ایران با شرق و اعتقاد 
به تداوم سیاست های خصمانه بایدن در قبال 
ایران از دیگر محورهای این نظرسنجی است. 
حمایت ایرانی ها از برنامه  موشکی فصل دیگر 
ــود؛ از هر 10 شرکت کننده،  ایــن نظرسنجی ب
هفت نفر برنامه موشکی ایـــران را بــا عبارت 
»خیلی مهم« توصیف و از آن دفــاع کردند. 
۲0درصــد نیز گفتند برنامه موشکی ایــران »تا 
حدودی مهم« است. بنا بر گزارش مریلند در 
این نظرسنجی عماً هیچ شواهدی از نارضایتی 
ــران کــه بــرخــی مفسران  ــ گــســتــرده از نــظــام ای
آمریکایی ادعا می کنند در آستانه فروپاشی یا 

نزدیک آن است، یافت نشد. 

نتایج نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند اعالم شد 
افزایش محبوبیت رئیسی، 

حمایت از برنامه دفاعی و ناامیدی از برجام

قابگزارش 

سلفینظامیصربستانیباپهپادسپاه

در  حاشيه

پاسخگویی 
مخبر
 به یک انتقاد

محسن مقصودی از 
مجریان برنامه ثریا با 
اشاره به انتقادش از 
دولت در زمینه روابط 
ناچیز اقتصادی ایران با 
سوریه، روایت جالبی از 
پاسخگویی معاون اول 
رئیس جمهور مطرح 
کرد. به گفته مقصودی، 
محمد مخبر ضمن 
تماس با وی به کم کاری 
و انفعال ستاد توسعه 
روابط ایران، عراق و 
سوریه، که ذیل معاونت 
اول دولت است، اذعان 
کرده و گفته به زودی 
در این زمینه شاهد 
تحوالت جدی خواهیم 
بود. مقصودی افزود: 
نفس پاسخگویی سریع 
ایشان قابل قدردانی 
است، تشکر دوم و 
اصلی هم بماند برای 
زمانی که ان شاءهللا به 
قولشان عمل کنند و  
شاهد افزایش جدی 
صادرات ایران به 
سوریه و عراق و  جبران 
عقب ماندگی گذشته 
باشیم.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000171     به شهردار و شهرداری بگویید 

این قدر به مهرآباد نرسه؛ مردم شرمنده شدن 
بولوار35متری کرامت بازگشایی شد، پارک 

ساخته شد، چاله و چوله ها ترمیم شد. مردم این 
منطقه هم در رفاه کامل زندگی می کنند!

9120000949      ترک فعل دستگاه های مختلف در 
نظارت دقیق در امر ساختمان سازی و عدم مراعات 

استانداردهاموجب اتالف مقادیر هنگفت گاز و 
انرژی شده و می شود! با تداوم این روند معیوب و 

پرداخت یارانه دولت در ارزان عرضه کردن انرژی؛ 

کشور با مشکالت عدیده روبه رو خواهد شد. 
9360000132     وقف فقط شامل مدرسه سازی، 
مسجد و بیمارستان نمی شود. اقدام برای رفع 

محرومیت از مناطق محروم مثل دایرکردن 
تعاونی ها و بازار میوه و تره بار یا راه اندازی 

اتوبوس های شرکت واحد و... هم می تواند 
موضوعات جدیدی برای وقف باشد.

9330000167     جرم کسانی که در کودتای اقتصادی 
سال ۹6و ۹7 شرکت داشته اند، بسیار بیشتر از 
مجازاتی است که برای آن ها تعیین شده است.

اهمیت عملیاتی شدن 
تفاهم ایران و ونزوئال 

عبدالحمید شهرابی 
 کارشناس آمریکای التین   

روابط اقتصادی ایران و ونزوئا از دوسال پیش به 
این سو و به ویژه با ارسال کشتی های حامل سوخت 
از مقصد ایران، جهش پیدا کرد و به مصداقی از 
همکاری ستاد و میدان در وزارت خارجه تبدیل 
شد و اکنون در پی سفر وزیــر خارجه ونزوئا به 
تهران، صحبت از عقد قرارداد ۲0ساله بین تهران 
و کاراکاس است. این تفاهم بین دو کشوری است 
که ویژگی های مشترکی دارند؛ از جمله اینکه هر دو 
در جبهه مقاومت در مقابل نظام سلطه هستند 
و هر دو تحت شدیدترین تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی غرب قرار دارنــد. برای برون  رفت از این 
فشارها راهــکــاری مناسب تر و معقول تر از این 
برای هر دو کشور وجود ندارد که با یکدیگر خارج 
از حیطه نفوذ و تأثیرگذاری نظام سلطه مراودات 

اقتصادی داشته باشند. 
ایــن تفاهم مهم تر از ابعاد اقتصادی، یک بعد 
سیاسی هم دارد و آن این است که کشورهای تحت 
فشار نظام سلطه متوجه می شوند،  می شود خارج 
از تحمیل آمریکا با یکدیگر روابط داشت. به همین 
دلیل آمریکایی ها دائماً تاش می کنند مانع از این 
نوع همکاری ها شوند. در همین هفته جاری کشور 
۵00 هــزار نفری »کــیــپ ورد« دستور استرداد به 
آمریکا را برای الکس ساب تاجر کلمبیاییِ نزدیک 
به دولت ونزوئا که قصد همکاری با ایران داشت 
صــادر می کند و همین مسئله موجب می شود 
کاراکاس مذاکرات خود را با اپوزیسیون متوقف کند 
و درنهایت در پاسخ به این اقدام، وزیر خارجه خود 
را به تهران بفرستد و با حجت االسام والمسلمین 

رئیسی دیدار کند. 
ــرارداد این است که این  مهم ترین نکته در این ق
ــراودات خــارج از اعــام موضع و بیانیه محقق  مـ
شــود. مثاً ما با چین تفاهم نامه ای بلندمدت 
امضا کــرده ایــم، امــا نیروهایی وجــود دارنــد که به 
دالیل قابل فهمی در برابر این قــرارداد کارشکنی 
می کنند. مضاف بــر ایــن مقاومت ها، دستگاه 
بروکراسی دولتی هم در ایـــران و هم در ونزوئا 
زمینه مخالفت با اجرایی شدن این قراردادها را 
دارند. بنابراین مهم پیگیری این قــرارداد در عمل 
است. ما در فناوری های صنعتی محصوالتی برای 
عرضه کردن داریم، ونزوئا هم کشوری است که 
به جز منابع نفتی، دارای معادن عظیمی است و 
قابلیت های اقتصادی خاص خودش را دارد که در 
صورت استفاده ایران از این فرصت، وضعیت به 
سود هر دو کشور تغییر می کند.  در پایان باید این 
نکته را متذکر شد روابط ایران با جبهه مقاومت 
در آمریکای التین نباید به ونزوئا محدود شود و 
باید از همه ظرفیت کشورهای عضو اتحادیه آلبا 
استفاده شود؛ اتحادیه ای که متشکل از ونزوئا، 
بولیوی، نیکاراگوئه و کوباست. ایران هم به عنوان 
عضو ناظر و میهمان در این اتحادیه حضور دارد 
و زمان آن رسیده این همکاری با همه کشورهایی 
که اراده خارج شدن از زیر سلطه آمریکا را دارند 

گسترش پیدا کند. 

  با حکم دکتر زلفی گل وزیــر علوم، تحقیقات 
ــاوری، دکــتــر »مــوســی نجفی« بــه ریاست  ــن و ف
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
منصوب شــد. دکــتــر نجفی اســتــادتــمــام علوم 
سیاسی و نظریه پرداز انقاب و تمدن اسامی 
است که نزدیک به ۵0 اثر فاخر علمی در کارنامه 

وی دیده می شود.
  سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایــران و 
ارتشبد سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه دیروز با 
یکدیگر دیدار و بر ضرورت تقویت همکاری های 
نظامی-دفاعی بین دو کشور تأکید کردند. دو طرف 
همچنین درباره همکاری نیرو های مسلح روسیه 
و ایــران و قراردادهایی که قــرار است امضا شود، 

مذاکره کردند.
  علیرضا زاکــانــی شــهــردار تــهــران در توییتر 
نوشت: با اجــرای طــرح خزانه واحــد که سال ها 
شهرداری تهران جسارت اجــرای آن را نداشت، 
هزارو۲00حساب بانکی در شهرداری تهران به یک 
حساب تبدیل شده و مسئله  حقوق و دستمزد 

کارکنان شهرداری حل شده است.
ــم صهیونیستی از اختصاص    شبکه 1۲ رژی
ــه  یـــک و نــیــم مــیــلــیــارد دالری« بـــرای  ــودجـ »بـ
آماده سازی نظامی ارتش رژیم اسرائیل با هدف 
حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران خبر داد. 

خبـر
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اکونومیست: اکنون برنامه هسته  ای ایران به سرعت در حال پیشرفت است، 
از لحاظ وضعیت منطقه  ای هم ایران قدرتمندتر شده، این کشور به بقای 
بشار اسد در سوریه کمک کرد و به دوستانش در عراق در برابر افراطی های 
داعش یاری رساند. در جنوب، متحدان ایران در یمن، ائتالف تحت رهبری 
ســعودی را به جســت وجوی راهی برای خروج از جنگ واداشته اند. در 
افغانستان، آمریکایی ها توسط طالبان تحت تعقیب قرار گرفته اند، حتی 
متحدان آمریکا در حاشیه خلیج ]فارس[ هم تالش ها برای برقراری روابط 
با حکومت دین ساالرانه ایران را آغاز کرده اند. پس اکنون این تهران است که 

بایدن را تحت فشار حداکثری قرار داده نه ایاالت متحده.

گزیدهگزیده

کوتاه از سياست 

در بازدید وابستگان نظامی از نمایشگاه هوافضای سپاه، وابسته نظامی صربستان با ماکت 
پهپاد سپاه سلفی گرفت.



 ادامه روند فعلی 
 بودجه ریزی 

 بر مشکالت 
مردم می افزاید

مسعود میرکاظمی، 
رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با بیان اینکه 

با ادامه روند فعلی 
بودجه ریزی مشکالت 

کشور حل نمی شود بلکه 
به مشکالت مردم افزوده 

می شود، به خانه ملت 
گفت: در حال حاضر 

ناگزیر به طراحی جدید 
در ساختار بودجه 
هستیم که در این 

طراحی جدید مجلس 
باید حتمًا حضور و 

مشارکت داشته باشد 
تا بتوانیم با ریشه یابی 
جدید مشکالت و ارائه 

راه حل های اساسی یک 
بار اصالحات اساسی 

انجام داده و مشکالت را 
حل کنیم.

حاشیه

فروش اموال 
مازاد دولت 
کلید خورد

طبق بخشنامه  
اجرایی تأمین منابع 
مالی دولت از طریق 

فروش اموال و امالک 
مازاد، دستگاه های 

اجرایی یک ماه مهلت 
دارند فهرست آن را در 
اختیار وزارت اقتصاد 

قرار دهند و اگر 
دستگاهی همکاری 

نکرد به ستاد 
هماهنگی اقتصادی 

دولت معرفی شود.

مینا افرازه   در حالی که نبود 
شفافیت در نحوه محاسبه 
ــافـــت ســود  تــســهــیــالت و دریـ
مرکب یکی از عمده مسائل 
نظام بانکی کشور اســت و آن 
را به نقطه آسیب پذیر عملکرد 
بانک ها تبدیل کرده، مجلس در اقدامی نسبت به 
اصالح این روند گام برداشت. در همین راستا، به 
تازگی محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو 
ــورای اسالمی  کمیسیون اقتصادی مجلس شـ
با انتشار توییتی اعالم کرد: »با الــزام بانک ها به 
بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و محاسبات 
مربوط به تسهیالت در صفحه تسهیالت گیرنده 
و ضامنین، زین پس هیچ بانکی نمی تواند بیش 
از نرخ مصوب شــورای پول و اعتبار سود بگیرد و 

دریافت  سود مرکب عمالً متوقف می شود«.
گرچه اصــل دریــافــت ســود مرکب بــا ماهیت و 
ساختار بانکداری اسالمی در تضاد بوده و عمالً به 
رشد بدهکاری در چرخه فعالیت های بانکی منجر 
می شود، اما بسیاری از بانک ها به دلیل تعارض 
ــازدارنــده، همچنان  منافع و نبود سازوکارهای ب

نسبت به دریافت سود مرکب اصرار دارند.

 تعارض منافع و مقاومت بانک ها  ◾
در برابر اجرای مصوبه

ــون  ــان ــل ک مــحــمــدرضــا جــمــشــیــدی، دبـــیـــر کـ
بانک ها و مؤسسات اعــتــبــاری خصوصی در 
مصاحبه ای، دریــافــت چنین ســودی از سوی 
بانک ها را انــکــار کـــرده و مــی گــویــد: »دریــافــت 
ــلـــه  دروغــــــی اســــت کـــه به  ــرکـــب وصـ ســــود مـ
بــانــک هــای دولــتــی و خصوصی می چسبانند 
 در حالی که در اصــل ســود مرکبی در بانک ها 

وجود ندارد«. 
به گفته وی، »وام گیرنده کاالیی را که با وام بانک 
خریده اســت، می فروشد و سود می کند اما در 
سررسید، فرد به بانک سود را نمی پردازد در حالی 
که آن شخص از فروش کاال سود برده است. در 
این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ 
اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و 

مشتری توافق شده است را لحاظ می کند«. 

 تأثیر حذف سود مرکب در اصالح  ◾
ناترازی نظام بانکی 

ایــن اظهارنظر در حالی اســت کــه نمایندگان 
مجلس نظر دیگری در این باره داشته و از حدود 
دو سال پیش در پی اصالح آن بودند، موضوعی 
که حسین زاده بحرینی دربــاره آن گفته است: 
»مجلس یازدهم در گامی بزرگ بانک ها را مکلف 

کرد قراردادهای خود را با تسهیالت گیرندگان به 
صورت کامالً شفاف در اختیار تسهیالت گیرنده، 
ضامن و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر قرار 
دهند تا جلو پدیده سود مرکب گرفته شده و این 
گونه ضمانت اجرایی بسیار قوی ایجاد شود تا 
بانک ها در چــارچــوب مصوبات شــورای پــول و 

اعتبار اقدام کنند«.
از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی نیز بر این 
باور است که »حذف سود مرکب در ترازنامه نظام 
بانکی تأثیرگذار بــوده و به اصــالح ناترازی نظام 
بانکی کشور کمک می کند، از سوی دیگر حجم 
منابع نقدی نظام بانکی و قــدرت بانک ها برای 
تأمین تسهیالت را افزایش می دهد. با حذف 
سود مرکب حجم وسیعی از مطالبات نظام بانکی 
پرداخت می شود؛ چراکه انتفاع ناشی از حذف 

سود مرکب از هزینه های آن بیشتر است«.

مهلت 18 تا 24 ماهه برای تدوین دستورالعمل  ◾
ثبت قراردادها

در همین باره یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق 
بانکی دانشگاه امــام صــادق)ع( در گفت وگو با 
خبرنگار قدس دربــاره الزام بانک ها به دریافت 
سود براساس نرخ مصوب و توقف سود مرکب 
و آثار اجرایی شدن آن، اظهار کرد: بانک مرکزی 
به عنوان مقام قانون گذار، ناظر و تعیین کننده 

ــره بــر فعالیت بــانــک هــا، یکسری  ضــوابــط آمـ
مقررات و دستورالعمل هایی دارد که بانک ها 
باید فعالیت های خودشان را براساس آن انجام 
دهند و تمام خدمات پولی و بانکی کشور نیز در 
همین راستا تنظیم و اجرا می شود. اما این در 
حالی است که متأسفانه بانک مرکزی در سالیان 
گذشته استقالل و اقتدار الزم را نداشته و در عین 
حال نیز ابزارها و ضمانت اجراهای کافی و جامع 

به آن داده نشده است.
مــرادی ادامــه داد: بنابراین در چنین شرایطی، 
شاهدید در سال های اخیر بسیاری از ضوابط 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توسط بانک ها 
نادیده گرفته شده است. چنان که این موضوع در 
حوزه نرخ سود تسهیالت رخ داده و بانک ها که 
بایستی ضوابطی را در اعطای تسهیالت و سایر 
خدمات بانکی رعایت می کردند، اما عمالً به آن 
پایبند نبودند. به همین دلیل، در آسیب شناسی 
که صــورت گرفت مشخص شد بیشتر دعــاوی 
که در محاکم دادگستری اتفاق می افتد بر اثر 
اخــتــالف هــای نــاشــی از مــبــاحــث مــطــروحــه در 

قراردادهای میان بانک ها و مشتریان است.
ایــن اســتــاد دانشگاه افـــزود: در همین راستا، 
ــادق)ع(  گـــروه حقوق بانکی دانــشــگــاه امـــام صـ
پس از آسیب شناسی جامعی که نسبت به 
ایــن مسئله داشـــت، پیش نویس طرحی را با 

عنوان شفاف سازی قراردادهای بانکی تهیه کرد. 
پیش نویس این طرح در نهایت توسط کمیسیون 
ویژه ای در مجلس و در درون طرح تسهیل موانع 
کسب و کار به عنوان یکی از مواد آن مطرح شد و 
به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس آن، بانک 
مرکزی مکلف شده است با استفاده از ظرفیت 
سامانه های موجود و همچنین سامانه هایی 
که بعداً ایجاد می کند، دستورالعملی را در بازه 
زمانی 18 مــاه تا دو ســال تدوین کند تا تمامی 
قــراردادهــای بانکی از همان روز اول به صورت 

الکترونیکی در سامانه ثبت شوند.

با اجرای مصوبه، امکان دریافت سود مرکب و  ◾
دور زدن قانون نیست

وی همچنین گفت: با اجرایی شدن این موضوع، 
جزئیات تسهیالت، اقــســاط، جرایم دیــرکــرد و 
ضمانت هایی کــه از مشتری گرفته می شود، 
همزمان و به صورت برخط برای مشتریان قابل 
مشاهده خواهد بود و آن ها نیز همانند مسئوالن 
بــانــک مربوطه دسترسی آنــالیــن بــه اطــالعــات 
خواهند داشــت. بدین ترتیب، سامانه باید به 
گونه ای طراحی شود تا بسیاری از بانک ها که به 
ضوابط آماری بانک مرکزی تن نمی دادند، آن را در 
همان مرحله تنظیم و انعقاد قرارداد رعایت کنند.

