
خراسان 4

گفت وگو با رامین مهمانپرست
 ظریف فکر می کرد 

تخصص حلقه اطرافش 
کفایت  می کند

با حکم رئیس سازمان سینمایی   
 مسعود نقاش زاده 
 دبیر چهلمین جشنواره 
فیلم فجر شد  

آبان6

پرتاب ماهواره 
»سینا-1«  
به مدار ایران
 در سال 1۳۸۴

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

45

پنجشنبه  6 آبان ۱4۰۰     ۲۱ ربیع االول  ۱443       ۲8  اکتبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9656      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

مهم ترین رسالت »صالحین بسیج« 2
هدایت جامعه اسالمی است

تولیت آستان قدس رضوی در پنجمین اجالسیه سراسری
 اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج گفت: مهم ترین رسالت 

طرح صالحین بسیج هدایت جامعه اسالمی است...

تولیت آستان قدس رضوی:

دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران برگزار شد

پیشنهادهای پنج  گانه ایران برای همسایه شرقی
2

3

2

7

8

یک کارشناس اقتصاد راهبردی:

برای حذف ارز 
4200تومانی 
باید همه جوانب 
را سنجید

سخنگوی قوه قضائیه 
در پاسخ به قدس:

وکال باید 
قراردادهای خود را 
در سامانه ثبت کنند

علی اف و اردوغان ادعاها 
درباره کریدور موهوم 
»زنگه زور« را تکرار کردند

خیالبافی 
برای سرپوش بر 
بحران داخلی
گل باران فوالد در خانه آلومینیوم
رستگاری پرسپولیس 
در آزادی با دبل عبدی

پیکربندی اقتصاد 
شهری مردم مدار

میثم ظهوریان
رنا6

 ای
ی-

دم
خا

د 
حی

  و

ک
/1
40
70
87

آگهی مزایده 

شرکت ساختمانی بتن و ماشین رضوی

ش�رکت س�اختمانی بتن و ماش�ین رضوی 
)وابس�ته به آس�تان قدس( در نظر دارد :

این شرکت در نظر دارد تعداد محدودی از آپارتمان های در دست ساخت خود واقع در منطقه 
فرامرزعباسی را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضی�ان جه�ت کس�ب اطالع�ات  بیش�تر و دریاف�ت اس�ناد ت�ا تاری�خ 1400/08/13 با ش�ماره 
تلفن0513101 داخلی 1451 تماس حاصل فرمایند.
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آگهی مزایده 

سازمان فنی و نگهداری حرم حضرت رضا علیه السالم

س�ازمان فنی و نگهداری حرم 
حضرت رضا علیه الس�ام درنظر دارد

ضایعات میلگرد و آهن آالت خود را  از طریق مزایده کتبی به فروش بر ساند.
 ل�ذا متقا ضی�ان می توانند تا پایان وقت اداری روز ش�نبه م�ورخ 1400/08/15  
ضم�ن م�را جعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ه�ا و مناقصات س�ازمان ب�ه آد رس

 http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 31305243-051 (نسبت به دریافت 
اسناد مزایده اقدام نمایند.

س��ازمان موقوفات آس��تان ق��دس رضوی در ی��زد و کرم��ان در نظر دارد 
محصول مرکبات وخرمای تولیدی س��ال 1400 مجتمع کش��اورزی و باغداری 
امام رضا)ع( واقع در عنبر آباد ش��امل انواع پرتقال،گریپ فروت،نارنگی و نارنج 
را ی��ک جا به صورت س��ر درخ��ت را از طریق مزایده به فروش رس��اند متقاضیان                 
م��ی توانند هم��ه روزه از تاری��خ 1400/08/06به مجتمع کش��اورزی امام رضا)ع( 
واقع در شهرس��تان عنبر آباد روستای جهاد آباد مراجعه و ضمن بازدید از قطعات 
مختلف فرم ش��رایط مزایده و س��ایر مدارک مربوط را دریافت و پیش��نهادات خود 
را به صورت فیش نقدی واریز به حس��اب 2217078000 بانک تجارت یا چک بانکی 
رم��ز دار به نام س��ازمان موقوفات یزد و کرمان  آس��تان ق��دس رضوی  در پاکت                           
الک ومهر شده تا ساعت 9:30 صبح روز  شنبه  1400/08/15تاریخ مزایده به دفتر 
مجتمع تحویل و رس��ید دریافت نمایند ش��ایان ذکر اس��ت مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده مرکبات 20.000.000.000ریال و مبلغ س��پرده شرکت در مزایده خرما مبلغ 
2000.000.000ریال می باشد پیشنهادات رسیده راس ساعت 10:30 صبح همان روز 
در  محل این مجتمع واقع در روستای جهاد آباد وبا حضور شرکت کنندگان مفتوح 
و قرائت وبرندگان اعالم خواهند ش��د. به پیش��نهادات مبهم،مش��روط،مخدوش و 
فاقد س��پرده قانونی و پیش��نهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی تحویل داد ه 
ش��ود ترتیب اثر داده نخواهد شد سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد 
وکرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ضمنا متقاضیان محترم 

از گذاشتن چک بانکی شخصی یا وجه نقد در پاکت خودداری نمایند.
تلفن های تماس:

03434281104-09131480642-09133912390-09132925140 

آگهی مزایده فروش محصوالت مرکبات وخرمامرحله اول سال 1400
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پیرو آگهی مناقصه ش��ماره 1400/22/8803/ص م��ورخ 1400/07/18 موضوع 
خرید خدمات نظارت طرح ذخیره س��ازی و آبرس��انی ش��هر میبد با توجه به اصالحیه توضیح و 
تش��ریح در اسناد مناقصه مذکور جهت دریافت آن به پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی 
www.abfayazd.ir  و ی��ا پای��گاه ملی مناقصات به نش��انی iets.mporg.ir مراجعه نمایند . 

سایر مفاد و شرایط اسناد مناقصه به قوت خود باقی خواهد  بود .
آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات به دبیرخانه مناقصه گزار تا س��اعت 14 م��ورخ 1400/08/10 

خواهد بود .
اولین جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه گران ساعت  10 صبح 1400/08/11 می باشد. مراحل 

ارزیابی کیفی و فنی و  مالی به ترتیب و به مرور انجام خواهد شد .           شناسه آگهی 1214053
شرکت آب و فاضالب استان یزد - سهامی خاص ف

14
07
09
5

اصاحیه آگهی فراخوان شناسایی
 مشاور خرید خدمات مشاور نظارت
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شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره865 مورخ  1400/6/11 شورای محترم 
به  نگهبانی  و  نشانی  آتش  پشتیبانی خدماتی،  اداری  امور  واگذاری  به  نسبت  اسالمی شهر شاندیز 

صورت حجمی اقدام نماید.
شرایط تجدید مناقصه :

1- مبلغ سپرده شركت درتجدید مناقصه : 5.600.000.000 ریال  به شماره حساب 0204880582008 
بانك ملی بنام سپرده شهرداری شاندیز واریز  ویا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با 

اعتبار 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد. 
2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ  01 /1400/08 لغایت 1400/08/09

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 12/30 پنج شنبه  مورخ 1400/08/20 
5-زمان بازگشائی اسناد از طریق سامانه ستاد: روز پنج شنبه مورخ 1400/08/20ساعت 13 

6- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به تجدیدمناقصه و ارزیابی كیفی در سامانه درج شده است .

8-حداقل امتیاز در ارزیابی كیفی 60 امتیاز می باشد
9-شهرداری در رد و یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

10-كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام 
می گردد. جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز
) نوبت دوم(

آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم

»آگهي تجدید مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی«
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران 

ذیصالح واگذار نماید .
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1. کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2. محل تأمین اعتبار : درآمدهای طرحهای غیرعمرانی کارفرما .
تاریخ  از   : مناقصه  و  کیفی  ارزیابی  اسناد  دریافت  تاریخ   .3
اینترنتی سایت  در  ویا   1400/08/09 لغایت   1400/08/05

 http://iets.mporg.ir قابل دریافت و در صورت ابهام با تلفن 
05137008124 قابل دریافت می باشد .

4. آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده: 
ساعت 14 مورخ 1400/08/23 می باشد .

ارزیابی کیفی و مناقصه تکمیل شده :  پاکات  5. محل تسلیم 
مشهد ، خیابان فلسطین ، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت 

آب و فاضالب مشهد . 
6. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت 

به مدت سه ماه می باشد .
7. الزم به توضیح می باشد پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه همزمان 
با هم دریافت و پس از ارزیابی ، پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که 

امتیاز الزم را اخذ نمایند بازگشایی خواهند شد .
8. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار ) ريال(

رتبه و رشته مورد نیاز
 محل
 تأمین
اعتبار

نوع تضمین شرکت  در فرآیند 
ارجاع کار

تجدید مناقصه انجام عملیات پشتیبانی 
 )EM/PM( و آماده به کار نگه داشتن

کلیه سخت افزارها و نودهای شبکه های 
رايانه اي در سطح ساختمان های شرکت 

آب و فاضالب مشهد

 24
30/702/287/7101/052/000/000ماه

گواهی نامه صالحیت رشته 
شبکه داده های رایانه ای و 
مخابراتی رتبه 4 یا گواهی 

نامه صالحیت رشته خدمات 
پشتیبانی رتبه 3 صادره 

از سازمان برنامه و بودجه 
کشور

نی
مرا

رع
غی

ی 
حها

1.واریز نقدی به حساب جاري طر
شماره 100050005 بانكی 

پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانکی

3.اوراق مالی اسالمی
 4.چک تضمین شده بانکی

قدس پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس را در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند

دست فروشان سر و سامان پیدا می کنند؟



 اتکا به بیگانگان 
هیچ دولتی را 
سرپا نگه نمی دارد

محمد مخبر در آیین 
آغاز نشست همسایگان 
افغانستان، تأکید کرد 
امنیت کشورهای 
همسایه با امنیت 
افغانستان پیوسته 
است. معاون اول 
رئیس جمهوری با تأکید 
بر اینکه اتکا به  بیگانگان 
نمی تواند دولتی را سر پا 
نگه دارد، افزود: آمریکا 
با فرارش نتیجه دو دهه 
ناکارآمدی و اشغالگری 
را روی دوش مردم 
افغانستان و همسایگان 
انداخته است. پیش از 
این قرار بود رئیسی در 
نشست مذکور شرکت 
کند، اما آن گونه که وزیر 
خارجه گفت برخی 
مسائل ضروری سبب 
شد معاون وی در این 
جلسه حضور پیدا کند.

گزارش

انتصابات 

آرش خلیل خانه  دومین 
ــران خارجه پنج  نشست وزیـ
افغانستان  کشورهمسایه 
)ایــــــــران، چـــیـــن، پــاکــســتــان، 
تاجیکستان و ترکمنستان( 
بــه عــاوه روســیــه بــه میزبانی 
جمهوری اسامی ایــران دیــروز در تهران برگزار 
شد. نخستین نشست از این فرآیند کمتر از دو 
ماه پیش به ابتکار پاکستان و به صورت مجازی 
برگزار شده بود. اجاس تهران اما نخستین گام 
اجرایی در مسیر عملیاتی کردن توافقات پایه و 
اولیه نشست نخست، در مسیر اقدام مشترک و 
منطقه ای برای مدیریت آثار تحوالت افغانستان 
در دو سطح داخلی و منطقه ای بود که در بیانیه 

مشترک پایانی آن مورد تأکید قرار گرفت.
ــر امـــور خارجه  بــه گـــزارش خبرنگار قـــدس، وزیـ
کشورمان در ایــن نشست با تأکید بر ضــرورت 
ایفای نقش سازنده و جمعی کشورهای همسایه 
افغانستان برای کمک به کاهش مشکات مردم 
این کشور، فرار غیر مسئوالنه و ناشیانه نیروهای 
آمریکایی پس از دخالت 20ساله نامشروع در این 
کشور را عامل وضعیت نامطلوب و خطرناک امروز 
این کشور خواند. امیرعبداللهیان در پنج محور به 
طرح پیشنهادهای ایران برای حل برخی نگرانی ها 
و چالش ها در مورد تحوالت افغانستان پرداخت و 
گفت: بر این اساس، ضرورت تشکیل دولتی فراگیر 
و با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار همه گروه های 
قومی و مذهبی افغانستان بدون مداخله بازیگران 
خــارجــی  مــورد تأکید جمهوری اسامی است. 
وی مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق گروه های 
مختلف را دومین مطالبه از طالبان عنوان کرد. 
اتخاذ رویکرد دوستانه نسبت به همسایگان، 
ارسال و تأمین نیازهای بشردوستانه از جمله غذا 
و دارو و واکسن بــرای مــردم این کشور و سازوکار 

همکاری های امنیتی و اطاعاتی میان کشورهای 
منطقه بـــرای مــبــارزه بــا جــرایــم ســازمــان یــافــتــه و 
اقدام های تروریستی با منشأ افغانستان سه محور 

دیگر پیشنهاد ایران در این اجاس بود. 

تأکید مسکو بر شروع اقدام های میدانی ◾
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم 
با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هیئت حاکمه 
کنونی افغانستان توقعات جامعه بین المللی 
ــرآورده کنند، گــفــت: تحقق ایــن می تواند  ــ  را بـ
تضمین کننده بهبود تعامل با طالبان شــود و 

نشست تــهــران مــی تــوانــد نتایج جلسه اول را 
تقویت کند و گام های مهمی برای ایجاد ثبات در 
افغانستان بردارد. »وانگ یی« وزیر امور خارجه 
چین هم که برای شرکت در اجاس گروه جی20 
در اروپا به سر می برد در سخنرانی ویدئویی با بیان 
اینکه دومین نشست وزیران خارجه کشورهای 
همسایه افغانستان در زمان خوبی برگزار شده و 
این سبب می شود کانال های دیپلماتیک ایجاد 

شده بین ما در این زمینه تقویت شود.
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه اما خواستار 
پرهیز از موازی کاری شد و با تأکید بر اینکه نباید 

کنفرانس برای کنفرانس برگزار کرد، خواستار 
اقدام عملیاتی و میدانی در مورد حل مشکات 
افغانستان با محوریت سازمان ملل شد. الوروف 
همچنین از همسایگان افغانستان دعوت کرد با 
توجه به خروج آمریکا و ناتو از افغانستان، کشور 
خود را پایگاه آن ها قرار ندهند. آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل هم در پیام ویدئویی خود 
به نشست تهران نگرانی خــود را از وقــوع یک 
فاجعه انسانی در این کشور فقیر و بحران زده 
ابراز کرد و هشدار داد افغانستان با یک »بحران 
فزاینده انسانی« مواجه است که نیاز به اقدام 

فوری دارد.
این در حالی است که وزیران خارجه ازبکستان، 
تاجیکستان و ترکمنستان با دیدگاه هایی نزدیک 
بــه هــم بــر مــوضــوع  تشکیل  دولـــت فــراگــیــر در 
افغانستان تأکید و همچنین بر ضرورت توسعه 
مناسبات اقتصادی با این کشور و کمک به احیا و 
توسعه زیرساخت های این کشور اشاره داشتند.

اجماع نظر نهایی در نشست تهران ◾
وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان به 
عاوه روسیه در پایان این نشست یک روزه با 
صــدور بیانیه ای مشترک توافق و اجماع نظر 
خود را در مورد تصمیمات اتخاذ شده در تهران 
اعام کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در پایان 
این نشست در کنفرانسی مطبوعاتی اشتراک 
نظر این هفت کشور را در قالب بیانیه پایانی 
اتفاق مهم و مؤثر خواند و آن را دارای پیام عنوان 
کرد. امیر عبداللهیان گفت ما و همه طرف ها با 
مسئول هیئت سرپرستی افغانستان در تماس 
هستیم و نگرانی هــای امنیتی خــودمــان را در 
مورد امنیت مرزها، همچنین احتمال افزایش 
قاچاق و موج جدید آوارگان در زمستان به آن ها 

اعام کرده ایم. 

دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران برگزار شد

پیشنهادهای پنج  گانه ایران 
برای همسایه شرقی

خبرخبر
ويژهويژه

حسین امیرعبداللهیان وزیــر 
خارجه کشورمان دیروز همزمان با 
سفر معاونش به اروپا، مهم ترین 
اصول مدنظر ایران برای مذاکرات 
هسته ای را تشریح کرد. او در نشست خبری 
با خبرنگاران با اشــاره به اینکه تهران از نقطه 
»بن بست« وین وارد مذاکرات نخواهد شد، 
گفت: مذاکرات هسته ای را از دو هفته پیش در 
تهران کلید زدیم؛ امروز دکتر باقری برای تکمیل 
گفت وگوها با انریکه مورا، در بروکسل است. ما 
با مورا، درباره زمانی  که وارد مذاکره جدید با 4+1 
می شویم، چگونگی مذاکره و چگونه بر مسائل 
تمرکز کنیم، گفت وگو می کنیم که اوالً همه 
طرف ها از جمله روسیه و چین و ثانیاً بدون فوت 
وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن به تعهدات 

خود در برجام برگردند.
وزیر خارجه با اشاره به اینکه برگشتن  به برجام 
آورده خیلی مهمی بــرای ایــران نیست، ادامه 

داد: همه تحریم های برجامی به طور کامل باید 
برداشته شود. ما نمی خواهیم از نقطه بن بست 
مذاکرات وین، وارد گفت وگوها شویم؛ ولی در 
عین حال فرمتی که در وین شکل گرفته را قبول 
داریم. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: به زودی 
در مورد اینکه در چه تاریخی وارد مذاکره با 4+1 
بشویم، تصمیم می گیریم، امــا دیــر نخواهد 
بــود. امیرعبداللهیان همچنین تصریح کرد: 
اگر بایدن برای لغو تحریم ها اراده جدی دارد، 
10میلیارد دالر از اموال متعلق به ایران را آزاد کند. 
دیروز همزمان با این نشست خبری علی باقری 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان با 
انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام در مقر اتحادیه اروپا دیدار کرد. معاون 
سیاسی وزیر خارجه پس از این دیدار گفت: 
با اتحادیه اروپــا توافق کردیم مذاکرات وین 
پیش از پایان نوامبر شروع شود. تاریخ دقیق 

هفته بعد اعام خواهد شد.