این کارشناس حقوق بانکی معتقد است: قرار 
است این سامانه به صورتی طراحی و عملیاتی 
شود که برای مثال، اگر بانکی بیش از نرخ مصوب 
اقـــدام به پــرداخــت ســود عقود مشارکتی کند، 
سامانه اجازه ثبت آن را ندهد. یا به طور مثال طبق 
ضوابط بانکی، اگر دریافت چک به عنوان تضمین 
دریافت تسهیالت از سوی بانک ممنوع باشد، 
در چنین شرایطی هر فردی که بخواهد چک را به 
عنوان تضمین دریافت تسهیالت تعریف کند 
سامانه پیام خطا داده و امکان ثبت وجود نخواهد 
داشت. همچنین بایستی شکل و ماهیت سایر 
ضوابط بانک مرکزی و مهلت هایی که به بدهکاران 
داده می شود، کامالً بر اساس بخشنامه های بانک 

مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شود.
مرادی تصریح کرد: با اجرای این موارد، طبیعتاً 
دیــگــر بانک ها امــکــان دریــافــت ســود مــرکــب و 
دور زدن قوانین و ضــوابــط آمــره بانک مرکزی 
ــرای کامل ایــن قــانــون، بــه نظر  را نــدارنــد. بــا اجـ
می رسد مشتریان به تمامی اطالعات و نسخه 
کامل قـــراردادهـــا دسترسی پیدا می کنند که 
همین موجب شفافیت فعالیت های بانک ها 
ــاوی مربوط  مــی شــود و احتمال بـــروز طــرح دعـ
 بــه قـــراردادهـــای مابین بــانــک هــا و مشتریان 

کاهش می یابد.

گام مهم مجلس در راستای شفافیت کم و کیف محاسبه تسهیالت بانکی

پایان دوران سود مرکب 
به سود مردم

خبر
کاهش آسیب به معیشت 

مردم با حذف ارز 4200تومانی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به تبعات عرضه ارز 4هزار 
و 200 تومانی و ایجاد رانت و فساد اقتصادی، 
گفت: حذف ارز 4هــزار و 200 تومانی با توزیع 
کاالها به قیمت مناسب تر از آسیب به معیشت 
مردم و جامعه جلوگیری می کند. به گزارش ایرنا، 
»عباس آرگون« با بیان اینکه ارز چندنرخی در 
کشور منشأ رانت و فساد است، تصریح کرد: 
توزیع ارز با نرخ 4هزار و 200 تومان برای افرادی 
که به آن دسترسی دارند منافع رانتی بسیاری را 
به همراه داشته است، در صورتی که هدف آن 
توزیع کاالهای اساسی با قیمت مناسب برای 

مصرف کنندگان بود.

کاهش ۶۵ درصدی درآمد 
ترکیه از گردشگران

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش ایران و ترکیه 
می گوید: درآمـــد ایــن همسایه غربی از محل 
گردشگری کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. 
به گــزارش ایسنا، جالل ابراهیمی اظهار کرد: 
بــرآوردهــای صــورت گرفته از درآمـــد ترکیه در 
صنعت گــردشــگــری کاهشی ۶۵ درصـــدی را 
نشان می دهد و به عدد 12 میلیارد دالر رسیده 
ــن مــوضــوع بـــرای کــشــوری کــه بخش  اســـت. ای
مهمی از اقتصاد خود را بر مبنای جذب گردشگر 
بــرنــامــه ریــزی کـــرده، قطعاً آمـــاری خطرناک به 
شمار مــی رود. وی با اشــاره به تغییرات قیمتی 
هزینه های حضور گردشگران در ترکیه، اظهار 
ــرد: در ســال 201۹، هزینه های هــر گردشگر  ک
در ترکیه به طور میانگین ۶۶۶ دالر بود که این 
عدد در سال 2020 به ۷۶2 دالر افزایش یافت 
اما با وجود این درآمد ترکیه از این محل کاهش 

یافته است.

حذف رستوران، مسافرت و 
سینما از سبد خانوار

رســول جهانگیری، عضو هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران با اشاره به روند افزایش قیمت ها و 
گرانی در بازار گفت: بار تورم و افزایش قیمت ها 
بر دوش اصناف است و این مسئله سبب رکود 

کسب و کارها در بازار شده است.
به گــزارش اتاق اصناف ایــران، وی تصریح کرد: 
زمــانــی کــه شــرایــط اقــتــصــادی طبق چــارچــوب 
اقتصادی بچرخد مردم می توانند هم خریدهای 
ضــروریــشــان را انــجــام دهند و هــم خریدهای 
تفننی شان مانند رستوران، مسافرت، سینما و 
دیگر هزینه ها را در برنامه خود داشته باشند، اما 
با توجه به گرانی های مضاعف خیلی از هزینه ها 
از سبد خــانــوار حــذف و جایگزین خریدهای 

ضروری شده است.

فروش کفش ایرانی با نام و 
ظاهر برندهای معروف جهان

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کفش و صنایع 
وابسته ایــران از هــدف گــذاری بــرای تولید یک 
میلیارد جفت کفش خبر داد و گفت: در حال 
حاضر شاهد هستیم که بخشی از کپی کاالهای 
خارجی که در بازار ایران با عنوان کاالی خارجی 
های کپی فروخته می شود، در داخل تولید شده 
و فقط برند خارجی دارد. به گزارش ایسنا، علی 
اژدرکش در نشست خبری با اشاره به اشتغال 
مستقیم 200 هــزار نفر در تولید و 200 تا ۳00 
هــزار نفر در تــوزیــع کفش و صنایع وابسته، 
گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، بازار 
2میلیارد جفتی کفش در منطقه وجود دارد، اما 
سهم ایران از این بازار ۷00 میلیون جفت است.

سرانه مصرف شیر در کشور؛ 
سه لیوان در هفته

سرانه مصرف شیر افــراد ١۵ ساله و بیشتر در 
هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط 2/۹8 لیوان 
برآورد شده که استان اردبیل با ۳/۶۳ لیوان در 
هفته بیشترین سرانه مصرف شیر را در بین 
استان های کشور داراست. به گزارش مرکز آمار 
ــران، همچنین سرانه مصرف نوشابه افــراد  ایـ
١٥ساله و بیشتر در هفته به طور متوسط 2 لیوان 
برآورد شده است. استان کرمان با سرانه مصرف 
نوشابه افراد ١۵ ساله و بیشتر به طور متوسط 
2/۷۷ لیوان در هفته، بیشترین سرانه را در بین 

استان های کشور دارا بوده است. 

اقتصاد3

معاون وزیر جهاد کشاورزی از ابالغ دستورالعمل 
خرید حمایتی زعفران خبر داد و گفت: ۹4 درصد 
زعفران دنیا در ایران تولید می شود اما سهم ما از 
بازار این محصول تنها ۵ درصد است. به گزارش 
مهر، اسماعیل قادری فر روز گذشته در نشستی 
ــاره بــه اینکه دستورالعمل خرید  خبری بــا اشـ
حمایتی زعفران 1400 توسط وزیر جهاد کشاورزی 
ابالغ شد، گفت: بر این اساس ما زعفران صادراتی 
 نگین را با پایه قیمتی 20 میلیون و ۵00 هزار تومان 
خــریــداری می کنیم. وی بــا اشـــاره بــه اینکه این 
قیمت پیشتر در شورای قیمت گذاری محصوالت 
استراتژیک تعیین شده بود، افزود: ما از دوشنبه 

هفته پیش خرید زعفران را در سه استان خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی شروع 
کردیم. معاون وزیــر جهاد کشاورزی با اشــاره به 
نقایصی که در حوزه دسته بندی، صنایع تکمیلی 
و زنجیره توزیع زعــفــران وجــود دارد، گفت: ۹4 
درصد زعفران جهان در ایــران تولید می شود در 
حالی که سهم بازار ما کمتر از ۵ درصد است و به 
همین جهت امسال، سال پایانی خرید انفعالی 
ایــن محصول خواهد بــود و بــرای ســال آینده ما 
برنامه هایی در حوزه بهبود صنایع بسته بندی، 
صنایع تکمیلی و تــوزیــع طــالی ســرخ خواهیم 
داشت. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 

ــازار محصوالت  همچنین از تنظیم هوشمند ب
کشاورزی خبر داد و گفت: ما در حوزه تولید، تأمین 
و توزیع محصوالت کشاورزی با مشکالت زیادی 
مواجه هستیم به طوری که کشاورزان ما در شرایط 
دشوار بهترین و باکیفیت ترین محصول را تولید 
می کنند اما هنگام توزیع و فروش آن با مشکالت 
بسیار زیــادی مواجه هستند. قادری فر با اشاره 
به اینکه دالالن و واسطه ها محصوالت کشاورز 
را خریداری و از آن ها استفاده زیــادی می کنند، 
گفت: از سوی دیگر این محصوالت با نرخ های 
گزاف به دست تولیدکنندگان می رسد که این رویه 

باید اصالح شود. 

خبرخبر

دستورالعمل 
خرید حمایتی 
زعفران ابالغ شد

WWW.QUDSONLINE.IR
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خبرخبر
خوبخوب

بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده بانک مرکزی 
در ۶ مــاه ابتدای امسال 12 هــزار و 410 هــزار میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش های اقتصادی پرداخت شده 
که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۷.۹ درصد 
افزایش داشته است.  به گزارش ایرنا، سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های 

اقتصادی در ۶ ماهه ابتدای امسال مبلغ 8هزار و ۳۷۶ 
هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.۵ درصد کل تسهیالت 

پرداختی است.
 همچنین سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه 
در گردش بخش صنعت و معدن در دوره مذکور معادل 
2هــزار و ۹4۷ هــزار میلیارد ریــال بــوده و این رقم بیانگر 

تخصیص ۳۵.2 درصــد از منابع تخصیص یافته به 
سرمایه در گــردش همه بخش های اقتصادی با مبلغ 

8هزار و ۳۷۶ هزار  میلیارد ریال است.
براساس این گزارش ۳هزار و ۷2۷ هزار میلیارد ریال به 
بخش صنعت و معدن پرداخت شده که ۷۹.1 درصد 

آن برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

رشد ۵۸ درصدی اختصاص 
 تسهیالت به بخش های 
مختلف اقتصادی

 قیمت  انواع 
لپ تاپ  اپل

  MYD82 پرو   
۳۶,۷۸۰,۰۰۰تـومـان

MYD92 پرو   
۴۰,۹۸۰,۰۰۰تومان

  MGN63 ایر مدل   
۲۷,۴۰۰,۰۰۰تـومـان

 MGN73 ایر   
۳۳,۲۸۰,۰۰۰تـومـان

MYDA2 پرو   
۳۶,۵۸۰,۰۰۰تـومـان

  MGND3 ایر   
۲۷,۲۹۰,۰۰۰تـومـان

MVVJ2 پرو   
۶۳,۹۰۰,۰۰۰تـومـان

راه و مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی گفت: متقاضیان 
نــام نــویــســی در ســامــانــه جهش 
تولید مسکن می توانند از 12 ظهر 
چهارشنبه 28 مهر به سامانه »ثمن« مراجعه 
کنند. به گــزارش مهر، محمود محمودزاده در 
برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر در خصوص 
آغاز نام نویسی طرح جهش تولید مسکن گفت: 
از چهارشنبه 28 مهرماه سامانه ثمن آغاز به کار 
می کند که برای نام نویسی متقاضیان مسکن 
ذیل طرح جهش تولید مسکن است. وی افزود: 
 saman.mrud.ir ایــن نام نویسی در سامانه
انجام می شود. معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی ادامه داد: ثبت نام در شهرهایی 
خواهد بود که تاکنون اراضی اجرای آن تأمین شده 
و شرایط متقاضیان همانی است که در دوره های 
ثبت نام گذشته اعالم شده بود که عبارت است 
از: 1. سبز بودن فرم ج متقاضی به این معنا که 

از ابتدای انقالب تاکنون از امکانات دولتی یا 
ــه ای بخش مسکن و زمین و وام مسکن  ــاران ی
استفاده نکرده باشد؛ 2. متأهل یا سرپرست 
خانوار بودن 3. داشتن سابقه دست کم پنج سال 
سکونت در شهر مورد تقاضا 4. نداشتن مالکیت 

خصوصی امالک یا مسکن. 
مــحــمــودزاده تصریح کـــرد: در همه ۳1 استان 
نام نویسی انــجــام مــی شــود. بــه ســرعــت سایر 
شــهــرهــایــی کــه در ســامــانــه نیستند پــس از 
ــزوده خواهند شد و  تأمین زمین، به سامانه اف
اطالع رسانی در این زمینه انجام می شود. معاون 
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اولویت ویژه ای 
وجود ندارد و همه کسانی که شرایط مذکور را دارا 
باشند می توانند نام نویسی کنند. نام نویسی از 
ساعت 12 ظهر چهارشنبه آغاز شده و تا اطالع 
ثانوی ادامه دارد. وی اظهار کرد: در مرحله اول 
نام نویسی اطالعات هویتی سرپرست خانوار یا 
متقاضی دریافت می شود و همچنین متقاضی 

باید اطالعات افراد تحت قیومیت و تحت کنترل 
خود را درج کند؛ پس از پاالیش اولیه به متقاضی 
واجد شرایط بودن، ابالغ می شود. سپس از آن ها 
خواسته می شود به ادارات کل راه و شهرسازی 
استان ها یا بنیاد مسکن مراجعه حضوری داشته 
باشند و مدارک سکونت در شهر مورد تقاضا را 
ارائه دهند. محمودزاده گفت: مرحله بعد معرفی 
به بانک عامل و افتتاح حساب سپرده است. در 
مرحله بعدی نیز به پروژه های در حال ساخت، 
ارجــاع داده می شود. معاون وزیــر راه و مسکن 
ــرد: وزارت راه و شهرسازی در جلسه  تأکید ک
اخیر شــورای عالی مسکن، پیشنهادهایی در 
خصوص تسهیالت طرح جهش تولید مسکن 
ارائه داده؛ ما بر اساس قیمت تمام شده و زیربنای 
واحد مسکونی ذیل این برنامه و همچنین تراکم 
ساختمان ها، یک جــدول متغیر از تسهیالت 
پیشنهاد داده ایم. کارمزدهای این تسهیالت نیز 
تهیه شده که باید در شورای عالی پول و اعتبار 

مطرح و پس از تأیید بانک مرکزی به شورای عالی 
ــزود: سعی کرده ایم  مسکن ارجــاع شــود. وی اف
در بسته تدوین شده، بیش از ۵0 درصد هزینه 
ساخت را به تسهیالت بانکی تخصیص دهیم. 
مابقی نیز در دوران ساخت بــه عــنــوان آورده 

متقاضی دریافت می شود. 
مــحــمــودزاده خاطرنشان کـــرد: کسانی کــه در 
طرح های قبلی مسکن از جمله طرح اقدام ملی 
مسکن نام نویسی کرده اند نیز مشمول مزایای این 
طرح خواهند شد و متقاضیان هیچ نگرانی از بابت 
تفاوت مزایای طرح جهش تولید مسکن با طرح 
اقدام ملی نداشته باشند؛ کسانی که در طرح های 
قبلی نام نویسی کرده اند، به مراحل قبلی خود 
ادامه می دهند و واحدهای خود را تحویل خواهند 
گرفت و نیازی به نام نویسی مجدد نیست. معاون 
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: فعالً تا یک ماه 
سامانه ثمن برای نام نویسی متقاضیان باز است و 

محدودیت زمانی خاصی نداریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات نام نویسی طرح جهش تولید مسکن از امروز

چهار شنبه ۲8 مهر ۱400   ۱3 ربیع االول ۱443  ۲0 اکتبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9650



 نادر کشاورز
نوازنده 
پیشکسوت 
درگذشت
  
نادر کشاورز نوازنده 
ويولن و از اعضاي 
سابق ارکستر 
سمفونیک و ارکستر 
ملی ايران بر اثر ابتال 
به کرونا درگذشت.

کشاورز به مدت ۱۱ 
سال با ارکستر ملی 
ايران به رهبری 
فرهاد فخرالدينی 
همکاری داشت.

اين هنرمند در 
زمینه سرودن شعر 
و آموزش موسیقی 
نیز سال ها به فعالیت 
مشغول بود.

گزارش خبري ــار عــاشــورایــی  ◾ طـــرح آثـ
برایم لذت بخش است

ــتـــدای  ایــــن هــنــرمــنــد در ابـ
ــاره  ــ صــحــبــت هــای خـــود درب
ــای هــنــر  ــ ــی ــ ــه دن ــ ورودش ب
مــی گــویــد: مــن از کــودکــی به 
نقاشی عالقه داشتم و از سال های نوجوانی نیز 
آمــوزش دیــدم. اتفاقاً کارم را از گلدوزی شروع 
کــردم و بــه دانـــش آمـــوزان در مـــدارس آمــوزش 

می دادم. 
ــروع بــه نــوشــتــن کــتــاب هــای  ــال 70 هــم شــ سـ
گــلــدوزی کــردم و 12 جلد کتاب در ایــن زمینه 
منتشر شد. پس از آن هم نقاشی برایم جدی تر 
شد که البته آن هم داستان جالبی دارد، یکی 
ــار عــاشــورایــی مــن بــه صـــورت اتــفــاقــی به  از آثـ
جشنواره شمسه راه پیدا کرد و مقام نخست 
را بدست آورد و مسئوالن، نمایشگاهی از آثار 
من ترتیب دادند و از همان زمان از کارهای من 
استقبال شد و تا به امروز درخواست هایی برای 

کار داشتم. 
کمانه درباره عالقه خود به خلق آثار عاشورایی 
می گوید: هر تابلویی که تا به حال از عاشورا 
ــرآمــده از تــصــویــر ذهنی  ــرده ام هــمــه ب ــ خــلــق ک
ــده ام و هیچ کـــدام بـــدون تأثیر و  ــ اســت کــه دی
حضور این رؤیاها روی بوم منقّش نشده است. 
مدت ها بود تصمیم داشتم تابلویی با محوریت 
حضرت ابوالفضل)ع( تصویر کنم که متأسفانه 
فرصت دست نمی داد تا اینکه با تعطیل شدن 
کالس های آموزشی ام در دوران کرونا فراغت 

بیشتری یافتم.
وی در ادامــه مــی افــزایــد: طــرح آثــار عاشورایی 
برایم بسیار لذت بخش اســت؛ چرا که پیوند 
نزدیکی با ذهنیاتم دارد و زمانی که سفارش یک 
اثرعاشورایی به من داده شد بسیار خوشحال 
شدم، زیرا مرا به یاد رؤیایی انداخت که سال ها 
پیش دیـــده بـــودم و احــســاس کـــردم زمـــان آن 

رسیده که دین خود را ادا کنم.