قابگزارش

رئیسی در پمپ بنزین! 

محمدرضا باقری فعال توییتری با انتشار این تصویر از بازدید میدانی رئیس جمهور، در مطلبی 
طنزآلود نوشت: »موتوری رفته خونه، گفته رئیس جمهور رو تو پمپ بنزین دیدم. خانمش هم 
گفته: باشه، اتفاقاً مرکل هم استعفا داده بود، اومده بود دم در دنبال دستور پخت کلم پلو شیرازی«.

در  حاشيه

انتقاد حسین 
شریعتمداری 
از تسنیم 

حسین شریعتمداری 
 مدیر مسئول 
روزنامه کیهان در 
یادداشتی ضمن 
انتقاد از اقدام 
خبرگزاری تسنیم 
در انتشار نامه ای 
منسوب به روحانی 
و ادعای خالی بودن 
خزانه، انتشار این 
نامه در آستانه 
مذاکرات ایران و 
اروپا را تردیدبرانگیز 
دانست و نوشت: 
جای بسی تعجب 
است که برخی 
رسانه ها دوباره همان 
ادعای هشت سال 
پیش روحانی را 
مطرح کرده اند.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000204      سالم. لطفاً درباره مفاد تطبیق پزشکی 
با شرع اسالم گزارش تهیه کنید و در جامعه منعکس 

کنید تا ببینیم چقدر عمل میشه.  
9330000694      هم از گزارش سیما درباره آقای زاکانی با 
اینکه خیلی تند بود راضی ام و هم از آقای شهردار بابت 

این بی توجهی به آیین نامه گالیه مند. اما می خواهم 
تأکید کنم که اندازه خطا را هم ببینیم. 

9360000158      با وجود اعالم مکرر اضافه شدن واکسن 
فخرا و پاستور به سبد واکسیناسیون، همه مراکز 

واکسیناسیون فقط سینوفارم تزریق می کنند! و واکسن 

برکت هم فقط برای ُدز دوم وجود دارد! دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد مشکل را برطرف کند. 

9220000239      شوراهای اسالمی همه شهرها از اسامی 
همه حضرات معصومین)ع( در معابر و بزرگراه ها 

استفاده کنند تا روح معنوی در فضای اجتماع بپیچد.

9120000859     بدون شک یکی ازعلت های آلودگی هوا 
تقلب یا فرار از معاینه فنی هرساله برای خودروهای 

باالی پنج سال است. خودروهای فرسوده که دیگر 
جای خود دارد و تا موقعی که برخورد و فکر اساسی 

برای این نشود وضع بدتر خواهد شد که بهتر نمی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به قدس:

 وکال باید قراردادهای خود را 
در سامانه ثبت کنند

آرش خلیل خانه   سخنگوی قوه قضائیه با 
اشاره به الزام وکا به ثبت قراردادهای خود در 
سامانه الکترونیکی که به این منظور راه اندازی 
شده، گفت با هرگونه فرار مالیاتی در این صنف 
به جد برخورد خواهد شد. ذبیح هللا خداییان 
ــروز خـــود در پــاســخ به  ــ در نشست خــبــری دی
ــاره امتناع  پرسش خبرنگار روزنامه قدس درب
65 درصد وکا، مشاوران و کارشناسان حقوقی 
از نام نویسی در سامانه مالیاتی، با یــادآوری 
بند ج تبصره 6 قانون بودجه ســال ۹۹ اظهار 
کرد: اگر وکا قصد وکالت در دستگاه قضایی 
داشته باشند، باید از طریق این سامانه اقدام 
کرده باشند. اگر گزارشی از سازمان امور مالیاتی 
درخصوص فــرار مالیاتی وکــا، کارشناسان یا 
صنف دیگری به دست ما برسد، برخورد الزم را 

به عمل خواهیم آورد.
خداییان در ادامــه در پاسخ به این پرسش که 
آیا شکایتی علیه حسن روحانی رئیس جمهور 
سابق به ثبت رســیــده، گفت: اگــر شکایتی از 
ایــشــان صـــورت بگیرد؛ چــون ایــشــان روحــانــی 
ــه آن  هستند بــایــد دادگــــاه ویـــژه روحــانــیــت ب
رسیدگی کند؛ اما تاکنون پرونده ای در »دادسرای 
عمومی و انــقــاب تــهــران« بـــرای وی تشکیل 
ــاره  نشده اســت. سخنگوی دستگاه قضا درب
نحوه برخورد با ماجرای سیلی زدن یک مدعو به 
استاندار آذربایجان شرقی در مراسم معارفه وی، 
به دستور دادستان تبریز برای پیگیری موضوع 
اشاره و تصریح کرد: استاندار از فرد مورد نظر 
شکایتی نداشت، اما شخص خاطی به اتهام 
اخــال در نظم که از جرایم غیرقابل گذشت 

است در بازداشت به سر می برد.
حکم عجیب اخیر یک دادگــاه دربــاره سارق 
بادام هندی هم موضوع دیگر نشست خبری 
دیروز بود که خداییان درباره آن گفت: آنچه در 
فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازات 
با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد، 
اما باید عرض کنم در این پرونده هرچند میزان 
مالی که به سرقت رفته است ناچیز است، اما 
شخص سارق سابقه دار است و قباً به جرم 
سرقت از منازل به یک ســال حبس محکوم 
شده و سه سال نیز تعلیق شده که در مدت 
تعلیق مــجــازات، وی جــرم جدیدی را مرتکب 

شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست پرخبر 
خــود بــا اشـــاره بــه اخــتــاف ســازمــان غــذا و دارو 
و گمرک و دپــو شــدن ســرم هــا در گمرک تأکید 
کرد: پس از بروز این اختاف بافاصله معاون 
ــهــران از  دادســتــانــی کــل کــشــور و دادســـتـــان ت
گمرک و کاالهای دپو شده بازدید کردند که در 
 نتیجه پیگیری های انجام شده، 1000 تن دارو و 
۷00 تــن ســرم تحویل وزارت بــهــداشــت شد. 
خداییان همچنین از برنامه سفر پنجشنبه 
)امروز( محسنی اژه ای به استان خوزستان خبر 
داد و گفت: رئیس قــوه قضائیه در ایــن سفر 
مسائلی که نیاز به دخالت قوه قضائیه برای حل 

شدن دارد را بررسی می کند.

  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 

اتمی ایــران در احکام جداگانه ای، محمدرضا 
کــاردان و سیدپژمان شیرمردی را به ترتیب به 
عنوان معاون سازمان و رئیس مرکز نظام ایمنی 
هسته ای و معاون سازمان و مدیرعامل شرکت 

توسعه کاربرد پرتوها منصوب کرد.
  علی رستمی به عنوان مدیر جدید شرکت 

ــه گــذاری تــأمــیــن اجــتــمــاعــی )شستا(  ســرمــای
انتخاب شد.

  نخستین جلسه شـــورای هنر شـــورای عالی 
ــت رئیسی بــا حضور  انــقــاب فرهنگی در دول
تعدادی از اعضای هیئت وزیران، رئیس سازمان 
تبلیغات اسامی و دبیر شــورای عالی انقاب 
فرهنگی برگزار شد. در این جلسه وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی با اکثریت آرا به عنوان »رئیس 

شورای هنر« انتخاب شد.
  علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی 

مریم اردبیلی را به عنوان مشاور امــور بانوان 
شهردار تهران منصوب کرد.

ــار و    حــجــت هللا عبدالملکی وزیـــر تــعــاون، ک

رفــاه اجتماعی، علی محمد قــادری را به عنوان 
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور 

منصوب کرد. 

خبـر
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توضیحات سازمان پدافند 
غیرعامل درباره حمله سایبری

سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور اطاعیه ای درباره 
حمله سایبری به سامانه هوشمند توزیع سوخت، از پیگیری 
قانونی این موضوع خبر داد. به گزارش قدس در این بیانیه با 
بیان اینکه آسیب پذیری سایبری شرکت پاالیش و پخش 
را گــوشــزد کـــرده بــودیــم هــشــدار داده شــده کــه اگــر مدیران 
اهمیت پدافند غیرعامل را درک نکنند، کشور در معرض 
 تهدیدهای بعضاً غیر قابل جبران قرار خواهد گرفت. همزمان 
فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم با بیان اینکه 
حمله گسترده سایبری هم اکنون مهار شــده، گفت: نظر 

نهایی در این مورد ۷ و یا 10 روز آینده اعام خواهد شد.

تسهیل خدمات رسانی به ایرانیان 
خارج از کشور و زندانیان ایرانی

در نشست کــاظــم غــریــب آبــادی دبــیــر ســتــاد حــقــوق بشر 
جمهوری اسامی با سیدکاظم سجادی معاون کنسولی و 
ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، موضوعات مهمی 
از جمله تسهیل خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور 
بررسی شد. به گزارش مشرق، کاظم غریب آبادی، با انتشار 
توییتی در ایــن رابطه نوشت: در ایــن جلسه ، موضوعات 
مهمی بررسی شدند: تسهیل خدمات رسانی به ایرانیان 
خارج از کشور، رسیدگی به وضعیت ایرانیان زندانی، تسهیل 
خدمات حقوقی و قضایی برای ایرانیان و اتباع خارجی جهت 

سرمایه گذاری، وضعیت اتباع خارجی زندانی در ایران.

ناوگروه۷۷ ارتش و محافظت از 
۱۳ فروند نفتکش ایرانی

ــــش بــا اشــــاره بــه بازگشت  ــده نــیــروی دریـــایـــی ارت  فــرمــان
ناوگروه ۷۷ نیروی دریایی ارتش از مأموریت بین المللی، 
گفت: از 1۳ فروند کشتی نفتکش ایرانی محافظت شد. 
به گزارش مهر، امیر دریــادار شهرام ایرانی اظهار کرد: ناو 
گروه ۷۷ در ۷۸ روز دریانوردی 10 هزار و 500 مایل دریایی را 
در آب هایی پیمود که سال هاست دزدان دریایی منطقه را 
برای تجارت دریایی ناامن کرده اند. وی بیان کرد: هم اینک 
نیز ناو گروه دیگری از نیروی دریایی ارتش در خلیج عدن و 
دریای سرخ با هدف حفاظت از منابع و منافع کشورمان در 

حال گشت زنی است.
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تولیت آستان قدس رضوی: مهم ترین رسالت »صالحین بسیج« هدایت جامعه اسالمی است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: مهم ترین رسالت طرح 
صالحین بسیج هدایت جامعه اسامی است. به گزارش 
آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین احمد مروی صبح 
دیروز در پنجمین اجاسیه سراسری اساتید شبکه تربیتی 
صالحین بسیج که در تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار 
شــد، به مقوله فرمان رهبر معظم انقاب بــرای »جهاد 

تبیین« پرداخت و تأکید کرد: در »جهاد تبیین« شناخت راه 
صحیح و اعتقاد به آن حائز اهمیت است؛ رعایت عدالت و 
اخاق از دیگر موضوعاتی بوده که در مقوله »تبیین« بسیار 
مهم است که رهبری معظم نیز نسبت به آن ها تأکید دارند.
وی با تأکید بر اینکه باید به تمام رهنمودهای رهبر معظم 
انقاب اقتدا کرد و نباید نسبت به آن ها برخورد سلیقه ای 

داشت، عنوان کرد: نباید »نؤمن ببعض و نكفر ببعض« بود؛ 
نباید میان فرمایشات رهبری تعدادی را گلچین کرد و تنها به 
آن ها پرداخت، اگر موضوعی ضرورت نداشته باشد رهبری 
حکیم انقاب اصاً آن را بیان نمی کنند، هنگامی  که ایشان 
موضوعی را مطرح می کنند قطعاً پرداختن به آن ضرورت 
جامعه است.حجت االسام والمسلمین مروی در ادامه 

به تأکیدات رهبر معظم انقاب در خصوص رعایت اخاق 
اسامی اشاره و تصریح کرد: زمانی حلقه های صالحین 
می تواند موفقیت آمیز باشد که در گفتار و موضع گیری ها 
همواره عدالت مدنظر باشد، رهبر معظم انقاب سال 

گذشته سه مرتبه نسبت به مسائل اخاقی تذکر دادند.
متن کامل این خبر را در صفحه یک رواق بخوانید

پیش شرط مذاکراتی ایران

10 میلیارد دالر آزاد کنید!



سهمیه بنزین 
در کارت های 

سوخت 
محفوظ است

جواد اوجی، وزیر 
نفت با بیان اینکه 
سهمیه بنزین در 

کارت های سوخت 
محفوظ است و 

هیچ مشکلی درباره 
کارت ها نخواهیم 

داشت گفت: به مردم 
اطمینان می دهیم 
هیچ گونه بحثی 

درباره افزایش قیمت 
بنزین وجود ندارد.

ــان ظـــاهـــری، کــارشــنــاس  ــ ارســ
اقــتــصــاد راهـــبـــردی در بــرنــامــه 
رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع 
»اثـــرات حــذف ارز 4هـــزار و 200 
تومانی کاالهای اساسی« با اشاره 
به سوابق و پیشینه ارز 4هــزار و 
200 تومانی افــزود: این ارز در دولت روحانی ناقص 
متولد شد و دولت رئیسی باید برای تصمیم گیری 
راجع به آن همه جوانب را بسنجد. دولت دوازدهم 
در فروردین 1397 سیاست ارز 4هزار و 200 تومانی را 
اعام کرد، اما اجرا و اعمال آن با کاستی های فراوانی 
ــی  همراه بــود. ابتدا ایــن ارز به همه کاالهای واردات
تخصیص یافت، سپس در 16 مرداد 1397 تخصیص 
ارز 4هــزار و 200 تومانی به 25 قلم و گــروه کاالیی از 
جمله کاالهای اساسی و دارو محدود شد و تأمین 
ارز مورد نیاز مابقی کاالهای وارداتی به سامانه نیما 

منتقل شد. 
در سال 1398 در دو مرحله -اردیبهشت و بهمن- 
بعضی از اقام مشمول به  مرور از فهرست اقام 
دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست 
این اقام از 25 به 16 قلم کاال کاهش یافت. شکر 
در بهمن ماه 1398 از فهرست اقام مشمول این 
ارز خارج شد. بررسی ها نشان می دهد قیمت هر 
کیلو شکر از بهمن 1398 از 6هزار به 18هزار تومان 
افزایش  یافته و این رشد قیمت 200 درصــدی در 
حالی بوده که تورم نقطه ای شاخص کل بهای کاالها 
و خدمات در این 21 ماه حدود 92 درصد بوده است. 
وی ادامه داد: در فروردین 1399 ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، سقف تخصیص ارز 4هزار و 200 
تومانی در این سال را به 9 میلیارد دالر کاهش داد. 
برای دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معادل 
6.5 میلیارد دالر بــرای واردات دانــه هــای روغنی، 
کنجاله، روغن خام، ذرت برای خوراک دام و طیور، 
جو، واکسن دامی و کاغذ و برای وزارت بهداشت نیز 
معادل 2.5 میلیارد دالر برای واردات تجهیزات و 

ملزومات پزشکی و دارو تعیین شد.  
ــورای اســـامـــی در زمــــان تصویب  ــ مــجــلــس شـ
بودجه 1400، سقف تخصیص ارز 4هزار و 200 
تومانی را به 8 میلیارد دالر کاهش داد. این در 
حالی بود که قیمت جهانی برخی از این اقام 
بــه شــدت افــزایــش  یافته بـــود، آن  هــم بــه دلیل 
خشکسالی و محدودیت های همه گیری کرونا 
بــرای کشورها. بــه  عــنــوان  مثال قیمت جهانی 
روغــن از 700 به هــزار و 500 دالر افزایش  یافته 
ــه همین مــنــظــور در 27 بهمن 1399  اســـت. ب
مسئوالن مربوطه در دولت قبل مجموع ارز 4هزار 
و 200 تومانی مــورد نیاز بــرای واردات کاالهای 
 اساسی در 6 ماهه نخست 1400 را 6 میلیارد دالر 

تعیین کردند. 
ایــن کارشناس مسائل ارزی در ادامــه با بررسی 
تحوالت قیمتی اقــام مشمول ارز 4هــزار و 200 
تومانی افزود: مبتنی بر آمارهای شاخص CPI این 
سیاست با همه ضعف هایی که در اجرا داشته، 
در سه سال گذشته در کنترل نسبی تورم کاالهای 
مشمول موفق بوده است. تورم نقطه  به  نقطه اقام 
مشمول مستقیم ارز دولتی در دوره اسفند 1396 
تا تیرماه 1400 حــدود 190 درصــد بــوده، در حالی  
که تورم اقام غیرمشمول افزایش قیمتی افزون 
بر 433 درصد را تجربه کرده است. این مقایسه 
حاکی از آن است که تخصیص این ارز به کاالها در 

کنترل نسبی نرخ تورم مؤثر بوده است. 

 تخصیص ارز صرفاً برای گندم و دارو  ◾
سبب تورم بقیه کاالها می شود

ظاهری ادامه داد: قطعاً حذف ارز دولتی یا کاهش 
آن به دو کاالی گندم و دارو در شرایط بغرنج تورمی 
کنونی، منجر به شوک قیمتی در کاالهای اساسی 
و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازارها خواهد 
شد. همچنین این تصمیم نه  تنها »حذف رانت« 
ارز دونرخی را به دنبال نخواهد داشــت، بلکه با 
افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به »افزایش رانت« و 
شکل گیری آن در قیمت های باالتر شده و در نتیجه 
عــاوه بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید 

امنیتی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت. 
وی ادامه داد: »افزایش هزینه های مواد اولیه داخلی 
ــی متکی بــه نــرخ ارز نیمایی«، »افــزایــش  ــ و واردات
هزینه های بسته بندی ناشی از افــزایــش قیمت 
محصوالت پتروشیمی«، »افزایش هزینه های حمل 
 و نقل، بیمه و انبارداری« و »افزایش سایر هزینه ها 
از جمله حقوق و دستمزد« از دالیل تحوالت قیمت 
کاالهای مشمول ارز 4هزار و 200 تومانی بوده است.
وی افــزود: بخشی از تورم قیمت ها در اقام مذکور 

مرتبط با افزایش قیمت های جهانی است.
ارسان ظاهری با اشاره به پیش بینی قیمت مرغ 
پس از حذف ارز 4هزار و 200 تومانی نهاده های دامی 
افزود: در صورت گران کردن ارز نهاده های اساسی 
یعنی ذرت و کنجاله سویا بــا نــرخ آزاد )27 هــزار 
تومان( سهم دان مصرفی در سبد هزینه ای یک 
مرغدار به بیش از 72 درصد افزایش خواهد یافت. 
این کارشناس مسائل اقتصاد راهبردی با اشاره به 
گزارش ریسک اقتصاد ایران که ماه گذشته از سوی 
اندیشکده FitchSolutions با عنوان »گــزارش 
ریسک کشور ایــران« منتشر شد، عنوان کرد: در 
این گــزارش اندیشکده جهانی فیچ سولوشنز به 
بیان نقاط قــوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های 
ایران اشاره می کند. از نگاه آن ها یکی از نقاط قوت 
اقتصاد ایران حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه 

به کاالهای اساسی عنوان  شده است. تخصیص 
یارانه به کاالهای اساسی یکی از راه حل های درستی 
بوده که در همه دولت های ما با وجود همه فشارهای 
تحریمی وجود داشته و دنبال شده است به  ویژه در 
تحریم های اخیر تا حدی مانع از تخلیه فشار تورمی 
فزاینده به سفره مردم شده است. وی با اشاره به 
طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای دادن کارت 
اعتباری به بخشی از دهــک هــای جامعه افــزود: 
سیاست یارانه ای که منابع آن بخواهد از محل گران 
کردن ارز کاالهای اساسی دنبال شود، بدون تردید 

قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. 

مسئوالن روی نرخ ارز متمرکز شوند ◾
وی در پایان با اشــاره به تبعات تصمیم بنزینی 
آبــان 98 روی سرمایه اجتماعی و اقتصاد کشور 
افزود: ظاهراً بدنه کارشناسی که با دادن اطاعات 
ــزارش  ــم زد، بــه تــازگــی گ ناصحیح آبـــان 98 را رق
اقتصادی پرابهامی درباره ارز کاالی اساسی و دارو 
به ستاد اقتصادی دولــت ارســال کــرده که مبنای 

برخی تصمیم ها قرار گرفته است.  
قطعاً آقای رئیس جمهور مخالف هر گونه شوک 
بــه ســفــره و معیشت مـــردم اســت و بــایــد مراقب 
نسخه های انــحــرافــی بــرخــی بــازمــانــدگــان دولــت 
روحانی باشد. آنچه رانت ایجاد کرده و سفره های 
مــردم را غیر از چند قلم کــاالی اســاســی، با تنگنا 
روبه رو کرده و حتی شیرازه امنیتی اقتصاد را تهدید 
می کند، نرخ ارز افسارگسیخته بازار آزاد است نه 
ارز کاالهای اساسی، مجلس و دولت بهتر است 
تمرکز خود را روی این موضوع بگذارند. حذف ارز 
دولتی قطعاً در راستای تضعیف ارزش پول ملی 
است. این در حالی است که رهبر معظم انقاب 
در حکم تنفیذ ریاست جمهوری از ضرورت حفظ 
و تقویت ارزش پول ملی سخن به میان آورده اند و 
فرمودند: »دولــت سیاست تقویت پول ملی را به 

جد دنبال کند«.

یک کارشناس اقتصاد راهبردی:

 برای حذف ارز 4200تومانی 
باید همه جوانب را سنجید

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

61.500.000نیم سکه36.050.000ربع سکه1.393.921بورس 265.317دالر )سنا(50.690.000 مثقال طال 18.179دینار عراق )سنا(116.410.000سکه11.710.000 طال  ۱۸ عیار1.791اونس طال 72.244درهم امارات )سنا(
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خبرخبر
خوبخوب

رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی گفت: پرداخت وام 
مسکن روستایی پس از دو برابر شدن و افزایش به مبلغ 

2 میلیارد ریال، به بانک ها اباغ شده است. 
به گــزارش ایرنا، اکبر نیکزاد افــزود: رئیس جمهوری با 
افزایش وام مسکن روستایی به مبلغ 2میلیارد ریال 
ــرده اســت و پــرداخــت آن از ســوی بانک ها  موافقت ک

به زودی آغــاز خواهد شد. با توجه به رکــود مسکن در 
دو سال اخیر، افزایش وام مسکن روستایی گره گشا 
 خواهد بود و رونق ساخت مسکن روستایی را به همراه 

خواهد داشت. 
وی ادامه داد: اگر معتقد به تولیدمحور بودن روستاها 
هستیم باید زمینه مــانــدگــاری جــوانــان در روستاها 

فــراهــم شــود و افــزایــش وام مسکن روستایی مشوق 
خوبی بــرای مــانــدگــاری جــوانــان در روســتــاهــا خواهد 
ــاوه بــر ســاخــت مسکن باید  ــود. نــیــکــزاد گــفــت: عـ بـ
زیرساخت های مهم در روستاها برای تحقق توسعه 
 پایدار، رونق تولید و اشتغال هم در دستور کار جدی

 قرار گیرد.

 ابالغ پرداخت
  وام مسکن روستایی 
۲ میلیارد ریالی به بانک ها 

قیمت    
موتورسیکلت 

   آپاچی 200
88.000.000تـومـان

RS 200 باجاج پالس    
95.000.000تـومـان

  ۱۸0S بنلی   
73.000.000تـومـان

   تی وی اس ویگو
68.500.000تـومـان

 rs۱50 همتاز    
45.600.000تـومـان

 Z250  کاوازاکی نینجا   
۲89.000.000تـومـان

TNT

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ف
,1
40
70
81

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی )سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو 

مرحله ای نسبت به خرید به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
شماره موضوع مناقصهردیف

مناقصه
شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

1
خرید انواع تابلو فشار 

متوسط
52/14002000005090000054714/000/000

در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است.
1- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ 1400/8/5 لغایت 1400/8/10، به سایت سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
»www.setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- )دریافت اسناد«

پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس:
www.tavanir.org.ir  )مالحظه آگهی( 

بارگذاری  ضمن  پیشنهاددهندگان  پاکات:  بازگشایی  و  تحویل  محل  و  مهلت  آخرین   -2
تصویر کلیه مدارک پاکت های )الف، ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 
09/30 روز شنبه مورخ 1400/8/22، نسبت به تحویل اصل پاکت الف طبق شرایط درج 
شده در اسناد مناقصه تا ساعت 10/30 روز شنبه مورخ 1400/8/22 به دبیرخانه مرکزی 
شرکت به آدرس تبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
شرقی اقدام نمایند. پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی شرکت کنندگان در ساعت 12 
روز چهارشنبه مورخ 1400/8/26 با حضور اعضای کمیسیون در دفتر امور تدارکات افتتاح 

خواهد شد.
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

واریز  جمله  از  معتبر  تضمین های  سپرده  مبلغ  معادل  است  مکلف  دهنده  پیشنهاد   -4
نقدی، ضمانتنامه بانکی و... اقدام و در پاکت الف ارائه نماید. توضیح اینکه به پیشنهادهای 
فاقد سپرده، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و فاقد 
امضاء، مخدوش مشروط پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در بند 2 آگهی مناقصه 

واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

شناسه آگهی 1213175

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه 
نخست این وزارتخانه تکمیل سامانه هاست، گفت: 
تا زمانی که بانک اطاعاتی اقتصادی تکمیل نشود، 
نمی توانیم امکان فرایند حذف و اضافه یارانه  را انجام 

دهیم. 
به گزارش ایرنا، حجت هللا عبدالملکی در حاشیه مراسم سازمان 
بهزیستی با اشاره به آخرین وضعیت حذف یارانه افراد ثروتمند 
اظهار کرد: در دولت قبل فرایند راه اندازی سامانه ها شروع شد اما 

این فرایند کامل نیست. 

وی افزود: اطاعات برخی خانواده ها قدیمی است و به سال 1398 
بازمی گردد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همین امر 
موجب شد تعدادی از افرادی که یارانه آن ها قطع شده بود، شکایت 

کنند و این شکایت ها به دیوان عدالت اداری کشور برسد.
ــه از آذر 1389 بـــا مــبــلــغ مــاهــانــه ــ ــاران ــ  طــــرح هــدفــمــنــدســازی ی
 45 هزارو 500 تومان در کشورمان کلید خورد و تاکنون یکصد و بیست 
و هشتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده 
است. با این حال، طرح افزایش مبلغ یارانه های نقدی این روزها همزمان 

با فعالیت دولت مطرح شده و دارای موافقان و مخالفانی است.

هشدار وزیر اقتصاد به بانک های دولتی 

سوداگری نکنید!

مدیرعامل جدید شستا: 

فساد را تحمل نمی کنم

اظهار نظر وزیر کار درباره تغییر در تعداد یارانه  بگیران

تا تکمیل اطالعات، امکان حذف و اضافه نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه 
مدیران عامل سابق و جدید بانک ملی ایــران تأکید 
کرد: هیچ بخشی از تأمین مالی سوداگری در اقتصاد 
ــران نباید به پشتوانه بانک ها به ویــژه بانک های  ای

دولتی صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در این مراسم با اشاره 
به اینکه با وجــود تاش هایی که انجام می شود تا تأمین مالی 
بانک محور به سمت تأمین مالی بازارمحور حرکت کند اما در 
چشم انداز قابل پیش بینی، نظام بانکداری همچنان پایه تأمین 
مالی در اقتصاد ایران خواهد بود گفت: اگر نگران نظام تأمین مالی 
هستیم حتماً باید اصاحات بانکی را در اولویت قرار دهیم.  وی 
در ادامه سخنانش به انتظارات خود از نظام بانکی کشور اشاره 
کــرد و گفت: بانک ها در کنار مراعات مسئولیت های عمومی 
و اجتماعی حرکت به سمت یک عملیات بانکی اقتصادی، 

ــودآور را در دســتــور کــار خــود قــرار دهــنــد؛ چــرا که  به صرفه و سـ
اگــر بانک ها همچنان با کسری و زیــان انباشته مواجه باشند 
توسعه پایدار که باید بر اســاس نظام بانکی باثبات باشد، رخ 
نخواهد داد.وزیـــر اقتصاد انتظار دیگر خــود از نظام بانکی را 
ــزود: بــرای اینکه فعاالنه در  رشــد عملیات ارزی عنوان کــرد و اف
گره گشایی از تراز تجاری کشور تأثیرگذار باشیم، انتظار می رود 
هر آن چیزی که از دست بانک ها برای باال بردن حجم عملیات 
ارزی برمی آید، انجام شــود و معتقدم با عــزم و اراده جــدی، در 
 یکی دو ســال آیــنــده شــاهــد جــهــش هــای بــزرگــی در ایــن حــوزه 

خواهیم بود.
وزیر اقتصاد سپس به مسئله  خروج از بنگاه داری غیرضرور اشاره و 
تصریح کرد: راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعالیت 
اقتصادی و بنگاه داری بلکه خروج از بنگاه داری هایی است که واقعاً 

در کسب و کار اصلی بانک ها جایگاهی ندارند.

مدیرعامل جدید شستا با بیان اینکه بنا دارم شستا 
را به صورت یک مگاپروژه اداره کنم و فساد را تحمل 
نمی کنم گفت: بیش از 100 پروژه در شستا داریم و 
42 هزار میلیارد سرمایه گذاری شده که بنا است به 
400 هزار میلیارد تومان برسد که باید برای تحقق آن 

تاش بیشتری بکنیم. 
به گزارش ایسنا، علی رستمی در مراسم معارفه اش  گفت: شستا 
برای مجموعه نظام مهم است و حساسیت دارد. ما از اکنون تا 
پایان دولت 1375 روز زمان داریم که در این زمان یک پروژه مدیوم 
را می توان اجرا کرد. معنی اش این است که هم زمان کم دارم و هم 
بنا دارم شستا را به صورت یک مگاپروژه اداره کنم. به این نتیجه 

رسیدم شب ها هم کار کنیم و فعالیت ما شبانه روزی باشد. 
مدیر عامل شستا با بیان اینکه ظرفیت های بین المللی هم 

فــراهــم شــده و می توانیم بــه مــأمــوریــت هــای محوله فایق آییم 
ــه نــیــازمــنــد هــمــت و عـــزم بــســیــار اســـت و مـــدیـــران شستا از  ک
ــم و  ــروژه در شستا داریـ آن بــرخــوردارنــد گــفــت: بیش از 100 پـ
42 هـــزار میلیارد ســرمــایــه گــذاری شــده اســت کــه بنا اســت به 
ــرای تحقق آن تاش   400 هــزار میلیارد تومان برسد که باید ب

بیشتری بکنیم. 
وی ادامـــه داد: در زمینه شفافیت اقـــدام هـــای خــوبــی انجام 
شــده و بنا داریــم شفافیت در شستا را توسعه دهیم. ایجاد 
عــدالــت بسیار مهم اســت کــه هــم در ســرمــایــه گــذاری، هــم در 
فــرصــت هــای شغلی و هــم فــرصــت هــای مدیریتی بــرقــرار شــود. 
وی با اشــاره به اهمیت فسادستیزی گفت: کمیته جدی برای 
 ایــن کــار تشکیل می دهیم. هــر چــه در گذشته رخ داده امــروز 

مورد پسند نیست.



   مسعود 
نقاش زاده، دبیر 
چهلمین جشنواره 
فیلم فجر شد  
محمد خزاعی، معاون 
وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و رئیس سازمان 
سینمایی کشور در 
حکمی مسعود نقاش زاده 
را به سمت دبیری 
چهلمین دوره جشنواره 
فیلم فجر منصوب کرد.

مسعود نقاش زاده؛ 
کارگردان، استاد دانشگاه 
و از مدیران فرهنگی 
و سینمایی کشور 
است. وی دارای درجه 
دکترای مطالعات هنر، 
کارشناسی ارشد سینما 
و کارشناسی کارگردانی 
فیلم است و سابقه 
مدیریت در عرصه های 
مختلف سینمایی را 
داشته است. 

موافقان و مخالفان چه  ◾
می گویند؟

از زمـــــــــــان حـــــــــذف گـــــــــزاره 
»بــیــن الــمــلــلــی« از جــشــنــواره 
فیلم فجر و انفکاک آن به دو 
جــشــنــواره مــلــی و جــشــنــواره 
جــهــانــی فــجــر صــف مــخــالــفــان و مــوافــقــان ایــن 
تصمیم گیری روبه روی هم قرار گرفته اند. مخالفان 
این تقسیم بندی معتقدند اساساً پدیده ای به 
ــران قابلیت اجرایی  نــام جشنواره جهانی در ای
ــدارد و ایــن جشنواره هم به تبع شرایط  شــدن ن
ــرگــزاری یک  مــوجــود فــاقــد مؤلفه های الزم در ب
جشنواره اصولی و برابر با اســتــانــداردهــای روز 
جشنواره های دنیاست. از سویی دیگر انگشت 
اتــهــام بــه ســوی بــرگــزارکــنــنــدگــان ایــن جشنواره 
ــتــقــاد هــایــی مــبــنــی بـــر ایـــجـــاد یـــک محفل  و ان
ــرخــی ســیــنــمــاگــران و خــرج  ــرای ب ــ ــمـــی ب و دورهـ
 پـــول هـــای بــی حــســاب و تــشــریــفــات بی نتیجه 

وجود داشته است.
در عین حال طرفداران این جداسازی همواره بر 
ضرورت این تفکیک تأکید داشته اند و معتقدند 
برپایی جشنواره جهانی فجر فوایدی دارد که 
اثـــرات آن در کــوتــاه مــدت قابل رؤیــت نیست و 
ــران در بــازارهــای جهانی  حــداقــل آن حــضــور ایـ
است که باید برای به ثمر رسیدن این نهال قدری 
طاقت و تحمل داشــت تا بتوانیم در سال های 
پیش رو میوه های آن را برداشت کنیم و برگزاری 
بازار بین المللی فیلم و برنامه های تلویزیونی ایران 
امکانی عالی برای خرید و فروش حقوق، تولید 
مشترک، حمایت از تولید آثــار و نمایش ویژه 
فیلم های جدید ایرانی به وجود می آورد. از سویی 
دیگر حضور آثاری از سینمای جهان که البته به 
صورت گزینشی به جشنواره جهانی فجر راه پیدا 
می کنند امتیاز دیگری است که برای موافقان این 
جشنواره به تعبیری تعامل و ارتباط سازنده با 

سینمای جهان معنا دارد. 