 دوست داری صحنه عاشورا را ببینی؟ ◾
کمانه با بیان اینکه تابلو »ســوگ عرشیان« 
تصویری از حضرت ابوالفضل)ع( اســت که 
آن را در خواب دیده، ادامه می دهد: یک شب 
در رؤیــا حضرت زهــرا)س( را دیــدم و ایشان به 
من فرمودند آیا دوســت داری صحنه عاشورا 
را ببینی؟ و مــن نیز مشتاقانه پذیرفتم و از 
آسمان صحنه را دیدم و بسیار منقلب شدم؛ 
ناگهان صحنه دیگری همچون سه تابلوفرش 
بــزرگ پیش چشمم نمایان شد و حضرت به 
من فرمودند تو این تابلوها را کشیده ای. از آن 
زمان به بعد این رؤیا همیشه با من همراه بود 
و با اینکه می دانستم من چنین تابلوهایی را 
نکشیده ام امــا حتی از فکرش هــم احساس 

بسیار خوبی داشتم. 

»سوگ عرشیان« رؤیای تصویر شده من است ◾
وی می گوید: نکته ای که در این تابلوها توجهم 
را به خود جلب کرد این بود که هیچ رنگ قرمزی 

در آن ها وجود نداشت.
 در واقع »سوگ عرشیان« دقیقاً تصویر رؤیایی 
است که سال ها پیش دیده ام. من در خوابم نیز 
همین تابلو را با رنگ های آبی و سبز درخشان 
ــن یکی از  ــده ام. البته ای ــ ــه دی و از همین زاویـ
تابلوهای سه گانه است و تابلو دیگری با عنوان 

»کیست مرا یاری کند« و »امــام حسین)ع(« 
را هم در دســت دارم که فکر می کنم بهترین 
اثـــرم خــواهــد شــد؛ طــرح و رنــگ اولــیــه آن زده 
شده و امیدوارم در اولین فرصت بتوانم آن را 

انجام دهم.
ــاره مـــدت زمــانــی کــه صــرف  ــ ایـــن هنرمند درب
خلق ایــن اثــر کـــرده، مــی گــویــد: آثــار مینیاتور 
طراحی های بسیار ظریف و زمانبری دارنــد، 
به ویژه اگر در ابعاد بزرگ کار شوند و به دلیل 

جزئیاتی که باید در طراحی آن رعایت کرد 
طبیعتاً رونــد طوالنی تری را نسبت به دیگر 
سبک های نقاشی طی می کنند. من برای خلق 
این اثر شاید هفته ها شب بیداری کشیدم تا 
توانستم آن را تکمیل کنم و مدت زمان زیادی 

هم صرف تکمیل آن شد.

تصویر تابلو عاشورایی بدون رنگ خون! ◾
ــه پــیــونــد هــنــر مــیــنــیــاتــور با  ــاره ب ــا اشــ کــمــانــه ب
مــضــامــیــن مــذهــبــی و آیــیــنــی و ســبــک مــورد 
ــواع  ــ عـــالقـــه اش مـــی گـــویـــد: در مــیــنــیــاتــور ان

سبک های مختلف وجود دارد. 
به طور مثال در مینیاتور سنتی چیزی به نام 
پرسپکتیو وجود ندارد، البته استاد فرشچیان 
بــه شــیــوه خــودشــان از پرسپکتیو اســتــفــاده 
کرده اند اما سبک من مینیاتور مــدرن است 
و عالقه مندم جزئیات را در آن اجرا کنم. حتی 
زمانی که تابلو »انتظار« را در دست داشتم 
نیز با وجود اینکه با سوژه مذهبی مواجه بودم 
و توانایی اجرای سبک سنتی مینیاتور را هم 
داشتم اما ترجیح دادم تا آن را به سبک مدرن 

اجرا کنم.  
وی در پاسخ به این پرسش که در تابلو »سوگ 
عرشیان« قرار است چه حسی را به مخاطبش 
ــن تابلو بــرآمــده و  انــتــقــال دهـــد، مــی گــویــد: ای
انعکاسی از همان رؤیایی اســت که دیــده ام. 
مدت ها به این فکر می کردم که چرا حضرت 
زهرا)س( این سه تصویر را به من نشان داده اند 
و به ذهنم رسید شاید دلیلش این بوده که در 
این تصاویر رنگ قرمز وجود نداشته و من هم 

باید تابلویی بدون رنگ خون تصویر کنم.
 اتفاقاً رسیدن به چنین چیزی برایم بسیار 
سخت بود که یک اثر عاشورایی بــدون رنگ 
قرمز اجرا کنم زیرا در آثار عاشورایی همیشه 
قرمز رنگ غالب بوده و عموماً این آثار با رنگ 

خون نشان داده می شوند. 
حتی ایــن مسئله تبدیل به یک سنت شده 
که نقاشی عاشورا و هر آنچه تحت این عنوان 
خلق می شود اگر رنگ خون نداشته باشد یک 
اثر غیرمتعارف است. با این حال همان طور 
که در ایــن تابلو می بینید هیچ رنــگ سرخی 

وجود ندارد.

ائمه)ع( هدایتگر من بوده اند ◾
ــاره تأثیر آثـــار عــاشــورایــی و  ــ وی در پــایــان درب
مــذهــبــی در زنـــدگـــی اش مــی گــویــد: احــســاس 
می کنم ائمه)ع( همیشه هدایتگر من بوده اند 
و زندگی من همواره به نوعی تحت حفاظت 
ائــمــه)ع( بــوده اســت. اتفاقاتی در زندگی من 
افتاده که زنده بودنم را مدیون امام حسین)ع( 
ــی بـــه گــــردن خــود  ــن هــســتــم و پـــس از آن دی
احساس کردم که باید هنرم را در این مسیر به 

سرانجام برسانم.

گفت وگو با »فاطمه کمانه« خالق تابلویی با محوریت حضرت ابوالفضل)ع(  

تحقق یک رؤیا در »سوگ عرشیان« 

خبرخبر
روزروز

خبر

درگذشت يک 
نويسنده کودک 
و نوجوان

رودابه کمالی، نویسنده 
ادبیات کودک و 
نوجوان در ۵0سالگی 
بر اثر بیماری سرطان 
درگذشت.
او با سروش نوجوان 
)1۳۶۹ تا 1۳۸0(، 
»آفتابگردان«، 
فصل نامه  »انشا 
و نویسندگی« و  
»همشهری داستان« 
همکاری داشت. 
راه اندازی انتشارات 
مؤسسه منظومه  
خرد نیز از جمله دیگر 
فعالیت های اوست. 
کمالی همچنین در 
سال 1۳۸0 برنده  جایزه  
»رشد« شده بود.
»کارگاه انشا« )۹ جلد(، 
»قصه های مهرک و 
سبزک«، »اسبی که 
هیچ  کس نمی دید« و 
»قصه های حیوانکی« 
از جمله کتاب های 
اوست. 

  صبا کريمی      نمايشگاه گروهی »جشن 
نگاره« جمعه گذشته با حضور هنرمندانی 

همچون بهروز بلوری، علی پتگر و فاطمه کمانه 
در فرهنگسرای نیاوران افتتاح و از اثر »سوگ 

عرشیان« حضرت ابوالفضل)ع( رونمايی 

شد. »فاطمه کمانه« مینیاتوريستی است که 
تصوير کردن واقعه عاشورا را به عنوان يکی از 

اصلی ترين عالقه مندی های خود مطرح می کند 
و آن را حاصل يک رؤيا و رؤيت بانوی دوعالم 
در خوابش می داند. او تصمیم دارد براساس 

آنچه در رؤياهايش ديده سه گانه ای از عاشورا 
را به روايتی مینیاتوری تصوير کند. »سوگ 

عرشیان« يکی از اين تابلوهای سه گانه است که 
به تازگی رونمايی شده است.کمانه از سال های 
نوجوانی به نقاشی عالقه مند بوده و در کنارش 

مینیاتور را در شاخه های سنتی و مدرن به 
صورت جدی دنبال کرده و در اين سال ها بیشتر 
به عنوان مینیاتوريست شناخته می شود. با او 
درباره تابلو »سوگ عرشیان« و داستان خلق آن 

به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

 

معرفی برگزیدگان 
ششمین دوره دوساالنه 

خوشنویسی ایران

ششمین دوســاالنــه ملی خوشنویسی ایــران 
و بزرگداشت عمادالکتاب قزوینی با حضور 
ــر فــرهــنــگ و  ــ مــحــمــدمــهــدی اســمــاعــیــلــی؛ وزی
ارشــاد اسالمی، جمالی پور؛ استاندار قزوین، 
محمدحسن اســمــاعــیــلــی؛ مــدیــر کــل ارشـــاد 
استان، استاد غالمحسین امیرخانی و جمعی از 
هنرمندان در محوطه تاریخی کاخ چهل ستون 

قزوین برگزار شد.
ششمین دوره دوساالنه خوشنویسی ایران به 
کار خود پایان داد و برگزیدگان این جشنواره ملی 
به شرح زیر معرفی شدند: در بخش نستعلیق 
مصطفی عــابــدیــنــی از قــزویــن، محمدجواد 
شکوهی فــرد از البرز و حامد فقیهی از قم به 
ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند، همچنین 
ــدران، سیدپیمان  ــ ــازن ــ عــلــیــرضــا مطلبی از م
سادات نژاد از ایالم، علی حسینی از کردستان، 
ابراهیم دالوران از خوزستان، احمد صباحی کیا 
از ایــالم، حمید احمدی از تهران، هادی آقایی 
از الــبــرز، رســول آقامیری از اصفهان و صابر 

میکائیلی از کردستان شایسته تقدیر شدند.
فاطمه مقیمی از خراسان رضوی،  شیرین کرمی 
از تهران در بخش بــانــوان و نیما حسن پور از 
مازندران در بخش جوانان نستعلیق نیز مورد 

قدردانی قرار گرفتند. 
ــهــران، حمیدرضا  محمود رحیمی عهد از ت
خداکرمی از بوشهر و محمد اندرز از بوشهر نیز 
در بخش شکسته نستعلیق رتبه های یک تا 

سوم را کسب کردند.
در بــخــش شکسته نستعلیق نــیــز از مریم 
ذوالقدر از قزوین، حافظ رنجبر از کردستان، 
امیر دانش مراغی از آذربایجان شرقی، مجتبی 
محمد علیپور از البرز و مهدی منصوری از ایالم 
شایسته تقدیر شدند. همچنین در بخش بانوان 
شهربانو نجفی از تهران،  فاطمه کاظمی از قزوین 
و در بخش جوانان میثم صدری از تهران مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
در بخش ثلث نیز مجید داستانی قــم، علی 
احسان پور از مشهد و علی سلطانی از همدان 
رتبه های اول تا ســوم را کسب کردند، در این 
بخش نیز از احمد خوانساری از قم، احسان 
کاظمی از تهران، رحیم خلیلی از خراسان رضوی 
و در بخش بــانــوان از طیبه رمضانی از تهران 

قدردانی به عمل آمد.
ــان ســمــنــان و  ــتـ مــجــیــد ســعــیــد کـــافـــی از اسـ
محمدنعیم جوادی از قم و سحر فرید از استان 
قم نیز در بخش نسخ، رتبه اول تا سوم را کسب 
کردند و از محمد گودرزی از قم، حمید مکانیک 
از خراسان رضوی، محمد بازیار از گلستان و در 
بخش بانوان از زهرا شیرازی پور از البرز تجلیل 
شــد.در بخش نقاشیخط نیز رتبه اول تا سوم 
به ترتیب توسط شمس الدین مرادی از تهران، 
فاطمه حسنی از سمنان و مهدی زمانی از البرز 
کسب شــد و از لیال مــوســوی از تــهــران، هــادی 
هنردوست از همدان و مهسا دواچی از خراسان 

رضوی قدردانی شد.
به گــزارش ایسنا در این دوره از جشنواره هزار 
و 141 اثر به دبیرخانه ارســال شده بود که یک 
رکـــورد در طــول ۶ دوره بــرگــزاری ایــن دوساالنه 
محسوب مــی شــود.پــس از بــررســی ایـــن آثــار 
تــوســط هیئت انــتــخــاب، 2۵0 اثـــر بــه مرحله 

حضوری نویسی بخش 
مسابقه راه پیدا کردند 
ــای  ــه هـ ــتـ کــــه در رشـ
نستعلیق، شکسته، 

ثلث، نسخ و نقاشیخط 
با هم رقابت کردند.

 در واقع »سوگ عرشیان« دقیقًا تصوير رؤيايی است که سال ها پیش ديده ام. 
من در خوابم نیز همین تابلو را با رنگ های آبی و سبز درخشان و از همین 

زاويه ديده ام.
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و هنر فرهنگ 

فاطمه کمانه
نگارگر

به طور معمول مــردم و مخاطبان 
ایرانی بیشتر دوست دارند تا نمایی 
از زندگی واقعی خود را در داخل و 
خارج از خانه در آثار نمایشی تماشا 
کنند. این موضوع بارها در جذب مخاطبان به 
اثبات رسیده است.اما خب وجوه مختلفی هم 
دارد؛ ممکن است کارگردانی این نمای ایرانی از 
یک زندگی را به خوبی تصویر کند و یا نه آن قدر 
این تصویر برای مخاطب کلیشه ای و مصنوعی 
باشد که از تماشای آن دلزده شود.در این مطلب 
بنا داریــم مــروری داشته باشیم بر تصویری که 
محمدعلی باشه آهنگر در آخرین سریال خود با 
عنوان »پس از آزادی« ترسیم کرده است. سریالی 
۳۵ قسمتی که اواخر سال ۹7 تصویربرداری آن 

آغاز شد و تا ابتدای سال ۹۸ به طول انجامید.

روایتی در بستری متفاوت ◾
این روزها سریال های مختلفی در تلویزیون ساخته 
می شود، آثاری که هر کدام فضا و ژانر متفاوتی از 
یکدیگر دارند و هر کدام با توجه به بستر زمانی در 
برهه ای از تاریخ حال یا گذشته روایت می شوند. 
»محمدعلی باشه آهنگر« تا به حال با سریال های 
»تا صبح« و »نیمه گمشده« در تلویزیون شناخته 
شده است و با فیلم های سینمایی فرزند خاک، 
بیداری رؤیاها، ملکه، سرو زیر آب و... در سینما. 
اما او این روزها سریال »پس از آزادی« را کارگردانی 
کرده است که در بالتکلیفی زمان پخش به سر 
می برد. این سریال داستانی خانوادگی اجتماعی 

دارد که به زندگی چند خانواده در این دو برهه 
زمانی ورود کرده است.

از »بچه مهندس« تا »پس از آزادی« ◾
سعید سعدی یکی از تهیه کننده های پرکار این 
روزهای تلویزیون است که در این سال ها فصل 
یک تا چهار »بچه مهندس« و سریال »نجال« 
را تهیه کرده است.او حاال به عنوان تهيه کننده 
»پس از آزادی« از داستان سريال چنين گفت: 
»اين مجموعه درباره رفاقت های دیرینه  است. 
ســام کبودوند و مرتضی اسماعیل کاشی دو 
دوست هستند که کارگاهی را با هم تأسیس 
کردند و مشکالتی بین آن هــا پیش می آید و 

قصه وارد مرحله جدیدی می شود.«
اینکه نزدیک به دو سال از پایان ضبط این سریال 

می گذرد، اما هنوز زمان پخش مشخصی برای 
آن در نظر گرفته نشده اســت. این موضوع هم 
می تواند به دلیل های مختلفی از جمله اصالحاتی 
که شبکه یک خواستار انجام آن روی این سریال 
اســت، بــاشــد.در ایــن بــاره نیز سعید سعدی به 
فارس،  گفت: باید دوستان در شبکه به ما زمان 
پخش را اعــالم کنند و هنوز زمانی را مشخص 
نکردند. محمدعلی باشه آهنگر در همین زمینه  
گفت: درست است که یک سال و نیم از زمانی 
که تصویربرداری این سریال را به پایان رساندیم 

می گذرد، اما از زمان پخش آن بی اطالعم. 
 وی افـــزود: سریال »پــس از آزادی« یک کار 
اجتماعی و درامــی درگیرکننده اســت و یکی 
از معدود سریال هایی اســت که در 10 سال 
اخیر از زاویــه ای جدید به موضوعات جامعه 

و خانواده نگاه می کند.این کارگردان بیان کرد: 
بخشی از این سریال در زمان گذشته روایت 
می شود و بیشتر آن در زمان حال رخ می دهد. 
در این سریال نقش درام در گذشته و آینده و 

داللت های روز بسیار مهم است.

زمان رویداد قصه سریال ◾
این سریال در زمان حال اتفاق می افتد و گذری 
هم به گذشته می زند برای همین دکورسازی هایی 
در آن انجام شده است مثل خانه منوچهر،  خانه 
فــروغ، خانه اسماعیل، کالنتری،  قهوه خانه،  
نانوایی و... که همگی در محله ای به نام محله 
افغانی ها قرار دارند از جمله دکورهای این گروه 

هستند.