ثبت جهانی جشنواره فیلم فجر و یک ابهام ◾
با این حال اما برپایی پنج دوره جشنواره جهانی 
ــه هــمــراه داشــتــه که  ــا خـــود ثــمــراتــی هــم ب فــجــر ب
مهم ترین آن ورود به یک باشگاه جهانی و ثبت 
جــشــنــواره جهانی فیلم فجر بــه عــنــوان یکی از 
جشنواره های الف دنیا در کنفدراسیون بین المللی 

تهیه کنندگان فیلم »فیاپف« است.
امــا در اینجا دو پــرســش مهم مــطــرح مــی شــود؛ 
نخست اینکه آیا هنوز هم اهــداف مــورد نظر در 
جشنواره جهانی، ذیل جشنواره بین المللی فجر 
قابلیت تحقق خــواهــد داشــت یــا خیر و آیــا این 
یکپارچه سازی در راستای انسجام سینمای ملی 
و جهانی قابل بهره برداری و به سود سینماست؛ 
نکته مهم تر که این روزها به یک ابهام مهم پیش 
روی جشنواره جهانی فجر تبدیل شده این است 
که تکلیف وضعیت ثبت جهانی در فیاپف چه 
خواهد شد؟ پرسشی که متولیان برپایی جشنواره 
جهانی و شورای سیاست گذاری آن تا این لحظه 
 و با وجود پیگیری های فراوان خبرنگار قدس آن را 

بی پاسخ گذاشته اند. 
با این حال یــزدان عشیری، مدیر روابــط عمومی 
سازمان سینمایی در اظهارنظری تازه و در واکنش 

به بــازتــاب خبر ادغــام ایــن دو جشنواره و به کار 
بردن تعبیر انحالل در برخی رسانه ها عنوان کرده 
جشنواره جهانی فجر منحل نشده و نخواهد شد 
و تغییر تقویم زمانی جشنواره با حفظ عضویت 

در فیاپف، قابل پیگیری است.
عشیری تأکید کرده جشنواره بین المللی فیلم فجر 
از سال 1401 با برنامه ریزی دقیق تر و در مقیاس 
بزرگ تر و با در نظر گرفتن راهبردهای ملی و جهانی 
برای تقویت سینمای ایران و بازاریابی منطقه ای و 

بین المللی برگزار می شود.

در ایران جشنواره جهانی نداریم ◾
اما واکنش اهالی سینما به تصمیم تازه رئیس 
سازمان سینمایی چیست؟ ابوالفضل جلیلی، 
کــارگــردان سینما که سابقه حضور در بسیاری 
از جشنواره های دنیا را دارد با تأیید این تصمیم 
و ادغــام ایــن دو جشنواره با یکدیگر می گوید: 
ما اصــالً نمی توانیم در ایــران جشنواره جهانی 
داشته باشیم و آن را اجــرایــی کنیم. جشنواره 
بین المللی مانند آنچه در دنیا می بینیم قواعد 
استانداردی دارد که اینجا قابلیت اجرا ندارد. 
البته پیش از انــقــالب جشنواره جهانی فیلم 
تهران وجود داشت که بزرگان سینمای جهان از 
ویلیام وایلر و برتولوچی گرفته تا کوروساوا و... به 

ایران می آمدند. 
این کارگردان و فیلم نامه نویس سینما با بیان اینکه 
بهتر است جشنواره جهانی حذف شود، ادامه 
مــی دهــد: بــه نظرم در ایـــران چنین جشنواره ای 
یک اســم اســت و باید بــرای آن از سال های قبل 
فرهنگ سازی می شد و اجازه می دادیم فیلمسازان 
ــاره فرهنگ اسالمی فیلسوفانه و  مسلمان دربـ
اندیشمندانه فیلم می ساختند و آن هـــا را در 

جشنواره بین المللی شرکت می دادیم.
جلیلی معتقد اســت؛ آنچه ضـــرورت جشنواره 
بین المللی را توجیه می کند فیلم خــوب اســت. 

اوایــل انقالب ناصر تقوایی پیشنهاد شکل گیری 
مدرسه ملی فیلم را داد و معتقد بود باید فیلمسازان 
فیلسوف تربیت کنیم. او معتقد بود همان طور که 
باید فیلمساز خوب تربیت کرد تماشاگر خوب هم 
باید تربیت شــود، اما من معتقدم باید فیلمساز 
خوب تربیت کنیم؛ چراکه وقتی فیلم خوب ساخته 

شد بیننده خوب هم تربیت می شود. 
وی ادامه می دهد: جشنواره فجر هم از این قاعده 
مستثنا نیست و به نظرم برای تحقق آن کمی دیر 
شده است و 30 سال پیش باید به آن پرداخته 
می شد. ما باید بر مبنای یک اندیشه ای سینما 
را جهت می دادیم و سینمای اندیشمند ایجاد 
می کردیم در حالی که امروز پرسش این 

اســت کــه چند فیلمساز مــثــبــت گــرای اسالمی 
داریم؟ 

اهداف جشنواره جهانی فجر بر زمین می ماند ◾
ــواد نــوروزبــیــگــی، تهیه کننده سینما و از  امـــا جـ
ــوردداران حــضــور در ادوار مختلف فجر نظر  ــ ــ رک
دیگری دارد و مخالف این ادغام است. او می   گوید: 
جشنواره جهانی فجر در ایــن ســال هــا توانسته 
جایگاهی در سینمای جهان پیدا کند، هزینه 
بسیاری بــرای آن شــده و سیاست های کالنی در 
برگزاری آن وجود داشته اما می بینیم ناگهان منحل 
می شود. به نظرم باید به این ابهام پاسخ دهیم که 
آیا روند سیاست گذاری در سینما طی 15-10 سال 
اخیر اشکال داشته یا اکنون در حال اصالح است؟

نوروزبیگی بــا توضیح اینکه جشنواره جهانی 
فجر اتفاق درستی بــود و به طــور مستقل خوب 
پیش می رفت، ادامه می دهد: اما امروز تصمیم 
بر انحالل جشنواره جهانی فجر گرفته شده و به 
نظرم با ادغام آن دیگر نمی توان آنچه مدنظر بود را 

بهره برداری کرد.
این تهیه کننده با اشاره به اینکه جشنواره جهانی 
به بازار فروش ایران کمک بسیاری می کرد و کامالً 
روی آن متمرکز شده بود، تأکید می کند: برای ثبت 
جهانی جشنواره فجر تالش بسیاری شده بود که 
ظاهراً بی نتیجه ماند و وضعیت تغییر کرده است. 
فکر می کنم این تصمیم گیری بیشتر یک نظریه 

فردی بود تا جمعی!

سینما نصیبی از جشنواره جهانی نداشته است ◾
مسعود اطیابی، کارگردان سینما نیز که این روزها 
پرفروش ترین فیلم 1400 را بر پرده سینماها دارد 
و همواره به ریخت و پاش ها و دستگاه عریض و 
طویل سازمان سینمایی انتقادهای جدی داشته 
با استقبال از تصمیم خزاعی نسبت به ادغــام 
جشنواره ملی و جهانی فجر می گوید: سینما 

نصیبی از جشنواره جهانی نداشته و نتوانستیم 
فیلمی را به واسطه این جشنواره در دنیا اکران 
کنیم، ضمن اینکه حتی نتوانستیم در ایام سالگرد 
پــیــروزی انقالب اسالمی در جشنواره خودمان 
میهمانان خارجی داشته باشیم تا آن ها را با روحیه 

انقالبی مردم آشنا کنیم.
بــه گفته ایــن فیلمساز؛ ایــن در حالی اســت که 
حضور فیلمسازان در جشنواره جهانی محدود 
به چند فیلمساز می شود و سیاست ها به گونه ای 
نبوده که همه سینماگران بتوانند شانس حضور 
داشته باشند. البته در این شرایط جشنواره ملی 
هم خاصیت چندانی جز اکران چند فیلم و اهدای 
جایزه نداشت و اتفاقاً جشنواره بین المللی فیلم 
فجر هم در آخرین دوره هــای برگزاری اش آنچنان 

استاندارد نبود و رویکرد بدون نقصی نداشت. 
اطیابی با بیان اینکه در انفکاک جشنواره ها 
بودجه سنگینی مصرف می شود که فاقد کارایی 
اســـت، مــی گــویــد: آقـــای خــزاعــی تصمیم بجا و 
کارشناسانه ای گرفت، ایشان تجربه برگزاری 
ــدوارم  ــیـ ــد و امـ ــ ــادی را دارنـ ــ جــشــنــواره هــای زیـ
در برنامه ریزی های جشنواره فجر بــه رویکرد 
درستی برسیم که محصولش حمایت از مردم 
باشد. ما نباید سینما را بدون مخاطب در نظر 
بگیریم، فیلمی که برای ساخت آن چه در بخش 
خصوصی و چه دولتی میلیاردها تومان هزینه 
شده باید مخاطب زیادی داشته باشد؛ به همین 
جهت رویکرد جشنواره فجر باید جذب مخاطب 

و ساختار هنری فیلم باشد.

تمرکز بر خریداران جهانی و منطقه ای ◾
ــازار  ــاره وضعیت ب ــ ــن سینماگر در پــایــان درب ای
بین المللی در ادغام این دو جشنواره می گوید: 
وقــتــی جــشــنــواره بــه صـــورت بین المللی بــرگــزار 
شـــود فــیــلــم هــای خــارجــی بیشتری جـــذب ایــن 
جــشــنــواره خــواهــنــد شــد و بــایــد روی دعـــوت از 
خــریــداران فیلم تمرکز کنیم. اگر غرض حضور 
فیلم ها در جشنواره اســت که ایــن اتفاق بدون 
حضور فیزیکی صاحبان آثــار هم میسر است 
اما بازاریابی کار اصلی جشنواره اســت. همان 
طور که در جشنواره کن نمایش فیلم ها بخش 
کوچکی را به خود اختصاص داده، هدف اصلی 
در سالن های خریداران اتفاق می افتد و آنجاست 
ــد و  ــ کــه مــخــاطــبــان اصــلــی سینما حــضــور دارن
ــداران فیلم ها را عرضه و مخاطب جذب  خــری
می کنند. بنابراین یکی از رویکردهای اصلی ما 
باید دعوت از خریداران و پخش کنندگان جهانی 
 و منطقه ای به جشنواره و تماشای آثار سینمای 

ایران باشد.
گرچه هنوز بحث میان سینماگران درباره ادغام این 
دو جشنواره به قوت خود باقی است، با این حال 
سازمان سینمایی این تصمیم را نتیجه مطالبات 
صنوف و اهالی سینما عنوان کرده و به نظر می رسد 
باید صبر کرد و دید آیا جشنواره فیلم فجر در اوج 
سال های پختگی اش به ثبات خواهد رسید و بنا به 
گفته خزاعی آیا این اتفاق می تواند سینمای ملی را 
در مسیر اعتال، ایجاد گفت وگوهای میان فرهنگی 
و تقویت حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی با 
ترسیم سیاست های کلیدی و راهبردی مبتنی بر 

بیانیه گام دوم انقالب قرار دهد.

آیاروندبرپاییمهمترینرویدادسینماییکشوردر40سالگیاشبهثباتمیرسد؟

 دیدگاه سینماگران درباره ادغام 
جشنواره های ملی و جهانی فیلم فجر

خبرخبر
روزروز

  صبا کریمی    در حالی که قرار است جشنواره 
فیلم فجر تا کمتر از سه ماه دیگر 40سالگی اش را 

جشن بگیرد اما همچنان ثبات در روند برپایی 
آن حلقه مفقوده ای است که در تالطم نبود 

سیاست گذاری های طوالنی مدت سرگردان شده 

است. »محمد خزاعی« مدیر خوشنام سینمایی 
که این روزها سکاندار سازمان سینمایی است و به 

تازگی کارش را در دولت آغاز کرده دست به تغییرات 
بنیادی در ساختار سینما، سیاست گذاری های کالن 

و بازنگری در برخی قوانین کهنه و ناکارآمد آن زده 

است. یکی از این تغییرات که در روزهای گذشته از 
سوی روابط عمومی سازمان سینمایی اعالم شد ادغام 

جشنواره های ملی و جهانی فیلم فجر پس از پنج 
دوره برگزاری مجزا از یکدیگر است که از سال آینده به 
صورت یکپارچه عملی خواهد شد. برگزاری نخستین 

دوره جشنواره جهانی فیلم فجر به سال ۱۳۶۱ 
بازمی گردد، اوایل دهه 90 زمزمه جدایی جشنواره 

ملی و جهانی فجر شنیده شد و پس از ۳۳دوره، 
»جشنواره جهانی فیلم فجر« در سال 95 فعالیت خود 

را به صورت مستقل از بخش ملی آغاز کرد.
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پنجشنبه 6 آبان ۱4۰۰    ۲۱ ربیع االول ۱443   ۲8 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9656

پیکر »هوشنگ چالنگی« امروز به خاک سپرده می شود ◾
اعظم کیان افراز، ناشر آثــار هوشنگ چالنگی به ایسنا 
گفت: پیکر »هوشنگ چالنگی« امروز ساعت 10 صبح 
در قطعه 11، ردیــف ۶، شماره ۸ امــامــزاده طاهر کــرج به 
خاک سپرده می شود.همچنین به گفته مدیر نشر افراز، 
مجموعه کامل شعرهای چالنگی که توسط ایــن نشر 
منتشر شده، به چاپ دوم رسیده است.هوشنگ چالنگی، 

از پایه گذاران شعر موج نو و شعر دیگر شناخته می شود. 

داستان »غالمرضا تختی« منتشر می شود  ◾
شــهــریــار زمــانــی معتقد اســـت غــالمــرضــا تختی جــزو 
اشخاصی است که با وجود اهمیت و جایگاهی که دارد 
در حوزه داستان کار خاصی دربــاره او نشده اســت.او که 
کتاب »غالمرضا تختی« را آماده نشر دارد، گفت: این اثر 
همچون کتاب های جالل  آل احمد »خانه پــدری«، علی 
شریعتی »من علی ام« و شهید مصطفی چمران »عزیز« 

قالب داستان مستند دارد و تاریخی است. 

»باشه آهنگر« سریال جدید می سازد  ◾
»محمدعلی باشه آهنگر« نویسنده و کارگردان در گفت وگو 
با فارس گفت: نزدیک به یک سال است که درگیر نگارش 
سریالی بــرای تلویزیون هستم. اگــر شــرایــط طــوری که 
می خواهم پیش برود کارگردانی این سریال را خودم به 
عهده می گیرم. این سریال 30 قسمتی،  مضمونی تاریخی 
دارد که در اواخــر دوران قاجار اتفاق می افتد. هنوز اسم 

مشخصی برای این سریال انتخاب نکردیم.

آغاز اکران »قهرمان« در سینماهای کشور ◾
فیلم سینمایی »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی از روز 
4 آبــان مــاه در شهر شیراز روی پــرده سینما رفــت و قرار 
است از امــروز در سراسر کشور نمایش داده شــود. این 
فیلم در نخستین روز نمایش خود با استقبال خوبی از 
سوی مخاطبان شیرازی مواجه شد و به رکورد قابل توجه 
۲40 میلیون تومان رسید. »قهرمان« فیلم سینمایی 

»دینامیت« را به عنوان رقیب اصلی خود می بیند.