کدام بازیگران در این سریال بازی می کنند؟ ◾
اصغر همت در نقش پــدر خــانــواده، اندیشه 
فوالدوند دختر یکی از خانواده ها، قاسم زارع 
پدر یکی دیگر از خانواده ها، رؤیا جاویدنیا در 
نقش فــروغ، ســام کبودوند در نقش سهیل، 
آالله زارع در نقش مهشید، المیرا دهقانی در 
نقش شیدا و... که هر کدام بنا به نقشی که در 
این سریال دارند روایتگر بخشی از تاریخ زمان 
حال و گذشته هستند.در این چند سال اخیر 
سریال های بسیاری بنا به شرایط مالی و کرونا 
متوقف شدند که »پس از آزادی« هم یکی از این 
سریال هاست که به دلیل مشکالت مالی ضبط 

آن یک بار در سال ۹۸ متوقف شد.

گزارشی از آخرين سریال  باشه  آهنگر که به پخش نرسید

چرا ساخت »پس از آزادی« متوقف شد؟  

   نویسنده نوجوان راوی شهدای یک روستا ◾
  کتاب »زیر سایه نخل«؛ روایت هایی کوتاه از شهدای روستای 
ایزی به قلم محمدحسین ایزی توسط انتشارات »راه یار« 
چاپ و روانه بازار نشر شد.دو سال پیش نوجوانی 1۵ساله به  
نام محمدحسین ایزی عزم کرد دربارۀ شهدای روستای ایزی 
تحقیق کند. متأسفانه بیشترِ پدر و مادر شهدا دستشان از 
دنیا کوتاه بود. محمدحسین بر اساس اسناد و مصاحبه های 
سال های گذشته بنیاد شهید، این کتاب را تدوین کرده است. 

»احمد مهران فر« در فیلمی مشترک با افغانستان ◾
احمد مهران فر به عنوان نخستین بازیگر فیلم سینمایی 

»پاکول« به کارگردانی نوید اسماعیلی انتخاب شد.
بــه گـــزارش ایسنا، ایــن بازیگر بــه عــنــوان نقش اصلی 
»پاکول« قرار است با شخصیت متفاوتی به ایفای نقش 
بپردازد. »پاکول« به صورت مشترک با کشور افغانستان 
ساخته می شود و قرار است برای حضور در چهلمین 

جشنواره فیلم فجر آماده شود.

انتشار 55 پرتره اهالی فرهنگ و هنر  ◾
کتاب »۵۵« حــاوی پرتره اهالی فرهنگ و هنر همچون 
محمدرضا شجریان، عباس کیارستمی، هوشنگ گلشیری، 
محمدرضا درویشی، شاملو و دیگر استادان فرهنگ و هنر 
ایران تا آبان توسط نشر اتفاق در دسترس عالقه مندان قرار 
می گیرد.عکس ها توسط مهرداد اسکویی در ادامه  پروژه  
دیرپای او در زمینه عکاسی از مفاخر ایــران گرفته شده 
و ناصر فکوهی  بــرای هر پرتره یادداشتی نوشته است.

 »بنیامین« از سئول به نيويورک می رود ◾
فیلم سینمایی انیمیشن »بنیامین« به تهیه کنندگی 
مصطفی حسن آبادی و کــارگــردانــی محسن عنایتی 
بــه دوازدهــمــیــن جشنواره بین المللی فیلم مستقل 
»یونیورسال« راه یافت.این جشنواره که از سال 2007 
کار خود را آغاز کرده هر ساله در یک کشور اروپایی یا 
آمریکایی برگزار می شود اما مرکزیت آن شهر نیویورک 

آمریکاست که روزهای 2۹ و ۳0 اکتبر برگزار می شود.



واکنش مثبت 
منتقدان به 

آخرین ساخته 
کارگردان 

»گالدیاتور«
»آخرین دوئل« به 
عنوان جدیدترین 

ساخته ریدلی 
اسکات که از 

23 مهرماه به 
صورت عمومی در 
سینماهای ایاالت 
متحده و انگلستان 

اکران شده است؛ 
توانسته نظر مثبت 

منتقدانی که این 
اثر را تماشا کرده 

بودند، دریافت کند. 
مؤلفه مشترکی که 

منتقدان به تحسین 
آن پرداخته اند، 

 هنرنمایی 
فوق العاده بازیگران 
این درام اکشن ذکر 

شده است.

خبرخبر
روزروز

 مــســتــنــد در خــدمــت  ◾
مردم نگاری

عبداللهی با بیان اینکه سارو در 
زبـــان محلی بــه معنای ساربان 
است درباره ساخت این مستند 
به خبرنگار ما می گوید: این فیلم 
قصه دو نوجوان را که احیاکننده شغل نیاکانشان 
هستند، روایــت می کند و در کنار آن نشان دهنده 
ــط دوستانه و بــرادرانــه اهــل تشیع و تسنن در  رواب
کشورمان اســت. من در سفرهای مختلفی که به 
مناطق مختلف خراسان جنوبی داشتم به صورت 
اتفاقی با این دو نوجوان آشنا شدم، دو نوجوانی که 
کارشان ساربانی شترها بود. در سفر دیگری که به 
آن منطقه داشتم، دوباره همان دو نوجوان را دیدم و 
با هم صحبت کردیم که قصه جالبی داشتند. سعید 
و عبدهللا با دو مذهب متفاوت، شغل فراموش شده 

ساربانی شتر را زنده کرده بودند. 
تهیه کننده و کارگردان این مستند ادامه می دهد: با 
توجه به خشکسالی آن منطقه، دامــداری دام های 
سبک مقرون به صرفه نیست و ایــن دو نوجوان 
تصمیم گرفتند ساربانی شتر را احیا کنند. متوجه 
شدم بخشی از مردم روستا سنی مذهب و عده ای 
هم شیعه مذهب هستند و با صلح و دوستی در کنار 
هم زندگی می کنند، ارتباطات بسیار صمیمی با هم 
دارند و حتی بینشان وصلت هم انجام شده است، 
در واقع ازدواج بین سنی و شیعه اتفاقی رایج در میان 

آن هاست.
او دربــاره اینکه چرا خط اصلی قصه مستند رابطه 
نزدیک و همدالنه اهل تشیع و تسنن در آن روستا 
نبوده است، توضیح می دهد: با وجود اینکه ارتباط 
ــود داشــــت، اما  دوســتــانــه ای بین دو مــذهــب وجـ
نمی خواستم با این موضوع برخورد شعاری داشته 
باشم، به همین دلیل قصه را از نگاه دو نوجوان ساربان 
روایت کردم و در کنار قصه آن ها، فرهنگ و آداب و 

رسوم آن اقلیم منطقه هم معرفی شد. سعی کردم 
روایت سالمی از آن اقلیم و مردمانش داشته باشم.

عبداللهی با بیان اینکه در روستای کَجی، خانواده های 
زیادی هستند که با هم ارتباط فامیلی و طایفه ای 
دارند اما دارای مذهبی متفاوت هستند، می گوید: 
این موضوع، مؤلفه مهمی در مستند من بود اما 
قصه اصلی نبود، ضمن اینکه اهل تشیع و تسنن 
در بسیاری از مناطق ایران به صورت مسالمت آمیز و 
مانند یک خانواده در کنار هم زندگی می کنند و این 

اتفاقی رایج در کشور ماست. 

او اضافه می کند: ایــن فیلم در یکی از روستاهای 
خراسان جنوبی ساخته شده است و هر دو نوجوان از 
قوم بلوچ هستند. تکثر مذهبی در بین بلوچ ها وجود 
دارد و وصلت هم در میانشان رایج است، آنچه در 
این مستند مد نظر من بود، جنبه های مردم نگاری و 

آداب زیست مردمان این منطقه بود. 

درخــشــش سینمای مستند ایـــران در عرصه  ◾
جهانی

آنچه مستندسازان را با بیم و امید روبه رو می کند 

ــا بــومــیــان یــک منطقه اســت،  ــزدیــک ب ارتـــبـــاط ن
عبداللهی که سال ها در اقلیم شرق و جنوب شرقی 
ایران مستندسازی کرده است در این باره می گوید: 
تنها دلگرمی من برای مستندسازی در این مناطق، 
همراهی و میهمان نوازی مردم است. کاش مهربانی و 
التفاتی که از سوی مردم می بینیم از سوی مسئوالن 
فرهنگی هم شاهد بودیم. اینکه فیلم های مستند 
خوبی ساخته می شود گواه همراهی و همدلی مردم 
اســت؛ چــون اگــر حمایت مــردم از مستندسازان 
نباشد، اثر قابل توجهی ساخته نمی شود، اما جای 
خالی حمایت مالی و معنوی مدیران فرهنگی از 
مستندسازان بیشتر احساس می شود و فقط 
عشق به فیلم سازی سبب می شود در این مسیر 

دوام بیاوریم. 
وی با تأکید بر اینکه سوژه های جذاب و با اهمیت 
فراوانی در اقلیم شرق و جنوب شرقی ایــران برای 
فیلم سازی وجــود دارد، عنوان می کند: خراسان 
جنوبی با محرومیت های زیادی مواجه است، اما 
توانایی و ظرفیت های فراوانی برای معرفی دارد و از 
نظر غنای فرهنگی، اقلیمی قابل توجه است. با وجود 
اینکه سینمای مستند، سینمایی خدمتگزار به 
مردم است و می تواند به مردم و جامعه کمک کند، 
توجه به مسائل این مناطق می تواند به جریان توجه 
و توسعه این اقلیم کمک کند، حتی از منظر جهانی، 
وقتی فیلم »سارو« در روسیه اکران شد، دیدم اقلیم 
آنجا و زیبایی های منطقه، تا چه اندازه نگاه و ذهن 

مخاطبان را درگیر کرده بود.
به گفته عبداللهی، با وجود درخششی که سینمای 
مستند ایران در عرصه جهانی داشته، اما حمایتی از 
فیلمسازان مستند انجام نمی شود و اضافه می کند: 
فیلم های مستند با هزینه های بسیار اندکی ساخته 
می شوند و بعد از پخش به آرشیو می روند، گویی 
فیلم ها پس از به دنیا آمدنشان بالفاصله می میرند. 
من بعد از حدود 200 مستند مستقلی که ساختم 

ــوان مالی ترجمه و ارائـــه دو مستندم را به  فقط ت
جشنواره های بین المللی پیدا کردم.

بی توجهی مدیران فرهنگی به سفیران فرهنگی ◾
کارگردان »دهسلم« با اشاره به محدودیت های مالی 
که برای حضور فیلمسازان مستقل در جشنواره های 
بین المللی وجود دارد، می گوید: وقتی صحبت از 
جشنواره های خارجی می شود مسئوالن فرهنگی ما 
نسبت به آن بی توجه اند، در حالی که یک فیلمساز 
می تواند سفیر فرهنگی ایران در سایر کشورها باشد. 
او با بیان اینکه مستندسازان ایرانی توانستند پرچم 
ایران را در دنیا بلند کنند اما از سوی مسئوالن آن طور 
که باید حمایت نمی شوند، خاطرنشان می کند: 
جوایز بین المللی مستندسازان برای مدیران فرهنگی 
اهمیتی نـــدارد. در20 سالی که کــار مستند انجام 
می دهم، هنوز نمی دانم چه مسائلی برای مدیران 
فرهنگی اهمیت دارد؟! امیدوارم توجه بیشتری به 

سینمای مستند شود.
به گفته عبداللهی، وقتی جریان فیلم سازی می تواند 
ما را در جهان مطرح کند باید از ســوی مسئوالن 
حمایت شــود. او با اشــاره به اینکه برنامه ای برای 
حمایت فیلمسازان ایــرانــی در عرصه بین الملل 
تعریف نشده و حضور در بسیاری از جشنواره های 
معتبر جهانی را به همین دالیل از دست می دهیم، 
یـــادآور مــی شــود: بسیاری از فیلمسازان به خاطر 
شرایط سخت مالی که با آن مواجه اند پروژه هایشان 
ناتمام مانده است، حتی عده ای برای گذران زندگی 
مجبور به فروش دوربین و تجهیزاتشان شدند و از 
این حرفه کناره گیری کرده اند؛ چون تولید مستند به 
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. حمایت های 
مالی تلویزیون هم بسیار کم است، دستمزدی که 
می گیریم هزینه های تولید را جواب نمی دهد. اگر 
قــرار باشد یک کــار خــوب بسازیم باید از خودمان 

هزینه کنیم.

گفت و گو با محمد عبداللهی، کارگردان مستندی که زیست همدالنه 
مذاهب مختلف را در روستایی ایرانی به تصویر کشیده است

احیای »سارِوُ« با ساربانان 
شیعه و سنّی

WWW.QUDSONLINE.IR 9650 چهار شنبه ۲8 مهر ۱400    ۱3 ربیع االول ۱443   ۲0 اکتبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره

رسانه5

شروِع جشنواره فیلم کوتاه تهران با قرائت پیام وزیر ارشاد
سی و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با برگزاری 
افتتاحیه به طور رسمی آغاز شد.به گزارش تسنیم، مراسم 
افتتاحیه سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران در سالن 8 پردیس سینمایی »ایــران مــال« برگزار 
شد.سیدصادق موسوی دبیر جشنواره گفت: امسال 128 
کشور جهان با 6هزارو402 فیلم در دبیرخانه آثار خود را ثبت 

کردند. در بخش ملی نیز هزارو775 فیلم نام نویسی کردند 
و پس از رقابت تنگاتنگ، 7 درصد افراد توانستند به این 
دوره از جشنواره راه پیدا کنند که در بخش داستان ملی به 
4 درصد و در بخش بین الملل به کمتر از 1 درصد می رسد.
او در ادامه پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت 
سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه را قرائت 

کرد.دربخشی  این پیام آمده بود: »... جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران خاستگاه چشم گیر معنویت و اخالق در 
فضای عمومی جامعه بوده و به دلیل ارتباط تنگاتنگش با 
نسل جوان و نوگرای کشور، افق نگاه آن می بایست مبتنی 
بر نگاهی ملی و انقالبی باشد و امروز در دومین گام انقالب، 
با حضور نسل جوان متعهد کار آزموده دانا و پرانگیزه سبب 

شکوفایی و بالندگی فرهنگ ایرانی اسالمی و زمینه ساز 
تمدن نوین اسالمی خواهد شد. به تعبیر رهبر فرزانه انقالب 
»هنر سینما بالشک یک هنر برتر است؛ یک روایت  گر کامالً 
مسلط-که هیچ روایت گری تاکنون در بین این شیوه های 
هنری روایت یک واقعیت و یک حقیقت، تا امروز به این 

کارآمدی نیامده-و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی«.

محمد  عبداللهی
مستند ساز

  زهره کهندل    مستند »سارُِو« روایت زندگی دو 
نوجوان ساربان در روستایی نزدیک شهر نهبندان است 

که با وجود رابطه فامیلی، یکی از آن ها سنی مذهب و 
دیگری شیعه است. آن ها در روستای َکجی در نزدیکی 

تاالب کجی زندگی می کنند و با توجه به اقلیم گرم و 

خشک آن منطقه، آداب زیست خاص خودشان را دارند. 
محمد عبداللهی، کارگردان این مستند که خودش 

اهل خراسان جنوبی است و این منطقه را به خوبی 
می شناسد، سعی کرده که در آثارش به مردم نگاری 

و آداب و رسوم این اقلیم جذاب و پر رمز و راز بپردازد. 

این فیلمساز چندی پیش به خاطر دو مستند »سارُِو« و 
»دِهَسلم« سه جایزه از جشنواره باستان شناسی آمریکا 

گرفت. مستند »سارو« در بیش از 50 جشنواره بین المللی 
پذیرفته شده و حدود 15 جایزه بین المللی را در حوزه 

فیلم مستند کسب کرده است. 
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آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه مؤديان 

نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده مراجعه و نسبت به رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمايند ، بديهي است 
در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانوني رفتار خواهد شد .

روابط عمـومى اداره كل امور مالـياتى خراسـان رضوى (سامانه ارتباطات مردمى 1526)

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  و تاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

1 2944
1396104896558زهره ادبى191441

1400/07/14 
دعوت به 

سه راه پاسداران 264195923061400/08/10مشاغلهيات
اداره كل امور مالياتى

سه راه پاسداران 20روز پس از ابالغ2506291125سكهراى هيات 1397100000103290371محمود معينى22511
اداره كل امور مالياتى

سه راه پاسداران 20روز پس از ابالغ76818080سكهراى هيات 1397100000103125509مرتضى ناظر مقدم32404
اداره كل امور مالياتى

شهرام زمانى 42527
سه راه پاسداران 30روز پس از ابالغ9575549790سكهاجرايى1397100000104708211مرتضوى

اداره كل امور مالياتى

سه راه پاسداران 10روز پس از ابالغ12904027500سكهقطعى1397100000105400079على محمد امينى52485
اداره كل امور مالياتى

سه راه پاسداران 30روز پس از ابالغ981784345سكهاجرايى1397100000104708213ندا كنويسى62491
اداره كل امور مالياتى

سه راه پاسداران 30روز پس از ابالغ1451877843سكهاجرايى1397100000104708214مجتبى ظريف كريمى72389
اداره كل امور مالياتى

139320164گوهر پخش آريا82110
بلوار آزادى – نبش تا 20 روز پس از ابالغ175,000,000عملكردراى بدوى1399/04/28

آزادى 21

139420165گوهر پخش آريا92110
بلوار آزادى – نبش تا 20 روز پس از ابالغ192,500,000عملكردراى بدوى1399/04/28

آزادى 21

139520167گوهر پخش آريا102110
بلوار آزادى – نبش تا 20 روز پس از ابالغ180,000,000عملكردراى بدوى1399/04/28

آزادى 21

1392129693نوشان بيرجند112315
بلوار آزادى – نبش تا 20 روز پس از ابالغ2,625,000,000عملكردراى بدوى1398/10/10

آزادى 21

1392129694نوشان بيرجند122315
ماده راى بدوى1398/10/10

بلوار آزادى – نبش تا 20 روز پس از ابالغ1698,471,920,864
آزادى 21

صنايع بسته بندى 132296
139390215آلتون صنعت ماندگار

ماده راى بدوى1399/08/27
بلوار آزادى – نبش تا 20 روز پس از ابالغ1696,984,268

آزادى 21

صنايع بسته بندى 142296
139386984آلتون صنعت ماندگار

بلوار آزادى – نبش تا 20 روز پس از ابالغ32,500,000عملكردراى بدوى1399/08/21
آزادى 21

صنايع بسته بندى 152296
139286984آلتون صنعت ماندگار

بلوار آزادى – نبش تا 20 روز پس از ابالغ3,000,000عملكردراى بدوى1399/08/21
آزادى 21

برگ س���بز و سند کمپانی و سند محضری خودرو پژو 
405به رنگ س���ورمه ای تیره  مدل1384 به  ش���ماره 
موتور 12484159689  و ش���ماره شاسی 16224032 
به شماره پالک 468م98 ایران 74 به مالکیت صفیه 
غالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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پروان���ه مس���ئول فن���ی س���رکار خان���م دکتر 
معصومه خرقانی فرزند رجبعلی  از مش���هد 
کدمل���ی0943288363 ب���ه ش���ماره 113116 
م���ورخ97/8/27 مفقودگردی���ده و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد.
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سند و برگ سبز خودروی سواری پیکان به شماره 
موتور 91127909420 و شماره شاسی 80423306 
و شماره انتظامی 187 و 45 ایران 36 به مالکیت 
محمدرض���ا کاظم ن���ژاد مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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اص���ل برگ س���بز و س���ند خ���ودروی وان���ت پیکان 
1600i به ش���ماره انتظامی 52 ایران 393 ص 22 
به ش���ماره موتور11490078186  و ش���ماره شاسی 
ب���ه آق���ای  NAAA36AA5CG267652 متعل���ق 
محمدرضا جاللی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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 بدینوس��یله از اعض��اء ش��رکت تعاون��ی دع��وت 
می ش��ود در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی )نوبت 
دوم(ش��رکت تعاون��ی راس س��اعت 9  صب��ح روز 
جمع��ه 1400/08/14 در مح��ل ش��رکت تعاون��ی 
واق��ع در کیلومت��ر 7 بزرگ��راه آس��یایی جن��ب 
ش��رکت رینگس��ازی مش��هد حضور بهم رسانند.

دس��تور جلس��ه :1.قرائت گزارش هیئت مدیره و 
بازرسان در خصوص عملکرد س��ال 1398 و 1399

2.تصویب ترازنامه و صورتهای مالی س��ال 1398 
و 1399

3.اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و زیان سال 
1398 و1399

4.تصویب بودجه سال 1400
5.طرح و تصویب گزارش تغییر س��رمایه در سال 

1398 و 1399
6.انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

به دلیل اتمام مدت خدمت 
7.انتخاب بازرس��ان اصلی وعلی البدل برای یک 

سال مالی 
8.تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ار ب��رای درج 

آگه��ی ه��ای   تعاون��ی 
بخش��ی زاده رئیس هیئت مدیره ش��رکت تعاونی 

مصرف قطعات اتومبیل ایران 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
ساالنه نوبت دوم سال 1400

شرکت تعاونی مصرف کارگران کارخانجات 
تولیدی قطعات اتومبیل ایران

 تاریخ چاپ : 1400/07/28
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س���ند کمپانی و برگ س���بز خودرو  وانت دو کابین 
مزدا مدل 1385به رنگ س���بز یشمی متالیک  به 
ش���ماره موتور  497195 به ش���ماره شاس���ی

NAG08NPED42551 به شماره پالک انتظامی 
12-794ج 26مالکی���ت ج���واد دنگ ک���وب مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آریا مدل 
برگ س���بز و س���ند مالکیت موتور س���یکلت 

1385 رنگ قرمز به ش���ماره انتظامی 775 / 58678  
تن���ه  ش���ماره موت���ور 157FMIB513968 و ش���ماره 
NET***125A8561230 ب���ه مالکی���ت س���یدعلیرضا 
گواه���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ح
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برگ سبز )شناسنامه مالکیت( تراکتور کشاورزی 
تک دیفرانسیل1006 شماره موتور YAW1676V و 
شماره شاس���ی H01052 و شماره پالک 48 ایران 
432 ک 11 متعلق به محمد منصور نژادان مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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ب���ه  اتوب���وس  کار  دفترچ���ه  جل���د  ی���ک 
اینجان���ب  هوش���مند2107263بنام  ش���ماره 
مل���ی  ش���ماره  ب���ه  نوغ���اب  محمداس���دی 
0937896081 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد.

ح
, 1

40
67

84
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

پی��رو درج آگه��ی تجدید فراخوان شناس��ایی س��رمایه گذار از س��وی این 
ش��رکت در روزنامه مورخ 25مهر 1400، عنوان آگهی به ش��رح ذیل اصالح 

می گردد:
 آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار 

به منظورجلب مش��ارکت بخش خصوصی  جهت اجرای  بخش��ی از تاسیسات 
فاضالب شهر مش��هد به روش بیع متقابل)مزایده( بدهی است سایر مفاد 

متن آگهی قبلی به قوت خود باقی می باشد.
دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب مشهد ف

14
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81
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آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم

اصالحیه

س���ند ماش���ین و برگ س���بز خ���ودروی س���واری پراید 
م���دل1388 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 
42 ایران 156ن 47 ش���ماره موتور3034904ش���ماره 
شاس���ی S1412288012690 به مالکیت هادی نرقانی 

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی 
مناقصه شماره  17-37-1400)نوبت دوم (

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد
  بناب�ر آیی�ن نام�ه اجرای�ی بند ج م�اده 12 قانون برگ�زاری مناقصات نس�بت به 
ارزیاب�ی کیف�ی پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مناقص�ه ،  ازطریق 
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س�تاد( به نشانی www.setadiran.ir  به شرح 

زیر اقدام نماید .
مناقصه گران  می بایست  در  سامانه فوق  )ستاد(   ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.

الزم به ذکراس�ت کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقص�ه ازفراخوان تا انتخ�اب برنده 
ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.

1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان .
2- ش�رح مختصر موضوع مناقصه :  تهیه و تجهیز تأسیس�ات س�اختمانهای س�ایت 

ایستگاه مشهد .
تذک�ر مهم : با عنایت به بخش�نامه 600/49564/ص-98/05/07 معاونت محترم 
توس�عه مدیریت و منابع  قیمت ها  می بایس�ت متناسب با کاالی ساخت داخل با 

لحاظ کیفیت ارائه گردد . 
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 13:30  روز  پنجشنبه   مورخ 1400/08/06 .
4- ش�ایان ذکراست دریافت اس�ناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
ازطریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت  ) س�تاد( صورت پذیرد و ش�رکت 
کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باشند که قبال در 

سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

http:/iets.mporg.ir اطالع رس�انی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  ارزیابی کیفی می بایست 
اسناد ارزیابی را  تا ساعت 13:30  روز پنجشنبه   مورخ 1400/08/20 - درسامانه 
ت�دارکات الکترونیکی دول�ت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند .

7- مبلغ کل برآورد : 78.002.000.000  ریال  .
8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  سه  ماه می باشد .

9- مبل�غ تضمین  ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: مبلغ  3.900.100.000  ) س�ه  
میلی�ارد و نهص�د  میلیون و یکصد ه�زار (  ریال  مطابق با تضامی�ن معتبر مندرج 
در آیی�ن نام�ه تضمی�ن معام�الت دولت�ی موضوع مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 
ب�ا  آن  اصالحی�ه  و  وزی�ران  محت�رم  هیئ�ت   94/09/22 م�ورخ  ه��   50659
ش�ماره  5211/ت 57592 ه�� م�ورخ 1400/01/22 ، در ص�ورت واری�ز  نق�د  
 " واری�ز  شناس�ه  ب�ا    IR   290100004001064006372624 حس�اب   ش�ماره  
984280500111111111111111111111  "نزد بانک مرکزی  اعالم می گردد 

تذکر: به درخواس�ت مناقصه گذار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع کار الزم 
است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد. 

10- رش�ته و رتبه : داش�تن  گواهی معتبر س�اخت چیلر از وزارت صمت 
) صنعت ، معدن و تجارت (  یا داش�تن گواهی معتبر نمایندگی از ش�رکت سازنده 
چیل�ر الزامی میباش�د. و می بایس�ت به همراه اس�ناد مرتبط درس�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   تا س�اعت 13:30  روز پنجش�نبه   
م�ورخ 1400/08/20 بارگ�ذاری  نماین�د .  در غیر اینص�ورت از فرآیند مناقصه  
حذف خواهند گردید و هیچگونه ادعایی از سوی شرکت کننده  در اینخصوص 

قابل استماع نخواهد بود .
تذک�ر 1 : ارائ�ه گواهینام�ه تایی�د صالحیت ایمن�ی از وزارت تع�اون ،کار و رفاه 
اجتماع�ی به موج�ب مصوبه 135943/ ت 55887 ه� م�ورخ 97/10/15  هیئت 
محت�رم وزیران و  آیین نام�ه ایمنی امور پیمانکاری" مص�وب 89/03/05  وزیر 
تع�اون ،کار و رف�اه اجتماع�ی عل�ی الخص�وص م�اده 2 آن درس�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  الزامی است. 
تذک�ر 2 : با توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه م�ورد نیاز دارای ظرفیت 

آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذکر 3 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 

11- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 
پ�س از ارزیاب�ی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداق�ل امتیاز الزم را 

کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان

برگ س���بز خودرو وانت پیکان   تیپ   1600  رنگ 
س���فید روغن���ی   م���دل 1381 ب���ه  ش���ماره موتور 
11518116962  و ش���ماره شاس���ی 0081917214  به 
ش���ماره پالک 914 ل 15  ایران 42 مالکیت  س���ید 
ابراهیم میرزاده مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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پایداری 
ازدواج های 
 دانشجویی
 ۹۴ درصد است

حجت االسالم 
مصطفی رستمی، 
رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها به 
ایرنا گفت: بر اساس 
آمارها، میزان 
پایداری ازدواج های 
دانشجویی در بین 
۳۰۰ هزار زوجی 
که در طول بیش از 
۱۰ سال گذشته در 
جشن های ازدواج 
دانشجویی شرکت 
کرده بودند، بسیار 
باال و میزان فروپاشی 
 ازدواج ها زیر
 ۶ درصد بوده است.
یکی از اتفاقات خوب، 
پایداری ازدواج 
دانشجویی نسبت به 
عموم ازدواج هاست.

اعظم طیرانی   در دهه اخیر 
»نـــبـــود تـــعـــادل جــمــعــیــتــی« به 
یکی از اساسی ترین مشکالت 
ــل شــــده اســــت و  ــبــدی کـــشـــور ت
همین مــوضــوع شــرایــط بسیار 
نگران کننده ای را بــرای سه دهه 

آینده پیش روی ما قرار داده است.
رونـــد کــاهــش جمعيت در ایــــران، ســـال 1379 به 
1/2درصد و سال 1385 به 1/9 درصد رسيد و ادامه 
اين رونــد نزولی نگرانی های جدی مسئوالن کشور 
را برانگيخت به گــونــه ای که رهبر انقالب اسالمی 
در مهرماه 1391 سياست های اتخاذ شــده پس از 
نيمه دوم دهــه  70 را اشتباه دانستند. با ایــن حال 
متأسفانه رواج موانعی همچون ایجاد مناسک متعدد 
فرزندآوری که برگرفته از فرهنگ و سبک زندگی های 
غربی است خود به یکی از مهم ترین موانع فرزندآوری 

و جبران کاهش جمعیت تبدیل شده است. 

ساختار جمعیتی کشور رو به سالمندی است ◾
صالح قاسمی، پژوهشگر تحوالت جمعیت ایران و 
جهان، در خصوص ضــرورت افزایش جمعیت در 
کشور می گوید: فــرزنــدآوری و فرزندپروری یک امر 
فطری و مطلوب فطرت انسانی است، اما در دهه های 
اخیر با تغییر سبک زندگی جایگاه، تعریف و کارکرد 
فرزند تغییر کرده و این تغییرات موجب شده فرزندان 
از یک ارزش و سرمایه به عناصری مصرف کننده 
محض تبدیل شوند. با این اتفاق و در پی آن تغییر 
سبک زندگی، هزینه های زیــادی به واسطه وجود 
فرزند به خانواده تحمیل می شود. بنابراین در وهله 
نخست سبک زندگی، جایگاه و نگرش به فرزند در 
حال تغییر است و سپس در پی تغییر این سبک، 

هزینه های داشتن فرزند افزایش پیدا می کند. 
وی ادامه می دهد: تغییر سبک زندگی پیامدهایی 
دارد که موجب گــران شدن هزینه های فرزندآوری 
می شود، در حالی که بسیاری از آن هــا هزینه های 

ضروری نیستند، اما بر اساس سبک زندگی امروز و 
چشم و همچشمی تبدیل به عرف اجتماعی و انگار 

اجتناب ناپذیر شده اند.
قاسمی می افزاید: برخی از این هزینه ها مثل هزینه 
تغذیه مناسب مــادر و مراقبت های بهداشتی و 
پزشکی و امثال آن ها اجتناب ناپذیر و چه بسا الزم 
هستند، اما در کنار این ضرورت های عقالیی، در 
سالیان اخیر مناسک و آداب و رسومی در حال رواج 
یافتن است که در بیشتر موارد برآمده و برگرفته از 
سبک زندگی اومانیستی و غربی بوده و با فرهنگ 

اصیل ایرانی و اسالمی مغایرت آشکار دارد.
به گفته ایــن پژوهشگر حــوزه جمعیت، در موانع 
پیش روی فرزندآوری می توان به دو مورد مهم اشاره 

کرد؛ نخستین مانع، سبک زندگی جدید و نگرش 
این سبک زندگی به فرزند و دومین مانع، اقتصادی 
و هزینه های سنگینی اســت کــه ایــن سبک بــرای 

خانواده ها به همراه دارد.
وی با اشاره به مصادیق این موانع ادامه می دهد: 
مناسک گرانی مثل جشن تست مثبت بارداری، 
جشن صدای قلب جنین، جشن تعیین جنسیت 
ــوازم اتــاق  جنین، جشن نمایش سیسمونی و لـ
کــودک، جشن شــاور بیبی )مراسمی بــرای اینکه 
البسه کودک نمایش داده شود(، جشن بدو تولد 
از بیمارستان تا خانه، جشن پستونک طالیی، 
جشن 40 روزگی نوزاد، جشن کالسکه )نخستین 
باری که نوزاد با کالسکه از منزل خارج می شود(، 

جشن تاتی پارتی، جشن شیرین زبون )مراسمی که 
پس از گفتن نخستین کلمه کودک برپا می شود(، 
جشن بوی پیراهن )برای اینکه همه البسه کودک 
را بو کنند(، جشن نخستین غذا، جشن دندونی 
)مراسمی که با درآمــدن اولین دنــدان کــودک برپا 
مــی شــود(، جشن از شیر گرفتن، جشن گودبای 
پمپرز )به بهانه از پوشک گرفتن کــودک(، جشن 
مهد)جشن نخستین روز مهد رفتن کودک(، جشن 
قلم )به بهانه نخستین باری که کودک قلم در دست 
می گیرد(، جشن دندان شیری )زمانی که نخستین 
دندان شیری کودک می افتد(، جشن مدرسه و سایر 
جشن هایی که به بهانه های مختلف برگزار می شود 

برای خانواده بار مالی به همراه دارد.
ــــدآوری بر  ــرزن ــ وی در خــصــوص تــأثــیــر مــنــاســک ف
تک فرزندی نیز می گوید: مناسک فــرزنــدآوری از 
سوی قشر مرفه جامعه، در آینده به آداب و سنن 
اجتماعی تبدیل خواهند شد و والدینی که با تولد 
فرزندشان یک بار این مسیر گران و دست و پا گیر 
را طی می کنند، به طور روانــی، اقتصادی و طبیعی 
امــکــان فـــرزنـــدآوری بیشتر را نخواهند داشـــت و 
تصمیم به فرزندآوری و فرزندپروری دوباره برای آن ها 
بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین مناسک پرهزینه 
فــرزنــدآوری، یکی از دالیل مهم فرهنگی اقتصادی 
کاهش نرخ بــاروری است که منجر به رواج بیشتر 
و توجیه الگوی تکفرزندی و کم فرزندی در خانواده 

ایرانی می شود.
ــه مــی دهــد: اینکه برخی تصور می کنند  وی ادامـ
همه آنچه از سبک زندگی غربی دریافت می کنند 
بـــرای تجمالتی بـــودن، خــاص جــلــوه پــیــدا کـــردن و 
چشم و همچشمی مطلوب اســت کامالً اشتباه 
است و موجب می شود از فرهنگ اصیل و هویت 
واقعی خــود فاصله بگیرند و در نهایت به افــرادی 
با شخصیت هایی تبدیل شوند که هیچ اصالت و 
هویتی ندارند و از زندگی و رفتار مردم سایر کشورها 

تقلید می کنند. 

دولت تمهیدات الزم را به عمل آورد ◾
مجید ابهری، استاد دانشگاه و دکترای علوم رفتاری 
نیز در گفت وگو با ما می گوید: یکی از اهداف اصلی 
تشکیل خــانــواده و ازدواج، فــرزنــدآوری اســت که 
به واسطه آن تداوم نسل و توالی آن ادامه می یابد. 
متأسفانه در ســال هــای اخیر با توجه به افزایش 
هزینه های زندگی به ویژه اقالم بهداشتی و دارویی، 
فرزندآوری به نحو چشمگیری کاهش یافته است. 
عالوه بر مسائل اقتصادی، برخی از آداب و تشریفات 
سرایت یافته از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
و همچنین افزایش چشم و همچشمی و رقابت های 
ــدآوری بیش از پیش  ــرزن نــادرســت موجب شــده ف
بــا مــوانــع روبـــه رو شــود کــه تــک فــرزنــدی نیز یکی از 

پیامدهای این سبک زندگی است.
وی با اشــاره به بــرگــزاری جشن های مختلف برای 
فرزنددار شدن، می افزاید: این قبیل تشریفات زائد و 
حتی آزاردهنده موجب کاهش نرخ باروری در کشور 
شده و سالمندی جمعیت طی دو دهه آینده جامعه 
را به سویی سوق می دهد که بیم آن برود ناچار شویم 
حتی نیروی کار مورد نیاز کشور را از سایر کشورها 
وارد کنیم. وی ادامــه می دهد: ضــرورت دارد دولت 
تمهیدات الزم را در خصوص ازدواج جوانان و تشویق 
آن هــا به فــرزنــدآوری به عمل آورد و با حمایت های 
جدی و واقعی در خصوص این مهم، آداب و سنن 
اصیل ایرانی و توجه به فرزندآوری را در کشور ترویج 
دهد تا پیامدهای منفی سبک زندگی غربی دامن 

جوانان و آینده کشور را نگیرد. 
بــه گفته وی متأسفانه بــا توجه بــه نبود الگوهای 
رفتاری اسالمی و ایرانی مناسب از سوی نهاد های 
مسئول دولتی، مراکز آموزشی و رسانه ها به ویژه 
ــه دنــبــال  صـــدا و ســیــمــا، بــرخــی از جــوانــان خـــود ب
یافتن الــگــو مــی رونــد و بــا نــمــونــه بــرداری از افـــراد و 
 جوامع غــرب زده، نمادهای منفی و غیر اسالمی و 
غیر ایــرانــی را برمی گزینند کــه پیامدهای منفی 

متعددی به همراه دارد.