      صفحه 4

کارت دانش���جویی مهندس���ی کامپیوت���ر مرک���ز 
آموزش عالی کاشمر اینجانب علی اصغر مومنی 
دانش���جویی9613130041کدملی  ش���ماره  ب���ه 
0780824873  س���ال تول���د: 77,11,12 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سند و فاکتور فروش خودرو نوع سواری سیستم 
پژو تیپ PARS-XU7 مدل 1400 به رنگ سفید – 
روغنی به شماره موتور 124K1564044 به شماره 
شاس���ی NAAN01CE7MH604602 ب���ه ش���ماره 
پ���الک 459س12 – ایران 92 بنام س���یده لیال کیا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد.
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برگ س���بز خودرو س���واری پراید صبا مدل 1380 رنگ 
سفید روغنی به ش���ماره موتور 00230394 و شماره 
شاس���ی S1412280702918 و شماره انتظامی 596 م 
71 ایران 12 به مالکیت محمود قلی زاده مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���دل   131 پرای���د  س���واری  س���بز  ب���رگ 
ای���ران 36-136م92  پ���الک  1393 ش���ماره 
ش���ماره موت���ور 5106233 ش���ماره شاس���ی 
NAS412100E1021504 ب���ه نام علی مهری 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز و قولنامه و س���ند قطعی خ���ودرو پیکان 
وان���ت م���دل 1385 رن���گ س���فید روغن���ی به ش���ماره 
موتور 11285047703 و ش���ماره شاس���ی 13103063 
و ش���ماره انتظامی 488 ب 48 ایران 36 به مالکیت 
محمدرض���ا س���جادی فرد  مفق���ود و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ک
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برگ س���بز س���واری س���یتروئن زانتیا م���دل 1381 
ش���ماره پالک ای���ران74-367م31 ش���ماره موتور 
 S1512280102144 شاس���ی  ش���ماره   02001153
به نام قرب���ان اکبرزاده کالته ش���اه محمد مفقود 
گردی���ده و ازدرج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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کارت خ���ودروی  چ���ری ARRIZO5 م���دل 1396 رنگ 
مش���کی- متالیک به ش���ماره انتظامی 541ه17 ایران 
 MVME4G15BABH009149 موت���ور  ش���ماره    74
ب���ه   NATFCANH9H1009332 ش���ماره شاس���ی و 
مالکیت رایان س���رفرازیان مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپان���ی س���واری پ���ژوPARS XU7  م���دل 
1393 ش���ماره پ���الک ای���ران36-186م68 ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   124K0437585 موت���ور 
NAAN21CA6EH697076 ب���ه ن���ام امیرحس���ین 
احمدآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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برگ س���بز و کارت موتور سیکلت هیرمن مدل 1395 
رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 776 / 43892  
تن���ه  ش���ماره  و   0125N2P218816 موت���ور  ش���ماره 
N2P***125C9549528 ب���ه مالکی���ت الن���از باوندی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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فارغ التحصیل���ی حمی���د  موق���ت   م���درک  
ش���یرازی فرزند غالم محمد صادره از مشهد 
شماره شناسنامه 37 در مقطع کارشناسی  
ارشد ناپیوس���ته  رش���ته روانشناسی بالینی   
ص���ادره از ترب���ت ج���ام  ب���ا ش���ماره م���درک 
0958434   مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام به نشانی: 
ترب���ت ج���ام کیلومت���ر 5 ج���اده فریم���ان ، 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی تربت 
ج���ام اداره ام���ور ف���ارغ التحصیالن ارس���ال 

نمایید. 
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آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران

اداره کل  فرودگاه های  استان خراسان رضوی

 اداره کل  فرودگاه های  استان خراسان رضوی در نظر دارد
بر اساس قانون برگزاری مناقصات، تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی پروژه برق رسانی به موتورخانه تأسیسات ساختمان توسعه 
ترمینال خرید، نصب و راه اندازی چهار دس�تگاه پس�ت کامپکت KVA 800  به ش�ماره نیاز ستاد 2000001578000011 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی�ت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شرکت ها می بایست دارای توانمندی و سوابق کاری 

اجرا شده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.
1. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1400/08/05 می باشد.

2. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19/00 مورخ 1400/08/15
3. مهلت زمانی ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخ 1400/09/01

4. زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/09/02
جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« با شماره و آدرس ذیل تماس حاصل گردد. شایان ذکر است بازدید 

الزامی و جهت بازدید در بازه 1400/08/06 تا 1400/08/29 با هماهنگی قبلی با شماره 33108800 میباشد.
آدرس محل تحویل پاکات الف: دبیرخانه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد روبروی ترمینال خارجی جنب ساختمان اداری شماره 2.

شماره تماس: 7- 33400001- 051
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز سامانه 27313131

دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768.

ک
/1
40
70
76

شناس�ه آگهی 1212779          م الف 5764



استدالل 
 اصالح طلبان 
در مورد علی 

باقری درست 
نیست

رامین مهمانپرست 
در پاسخ به این 

ادعای اصالح طلبان 
که می گویند حضور 
علی باقری در رأس 

تیم مذاکرات  به 
معنای بازگشت 

سیاست ها و روش 
دوران آقای جلیلی 

است، می گوید: 
استدالل آن ها در 
مورد دکتر باقری 

منطقی و قابل 
پذیرش نیست، دلیل 

نمی شود که اگر آقای 
باقری معاون آقای 

جلیلی بوده یا در 
تیم سابق مذاکرات 

حضور داشته، 
روش ها، رفتارها و 

نتایج آن زمان دوباره 
تکرار شود.

دیدگاه

دلیل مالحظه 
غرب برای 

مذاکره با دولت 
احمدی نژاد

 شاید کشورهای غربی 
به خاطر مشکالتی که 
پیش آمده بود، بحث 

جریان انحراف در دولت، 
خروج برخی وزرا از 

کابینه، دیدگاه هایی که 
نسبت به افکار و رفتار 
آقای احمدی نژاد بود و 

برخی نهادها دید مثبتی 
به وی نداشتند، روی 
دولت او حساسیت 

و تحفظ داشتند. این 
برای طرف های خارجی 
هم مهم بود؛ چون فکر 
می کردند اگر او حرفی 

بزند و توافقی هم بکند، 
خیلی ضمانت اجرایی 

نخواهد داشت.
در اواخر دولت آقای 
احمدی نژاد هم که 

مذاکراتی با آمریکایی ها 
شروع شد، با ابتکار آقای 
دکتر صالحی و با کسب 

مجوز ایشان از رهبری 
بود. شاید در بعضی از 
آن موضوعات شخص 

آقای احمدی نژاد خیلی 
هم موافق نبود، اما دیگر 

بحث ایشان نبود و 
مذاکرات اولیه آغاز شد 
که در دولت بعد ادامه 

یافت.

درنگدرنگ

آقــای ظریف در هنگام  ◾
ــرجــام در مجلس به  ــررســی ب ب
صــراحــت گفت کــه واژه تعلیق 
در هیچ کجای این توافق نیامده، 
اما به تازگی اعتراف کرد در چهار 
ــوافــق، واژه  جــای ضمائم ایــن ت
تعلیق بــوده، امــا مدعی شد او مطلع نبوده و به او 
نگفته بودند. شما به عنوان یک دیپلمات ارشد که 
بیش از سه دهه در ساختار وزارت خارجه پست های 
مدیریتی داشتید، چقدر این ادعا و گزاره آقای ظریف 

را قابل تصدیق می دانید؟
 اول باید چند نکته را در مــورد خود برجام و تیم 
مذاکره کننده بگویم. شخصاً اعتقادم این است که 
دوستان اصلی که در تیم مذاکره بودند مثل آقای 
ظریف و آقای عراقچی و کسانی که کار فنی را انجام 
می دادند افراد متدین و دلسوزی بودند و با نیت 
کمک به کشور وارد مذاکره شدند و اعتقاد ندارم 
یک برنامه ریزی و کار هدفمندی بوده که به منافع 
ملی ضربه بزنند. رهبر معظم انقالب هم چند بار از 
تیم مذاکره کننده حمایت کردند. اما اینکه این کار 
نقص داشته و این نقایص دست و بال ما را بست 
و جلو منافعی که برجام باید برای ایران می داشت 
را گــرفــت، قطعی اســت و نشان مــی دهــد برجام 
یک توافق کامل و کارشناسی شده نبوده و طرف 
مقابل ما مسلط   تر و با تیم های مشاوره قوی سعی 
می کردند فضاهایی را باز کنند که بعدها بتوانند 
تفسیرهای متفاوت و برداشت های خودشان را 

ارائه بدهند.
این اتفاق و سخنان آقای ظریف سبب شد یک 
موضوع دیگر بار دیگر مورد توجه قرار گیرد و آن 
نبود یک متن رسمی فارسی از این توافق است. 
معمول ایــن اســت وقتی یک توافق بین المللی 
شکل می گیرد، متن توافق به دو زبــان نوشته و 

امضا می شود.
سندی به این مهمی یعنی برجام قطعاً الزم بود 
یک متن فارسی هم داشته باشد که هر دو اعتبار 
یکسان داشته باشند و همه اعضا آن را امضا 
کنند تا طرف مقابل ما نتواند روی واژگان انگلیسی 
تفسیر متفاوتی ارائــه کند و ما هم قــادر نباشیم 
دفــاع کنیم. اگر متن فارسی از برجام به امضای 
طرف های برجام رسیده بود، ما امروز می توانستیم 
در موارد اختالف به متن فارسی استناد کنیم و جلو 

تفسیرهای متفاوت را بگیریم.
نکته دیگری که باید اضافه کنیم این است که تیم 
مذاکره کننده ما خودشان را از مشاوره بسیاری از 
کارشناسان محروم کردند. تیم مذاکره کننده به ویژه 
در اول کار بسیار بسته بود، در حالی که آقای ظریف 
و تیم معدودش می توانست از کارشناسان قوی که 
در داخل و خارج از وزارت امور خارجه وجود داشت، 
استفاده  کنند تا دایره مشورت وسیع تر شود و دقت 

کار باال برود.
ما خودمان دست و بال خودمان را بستیم تا آنجا 
که در اوایل مذاکره آقای دکتر صالحی عضو تیم 
مذاکره کننده نبودند و در جلسات هم بالطبع 
حضور نداشتند. ایــن اتفاق خیلی بــدی است، 
رئیس سازمان انرژی اتمی، کسی که پیش از آن 
وزیر خارجه بوده و مذاکرات در زمان وی و با ابتکار 
ایشان آغــاز شــده هم تا مدتی در تیم مذاکرات 
هسته ای حضور نداشتند و دایره تا این حد بسته 
بــود و بعدها با تذکراتی که داده شــد، ایشان به 

مذاکرات دعوت شدند.
خوب نتیجه این شد که برجام با توان و ظرفیت 
همان تیم معدود و بسته تدوین شد و به امضا 

رســیــد. الــبــتــه مــن نــمــی خــواهــم بــگــویــم بــرجــام 
ــرای ما نــداشــت. ایــن توافق در بعد  دســتــاوردی ب
سیاسی سبب شد تبلیغات منفی علیه ما که اهل 
گفت وگو نیستیم و پنهانکاری می کنیم و تالش ها 

برای انزوای ایران تا حد زیادی خنثی شود. 
اما قرار نبود برجام فقط یک حرکت سیاسی صرف 
باشد که نگرانی های طرف های ما را برطرف کند. 
قرار بود ما راستی آزمایی ها و برخی محدودیت ها 
را بپذیریم و اعتماد  جامعه جهانی را جلب کنیم و 
متقابالً روابط اقتصادی ما با دنیا به صورت عادی 

در آید اما این اتفاق نیفتاد. 
من در آن دوره سفیر ایــران در لهستان بــودم. به 
پشتوانه برجام بسیاری از پروژه های دوجانبه و 
اقتصادی را ما تا مرحله آخر جلو می بردیم، اما 
وقتی زمان انجام تعهدات مالی و اجرایی و فاینانس 
کار می رسید، طرف اروپایی ما به بهانه تحریم های 
غیر هسته ای آمریکا کــار را متوقف می کرد. در 
نتیجه هیچ کاری انجام نشد، نه بانک های مرکزی 
اروپایی با ما کار کردند نه مبادالت بانکی و مالی 
انجام شد، نه فاینانسی باز شد و نه سرمایه گذاری 
صورت گرفت. شرکت های بزرگ اروپایی هم که به 
ایران آمدند هدفشان فروش محصوالتشان بود 
و سرمایه گذاری و ادعــای 7 میلیارد دالر سرمایه 

گذاری پس از برجام صحت نداشت.
اما اینکه آقــای ظریف حاال می گوید واژه تعلیق 
چهار بار در برجام آمده و من خبر نداشتم در حالی 
که قبالً با وجود اصــرار برخی نمایندگان در زمان 
بررسی برجام آن را انکار می کردند به نظر من اتفاق 
بسیار مهمی است که از دو حالت خارج نیست، یا 
واقعاً آقای دکتر ظریف در جریان برخی از جزئیات 
برجام نبود و تصور می کرده بر اساس چارچوبی که 
تعریف شده همه جا قرار بر لغو است و بعداً متوجه 
شده، یا اینکه نه!، خبر داشته و در برخی ضمائم 
که به باور خودشان مهم نبوده یا چاره ای نداشتند، 

تعلیق را پذیرفته اند.
اما به هیچ وجه قابل دفاع نیست که در سندی به 
این مهمی که می تواند سرنوشت کشور و آینده را 
تحت تأثیر قرار دهد، وزیر بگوید خبر نداشته یا 
بگوید ضمائم چیزی خالف دستورالعمل آمده و 

امضا شده است. 
ایــن اتفاق نشان داد ما دقــت الزم را نکردیم، از 
یک تیم کارشناس قــوی استفاده نکردیم و تیم 
مذاکره کننده اشتباه های بدی کرده اند که تنها این 

یک مورد هم نیست. 

آقـــای ظریف در کــاب هـــاوس گفت تیم فنی  ◾
مذاکره دستورالعملی داشتند که از برخی واژگــان 
در نگارش متن پرهیز شود، مثل تعلیق، اما ظاهراً از 
این دستور العمل تخلف شده است. آیا با این افراد 
برخورد شده؟ این اتفاق سبب شد کسانی که در مورد 
نفوذ در تیم مذاکره کننده و حتی وجــود جاسوس 
در آن هشدار می دادند امروز یک بار دیگر بر حرف 

خودشان صحه بگذارند. نظر شما چیست؟
ــه عــنــوان یــک کــارشــنــاس نــظــر مــی دهــم و   مــن ب
همان طور که گفتم معتقدم نیت مسئوالن اصلی 
مذاکره این بوده که برای منافع ملی تالش کنند و 
با دشمنان بجنگند، اما اینکه غفلت شده، دایره 
محدودی به وجود آوردنــد و فکر می کردند توان و 
تخصص و درک خودشان کفایت می کند و سپس 
از بعضی کارشناسان و مشاورانی استفاده کردند 
که شاید خیلی مــورد تأیید نبودند یا صالحیت 
آن ها بررسی نشده بوده، موضوع دیگری است که 
دستگاه های مسئول دیگر باید بررسی کنند و نظر 
بدهند که مشاوران و تیم هایی که از بیرون اضافه 

شدند، مشکل ارتباط با بیگانه داشتند یا نه؟ 
در اینکه بی دقتی شده شکی نداریم، در اینکه 
منافذی در برجام باقی مانده که دشمن توانسته 
به ما ضربه بزند هم شکی نداریم، اما دستگاه های 
امنیتی باید در مورد افرادی که به تیم مذاکره کننده 

وصل شدند، بررسی کنند و نظر بدهند.

ــاره کـــردیـــد مـــا در بـــرجـــام از منافع  ◾ ــ شــمــا اشـ
سیاسی اش برخوردار شدیم اما منافع اقتصادی آن 
حاصل نشد. ما پس از برجام با موضوع FATF روبه رو 
شدیم و به ما گفتند بــرای اینکه بتوانید مبادالت 
بانکی و مالی داشته باشید و از لیست سیاه بیرون 
بیایید، باید این کنوانسیون ها و پروتکل ها را هم 
بپذیرید. االن وقتی آقای ظریف می گوید از برخی 

جزئیات متن برجام خبر نداشته، این گمان به وجود 
 می آید در مــورد FATF هم سر تیم مذاکره کننده 

کاه رفته  است؟!
 من معتقدم اگر ما در وضعیت عادی بودیم و رفتار 
نظام بین الملل با ما بدون هیچ نگرش سیاسی بود 
ما هم می توانستیم FATFرا بپذیریم. ولی رفتار 

جامعه بین المللی با ما عادی نیست.
من سؤالم این است کسانی که راجــع به برجام 
معتقد بودند همه راه هــا را بــرای ما باز می کند و 
نکرد، االن اگر می گویند ما باید FATF را بپذیریم 
تضمین می کنند با این کار راه برای ما باز می شود 
ما هم می پذیریم، اما آن ها این تضمین را ندادند و 
نمی دهند. در این صورت FATF خودش تبدیل به 

یک ابزار فشار خواهد شد. 
اگر آمریکا و اروپا بپذیرند و عمالً متعهد باشند که 
شرایط ما عادی شود آن وقت FATF می شود یک 
موضوع فنی که می شود بر سر آن هم توافق کرد، 

اما این تعهد مشاهده نمی شود.

آیا تیم وزارت امور خارجه زمان امضای برجام  ◾
خبر داشت که پس از آن FATF  قرار دارد؟

این یک سؤال و ابهام جدی است که باید از آن ها 
مطالبه شود که این موضوع را روشن  کنند؛ چون 
فضا در زمان مذاکرات آن قدر بسته بود که مطالبی 
که در مذاکرات مطرح می شد، در دسترس هیچ 

کسی جز همان حلقه کوچک نبود. 

یعنی مدیران وزارت امور خارجه، یا کارشناسان  ◾
یا به عنوان مثال شما که سفیر ایران در یک کشور 
اروپایی بودید از روند و جریان مذاکرات خبر نداشتید، 

بولتن یا گزارشی برای مدیران تهیه نمی شد؟ 
خیر، ما به هیچ وجــه از جریان مــذاکــرات خبر و 
اطــالعــی نداشتیم. البته گاهی چند سفیر به 
دالیلی ممکن بود دعــوت شوند و موضوعاتی با 
آن هــا مطرح و مشورت هایی صــورت گیرد، ولی 
 این کامالً محدود بود و بقیه سفرا و مدیران اصالً 

در جریان نبودند.
ــای ظــریــف یــک اســتــداللــی داشــــت و گمان  ــ آق
می کرد الزم نیست کس دیگری در جریان باشد و 
خودشان به اندازه کافی مسلط و حرفه ای هستند. 
ایــن نگاه موجب شد نتوانند همه مالحظات و 
پیشنهادها و جزئیاتی را که می توانست برجام را 
کامل کند در اختیار داشته باشند. غالب مدیران 
ارشد وزارتخانه از این مسئله گله داشتند؛ چون 
باید در محل مأموریت های خود به عنوان سفیر 
از منافع کشور دفــاع کنند اما در خأل اطالعاتی 

کامل بودند.

خــوب درحــال حاضر اگــر ما بتوانیم مذاکرات  ◾
وین را برای احیای برجام به سرانجام برسانیم، چه 
ضمانتی هست که دوبــاره با همان وضعیت قبل و 
کارشکنی ها روبه رو نشویم؟ اگر  هم توافقی حاصل 
شود به نظر شما دوباره موضوع FATF به یک چالش 

بدل نخواهد شد؟
 اگر قرار است مذاکرات به نتیجه ای برسد باید با 
کشورهای غربی به این تفاهم برسیم که یک تفاهم 
سیاسی برای اجرای کامل توافق باید شکل گیرد. در 
این صورت دیگر موضوعاتی مثل FATF نباید مانع 
و بهانه توقف همکاری ها بشود. اگر واقعاً این اراده 
سیاسی برای عملیاتی شدن برجام در طرف مقابل 
به وجود آمده باشد در ابعاد فنی کارشناسان به 
توافق می رسند اما اگر این اراده سیاسی نباشد، ما 

FATF را هم بپذیریم چیزی حل نمی شود.

 از نا رضایتی مدیران ارشد وزارت امور خارجه  تا پنهان کاری 
تیم سابق مذاکرات هسته ای درگفت و گو با رامین مهمانپرست 

ظریف فکر می کرد تخصص 
حلقه اطرافش کفایت می کند

نیم نگاه

پاشنه آشیل  مذاکرات
ــرا مـــذاکـــراتـــی کـــه در اواخـــــر دولــــت آقـــای  ◾ چــ

احمدی نژاد کلید خورده بود در دولت بعد توسعه 
یافت و جدی شد ؟ 

یک دلیل مهم دارد. در انتخابات 88 اختالفی که 
بر سر نتیجه انتخابات پیش آمد و دو دستگی 
که شکل گرفت، موضع ما را از نظر بین المللی 
تضعیف کــرد. اگــر در آن شرایط می خواستیم 
وارد مذاکره شویم، حتماً از موضع ضعف بود و 
نتیجه مطلوبی نداشت.اما رهبر معظم انقالب 
هوشمندانه سال 92 را سال حماسه سیاسی و 
اقتصادی نام گذاری کردند که یک هدف مهم را 

دنبال می کرد. 
ما برای اینکه به نقطه اقتدار برسیم چند شاخص 
نیاز داریم. یکی اقتدار دفاعی است، ما آن زمان 
هم توانستیم خودمان را به عنوان یک قدرت 
منطقه ای تثبیت کنیم و اجــازه ندهیم هر طرح 
بیگانه ای به اجــرا درآیــد و یک کشور مقتدر در 
ــی ایــن یکی از  بعد نظامی و دفــاعــی بــودیــم، ول
شاخص هاست. ما در آن دوران بــرای مذاکرات 
هسته ای با غرب به لحاظ سیاسی و اقتصادی 
اقتدار الزم را نداشتیم و یکی از نقاط ضعف ما 

انتخابات 88 بود.
مهم ترین حــادثــه ســال 92 بــه لــحــاظ سیاسی 
انتخابات ریاست جمهوری بــود و تأکید رهبر 
معظم انقالب بر مشارکت مــردم و اینکه آثار 
انتخابات 88 از ذهن ها برود. وقتی 73 درصد مردم 
در انتخابات شرکت و دولت را تعیین کردند؛ یعنی 
نقطه حماسه سیاسی شکل گرفت و ما دیگر هم 
از نظر دفاعی قدرتمند بودیم و هم پشتوانه مردمی 

قوی داشتیم و طرف مقابل هم جلو آمد.
اما آن حماسه اقتصادی که رهبر معظم انقالب 
بیش از یک دهه بــرآن تأکید داشتند در دولت 
یازدهم و دوازدهم هم شکل نگرفت و دولت آقای 
روحانی به جای اینکه ضعف های اقتصادی داخل 
را برطرف کند و تکیه اش بر اقتصاد مقاومتی و 
تولید داخلی باشد، گمان کرد می تواند از طریق 
 رابطه و تجارت با کشورهای اروپایی مشکالت را 

برطرف کند.
این پاشنه آشیل ما بود و کشورهای اروپایی و به ویژه 
ترامپ از این پاشنه آشیل استفاده کردند و با 
اجرای سیاست فشار حداکثری ، زمام امور از دولت 
روحانی گرفته شد. خوب وقتی مقامات دولت نیز 
مدام همه مشکالت و گرفتاری ها را گردن تحریم ها 
می انداختند، این یک پیام بود به آمریکایی ها که 
سیاست فشار و تحریم را ادامه دهند و از ما امتیاز 

بخواهند.
حاال وقتی دولت آقای رئیسی می گوید باید روند 
مذاکرات را بررسی کنیم تا به مذاکرات برگردیم و 
تأکید می کند لغو تحریم ها باید انجام شود، اما 
معطل آن نمی مانیم و خنثی کردن آثار آن را دنبال 
می کنیم، معنایش این است که به موازات مذاکره 
برای لغو تحریم ها دولت به دنبال راهکاری است 
که اقتصاد را تقویت کند و نقطه ضعف در برابر 

رقیب را از بین ببرد.
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گفتوگوی5
ویژه

ادعای روحانی درمورد در دسترس بودن توافق با 1+4 مبنا نداشت
آقـــای روحــانــی می گفت اگــر قــانــون مجلس نبود ما  ◾

چند ماه پیش از پایان دولت دوازدهــم به توافق با آمریکا 
می رسیدیم؟

من نمی دانم ایشان بر اساس چه برداشت و استداللی این 
حرف را می زد یا چه در ذهنش می گذشت؟ ولی این نگرانی 
در ماه های آخر به وجود آمده بود که به خاطر احیای برجام 

و بهره برداری از آن در فضای انتخاباتی یک توافق نیم بند و 
ناقص و با عجله امضا بشود که بگویند سرانجام این دولت 
با دست پری رفت و از آن در انتخابات هم استفاده کنند. 
ولی ما هیچ نشانه ای نمی دیدیم که پیشرفتی حاصل 
شــود. دولــت بایدن سیاستی متفاوت با زمــان ترامپ را 

اتخاذ کرده و حاضر است به برجام با شکل قبل برگردد.

یعنی نظام ورود کرد و مذاکرات متوقف شد تا جلو خطر  ◾
و خسران احتمالی گرفته شود؟

به هر حال مصلحت دیده شد که مذاکرات از مقطعی 
به بعد به دولت سیزدهم و تشکیل آن واگذار شود. من 
دربـــاره قانون مصوب مجلس اظهار نظر نمی کنم که 
 خوب بود یا بد و یا دقیق بود یا ناقص، ولی هرچه که بود 

ــد، مـــحـــدود کــنــد و  ــن حـــق مــجــلــس بـــود کـــه نـــظـــارت ک
ــای روحــانــی مــی زد  شــرط بــگــذارد. امــا حرفی هــم کــه آق
ــق حاصل  ــواف ــبـــردی نــبــود ت ــون اقــــدام راهـ ــان ــر ق ــه اگـ ک
شــده بــود هــم مبنای منطقی در مــذاکــرات نداشت 
 و مــا شــاهــدی نــمــی دیــدیــم، مگر اینکه می خواستند 

امتیازی بدهند.

رامین مهمانپرست
دیپلمات

یی
ضا

ن ر
س

ح
  م

  آرش خلیل خانه      رامین مهمانپرست از 
چهره های شناخته شده و دیپلمات های ارشد 

کشور است که نه تنها به خاطر سال ها سخنگویی 
وزارت امور خارجه در یکی از پر چالش ترین و 
خبرسازترین ادوارش یعنی دولت دوم محمود 

احمدی نژاد معرف حضور و شناخته شده است 
که حضور و داوطلبی او در چند دوره از انتخابات 

ریاست جمهوری  نیز از او یک چهره سیاسی فعال 
را ساخته و پرداخته است.

مهمانپرست در گفت وگویی تفصیلی با ما در 

مورد برجام و مذاکرات وین در دولت روحانی و 
راهبرد دولت وی در مورد ادامه مذاکرات احیای 
برجام، از اختالف و نارضایتی مدیران و معاونان 

وقت وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف به 
دلیل پنهانکاری در مورد مذاکرات برجام و ایجاد 

یک حلقه کوچک و بسته متشکل از خود ظریف، 
 عباس عراقچی، حمید بعیدی نژاد و مجید 

تخت روانچی پرده برداشت.
 مشروح بخش اول این گفت وگو را در ادامه 

می خوانید.

بــــــرداشــــــت شــمــا  ◾
چیست، دولــت بــایــدن ســه ماه 
ــه مــذاکــره  ــا بــگــویــد ب طـــول داد ت
خواهد آمــد، در حالی که دولت 
آقای روحانی بسیار برای مذاکره و احیای برجام 
ولع داشت. حاال این دولت آقای رئیسی است 
کــه می گوید باید رونــد مــذاکــرات و توافق های 
 صــورت گرفته را بررسی کند و در زمــان الزم به 

میز مذاکره وین باز خواهد گشت؟ 
 در دولت آقای روحانی مسائل سیاسی داخلی 
هم مقداری در موضوع مذاکرات احیای برجام 
دخیل شده بود. اوالً دولت پس از هشت سال 
می خواست دستاوردی داشته باشد، چون 
مهم ترین کــارش که برجام بــود با شکست 
روبه رو شده بود  و این برای آقای روحانی خیلی 
سنگین و بد بود. ضمن اینکه فکر می کردند اگر 
بتوانند برجام را احیا کنند، دستاورد سیاسی 
آن را در انتخابات به نفع جریان همراه خود 

خواهند دیــد. این اشتیاق و عجله سیگنال 
منفی بود که به ضرر ما، به تیم های مذاکره 

کننده غربی داده می شد. 
ــا وقــتــی حــس کــردنــد مــا بــه ایــن نتیجه  آن هـ
نهایی احتیاج داریم، شرط و شروط بیشتری 
گذاشتند، چون  فهمیدند موضع دولــت ما 
ضعیف اســت و می خواهد به هر نحوی که 
شــده یــک بخشی از ایــن تــوافــق را بــه عنوان 
امتیاز دریافت کند.  من همان موقع گفتم 
ــت روحانی  ــت بــایــدن مــی دانــد دول چــون دول
به این توافق نیاز دارد، امتیازی نخواهد داد. 
ضمن اینکه طرف مقابل نگاه می کند که دولت 
روبه روی او چقدر ضمانت اجرا و قدرت دارد و 
چقدر روی کار خواهد بود. طبیعی است که 
کشورهای غربی هم مایل بودند تا تغییر دولت 
در ایران و استقرار دولت جدید صبر کنند تا 
با دولتی که چهار سال بعد بر سر کار است، 

توافق کنند.

پالسی که روحانی برای بایدن فرستاد 
ــنــکــه اکــنــون  ◾ ــا ای ــ آی

دولــت چند مــاه از بازگشت به 
مذاکرات وین خـــودداری کــرده و 
می گوید در حال بررسی است، 
ارسال پیام برای طرف های اروپایی و آمریکاست 
که برداشت آن ها در مورد ضعف و نیاز ایران به 

مذاکره را اصاح کند؟ 
ــفــاق کــه طبیعی اســت،   بخشی از ایـــن ات
 چون یک دولت جدید بر سر کار آمــده، تیم 
مــذاکــره کننده تغییراتی کــرده و زمانی الزم 
است تا این تیم روند گذشته اعم از توافقات، 
مذاکرات و طرح ها و پیشنهادها را مطالعه 
و بررسی کند و طرح ها و ایــده هــای خودش 
را آمــاده ســازد، به ویــژه که قبالً گفتم برخی 
اطالعات به بیرون داده نمی شد و به جز یک 

حلقه کوچک از آن اطالع نداشتند.
ــا مشخص شــود  ایـــن بــررســی الزم اســـت ت
می توان مذاکرات را از نقطه ای که متوقف شده 

ادامه داد یا اینکه آن قدر ضعف دارد 
که الزم است در برخی موارد به عقب 
بازگشت و یک قالب جدید برای آن 
طراحی کرد. خوب اینکه مسئوالن 
ــور خـــارجـــه می گویند  ــ وزارت ام
مـــذاکـــرات در نــقــطــه اخــتــالفــی 
متوقف شده و باید این مسئله 
بررسی شود، خودش بخشی از 

پاسخ را روشن می کند.
ولــی اینکه چــرا طــرف مقابل 
بــی تــابــی مــی کــنــد یـــک دلــیــل 

مهم دارد. اینکه مــا بسیاری از 
مــحــدودیــت هـــای بــرجــامــی را کنار 

گذاشتیم و برنامه هسته ای ما به سرعت 
در حال پیشرفت است.  آن ها اکنون نگران 
هستند که برنامه هسته ای ما به جایی برسد 
کــه دیگر احــیــای بــرجــام فــایــده و اثــری بــرای 

محدود کردن آن نداشته باشد. 

بی تابی طرف مقابل از ترس است 



   ورود 
۱۲میلیون ُدز 
 واکسن تا 
هفته آینده  
محمدحسن 
قوسیان مقدم، 
سخنگوی جمعیت 
هالل احمر به تسنیم 
گفت: وعده داده 
بودیم از ۱0 مهر تا 
۱0 آبان 60 میلیون 
دز واکسن وارد کنیم 
که خوشبختانه این 
وعده محقق خواهد 
شد.

وی افزود: امروز 
پنجشنبه و روز 
یکشنبه هفته آینده 
۱۲ میلیون دز واکسن 
دیگر وارد کشور 
خواهد شد. بنابراین 
جمع واکسن های 
وارداتی توسط 
جمعیت هالل احمر 
به ۱۱۲ میلیون دز 
خواهد رسید.

محمود مصدق  پروانه کسب 
نمی گیرند، مالیات نمی پردازند، 
اما به جای آن بد و بیراه می شنوند 
و هر از گاهی هم کتک می خورند 
تــا بتوانند دســت فــروشــی کــرده 
و هزینه های کمرشکن زندگی 
 خود و خانواده شان را تأمین نمایند.  اردیبهشت 
سال 98 بود که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد 
ــرای کــاهــش فشار  کـــرد ســیــاســت گــذاران کــشــور بـ
اقتصادی بــر فــقــرا، دســت فــروشــی را بــه عــنــوان راه 
حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار 
بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و آن را قانونی 
کنند و به رسمیت بشناسند.  اینکه پس از گذشت 
دو سال، پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس چقدر 
مورد توجه مسئوالن مرتبط قرار گرفته را از سید امیر 
سیاح، مدیر کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی جویا شدیم. 