کارشناسانازچالشیفرهنگیبرسرراهفرزندآوریوافزایشجمعیتمیگویند

 گرونی سیسمونی 
نی نی ایرانی!

ددستچينستچين

خبر مشروح

واکنش

 واکنش 
 مرکز رسانه 
قوه قضائیه 
به اظهارات 
یک مجری 
تلویزیون

به گزارش مهر، مرکز رسانه 
قوه قضائیه در اطالعیه ای 
درزمینه اظهارات یکی 
از مجریان صدا و سیما 
در برنامه زنده تلویزیونی 
تهران بیست تأکید 
کرد: نه تنها کارمندان و 
کارکنان بلکه سایر مراجع 
در قوه قضائیه نیز هیچ 
دسترسی بدون ضابطه ای 
به اطالعات شخصی 
شهروندان نداشته و 
دسترسی های ضروری 
فقط با حکم قضایی و 
تحت شرایط و ضوابط 
قانونی صورت می گیرد.
این اطالعیه می افزاید: 
با توجه به ظرفیت های 
فضای مجازی، دسترسی 
به شماره تلفن همراه 
فعاالن رسانه ای یا 
مجریان صدا و سیما 
کار چندان پیچیده و 
سختی نیست و نیاز به 
دسترسی های قضایی یا 
خاص ندارد.

صالح قاسمی، پژوهشگر تحوالت جمعیت 
می گوید: برخی از آداب و رسوم در سبک زندگی 
اصیل ایرانی وجود نداشته و اساسًا بسیاری از 
آن ها با ساختارهای زندگی ایرانی و اسالمی ما 

سازگاری ندارد. 

متأسفانه برخی آداب و سنت ها که مانند 
قارچ در حال رشد هستند و بر اساس روند 

طبیعی ابتدا در گروه خاصی از جامعه مطرح 
می شوند، به تدریج به سایر طبقات اجتماعی 

سرایت می کنند و تقلید و تکرار این آداب و 

سنن غیربومی در جامعه تبدیل به یک عرف 
اجتماعی می شود که پس از چند سال این 

رفتارها در جامعه نهادینه و به جایی می رسد 
که سرپیچی از انجام آن ها نوعی ناهنجاری 

محسوب می شود.

WWW.QUDSONLINE.IR

 کمبود وحشتناک متخصص بیهوشی  ◾
علیرضا جاللی، رئیس انجمن بیهوشی 
قلب ایران با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
چــالــش هــای تخصص بیهوشی کمبود 
درآمد است، به میزان گفت: کمبود درآمد سبب کاهش 
تعداد این متخصصان شده و تعدادی از آن ها مهاجرت 
کردند. پیش بینی می شود در دو تا سه سال آینده با 

کمبود وحشتناک متخصص بیهوشی روبه رو شویم.

ظرفیت خالی رشته های مهم دستیاری صحت ندارد ◾
سیدسعید هاشمی نظری، رئیس مرکز 
سنجش آمــوزش پزشکی به مهر گفت: 
نتایج آزمــون دستیاری 11 مهر1400 اعالم 
شــد. پیش از آن جــداولــی در فضای مجازی منتشر 
شده بود که نشان می داد ظرفیت رشته هایی همچون 
جراحی قلب، رادیولوژی و جراحی مغز و اعصاب خالی 

مانده است که این موضوع صحت ندارد.

یک میلیون و 800 هزار نفر در آستانه تجرد قطعی  ◾
کیومرث سرمدی والــه، عضو کمیسیون 
ــرای  ــه بــرنــا گــفــت: ب اجــتــمــاعــی مجلس ب
تسهیل ازدواج باید اقدامات الزم انجام 
شود، یک میلیون و 800 هزار نفر در سن 43 تا 50 سال 
و در آستانه تجرد قطعی هستند. در بودجه 1400 قرار 
شد موانع ازدواج جوانان برداشته شود تا به تشکیل 

خانواده کمک کند.

قوانین تحقق نیافته  ◾
رضا دبیری نژاد، کارشناس مـــوزه داری در 
میزگرد مهر با اشاره به قوانین تحقق نیافته 
در میراث فرهنگی گفت: مگر قرار نبود همه 
موزه ها هیئت امنایی اداره شود؛ چرا محقق نشد؟ چرا 
مدیرکل موزه های کشور نقشی در عزل و نصب مدیران 
موزه ها نــدارد؟ پاسخ ساده است، چون توان و جایگاه 

قدرتمندی ندارد.

جامعه

خانواده و جوانانخانواده و جوانانبهداشت و درمانبهداشت و درمان نظامی و انتظامینظامی و انتظامیآموزشآموزش

عضوهیئتعلمیانستیتوپاستوربیانکرد

2 واکسن مؤثر برای 
واکسیناسیون افراد زیر ۱8 سال

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو پاستور ایران 
به فــارس گفت: واکسن پاستوکووک خوشبختانه پس 
از کسب مجوز استفاده اضطراری در بزرگساالن، مجوز 
مصرف بــرای افــراد زیر 18 سال را نیز از مراجع ذی صالح 
کشور کسب کرده و افراد رده سنی 12 تا 18 سال می توانند 

در کنار سینوفارم از این واکسن استفاده کنند.
احسان مصطفوی با بیان اینکه یک میلیون و 200 هزار دز 
واکسن پاستوکووک در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، 
گفت: تزریق این واکسن برای افراد زیر 18 سال در دو دز و به 

فاصله 28 روز انجام می شود. 
عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران افزود: تزریق واکسن 
در دانشگاه های علوم پزشکی از هفته جاری آغاز شده است.

نایبرئیسفدراسیونورزشهمگانیعنوانکرد

 سرانه بودجه هر ایرانی 
برای ورزش؛ ۶ هزار تومان 

رضــا شجیع، نایب رئیس فدراسیون ورزش همگانی در 
گفت وگو با برنا اظهار کــرد: براساس آمارهایی که وجود 
دارد چاقی در جامعه ایران از مرز 20 میلیون نفر گذشته و 
شرایط شیوع کرونا هم آن را تشدید کرده است. متأسفانه 
سیاست های کشور هم بیشتر به سمت درمــان است نه 

پیشگیری و بیشتر بودجه به این سمت برده می شود.
وی در ادامــه گفت: سرانه بودجه ای که برای هر ایرانی در 
زمینه ورزش در نظر گرفته شده 6 هــزار تومان است و بر 
اساس آمار ارائه شده برای درمان آن هم در دوران پیش از 
کرونا 700 هزار تومان در سال هزینه می کردند. درواقع در 
این خصوص بودجه زیادی را به جای ورزش صرف درمان 

می کنیم.

عضوکمیسیونآموزشمجلسبیانکرد

دالیل تأخیر مجلس برای 
تصویب الیحه رتبه بندی معلمان

محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره 
الیحه رتبه بندی معلمان به ایلنا گفت: در مورد این طرح 
مشکل تأمین اعتبار برای تصویب وجود دارد و دلیل اینکه 
این قدر آن را نگه داشتند، احتماالً همین باشد. نمایندگان 
نمی خواهند طرح به صحن بیاید، تصویب شود و شورای 
نگهبان به دلیل ماده 75 بودن، آن را رد کند و به همین دلیل 

در حال تأمین منابع مالی آن هستند. 
وی با بیان اینکه اکنون سقف منابع رتبه بندی معلمان 
30 هزار میلیارد تومان است، گفت: باید واقع بین باشیم؛ 
نمی خواهیم فقط بگوییم رتبه بندی معلمان تصویب شد، 
اما بدون نتیجه باشد. این طرح حتماً تصویب می شود اما 

باید نتیجه داشته باشد. 

رئیسپلیسراهورناجاخبرداد

 موتورسواری بانوان 
قانونی  نیست

به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، ســردار سید کمال 
هادیانفر، رئیس پلیس راهــور ناجا گفت: در آیین نامه 
به صراحت قید شده گواهی نامه موتورسیکلت برای آقایان 
است. ولی در سایر گواهی نامه ها مانند پایه سوم، دوم و یکم 
به غیر از موتورسیکلت، قید آقا و خانم وجود ندارد و همه 

می توانند مشمول دریافت گواهی نامه شوند.
وی افزود: چون در گواهی نامه موتورسیکلت صرفاً اسم آقایان 
مطرح شده، پس خانم ها نمی توانند از موتورسیکلت استفاده 
کنند. این موضوع باید در قانون اصالح شود و نیروی راهنمایی 
و رانندگی نمی تواند در ایــن خصوص اقدامی انجام دهد؛ 
موتورسواری بانوان خالف قانون است زیرا خانم ها گواهی نامه 
ندارند و قطعاً در صورت مشاهده، با متخلفان برخورد می شود.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر درخصوص رشته تحصیلی امر 
به معروف و نهی از منکر توضیحاتی 

ارائه داد.
حجت االسالم سید علی 
خان محمدی در گفت وگو 
بـــا ایــلــنــا دربــــــاره چــرایــی 
راه اندازی رشته تحصیلی 
امر به معروف و نهی از منکر در مقاطع 
لیسانس و فوق لیسانس در دانشگاه 
آزاد گفت: این موضوع در تفاهم نامه 
سه جانبه بین دانشگاه آزاد، ستاد امر به 
معروف و مؤسسه بینش مطهر منعقد 
شده اســت. بر اســاس این تفاهم نامه 
قرار است در حوزه ساماندهی استادان 
هیئت علمی دانشگاه ها هم همکاری 

صورت بگیرد. 
وی تصریح کــرد: ایــن دارای دو بخش 

ــت. بخش  عــمــومــی و تخصصی اســ
عمومی شامل مبانی امــر بــه معروف 
ــات، احــادیــث، مباحث  در قــرآن و روایـ
عقلی و نظرات علما در حوزه فقهی در 
خصوص امــر مــعــروف و نهی از منکر 

است.
در بخش تخصصی آمــوزش هــای الزم 
درخصوص اینکه به طور مثال افراد در 
حوزه بهداشت و درمان، محیط زیست 
و اقــتــصــادی چگونه امــر بــه مــعــروف و 
نهی از منکر کنند داده می شود و افراد 
می توانند ورود کــرده و در ایــن زمینه 

تحصیل کنند.
ــه ایــنــکــه  خــان مــحــمــدی در پـــاســـخ بـ
آیــا افـــرادی که در ایــن زمینه تحصیل 

می کنند صرفاً آمران به معروف و ناهیان 
از منکر هستند، گفت: آنچه در این 
برنامه دنبال می کنیم، ایــن اســت که 
در ابتدا امر به معروف را تخصصی و 

عرصه های آن را به مردم معرفی کنیم؛ 
ــر بــه مــعــروف  ــردم تــصــور نکنند امـ ــ م
صرفاً عفاف و حجاب اســت و بدانند 
مــی تــوانــنــد در عــرصــه هــای مختلف 

مطالبه گری داشــتــه باشند و امــر به 
معروف و نهی از منکر کنند، همچنین 
فضایی ایجاد کنیم که از روی علم و 

شناخت باشد.
ــزود: برخی از درگیری هایی که  وی افـ
ــمــاع شــاهــد هستیم  در ســطــح اجــت
ــر به  بــه دلیل شناخت نــداشــتــن از ام
مــعــروف و نهی از منکر اســت و مــردم 
نمی دانند مورد امر به معروف و نهی از 
منکر چیست و آیا در آن شرایط ادامه 
دادن آن موضوع به صالح است یا خیر. 
امیدواریم بتوانیم با این برنامه ها در 
آینده اتفاقات خوبی را رقم بزنیم تا از 

این نگاه های سطحی عبور کنیم.
سخنگوی ستاد امر به معروف در پاسخ 

به این پرسش که آیا ردیف استخدامی 
بـــرای دانــش آمــوخــتــگــان رشــتــه امــر به 
مــعــروف در نظر گرفته شــده و در چه 
ســازمــانــی مشغول بــه کــار می شوند، 
گفت: ما تعهدی بــرای استخدام این 
افراد نداریم اما در حوزه تربیت استاد، 
ــه مــعــروف و   مــربــی و شـــوراهـــای امـــر ب
ــم  نــهــی از مــنــکــر کــه در ادارات داریـ
ــراد نیز استفاده  می توانیم از ایــن افـ
کنیم. در همین زمینه نیز اصالحاتی 
در شورای امر به معروف و نهی از منکر 
ادارات صــورت گرفته و می توانیم از 
گــروه هــای مــردمــی نیز در ایــن شوراها 
استفاده کنیم و افــرادی که در زمینه 
امر به معروف و نهی از منکر تحصیل 
ــویــت قــرار  می کنند مــی تــوانــنــد در اول
بگیرند. همچنین مــی تــوان به عنوان 

استاد از این افراد بهره گرفت.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر پاسخ داد

چرایی ایجاد رشته تحصیلی امر به معروف و نهی از منکر 

چهار شنبه ۲8 مهر ۱400   ۱3 ربیع االول ۱443  ۲0 اکتبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9650

صالح قاسمی
پژوهشگر  جمعیت



اسماعیلی از 
  AFC  استقالل به

شکایت کرد 
فرشید اسماعیلی که به 

تازگی به العربی قطر 
پیوسته، از استقالل 

به دلیل عدم پرداخت 
 AFC مطالباتش به
شکایت کرده است. 

اسماعیلی در نامه  ارسالی 
خود به AFC درخواست 

کرده جلو مجوز 
حرفه ای سازی استقالل 

گرفته شود. اسماعیلی 
در حالی اقدام به چنین 

کاری کرده که ابتدا 
باید به کمیته وضعیت 

فدراسیون فوتبال ایران 
شکایت می کرد و در 
صورت گرفتن رأی 

قطعی و عدم پرداخت 
مطالباتش، موضوع را 

به AFC اعالم می کرد هر 
چند کنفدراسیون فوتبال 
آسیا از فدراسیون فوتبال 

پیگیر وضعیت بازیکن 
شاکی خواهد بود. 

در  حاشيه

شائبه همکاری 
فوتبالی ها 
با جادوگران

رئیس فدراسیون 
فوتبال با رفتاری شائبه 

برانگیز، همچنان 
همکاری با جادوگران 
را تکذیب نمی کند که 

قابل تأمل است.
فارس نوشت، از همان 
روزهای ابتدای حضور 

رئیس فدراسیون در 
محل کارش، شایعاتی 

در مورد نحوه تعامل 
او با برخی افراد فعال 
در حوزه علوم غریبه 
مطرح شد. حتی در 
صحبت های عزیزی 

خادم استفاده از برخی 
کلمات این شائبه ها را 

قوی تر کرد
آیا نباید مسئوالن 

مربوط به طور جدی 
وارد این موضوع شوند 

و بررسی شود که در 
یکی از مهم ترین 

فدراسیون های ورزشی 
کشور چه می گذرد و 

این بازی های لفظی چه 
غایتی را جست وجو 

می کند؟

خبرخبر
روزروز

  جرارد پیکه
 کاپیتان تیم بارسلونا تأیید کرد، وینیسیوس 

جونیور، پیش از ترک تیم فالمنگو برزیل 
با بارسا به توافق رسیده بود اما در نهایت 

پیشنهاد رئال مسیر این بازیکن را تغییر داد.

  دمبله
اسپورت کاتالونیا نوشت بارسلونا از 
دست دمبله خسته و عصبانی شده 

زیرا این بازیکن روند مذاکرات را 
کاماًل طوالنی کرده و مشخص نیست 

تصمیمش به چه شکل است. 

  کیلیان امباپه 
 ستاره پاری سن ژرمن تصمیم جدی درباره 

آینده اش گرفت و رئال مادرید را بایکوت کرد. او 
تصمیم گرفته تا پایان قراردادش با پاری سن 

ژرمن درباره رفتن به رئال صحبت نکند.

سینا حسینی   
مالقات ستاره های 
ــا در  ــــی هــ ــق آب ــابـ سـ
قــامــت ســرمــربــیــان 
استقالل و »هوادار« 
در نخستین هفته 
رقابت های لیگ بیستم و یکم می تواند 
یکی از جذاب ترین بازی های روز دوم 
مسابقات بــه حساب آیــد، جایی که 
فــرهــاد مجیدی و رضــا عنایتی بــرای 
کسب نخستین سه امتیاز خود برابر 

یکدیگر صف آرایی می کنند.
فــرهــاد مــجــیــدی، امــســال بــر خــالف 
دوره هــای قبلی مربیگری اش خودش 
بازیکنان را گلچین کـــرده بــر همین 
اســاس باید نتیجه دلــخــواه را بــا این 
تیم بدست آورد تا نشان دهد قدرت 
فنی و توانمندی بــازی خوانی بسیار 

زیادی دارد.
مجیدی با بهره گیری از دانش فنی مربی 
سرشناس ایتالیایی در هفته های اخیر 
حاال باید در قامت یک مدعی کسب 
جام قهرمانی پا به مسابقات بگذارد از 
این رو گام اول وی در این رقابت ها بسیار 
سرنوشت ساز خواهد بود؛ البته به گفته 
سرمربی استقالل هنوز مهره های او در 
ترکیب استقالل کامل نشدند اما باید 
از بازی اول به گونه ای در میادین ظاهر 

شوند که فردا افسوس از دست دادن 
ــاره  امــتــیــازات را نخورند. مجیدی درب
تقابل تیمش با هوادار گفت: تیم هوادار 
تیمی است که تــازه به لیگ برتر آمده 
است. شناخت زیادی از این تیم نداریم. 
هــوادار انگیزه زیــادی مقابل استقالل 
دارد و این کار ما را سخت می کند. من 
با بازیکنانم صحبت کــردم. چیزی که 
در کل باید بگویم ایــن اســت که بازی 

سختی داریم. 
در آن سوی میدان نیز، رضا عنایتی، 
آقــای گــل سابق استقالل قــرار دارد، 
مربی موفقی کــه توانست بــا هزینه 
شخصی تیمش را از مسابقات لیگ 
ــیــاورد و شگفتی  یــک بــه لیگ بــرتــر ب
بزرگی را به نام خود رقم بزند، عنایتی 
کــه حــاال امتیاز تیمش را بــه کــارگــزار 
فصل گذشته آبی ها واگذار کرده با ورود 
مــدیــران کامالً استقاللی در اندیشه 
جایگاه رویایی مدنظر خود هست از 
این رو بازی برابر تیم سابقش برای وی 

اهمیت دو چندانی دارد.
هرچند سرمربی مشهدی هــوادار در 
قــیــاس بــا استقالل ســتــاره شاخصی 
ــدارد امــا بازیکنان جوانی  در اختیار ن
کــه وی در فصل نقل و انــتــقــاالت به 
ــنــد او را به  ــوان خــدمــت گــرفــتــه مــی ت
 آرزوی بــزرگــش در رقــابــت هــای لیگ 

بیست و یکم برساند، البته که کار بسیار 
سختی پیش روی عنایتی اســت اما 
وی امیدوار است با استفاده از نقاط 
ضعف حریفانش در هفته های نخست 
لیگ برتر شروع به امتیاز جمع کردن 
بیفتد. وی در مورد اینکه تیم های دیگر 
معتقدند هوادار تیمی ناشناخته است، 
گفت: بازی های اول لیگ خیلی سخت 
اســت، چون باید بــدون شناخت بازی 
کنید. ما نسبت به گذشته تغییرات 
زیــادی داشتیم، اما امسال حرف های 
ــادی بــرای گفتن داریـــم. ایــن بچه ها  زی
می خواهند با تمام تــوان بــازی کنند و 
نتیجه بگیرند. امیدوارم فردا بازی خوبی 

از آب دربیاید.
ــقــطــه ضعف  ــــن ن ــری ــ ــــزرگ ت ــد ب ــایـ شـ
ــد در  نخستین دیـــــدار فــصــل جــدی
ورزشگاه بزرگ آزادی، وجود سکوهای 
خالی در این مسابقات باشد، اتفاقی 
ــا شـــروع لــیــگ بــرطــرف  کــه قـــرار بـــود ب
شود، اما همچنان بازی ها باید بدون 

تماشاگر برگزار شود.

برنامهبازیها ◾
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گل گهرسیرجان - تراکتور           16:00
استقالل - هوادار                             18:00
صنعت نفت - ذوب آهن      18:00

استقالل -  هوادار امروز ساعت 18 

نبرد برادرخوانده های آبی در آزادی
زیر ذره بين

دو نماینده فوتبال ایران در پلی آف 

قطر سهمیه آسیایی 
ایران را گرفت!

یــک اشــتــبــاه دیــگــر از مـــدیـــران ســابــق کمیته 
انتقالی فدراسیون فوتبال پس از پرونده مارک 
ویلموتس، ایــن بــار لیگ برتر ایـــران را قربانی 

کم کاری خود کرده است. 
به گـــزارش ورزش سه ماجرا از ایــن قــرار است 
که در دسامبر AFC ، ۲01۹ با کشورهای عضو 
ــرده مبنای  نامه نگاری کــرد و بــه آن هــا اعــالم ک
سهمیه بندی مسابقات فصل ۲0۲0 و ۲0۲1 
رنکینگ کشورها در فصل ۲01۹ خواهد بود 
که بعد از آن نامه نگاری دوباره در جوالی ۲0۲0  
کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه ای بــرای تمام 
کشورهای عضو ارسال می کند و بر اعالن اولیه 
خود مبنای سهمیه را بر اســاس نامه دسامبر 
سال قبل قرار می دهد و کمیته مسابقات برای 
رسمیت بخشیدن به ایــن دستور جلسه ای 

مابین کشورهای عضو را پیش بینی می کند.
 مشکلی که در این بین وجود دارد، این است که 
ایران زمانی سهمیه اختصاص یافته توسط ای اف 
سی را متوجه می شود که تصمیم گیری توسط 

کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شده است.
ــنــش هــای ســیــاســی کـــشـــورهـــای قــطــر و  ــا ت ــ ام
عربستان و همچنین نبود روابــط دیپلماتیک 
بین ایــران و عربستان موجب شد این جلسه 
با تأخیر فــراوان مواجه شود و سرانجام برگزار 
نشود)که این اتفاق مربوط به نخستین فینال 
پرسپولیس در آسیا اســـت(، چــراکــه در آنجا 
باید جلسه کمیته مسابقات و کمیته اجرایی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا شکل می گرفت و 

راجع به سهمیه ها صحبت می شد. 
اکنون زمانی که باید ایران با 3+1 نماینده در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور داشته باشد، با مشکلی 
بزرگ و الینحل رو به رو شده و با اشتباهات مدیران 
سابق سهمیه لیگ ایران در فصل آینده رقابت ها 

همچنان ۲+۲ مانده و تغییری نداشته است.
طبق آخرین رنکینگ اعالمی از سوی ای اف سی 
که به صورت آنالین انتشار یافته و بر اساس 
رنکینگ فعلی دو کشور اول رنکینگ)عربستان 
و ایران( سهمیه 3+1 را می گیرند، اما با توجه به 
مصوبه سال ۲01۹ و رنکینگ آن مقطع، قطر و 
عربستان شامل این سهمیه خواهند شد و ایران 
و امــارات به سهمیه ۲+۲ می رسند. اکنون اگر 
یکی از سهمیه های مستقیم عراق، ازبکستان، 
اردن، هند، تاجیکستان و ترکمنستان به خاطر 
ناتوانی در کسب مجوز حرفه ای در نظر گرفته 
نشود، آن زمان یک سهمیه مستقیم به ایران 
خواهد رسید. در پایان الزم به ذکر است، با توجه 
به اینکه فصل صدور مجوز حرفه ای تمام نشده 

باید همچنان منتظر این موضوع ماند.

آغاز تناقض در ذهن هواداران نیوکاسل

 بن سلمان؛ قاتل یا ناجی؟
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هفته گذشته 
به صــورت رسمی باشگاه نیوکاسل انگلیس را 
خریداری کرد تا پروژه بزرگ تطهیر چهره زشت آل 

سعود را با تریبون ورزش استارت بزند.
آماندا استاولی مدیر جنجالی و همسر ایرانی اش 
ــروژه بزرگ  مهرداد قدوسی، نقش اصلی را در پ

سعودی ها ایفا می کنند. 
در همین رابطه نشریه »گــاردیــن« انگلیس در 
گــزارشــی به احساسات متناقض و سؤال های 
در ذهن هــواداران نیوکاسل دربــاره مالک جدید 
پرداخت. ماجرا از جایی شروع شد که ماشینی 
با پوستر بزرگ تصویر محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان در کنار جمال خاشقچی روزنامه نگار 
منتقد آل سعود در بیرون ورزشگاه سنت جیمز 

پارک مانور داد.
پرونده قتل این روزنامه نگار سعودی به دستور 
بن سلمان در سفارت ترکیه در سه سال گذشته 
جنجال های زیادی به همراه داشت. این جنایت 
بزرگ آل سعود فراموش نشده و خرید نیوکاسل 
یکی از پروژه های تطهیر چهره زشت این شخص 
است. اما هــوادار نیوکاسلی که با لباس سعودی 
در ورزشــگــاه بـــرای تشویق تیمش حاضر شد، 
دچــار احساسی دوگانه شد. فوتبال تنها بردن 
تیم محبوبت به هر نحوی نیست. فوتبال فراتر از 
یک ورزش است و برای هواداری که با گوش دادن 
آهنگ وارد ورزشــگــاه می شود تا با بــرد تیمش، 
خاطرات شیرینی برایش رقم بخورد، دچار تناقض 

هم می شود.
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قراردادمجیدیبااستقاللرسماًتمدیدشد ◾
به نقل از باشگاه استقالل، فرهاد مجیدی سرمربی تیم 
فوتبال استقالل با حضور در ساختمان این باشگاه و در 
جلسه با مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل، 
قرارداد خود را به مدت سه سال و تا پایان فصل 1403-
140۲ تمدید کرد. پیش از این باشگاه استقالل از توافق 
با مجیدی جهت تمدید قرارداد سه ساله خبر داده بود 

دیروز به طور رسمی این قرارداد منعقد شد.

الهاللباعثسقوطسرخابیهادرآسیاوجهانشد ◾
پرسپولیس و استقالل هر دو به دلیل عملکرد ضعیف 
در لیگ قهرمانان آسیا ۲0۲1 و باخت مقابل الهالل 
عربستان در رده بندی آسیا و جهان سقوط کردند. شاگردان 
گل محمدی در آسیا با یک پله سقوط در رده چهارم و در 
جهان با 15 پله سقوط در رده ۹۹ جهان ایستادند. تیم 
مجیدی نیز در آسیا با یک پله سقوط در رتبه سیزدهم و در 
سطح جهانی با دو پله سقوط در رده ۲36 جای گرفته است.

20میلیاردپولدرباشگاهپدیدهگمشد! ◾
سرپرست تیم فوتبال پدیده اعــالم کــرد که سرنوشت 
ــن بــاشــگــاه مشخص نیست.  ــول در ایـ ۲0مــیــلــیــارد پـ
سیدمهدی سیدصالحی تأکید کــرد: اگــر پــول هایی که 
از درآمــد باشگاه، کنار فــروش بازیکنان جمع می شد، 
می توانستیم طلب کوزین را پرداخت کنیم. اما ۲0 میلیارد 
پول باشگاه هم معلوم نیست چه شده است. چرا و تا کی 

باید چنین معضالتی را ببینیم و به آن بپردازیم. 

سرپرستتیمامیدانتخابشد ◾
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال امید به عنوان سرپرست 
تیم فوتبال امید انتخاب شد.به نقل از سایت فدراسیون 
فوتبال، محمد محمدی، دروازه بــان سابق تیم ملی و 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس به عنوان سرپرست و 
چیا فوادی به عنوان مدیر رسانه ای تیم ملی زیر ۲3 سال 
کشورمان انتخاب شدند.تیم ملی زیر ۲3 ایران در گروه B با 

تیم های نپال، تاجیکستان و لبنان همگروه است 

جواد رستم زاده    مسابقات لیگ برتر در حالی در 
مشهد و استادیوم امام رضــا)ع( افتتاح شد که اوضاع 
پدیده بسیار اسفبار و غم انگیز بود. پدیده که روزگاری  با 
بهترین امکانات راهی مسابقات لیگ برتر می شد و 
حتی در لباس شهرخودرو تا مسابقات آسیایی هم رفت دیروز تنها با 
15 بازیکن و بدون سرمربی مقابل میهمان خود صف آرایی کرد. پدیده 
به دلیل بسته بودن پنجره نقل وانتقالی نتوانست از بازیکنان جدیدی 
که به خدمت گرفته بود استفاده کند و فقط با ته مانده بازیکنان سال 
قبل پا به میدان گذاشت. رضا مهاجری هم که به ظاهر از شرایط مالی 
تیم ناراضی است ترجیح داد روی نیمکت نباشد تا برای خودش زمان 
بخرد. سیدمهدی سیدصالحی مدیر تیم پدیده هم به دلیل حضور در 
کــالس هــای مربیگری روی نیمکت ایــن تیم غایب بــود و نــام عماد 
مهاجری مربی بدنساز عنابی پوشان به عنوان مدیر تیم در لیست به 
چشم می خورد. در چنین شرایطی هدایت لب خط بر عهده هادی 
عقیلی بود. تساوی بدون گلی هم که مقابل آلومینیوم اراک برای این 
تیم بدست آمــد شاهکار بــود و در واقــع نتیجه به یادماندنی شد. 
شاگردان خطیبی مقابل تیم بی دایه پدیده بازی ضعیفی را به نمایش 
گذاشتند و اگر نبود داد و هوارهای بی دلیل گزارشگر بازی خیلی ها 

موقع تماشای بازی به خواب می رفتند.
مهاجری البته در پایان بازی سفره دلش را باز کرد و گفت: »پنجره تیم 
االن بسته است، ما سه بازیکن را در پست های غیر تخصصی به کار 
گرفتیم و تنها یک گلر داشتیم.  در حال حاضر باید جلسه بگذاریم و 
در این خصوص صحبت کنیم. من فردا به تهران می روم و با حمیداوی 
جلسه خواهم داشت. ساختار باشگاه ایراد دارد و نمی خواهم کسی را 
تبرئه کنم و فقط دلم برای فوتبال شهرم می سوزد. شما حساب کنید 
عقیلی از کجا و برای چه به مشهد آمده است؟ به خاطر احترامی که به 
من قائل بود، آمد. خود من هم نمی خواستم قرارداد ببندم، اما دیدم 
عقیلی به تنهایی می خواهد چه کار کند. آمدم و امروز هم اگر بازی 
نمی کردیم 3 بر صفر می شد. در این میان چه کسی ضرر می کرد، غیر از 
فوتبال مشهد؟«.آنچه مشخص است اینکه اگر پدیده با این وضعیت 

بخواهد ادامه بدهد گزینه اول سقوط خواهد بود و بس.
 اما درسایر دیدارها نساجی موفق شد لیگ را با پیروزی یک بر صفر 
مقابل فجرسپاسی شروع کند. پیکان و نفت مسجد سلیمان  مقابل 
هم به نتیجه صفر بر صفر بسنده کردند.در آخرین بازی هم سپاهان 

۲ بر صفر مقابل مس پیروز شد تا برای مدعیان خط و نشان بکشد.

خط و نشان سپاهان برای همه

»پدیده« اشک همه را درآورد!

گزارش

ستارگان ورزش

حمیدرضا عرب      در حالی که اکثر لژیونرهای ایرانی طی ماه های اخیر عملکرد خیره 
کننده ای داشتند و در تیم های خود ستاره بودند سوشا مکانی جاده را کامالً برعکس طی 
می کند و با سرعت به سوی سقوط اخالقی و فنی پیش می رود. این گلر که سابقه بازی در 
پرسپولیس را هم دارد در آخرین بازی تیمش هفت گل دریافت کرد و عملکرد فاجعه باری از 
خود به جای گذاشت. در چارچوب رقابت های لیگ نروژ، تیم های میوندالن و هوگسوند به 
مصاف هم رفتند و تیم میوندالن که مکانی گلر آن است متحمل شکستی بسیار سنگین 
شد. با این نتیجه، میوندالن با 15 امتیاز در قعر جدول رده بندی مسابقات لیگ نروژ باقی 
ماند. مکانی مدت هاست که نشان داده در پایان راه دروازه بانی خود قرار دارد و البته در این 
میان اسیر حاشیه های وحشتناکی هم هست. او که به  دلیل طلبش از پرسپولیس بارها 
مصاحبه های تندی علیه این باشگاه انجام داده با هواداران هم دچار 
مشکل اساسی شده و برای مقابله با آن ها خود را استقاللی 
معرفی می کند. مکانی البته در آخرین شیرین کاری اش 
پا را از این همه فراتر گذاشته و زمان بازی پرسپولیس 
مقابل الهالل علناً به حمایت از تیم عربستانی پرداخت 
تا مرزهای جنجال ، حاشیه و وطن پرستی را جا به جا کرده 
باشد. به نظر می رسد راهی که سوشا در پیش گرفته است 
ره به ترکستان دارد و این گلر که روزگــاری از او به عنوان 
پدیده دروازه بانی یاد می شد به پایان دوران حرفه ای خود 
نزدیک تر می شود. این در حالی است که گلرهایی چون 
عابدزاده، بیرانوند و نیازمند عالوه بر پیشرفت حرفه ای که 
در اروپا به آن رسیده اند، از نظر اخالقی هم خود را حفظ کرده 

و مایه مباهات ایرانی ها در قاره سبز شده اند.

سوشا مکانی 
دروازه بانی در قهقرا

محمد هادی ساروی درحالی موفق شد در وزن ۹7 کیلوگرم در مسابقات کشتی قهرمانی آزاد جهان در 
نروژ به مدال طالیی این مسابقات دست پیدا کند که دو ماه پیش از این مسابقات در رقابت های ۲0۲0 
توکیو موفق شد صاحب مدال برنز المپیک شود. این فرنگی کار کشورمان در این خصوص می گوید: 
»در المپیک همه تالش  من این بود که بتوانم به مدال طال دست پیدا کنم. اما یک اتفاق باعث شد 
تا از رسیدن به مسابقات فینال باز بمانم . بعد از المپیک توانستم شرایط خود را به خوبی حفظ کنم 
و اشتباهاتم را کاهش دهم.« پس از درخشش فرنگی کاران کشورمان در جام جهانی این شائبه پیش 
آمد که غیبت برخی از قهرمانان المپیک سبب درخشش ایران شده که ساروی در واکنش به این 
موضوع می گوید: »به هیچ وجه این گونه نیست. مسابقات جهانی از سطح باالیی برخوردار بود. 

تیم ملی در این دوره نتایج درخشانی را کسب کرده که در تاریخ بی سابقه بوده است.« 
دارنــده مدال جهانی نروژ همچنین در خصوص کار کردن با محمد بنا 

توضیح می دهد: »پس از اینکه تیم ملی نتوانست عملکرد خوبی 
در مسابقات جهانی داشته باشد و در جای سیزدهم دنیا قرار 

گرفت، ایشان با وجود تعطیلی مسابقات به خاطر کرونا در 
مدت زمان کوتاهی موفق شد چهار مدال طال را کسب کند 
و تیم ملی را نایب قهرمان جهان کند، در حالی که حقمان 

بود روی سکوی قهرمانی بایستیم. «
ساروی که از همین حاال تمریناتش را برای کسب مدال 
طالی المپیک شروع کرده می گوید: من هر زمان در هر 
رقابتی که حضور پیدا کــردم تمام تالش خود را به کار 

گرفته ام. در مسابقات پیش رو نیز همین کار را خواهم کرد 
تا بتوانم خنده را روی لبان مردم کشورم بیاورم. المپیک یک 

مدال طال به من بدهکار است. 