 با هویت دادن به دستفروشان  ◾
مشکلی ایجاد نمی شود

وی پیشنهاد مرکز متبوعش در رسمیت بخشیدن 
به دست فروشی را بیش از یک پیشنهاد و در راستای 
اجــرای ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار مصوب سال 90 می داند و به قدس می گوید: 
بر اساس آیین نامه ابالغی این ماده در سال 94، به 
منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان 
کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه 
به بــازار مصرف بــرای عرضه کاالهای تولید داخل، 
شهرداری ها موظف اند با استفاده از زمین های متعلق 
به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی 
را در شهرها آماده بهره برداری کنند و بر مبنای قیمت 
تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به این 

اشخاص اجاره دهند.
وی در همین زمینه می افزاید: در ماده 16، اصطالح 
»فروشندگان کم سرمایه« به کار رفته است. تعریفی 
که بند »ج« این آیین نامه از این گروه ارائه می دهد 
چنین است: »اشخاصی که متقاضی عرضه کاالهای 
تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بــوده، اما 
فاقد هر گونه مکان کسب وکار باشند«؛ این تعریف 
مصداق دستفروش است. یعنی کلمه ای که در طرح 
اولیه »بهبود مستمر کسب وکار« آمــده بــود؛ اما 
قانون گذار در کمال ناباوری آن را دور از شأن دانست 

و به جــای آن از اصطالح فروشندگان کم سرمایه 
استفاده کرده است. هرچند براساس قانون، وزارت 
کشور و شــهــرداری هــا مکلف هستند مکان های 
مناسبی را در شهرها فراهم کنند و بر مبنای قیمت 
تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به این 
اشخاص اجاره دهند، اما چون از کلمه دستفروش 
در قانون استفاده نشده نمی توان از آن، تلقی قانونی 
ــودن دست فروشی داشــت به همین دلیل مرکز  ب
پژوهش های مجلس خواستار رسمیت بخشیدن 
بــه دســت فــروشــی شــده اســـت.  وی در واکــنــش به 
 کسانی که معتقدند دست فروشی موجب اختالل 
ــردم، فعالیت کسبه و بــازاریــان و  در آمــد و شــد مـ
همچنین افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت بیشتر 
مردم روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ 
می شود، می گوید: برمبنای قانون همه می توانند 
محل اسکان خود را تعیین کنند و مهاجرت مردم 
از روستا و شهر بــرای رسیدن به زندگی بهتر هیچ 
ایرادی ندارد.  در خصوص ایجاد اختالل برای عابران 
پیاده شهرداری می تواند آنجا ورود کند و نگذارد جلو 
رفت آمد مردم گرفته شود؛ حتی می تواند به زور هم 
متوسل شود، البته به شرط اینکه پیش از آن جای 

مناسبی را به دستفروش اجاره داده باشد. 
در زمینه نارضایتی کسبه و بازاریان از قانونی شدن 

دست فروشی هم باید گفت اگر مغازه دار مالیات 
می پردازد از مواهب آن هم بهره می برد. مثالً هر ساله 
ده ها و حتی صدها میلیون تومان به ارزش ملکش 
اضــافــه مــی شــود و... بنابراین نباید مانع کاسبی 

شهروند شود، چون همه حق دارند کاسبی کنند. 
سیاح در پاسخ به این پرسش که اجرای ماده 16 قانون 
کسب و کار تا چه اندازه مورد توجه شهرداری ها قرار 
گرفته، می گوید: بعضی از شهرداری ها و شوراهای 
شهر و روستا به این ماده قانونی توجه کرده اند، مثالً 
شهرداری شیراز این ماده را اجرایی کرده است. حتی 
بعضی از شهرها پیش از تصویب قانون کسب وکار به 
این موضوع توجه داشتند، به عنوان مثال شهرداران 
شهرهای شمالی کشور اقدام به ایجاد شنبه بازار، 
یکشنبه بازار و... کرده اند و مردم هم از دستفروشان 

خرید می کنند. 
امــا برخی از شــهــرداری هــا مثل شــهــرداری تهران 
توجهی به این ماده نداشته اند که عمده دلیل این 
موضوع به بی اطالعی اعضای شورای شهر و مدیران 
مربوطه شهرداری ها از کم و کیف قانون کسب و 
کار برمی گردد. چند سال پیش با یکی از اعضای 
هیئت رئیسه شورای شهر تهران در مورد این ماده 
صحبت می کردم که به صراحت عنوان کرد از این 

ماده اطالعی ندارد.

 رسمیت بخشی به دست فروشی  ◾
پاک کردن صورت مسئله است

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ 
به قــدس می گوید: روی گـــزارش پیشنهادی مرکز 
پژوهش های مجلس مطالعه ای نکردیم، چون تعیین 
مکان هایی بــرای دستفروشان بار اضافی بر شهر 
تحمیل می کند. ضمن اینکه معتقدیم باید برای مردم 
کار ایجاد شود تا افراد نیازی به دست فروشی نداشته 
باشند نه اینکه همه بیایند دستفروش شوند و بعد 
برای دستفروش ها مغازه درست کنیم؛ این موضوع 
پاک کردن صورت مسئله است. وی در همین زمینه 
می افزاید: وقتی وضع اقتصادی مردم خوب نیست 
آنان به ناچار به دست فروشی رو می آورند تا بتوانند 
هزینه های زندگی خود و خانواده شان را تأمین کنند. 
بنابراین باید مشکل بیکاری افراد را حل کرد وگرنه 
هرچه جا بــرای دست فروشی تعیین کنیم باز هم 
بر تعداد کسانی که اقدام به این کار می کنند افزوده 

می شود و هیچ وقت تعدادشان کم نمی شود.

دچار مشکل می شویم ◾
احمد دنیا مالی، عضو کمیسیون عمران مجلس 
هم از پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس اظهار 
بی اطالعی می کند و به قدس می گوید: بنده گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس را ندیدم؛ شاید در آن با 
شرط و شروطی به این نتیجه رسیده اند، بنابراین باید 

آن را مطالعه کنم و بعد درباره آن نظر بدهم. 
این عضو سابق شــورای شهر تهران گرچه معتقد 
ــا شرایطی بــرای  ــازار روز«هـ اســت باید بــا ایــجــاد »بـ
دستفروشان فراهم شود تا این قشر هم بتوانند به 
کسب و کارشان بپردازند، اما می گوید: در مجموع 
با قانونی شدن دست فروشی خیلی موافق نیستم، 
چــون در کــشــور واحــدهــای صنفی داریـــم کــه طی 
چارچوبی مجوز کسب وکار می گیرند و مالیات بر 
درآمد می پردازند و اگر دست فروشی را به رسمیت 
بشناسیم با کسبه دچار مشکالتی می شویم ضمن 

اینکه فکر نمی کنم در جایی این اتفاق افتاده باشد. 

ــای حداقلی تأمین معاش مــردم را  ◾ نباید راه هـ
ببندیم

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر تهران اما نگاه دیگری دارد 
و به قــدس می گوید: پیشنهاد مرکز پژوهش ها را 

مطالعه نکرده ام اما معتقدم در شرایط بد اقتصادی 
که مردم برای تأمین معاش زندگی شان با مشکالت 
مختلفی روبه رو هستند نباید حداقل راه های تأمین 
معاش آنان را ببندیم. حق نداریم مانع کار کسی که 
تمام سرمایه اش به اندازه هزینه یک روز یک شهروند 
عادی است، شویم و به آسیب های اجتماعی بزرگ تر 
از آن بی توجه باشیم. باید امکان دست فروشی به 
صورت ساختاری و قانونمند برای این افــراد فراهم 
باشد؛ به ایــن مفهوم که هم مسیر دست فروشی 
مسدود نباشد و هم کسبه ای که مالیات و بیمه 
می دهند و حق آب و برق می پردازند و سرمایه گذاری 

کرده اند دچار خسران نشوند.

وضعیت فعلی حفظ شود ◾
امــان هللا قرائی مقدم، استاد دانشگاه نیز از بُعد 
جامعه شناختی موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهد 
و به قدس می گوید: در شرایطی که نمی توانیم برای 
افــراد جامعه فرصت اشتغال پایدار ایجاد کنیم، 
دست فروشی یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین 
هزینه های زندگی است. اگر مکان های مشخصی 
برای فعالیت دستفروشان فراهم شود اتفاق خوبی 
است چون به هرحال نمی توان بدون کسب درآمد 
و فقط با یارانه پرداختی 45 هزار تومانی که حتی پول 
یک شانه تخم مرغ هم نیست، زندگی کرد. باوجود 
ــرای جامعه  ــن، دست فروشی خــود معضالتی ب ای
ایجاد می کند؛ این کار موجب مهاجرت بیشتر مردم 
به شهرهای بزرگ و افزایش حاشیه نشینی می شود 
که این موضوع خود به دلیل نبود تجانس فرهنگی 
مهاجران، افزایش جرایم را در پی دارد، ضمن اینکه 
آزاد شدن دست فروشی در فعالیت کسبه و بازاریانی 
که به صورت رسمی فعالیت می کنند اختالل ایجاد 
می کند؛ همچنین معلوم نیست کیفیت کاالهایی که 

دستفروشان عرضه می کنند چگونه است. 
وی می افزاید: با رسمیت بخشی به این گونه مشاغل 
شاید رضایت عــده ای را جلب کنیم اما نارضایتی 
بخش دیگری از مردم را که برای فعالیتشان مالیات 
می پردازند رقــم زده ایـــم. بنابراین در شرایط فعلی 
بهترین راهکار حفظ وضعیت موجود است، یعنی 
دست فروشی قانونی نباشد اما مأموران شهرداری 
ضمن حفظ اقتدارشان، برخورد تند و خشنی هم با 
دستفروشان نداشته باشند تا فرصت اشتغال پایدار 

برایشان فراهم شود. 

قدسپیشنهادمرکزپژوهشهایمجلسرادرگفتوگوباکارشناسانبررسیمیکند

 دست فروشان 
سر و سامان پیدا می کنند؟

ددستچينستچين

واکنش

واکنش به 
شائبه خروج 
از کنوانسیون 
حقوق کودک

به گزارش ایسنا، 
محمود عباسی، 
معاون حقوق بشر و 
امور بین الملل وزیر 
دادگستری گفت: 
در ساز وکارهایی که 
وضع کنندگان سند 
ملی حقوق کودک و 
نوجوان در ماده1۳ 
درنظر گرفته اند، 
این گونه القا شده که 
دولت می خواهد از 
کنوانسیون خارج شود؛ 
دولت برنامه ای برای 
خروج از کنوانسیون 
ندارد. ما جزو نخستین 
ملحق شدگان به 
کنوانسیون حقوق 
کودک بودیم و این از 
افتخارات ما در مجامع 
بین المللی است. 

سید امیر سیاح
مدیر کسب وکار مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی

سید امیر سیاح، مدیر کسب وکار مرکز 
پژوهش های مجلس می گوید: از آنجا که 

شروع دست فروشی خیلی راحت است و نیازی 
به دریافت مجوز ندارد و سرمایه زیادی هم 

نمی خواهد بهتر است دولت دست فروشی را 

تشویق کند. البته تشویق نه به این مفهوم که به 
آن ها بگوییم بیایید دستفروش شوید؛ بلکه از 
این حیث که دست فروشی خیلی از بیکار بودن 

بهتر است. 
در واقع شهرداری به جای درگیری با آن ها، 

تا جایی که ممکن است برای دستفروش ها 
جایی ثابت فراهم کند و به آن ها هویت بدهد، 

ضمن اینکه بر روند کارشان نظارت داشته 
باشد تا افرادی در قالب این کار اقدام به توزیع 

موادمخدر نکنند. 
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شرایط سختی در وزارت بهداشت داریم ◾
بــه گـــزارش مهر، بــهــرام عین اللهی، وزیــر 
بهداشت با عنوان این مطلب که شرایط 
بسیار سختی در وزارت بهداشت داریم، 
گفت: کمبود نیرو، منابع و گاهی هم نقض قوانین 
سبب می شوند نتوانیم انتظارات مردم را محقق کنیم؛ 
اما همه تالش خود را برای خدمت رسانی به مردم به 

کار می گیریم.

مصوبه ای برای احساس شکاف طبقاتی ◾
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت 
و عدالت در خصوص مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی و پیامدهای تأثیر شرط 
معدل در کنکور به فــارس گفت: بی اخالقی و تقلب 
برای داوطلبان ورود به رشته های پررقابت امری ناگزیر 
خواهد شد؛ ضمن اینکه این مصوبه احساس شکاف 

طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.

نظرخواهی پیامکی درباره وزیر پیشنهادی ! ◾
محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس به تسنیم گفت: به تازگی پیامکی از 
سوی معاونت پارلمانی رئیس جمهور درباره 
اینکه فرد مــورد نظر خود را بــرای معرفی به عنوان وزیر 
پیشنهادی آمــوزش و پــرورش اعالم کنید، به نمایندگان 
ارسال شده است. برخی از نمایندگان نیز وزیر پیشنهادی 

را به دولت معرفی کرده اند.

ایران، وکیل کم ندارد ◾
جعفر کــوشــا، رئیس اتحادیه سراسری 
ــران بــه مــهــر گفت:  ــ ــالی ای کــانــون هــای وکـ
ــه ازای  ــرا بـ ــ ــم نــــــدارد؛ زیـ ــران وکـــیـــل کـ ــ ــ ای
ــم و به نظر نمی رسد  هر 900 نفر یک نفر وکیل داری
ــران بــا ســایــر کشورها فــاحــش بــاشــد. این  اخــتــالف ایـ
 مسئله بیشتر یک جنگ روانی است تا ظرفیت ها را 

اضافه کنند.

جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درمانرفاه و خدمات اجتماعیرفاه و خدمات اجتماعی آموزش عالیآموزش عالیخانه و خانوادهخانه و خانواده

معاونکمیتهامدادخبرداد

اعالم جزئیات روش های تازه 
برای پرداخت صدقه

معاون مشارکت های مردمی کمیته امــداد، روش هــای تازه 
پرداخت صدقه را تشریح کــرد. علیرضا عسگریان به مهر 
گفت: هموطنان کمتر از پول نقد استفاده می کنند و بیشتر 
کارت های بانکی را به کار می برند به همین دلیل مجموعه امداد 
 QR طرح راه انــدازی 60 میلیون صندوق صدقات به روش کد
را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: البته پرداخت پول 
برای صدقات از طریق #88۷۷* آسان تر خواهد بود و با توجه 
به شرایط کرونایی استقبال مردم نیز از پرداخت صدقات با 

روش های نوین بیشتر شده است.
معاون کمیته امداد همچنین از جمع آوری بیش از 10۷ هزار 

صندوق صدقات سنتی از معابر در دو سال گذشته خبر داد.

قائممقامستاداجراینقشهجامععلمیکشور:

ظرفیت رشته های پزشکی و 
دندانپزشکی افزایش می یابد

به گزارش ایسنا، منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری 
اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت:  براساس آمار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان پزشکان موجود در 
نقشه راه درمان حدود 100 هزار نفر است. این آمار اختالفاتی با 
آمار سازمان نظام پزشکی دارد که حدود 14۷ هزار نفر است و به 
نظر در برخی آمارها تنها پزشکان دارای مجوز محاسبه شده اند. 
وی از موافقت با افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و 
دندانپزشکی تا پنج سال آینده خبر داد و گفت: برای خروج از 
بحران سرانه پزشک، طی پنج سال آینده باید در رشته پزشکی 
دست کم ۳هزار نفر و در رشته دندانپزشکی دست کم 500 نفر 

در یک سال، به دانشجویان ورودی دانشگاه ها اضافه شود.

مدیرکلجمعیتوزارتبهداشت:

زنانه شدن سالمندی در کشور 
آغاز شده است

مدیرکل جمعیت، سالمت خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
به ایرنا گفت: زنانه شدن سالمندی آغاز شده است.

حامد برکاتی افــزود: جمعیت کشور به سمت پیری حرکت 
می کند و با توجه به اینکه امید به زندگی زنان بیش از مردان 
است و بانوان پس از طالق کمتر ازدواج دوباره دارند، تنها بوده 
و دوران سالمندی آن ها بیشتر خواهد بود، لذا از هم اکنون 
پدیده زنانه شدن سالمندی آغاز شده و اگر نظام های حمایتی 

به درستی تبیین نشود، مشکالت زیادی خواهیم داشت.
وی افزود: طول عمر زنان سه تا چهار سال بیش از مردان است 
و با توجه به اینکه فرزندآوری کمتر شده، در دوران سالمندی 

مشکالت زیادی خواهند داشت و تنها خواهند بود.

سرپرستایندانشگاهاعالمکرد

 تأسیس »دانشکده حکمرانی« 
در دانشگاه تهران

سیدمحمد مقیمی، سرپرست دانشگاه تهران در گفت وگو با 
ایسنا، از تأسیس »دانشکده حکمرانی« در این دانشگاه خبر 
داد و گفت: این دانشکده مجموعه ای از رشته های مختلف 
مدیریت، اقتصاد،علوم اجتماعی، فلسفه، علوم سیاسی، 
کشاورزی، رشته های فنی و علوم پایه را شامل می شود در واقع 
یک دانشکده چند رشته ای است که تالش می کنیم از این 

ظرفیت برای تقویت رشته های دانشگاهی استفاده کنیم.
وی افــزود: تالش می کنیم در دانشکده حکمرانی مدیرانی را 
پرورش دهیم که بتوانند در بخش های مختلف کشور مدیریت 
مؤثری داشته باشند. با تأسیس این دانشکده یک نوع نظام 

مدیریت پروری در میان کارگزاران کشور شکل می گیرد.

مقاله پیش بالینی و دانــش فنی واکسن کووایران 
برکت در یکی از معتبرترین مجالت بین المللی 

منتشر شد.
اصغر عبدلی، فناور پروژه واکسن برکت با اعالم این 

خبر افــزود: پس از ارائــه مقاله علمی و مستندات 
تولید واکسن برکت و عبور از مراحل داوری و پاسخ 
به پرسش های تخصصی داوران، مقاله پیش بالینی 
واکسن کووایران برکت در مجله مدیکال وایرولوژی 
با ضریب تأثیر 989/6 و در رده نشریات Q1 منتشر 
شــد. وی افـــزود: جا دارد از اعتماد و صبر جامعه 
علمی کشور و حمایت مردم ایران در این مسیر برای 
دستیابی به این نقطه و کسب افتخار و عزت برای 

کشور قدردانی کنیم.
عبدلی خاطرنشان کرد: دغدغه ستاد اجرایی فرمان 
امام و مدیران پروژه واکسن برکت از ابتدا این بود که 
مقاالت مربوط به تالش دانشمندان نخبه کشور برای 

تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا در معتبرترین 
مجالت بین المللی منتشر شود که البته مقاالت 
متعددی از واکسن کــووایــران بــرای مجالت معتبر 

ارسال شده و در مرحله داوری است.
وی گفت: امیدواریم سایر مقاالت مربوط به این 

واکسن نیز به زودی چاپ و منتشر شوند.
فناور واکسن کوو ایران برکت افزود: بار دیگر شعار »ما 

می توانیم« ایرانیان برای جهانیان ثابت شد.
شایان ذکــر اســت دیــروز نیز رضــا عالی زاده، فناور 
واکسن کوو ایران برکت در گفت وگو با روزنامه قدس 
در پاسخ به اینکه از نوشتن مقاله تا چاپ آن چقدر 
ــود: معموالً از نوشتن تا  زمــان الزم اســت، گفته ب

ارسال، داوری و چاپ مقاله سه ماه زمان الزم است 
و ما قبول داریــم بــرای چاپ این مقاله زمــان زیادی 
صرف شده، چرا که برخی از مجالت مورد نظر ما به 
دالیل مختلف از جمله تحریم و فشارهای سیاسی 
از بررسی مقاله خــودداری کردند و ما باید منتظر 
می ماندیم تا یک مجله معتبر مقاله ما را پذیرش کند. 
اما واقعاً ارزش این را داشت که در یکی از مجله های 
معتبر بین المللی چاپ شود و ما این مهم را مدیون 
صبر و حمایت رهبر معظم انقالب، دانشمندان و 
پژوهشگران کشور و مردم عزیز ایران هستیم که با 
اعتماد به ما این امکان را فراهم ساختند روند انتشار 

مقاله با طمأنینه بهتر طی شود.