هادی ساروی
بی وقفه به سوی قله

منفی روز مثبت روز
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دفاتر ناتو در 
روسیه بسته 
می شود

وزیر خارجه روسیه 
اعالم کرد در پاسخ 
به لغو اعتبارنامه 
هشت دیپلمات روس 
در بروکسل، طرف 
روسی هم فعالیت 
دفتر نمایندگی 
نظامی ناتو در مسکو 
و همچنین دفتر 
نمایندگی اطالعاتی 
این سازمان در 
سفارت بلژیک را 
متوقف می کند. 
همچنین وزارت 
خارجه روسیه در 
بیانیه ای گفت: در 
آینده یکی از سفرای 
کشورهای عضو 
ناتو می توانند 
مسئولیت برقراری 
تماس های 
اضطراری با مقامات 
روسی را برعهده 
بگیرند.

چهره خبر
سیدحسن نصرهللا خطاب به سمیر جعجع:

حزب هللا 100هزار رزمنده دارد
ــن نــصــرهللا  ــسـ ــد حـ ــیـ سـ
دوشنبه شب در سخنانی 
ــم بــــه حــــــــوادث روز  ــهـ مـ
ــروت و  ــ ــیـ ــ ــه بـ ــب ــنــجــشــن پ
افشاگری از جنایت حزب 
نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع در لبنان 
پرداخت. دبیرکل حزب هللا لبنان عنوان کرد: من 
می دانم برخی احزاب از جمله رئیس یک حزب 
خاص می خواهند مردم جنوب لبنان یا ضاحیه 
ــرس و  جنوبی همیشه از مقاومت احــســاس ت
نگرانی داشته باشند. نصرهللا در ادامه با مروری 
ــواردی که حــزب هللا از شهروندان  تاریخی بر مـ
ــرده، اظهار کــرد: ما  مسیحی لبنان محافظت ک
همواره از آموزه های دینی خود برای حفاظت از 
همه لبنانی ها استفاده کرده ایم و به این کار ادامه 
خواهیم داد.  وی خطاب به سمیر جعجع گفت: 
اگر واقعاً می خواهی برای جنگ ضد ما آماده شوی، 
این سخنان را بشنو تا محاسبات خود را به درستی 
انجام دهی. حزب هللا و ساختار نظامی ما از میان 
لبنانی ها بیشتر از 100هــزار رزمنده دارد. کشور 
را به کجا می خواهی بکشانی؟ 100هــزار رزمنده 
با سالح های مختلف و متفاوت داریم. ما آن ها را 
برای جنگ داخلی لبنان آماده نکرده ایم، بلکه برای 
دفاع از لبنان در برابر دشمنان و دفاع از نفت و گاز و 
منابع طبیعی کشور آماده کرده ایم. ما آن ها را برای 
حمایت از لبنانی ها و مسلمانان و مسیحیان لبنان 
آماده کرده ایم نه برای جنگ داخلی و هرگز از آن ها 
برای جنگ داخلی استفاده نکرده ایم. ما در خلده 
کشته شدیم، اما سکوت کردیم. پنجشنبه گذشته 
نیز کشته شدیم و سکوت کردیم، چون به دنبال 

جنگ داخلی نیستیم.
نصرهللا خاطرنشان کــرد: مــن بــه رئیس حزب 
نیروهای لبنانی می گویم عاقل باشد و در محاسبات 
خود اشتباه نکند و با ادب با ما سخن بگوید و از 
تمامی جنگ هایی که به راه انداخته و جنگ هایی 

هم که ما انجام داده ایم درس بگیرد.

WWW.QUDSONLINE.IR چهار شنبه ۲8 مهر ۱400    ۱3 ربیع االول ۱443   ۲0 اکتبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9650

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت حسن آقاسی زاده شعرباف درسال 1366
شهید حسن آقاسی زاده در سال 133۸ در مشهد به 

دنیا آمد. او پس از دبیرستان برای ادامه تحصیل عازم 
کانادا شد. زمانی که امام به پاریس رفت حسن نیز به 

آنجا هجرت کرد. اما به دستور امام دو مرتبه عازم 
کانادا شد. در سال 1361 به ایران بازگشت. وارد سپاه 
شد و در مهندسی رزمی مشغول انجام وظیفه شد و 

تا رده های عالی صعود کرد. سرانجام در روز ۲۸ مهر 
1366 به شهادت رسید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:49

04:52

اذان مغرب

17:41

غروب خورشيد

23:17
 نیمه شب شرعی

23:07
طلوع فردا

06:16

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:16

04:19

اذان مغرب

17:08

غروب خورشيد

16:49
 نیمه شب شرعی

22:34
طلوع فردا

05:44

  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

علوی تــالش هــای 
روســـی بـــرای کنترل 
اوضاع در افغانستان 
ادامه دارد. در همین 
راستا، هیئت طالبان 
به سرپرستی معاون 
دوم نخست وزیر این گروه برای حضور 
در نشست مسکو که قــرار است امروز 
با حضور نمایندگان برخی کشورها از 
جمله ایران دربــاره وضعیت افغانستان 
برگزار شود، وارد روسیه شده است. به 
گزارش فارس، در ترکیب هیئت طالبان، 
مولوی عبدالسالم حنفی معاون دوم 
نخست وزیر، مــولــوی امیرخان متقی 
ســرپــرســت وزارت خـــارجـــه، حــاجــی 
نورالدین عزیزی وزیر تجارت، قاری دین 
محمد حنیف وزیـــر اقتصاد و مولوی 
عبدالرشید شهردار کابل حضور دارند. 
نگرانی روسیه در مورد حضور داعش در 
افغانستان، ایجاد حکومت همه شمول 
و تعهد کمک های بشردوستانه به مردم 
افغانستان از جمله مــوضــوعــات این 

نشست خواهد بود. 

ــود نــشــســت  ــ ــ ــی کــــه قـــــــرار ب ــ ــال در حــ
چــهــارجــانــبــه ای در مسکو بــا حضور 
نمایندگان کشورهای روسیه، آمریکا، 
چــیــن و پــاکــســتــان دربــــــاره وضعیت 
افغانستان برگزار شود، اما واشنگتن از 
حضور در این نشست کناره گیری کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه 
دوشنبه گفت نمایندگان این کشور هفته 
جاری به مذاکرات درباره افغانستان که 
توسط روســیــه بــرگــزار مــی شــود، ملحق 
نخواهند شد. »ند پرایس« در این باره 
توضیح داد: »مــا در مــذاکــرات مسکو 
ــروه تروئیکا  ــرد. گـ شــرکــت نخواهیم کـ
پالس، یک انجمن مؤثر و سازنده بود. ما 
مشتاقانه منتظر مشارکت در جلسه این 
گروه در آینده هستیم، اما در موقعیتی 
نیستیم که این هفته در نشست ]طرح 

مسکو[ شرکت کنیم«.
با ایــن حــال واشنگتن ترجیح می دهد 
محوریت امــور را در دستان خود حفظ 
کند. اما این در حالی است که سیاست 
20 ساله این کشور در قبال افغانستان 
و طالبان با شکست کامل روبــه رو شده 

است. یکی از نشانه های این ناکامی، در 
استعفای زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
کــاخ سفید در امــور افغانستان خــود را 
نشان می دهد که شامگاه دوشنبه خبر 
آن رسانه ای شد.  پیش از این »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیــه دربـــاره 
ــود: »من  بــرگــزاری ایــن نشست گفته ب
از شما می خواهم از ایــن امــر حمایت 
کنید. منظور من روسیه، آمریکا و چین 
با مشارکت پاکستان و همچنین »قالب 
مسکو« اســت کــه کــشــورهــای کلیدی 
منطقه از جمله کشورهای آسیای مرکزی 
در آن شرکت می کنند«. مسکو پیش 
از این نیز میزبان کنفرانس هایی درباره 
افغانستان بــوده اســت؛ ازجمله در ماه 
مــارس سال جــاری میالدی، کنفرانسی 
بــا حــضــور نمایندگان آمــریــکــا، چین و 
پاکستان دربــاره افغانستان برگزار کرد، 
اعضا در بیانیه پایانی آن خواهان صلح 
بین طرف های درگیر در افغانستان شدند 
و بر ضرورت توقف خشونت در این کشور 
تأکید کردند که در نهایت طالبان کنترل 

قدرت در افغانستان را برعهده گرفت.

همزمان با شکست راهبرد آمریکا، روسیه برای حل مسئله افغانستان به میان آمد

عیارسنجی ابتکار مسکو
گزارش

تنش ها میان لهستان و اتحادیه اروپا به اوج می رسد

اروپا در مقابل اروپا!
سخنرانی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپــا و نخست وزیر لهستان در 
نشست روز سه شنبه نمایندگان پارلمان اروپــا دربــاره بحران حاصل از 
تطابق نداشتن قوانین مــورد حمایت ورشــو با اصــول بنیادین اتحادیه 
اروپا با تهدیدهای دو طرف علیه یکدیگر همراه شد. به گزارش یورونیوز، 
نخست وزیر لهستان روز سه شنبه در سخنرانی خود در پارلمان اروپا با 
انتقاد از تمرکزگرایی اتحادیه اروپا، آن را متهم کرد که همزمان با افزایش 
اختالف ها میان ورشو و بروکسل بر سر حاکمیت قانون، از صالحیت های 
قانونی خود فراتر رفته است. ماتئوش موراویتسکی که در نشست بررسی 
ــا در استراسبورگ سخن  اختالف های قانونی لهستان و اتحادیه اروپ
می گفت، تصریح کرد: ورشو با وجود حفظ پایبندی خود به معاهدات 
اتحادیه اروپا و خوش بینی نسبت به برگزاری گفت وگوهای سازنده میان 
دو طرف، مرعوب تهدیدهای بروکسل نخواهد شد. نخست وزیر لهستان 
در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اروپا که پیش از سخنرانی او عنوان 
شده بود، از اتحادیه اروپا خواست »زبان تهدید« و »سیاه نمایی در مورد 
لهستان« را کنار بگذارد. او همچنین مواجهه بروکسل با ورشو را فاقد 
صداقت الزم عنوان و آن را نوعی »باج گیری سیاسی« توصیف کرد که باید 
هر چه سریع تر متوقف شود. بروکسل مدت هاست تأکید دارد اصالحات 
انجام شده توسط دولت راست گرای لهستان، استقالل قوه قضائیه این 
کشور را زیرسؤال برده است ولی اختالف ها میان اتحادیه اروپا و لهستان 
با صدور حکم دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر ناسازگاری بخشی 
از معاهدات اروپایی با قانون اساسی لهستان با به چالش کشیدن اصل 
اساسی ادغام در اتحادیه اروپا افزایش یافته است. بر همین اساس، اروزوال 
فن در الین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از سخنرانی نخست وزیر 
لهستان با ابراز نگرانی شدید اتحادیه دربــاره صدور حکم دادگــاه قانون 
اساسی لهستان گفت: »این حکم بنیان های اتحادیه اروپا را زیرسؤال 
می برد و یک چالش جدی برای نظم حقوقی متحد در اروپاست«. او با تأکید 
بر استقالل نداشتن دادگاه قانون اساسی لهستان، اطمینان داد کمیسیون 
اروپا از سه طریق ممکن با این حکم مقابله خواهد کرد. فن درالین توضیح 
داد:  از گزینه ابزارهای مالی به منظور محروم کــردن لهستان از منابع 
بودجه اتحادیه اروپا و صندوق احیای اقتصادی دوره پساکرونا استفاده 
خواهد شد. افزایش اختالف در شرایطی است که مارک سوسکی، یکی 
از اعضای برجسته حزب حاکم قانون و عدالت لهستان ماه گذشته به 
صراحت اعالم کرد: اتحادیه قصد فرمانروایی بر ما را دارد ولی لهستان 
همان گونه که با اشغالگری نازی ها و شوروی سابق مبارزه کرده، با آن ها نیز 

مبارزه خواهد کرد.

      صفحه 8
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فراخوان شناسایی پیمانکاراجرای آرماتوربندی و بتن ریزی )دستمزدی( و قالب بندی )با مصالح( 
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای آرماتوربندی و بتن ریزی ) دستمزدی( 
و قالب بندی )با مصالح با کلیه ملزومات( در پروژه ای واقع در مشهد مقدس اقدام نماید، لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 

تجربه و توانمندی باالی اجرایی و تهیه ابزار و مصالح در این زمینه دعوت می شود در صورت تمایل به شرکت در فراخوان مذکور، از تاریخ 
1400/7/28 لغایت 1400/08/03 نسبت به ارائه رزومه کاری ، لیست مصالح و ابزار و تجهیزات و ملزومات قالب بندی و آرماتور بندی و ارائه 
اس�ناد توانمندی مالی اقدام و در مهلت مقرر به آدرس مش�هد - خیابان دانش�گاه- بعد ازخیابان کفایی پالک 439 - دبیرخانه ش�رکت تحویل 

ش��رکت مس��کن و عمران قدس رضوی نمایند.

به اس��تحضار س��هامداران محترم شرکت می رس��اند جلسه مجمع 
عموم��ی عادی ب��ه طور فوق العاده صاحبان س��هام ش��رکت روز یکش��نبه مورخ  
8/09/ 1400 س��اعت 9 صبح در محل شرکت تشکیل می گردد خواهشمند است 
نماین��دگان س��هامداران هم��راه با معرفی نامه در جلس��ه حضور بهم رس��انند.

دستور جلسه به شرح زیر است:
 1-رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سال 1399 

2-انتخاب مدیرعامل
3- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که قانونا در صالحیت مجمع عمومی 

است و در دستور کار مجمع قرار می گیرد. 
محسن عبادی - رئیس هیئت مدیره

دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت عمران و مسکن سازان ثامن
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جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاونی گاوداران تازه قلعه به ش��ماره ثبت: 762 و شناسه ملی 
تعاونی: 10860309780 در روز دوشنبه مورخ1400/08/17 راس 
ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت به آدرس استان خراسان شمالی، شهرستان راز و جرگالن، بخش غالمان، دهستان غالمان، 
روستا تازه قلعه، محله ندارد ، کوچه )رودخانه(، خیابان )ایوب جنوبی( ، پالک 0، طبقه همکف کدپستی: 9439133538 برگزار 

می گردد. 
 از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل با در دست داشتن ورقه 
سهم، کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت و موعد مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل یا نماینده خود را کتبا 
جهت حضور معرفی نمایند. }ضمنا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به 
همراه نماینده خود از تاریخ 1400/08/08 لغایت تاریخ 1400/08/15در محل استان خراسان شمالی ، شهرستان راز و جرگالن ، 
بخش غالمان ، دهستان غالمان ، روستا تازه قلعه، محله ندارد ، کوچه )رودخانه( ، )خیابان ایوب جنوبی( ، پالک 0، طبقه همکف 

کدپستی: 9439133538 حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دس��تور جلس��ه:1- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل  2- انتخاب بازرس/ بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال مالی  3- گزارش کتبی هیأت مدیره از عملکرد مالی سالهای1390/12/29 الی 1399/12/30  4- گزارش کتبی بازرسی از 
عملکرد مالی سالهای1390/12/29الی1399/12/30 5- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 1390/12/29 الی 1399/12/30شامل 

عملکرد ، سود و زیان و ترازنامه
هیأت مدیره 6- تصمیم گیری در حوزه اخذ تسهیالت

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده ) نوبت دوم(

ف
/1

40
67

99

برگ س���بز پراید صب���ا )جی.تی.ایکس(مدل 1381 
ش���ماره پالک ای���ران32-985ج87 ش���ماره موتور 
00301997 شماره شاسی S1412281767332 به 
ن���ام علی جنگجو مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نظر دارد
 پساب تصفیه خانه فاضالب شهرستان گلبهار را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند از متقاضیان 
ش��رکت در مزایده دعوت می گردد  از تاریخ انتش��ار آگهی تا چهارش��نبه 5 آبان ماه نسبت  به دریافت 
اس��ناد مزای��ده از طریق آدرس زی��ر اقدام نمایند.  الزم به توضیح می باش��د جزئیات کامل مزایده در 

اسناد موجود است. 
محل بازدید : - تصفیه خانه فاضالب

امور آب و فاضالب شهرستان گلبهار          شماره تلفن72 - 38323370  داخلی 13 ف
14
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68
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آگهی تجدید مزایده عمومی ) نوبت دوم(

س��ازمان ساماندهی مشاغل ش��هری و فرآورده های کشاورزی ش��هرداری سبزوار 
در نظر داردنس��بت به واگذاری غرفه های ش��ماره1و2و3و4و5و6و7بازارچه س��ربداران را 
برای مدت2س��ال وپارکینگ ماش��ین آالت س��نگین و نیمه سنگین س��اختمانی رابرای مدت 
یک سال از طریق تجدیدمزایده کتبی وباقیمت کارشناسی بصورت رهن واجاره و با  اولویت 
مشاغل محلی واگذارنماید.متقاضیان می توانند برای کسب اطالع بیشتربه ساختمان اداری 
س��ازمان به نش��انی خراس��ان رضوی- س��بزوار-میدان کارگر-ضلع ش��رقی پارک جانبازان 
مراجعه و یا با ش��ماره تلف��ن های 44291311-44291141تماس حاص��ل نمایند.آخرین مهلت 
تحویل پیشنهادها به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز شنبه1400/8/8می باشد.

پیشنهادات واصله روز چهارشنبه1400/8/12رأس ساعت 17عصربازگشایی می گردد.
مهدی دلبری -رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

آگهی تجدیدمزایده »نوبت دوم«
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پیرو چاپ آگهی 
مناقصه مرحله دوم شرکت خمیر مایه رضوی 

در مورخه 1400/7/27 صفحه ی 8 سراسری در بند 4  
از تاریخ درج آگهی لغایت 1400/08/04 صحیح 
می باشد که بدین وسیله اعالم و اصالح می گردد .
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