خبر مشروحخبر مشروح

شعار»مامیتوانیم«باردیگراثباتشد

 انتشار مقاله علمی 
»برکت« در نشریه 

معتبر جهانی
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عباس زاده
 بازی با استقالل را 

از دست داد
تیم فوتبال تراکتور 

در شرایطی شنبه 
در ورزشگاه آزادی 
به مصاف استقالل 

می رود که ستاره 
اصلی و گلزن خود 
را در اختیار ندارد 

و این می تواند 
خبر خوشی 

برای استقالل و 
طرفدارانش باشد. 
محمد عباس زاده، 
مهاجم تراکتور که 
در جریان دیدار با 
صنعت نفت دچار 
آسیب دیدگی شد 

دوران نقاهت خودش 
را سپری می کند و 
به دیدار روز شنبه 

مقابل استقالل 
نمی رسد.

در  حاشيه

عسگری: 
خریدن داور 
کار یک نفر 

نیست

عسگری، رئیس اسبق 
کمیته داوران فدراسیون 

در مورد اینکه مدعی 
شده برخی داوران 

دالل دارند و ابالغ هایی 
می گیرند، عنوان کرد: 

قطعاً اگر بخواهند یک 
داور را بخرند این کار 
یک کار سازماندهی 

شده و تشکیالتی است 
و کار یک نفر نیست.
وی در مورد اینکه در 

زمان ریاست او در 
کمیته داوران هم چنین 
مسائلی وجود داشت یا 
نه اظهار کرد: متأسفانه 
شاهد چنین قضیه ای 
بودیم و وقتی با شواهد 
و مدارک متوجه تخلف 
داور شدیم، آن داور را از 
فوتبال کنار گذاشتیم. 

وقتی فردی دزدی 
می کند، ممکن است 

هر وقت فرصت چنین 
کاری را داشته باشد آن 

کار را انجام بدهد. 

خبرخبر
روزروز

  آنسو فاتی
 باشگاه بارسلونا اعالم کرد 

فاتی،مهاجم این تیم تا اطالع ثانوی 
قادر به همراهی تیم نیست. این 

بازیکن به تازگی از مصدومیت رها 
شده و شماره ۱۰ مسی را می پوشد.

  رافائل نادال
کریم بنزمای فرانسوی یکی از نامزدهای 

پیشرو برای کسب توپ طالی ۲۰۲۱ 
است و اکنون رافائل نادال اسپانیایی به 

جمع حامیان او پیوسته است. مراسم 
توپ طال ماه آینده برگزار می شود.

 مارکو وراتی
باشگاه پاری سن ژرمن اعالم 

کرد مارکو وراتی تا یک ماه دیگر 
نمی تواند تیم را همراهی کند 

اما سرخیو راموس به زودی به 
تمرین تیم اضافه می شود.

جواد رستم زاده   
 دیــــــروز در آخــریــن 
بــــــازی هــــــای هــفــتــه 
دوم فـــوالد میهمان 
ــود و  ــ آلـــومـــیـــنـــیـــوم بـ
ــــس از  ــی ــ ــول ــ ــپ ــرســ ــ پ
نساجی پذیرایی کرد که در این دیدارها 
پرسپولیس و آلومینیوم توانستند با عبور 
از سد حریفان خود با چهره برتر بازی را 
تمام کنند. در تهران  پرسپولیس و نساجی 
در حالی به مصاف هم رفتند که یحیی 
برای این دیــدار ترجیح داد با دو مهاجم 
تخصصی بازی را شروع کند. او نسبت 
به بازی قبل پهلوان را کنار گذاشت و از 
زوج عیسی آل کثیر و مهدی عبدی در 
خط حمله استفاده کرد و شیری را هم از 
ابتدا در ترکیب گذاشت.وحید امیری اما 
همچنان در دفاع چپ ایستاد تا آقایی 
روی نیمکت بــاشــد.در مرکز میدان هم 
سرلک، اسدی، ترابی و عالیشاه به جنگ 
مــردان شهر خسته رفتند. در آن سوی 
میدان هم  ساکت الهامی با توجه به اینکه 
چند وقتی دستیار گل محمدی بــود و 
شناخت خوبی نسبت به تفکرات وی 
داشــت ترکیبی محتاطانه را به میدان 
فرستاد و نبض حرکات تیمش را به دست 
شجاعی با تجربه داد و کار تخریب را به 

اکبرصادقی سپرد.
پرسپولیسی ها که با پیروزی بر فوالد در 
هفته اول اوضاع روحی بهتری داشتند 
برای اینکه مقابل حریف سختکوش به 

بن بست نخورند از همان ابتدای بازی 
ــد و با اتکا  آهنگ سریعی به بــازی دادن
بر حرکات ترابی و آل کثیر عــزم دروازه 
حقیقی کردند. تنها موقعیت خطرناک 
پرسپولیس در دقیقه ۳۰ و روی یک ضربه 
کاشته بدست آمد. در این صحنه، کریم 
اسالمی مهاجم نساجی که بــرای دفاع 
به محوطه جریمه این تیم بازگشته بود، 
قصد دفع توپ را داشــت که ضربه او با 
اختالف اندک از باالی دروازه به کرنر رفت. 
در حالی که نیمه نخست با نتیجه تساوی 
در حال اتمام بــود، نفوذ پرسپولیس از 
ــاس رو بــه جلو وحید  سمت چــپ بــه پ
امیری به مهدی عبدی ختم شد و این 
مهاجم هم توانست دروازه نساجی را 
بــاز کند. برخالف نیمه نخست، بازی 
در نیمه دوم جذاب تر و با موقعیت های 
بیشتری دنبال شد. نساجی در همان 
دقــایــق ابتدایی روی اشتباه مدافعان 
پرسپولیس به گل تساوی رسید. کریم 
اسالمی مهاجم نساجی موفق شد پاس 
ارسالی مرتضی منصوری را با ضربه سر 

وارد دروازه حامد لک کند.
گل محمدی سرمربی پرسپولیس پس از 
دریافت گل تساوی دست به تعویض زد 
و سیامک نعمتی و سعید آقایی را وارد 
زمین کرد تا سرخپوشان بازی روان تــر و 
هجومی تری را به نمایش بگذارند. وحید 
امیری به خط حمله اضافه شد و نعمتی 
هم در حمالت سمت راست پرسپولیس 
تأثیرگذار ظاهر شد. همین تاکتیک در 

دقیقه ۶۳ جــواب داد و پــاس در عرض 
نعمتی بــا پــاس رضــا اســدی بــه مهدی 
عــبــدی رســیــد و مهاجم سرخپوشان 
دومین گل را بــرای پرسپولیس به ثمر 
ــن گل،  رســانــد. یــک دقیقه پیش از ای
عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس 
با یک ضربه فنی و زیبا تیرک دروازه 
نساجی را به لرزه درآورده بود. نساجی 
بعد از دریافت گل دوم فرصت هایی برای 
جبران نتیجه داشت. در دقیقه ۷۶ شوت 
محکم حسن نجفی با واکنش حامد لک 
به کرنر تبدیل شد. با نزدیک شدن به 
دقایق پایانی بازی، پرسپولیس تدافعی تر 
شد و نساجی با حمالت بیشتری دروازه 
تیم حریف را تحت فشار قرار داد اما در 
گلزنی دوباره ناکام ماند تا بازی با همان 

نتیجه ۲ بر ۱ تمام شود.

جشنواره گل در نبرد فلزی لیگ ◾
اما در بازی همزمان دیــروز دو تیم فلزی 
لیگ یعنی فــوالد و آلومینیوم در اراک 
مقابل هم صف آرایی کردند. فوالدی ها 
کــه شــروع بــدی در لیگ داشتند بــرای 
کسب امتیاز به اراک رفته بودند. اراکی ها 
هم که مقابل شهر خودرو منهدم شده 
در هفته اول مساوی گرفته بودند برای 
امتیازات کامل خانگی برنامه داشتند که 
برنده مطلق این دیــدار شاگردان رسول 
خطیبی بودند که با نتیجه سه بر صفر 
دومین شکست فصل عبدهللا ویسی 

را رقم زدند.

گل باران فوالد در خانه آلومینیوم

رستگاری پرسپولیس در آزادی 
با دبل عبدی

زیر ذره بين

خبر

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال

 سفر فرش آرا به ساری 
برای شروعی دوباره

حمیدرضا خداشناس    هفته هفتم لیگ 
برتر فوتسال عصر امــروز با بــرگــزاری پنج دیــدار 
در شهرهای مختلف پیگیری می شود که بدون 
شک در مهم ترین بازی این هفته سن ایچ ساوه 
که با ۱8 امتیاز و بدون باخت در صدر جدول قرار 
دارد میزبان سپاهان اصفهان است. سن ایچ اگر 
بخواهد کماکان به صدرنشینی ادامــه دهد باید 
در خانه خودش نبازد؛ چرا که گیتی پسند و مس 
سونگون که هر دو ۱5 امتیازی هستند منتظر تعلل 

آن تیم هستند تا صدر را از آن خود کنند.
اما در یکی از بازی های مهم برای خراسانی ها امروز 
فرش آرا در ساری میهمان شهروند قعر نشین لیگ 
است. شاگردان مجید مرتضایی بدون شک در این 
فصل آن تیمی نیستند که هواداران از آن ها توقع 
دارند؛ در چند فصل گذشته فرش آرا همواره جزو 
مدعیان بوده اما تا اینجا که ۶هفته از فصل گذشته 
این تیم تنها با ۷ امتیاز در رده هشتم قرار گرفته 
که یقیناً برای مشهدی ها این نتایج دور از انتظار 
است. شاید جدا شدن چند مهره کلیدی این تیم 
در عدم نتیجه گیری شاگردان مرتضایی تأثیرگذار 
بوده باشد، ولی فرش آرا بارها نشان داده با میدان 
دادن به بازیکنان جوان و البته بو می اش توانسته 
نتایج خوبی بگیرد. تقابل فــرش آرا با شهروند در 
ساری می تواند شروعی دوباره برای نماینده استان 
خراسان باشد. چیپس کامل دیگر نماینده مشهد 

هم فردا در قم میهمان مجتمع فردوس قم است.

برنامه بازی ها ◾
پنجشنبه؛ سن ایچ ساوه - سپاهان اصفهان، ملی 
حفاری-کراپ الوند ، مس سونگون - فوالد زرند 

ایرانیان، شهروند ساری -فرش آرا مشهد. 
جمعه؛ مجتمع فردوس قم -چیپس کامل مشهد، 

زندی بتن کالردشت -مقاومت البرز.

میثاقیان به طور رسمی استارت زد

 شهرخودرو؛ 
آتش زیر خاکستر

سینا حسینی     تــمــریــنــات تــیــم فــوتــبــال 
شهرخودرو که به علت اعتصاب بازیکنانش 
تعطیل شده بــود، پس از وقفه ای دوبــاره از سر 
گرفته شد تا شاید مشهدی ها پس از یک دوره 
آشفته مدیریتی  بتوانند خود را برای بازی با نفت 

مسجد سلیمان آماده کنند.
البته تمرین دیروز شهرخودرو نیز آبستن حوادث 
عجیب و غریب دیگری بود، اما با وجود حضور 
همزمان دوبـــاره مهاجری و میثاقیان بازیکنان 
تمرینات خود را زیر نظر میثاقیان آغاز کردند تا 

شاید اوضاع کمی آرام شود.
هرچند مهاجری در جریان برگزاری نشست 
روز سه شنبه با خبرنگاران مصاحبه مفصلی 
انجام داد و از بالتکلیفی خود و تیم شهرخودرو 
حرف زد، اما در آن سو معمایی همانند روزهای 
اخیر حرف های متناقضی را عنوان کرد و مدعی 
شد دشمنان بیرونی باعث و بانی این اتفاقات 
بودند و خداروشکر مشکالت مدیریت شد تا 

آرامش به این تیم بازگردد.
سیاست میثاقیان هم در نوع خود جالب بود، او 
که حاال پس از مدتی طوالنی دوباره به عنوان مربی 
لیگ برتری وارد چرخه مربیگری شــده، با تفکر 
کدخدامنشی سعی کرد اوضاع تیمش را معمولی 
نشان دهد تا شاید فضای پرتنش شهرخودرو با 
این تاکتیک به سمت آرامش پیش برود. همزمان 
با این اتفاقات رسانه های خبری از برگزاری نشست 
ویژه مسئوالن استان در استانداری خراسان خبر 
دادند تا با یک تصمیم فوری زمینه خروج این تیم 
از بن بست فعلی را فراهم کنند، هرچند خروجی 
این نشست به صورت رسمی اعالم نشد، اما به 
نظر می رسد وضعیت کنونی شهرخودرو همانند 
آتش زیر خاکستر است و با نخستین وزش باد بر 
خاکستر این آتش دوبــاره اختالفات اوج گیرد تا 
تنها نماینده مشهدی حاضر در لیگ برتر به کانون 

خبرهای بحرانی حوزه فوتبال تبدیل شود.
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4 ایرانی نامزد کسب عنوان بهترین لژیونر هفته آسیا ◾
چهار مهاجم ایرانی به همراه سه بازیکن از ژاپن در میان 
بهترین لژیونرهای هفته قــاره کهن قــرار دارنـــد. سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( نامزدهای نظرسنجی 
بهترین لژیونر هفته گذشته فوتبال آسیا را معرفی کرد که 
اسامی مهدی طارمی، سردار آزمون، علی قلی زاده و اللهیار 
صیادمنش در میان گزینه ها دیده می شوند سه بازیکن 

ژاپنی، یک کره ای و یک سوری دیگرنامزدها هستند.

»ژستد« وارد ایران شد ◾
با اعــالم باشگاه استقالل، مهاجم خارجی مدنظر تیم 
فوتبال استقالل وارد ایران شد. رودی ژستد، مهاجم پیشین 
پانتولیکوس یــونــان، جهت امضای قرارداد،نیمه شب 
سه شنبه وارد تهران شد. این مهاجم فرانسوی سابقه 
بازی در تیم های استون ویال، میدلزبورو و بلکبرن انگلیس 
را در کارنامه خود دارد. ژستد در صورت موفقیت در تست 

پزشکی به جمع شاگردان مجیدی اضافه خواهد شد.

اقدام جالب لبنانی ها پیش از بازی با ایران ◾
مقامات فــدراســیــون فوتبال لبنان در حــال رایــزنــی با 
ارگان های رسمی و تربیتی هستند تا روز بــازی با ایران 
تعطیل شود تا هواداران بیشتری به ورزشگاه بروند. شهر 
صیدا به عنوان میزبان این دیدار انتخاب شده و AFC و 
فیفا مجوز حضور تماشاگران را به لبنانی ها داده اند. لبنان 
برای نخستین بار در این مرحله میزبان است و با کسب 

سه امتیاز می تواند به صعود امیدوار باشد.

پیروزی یاران محبی بر یاران طارمی ◾
در یکی از مسابقات مرحله گــروهــی لیگ کاپ پرتغال 
تیم های پورتو و سانتاکالرا به مصاف هم رفتند که این 
مسابقه با برد ۳ بر ۱ سانتاکالرا به پایان رسید. مهدی طارمی 
مهاجم پورتو در این مسابقه نیمکت نشین بود و از دقیقه 
۶5 وارد زمین شد . او توانست تک گل تیمش را در این بازی 
به ثمر برساند. محمد محبی مهاجم ایرانی سانتاکالرا هم 

در این مسابقه 9۰ دقیقه برای تیمش بازی کرد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هنوز حسرت از دست 
 رفــتــن قهرمانی مسابقات نـــروژ را بــا اخــتــالف انــدک 

۶ امتیازی نسبت به روسیه دارد.
محمد بنا در گفت وگو با ایلنا در خصوص رقابت های 
جام جهانی کشتی فرنگی در نروژ اظهار کرد: مسابقات خوبی برگزار 
شد و من واقعاً به تک تک بچه های تیم ملی افتخار می کنم و مطمئن 
هستم مردم ایران هم چنین احساسی دارند. هدف ما و لیاقت ما 
در این مسابقات کسب عنوان قهرمانی بود و شایسته آن هم بودیم 
ولی متأسفانه با حداقل اختالف آن را از دست دادیــم و این برای 
من تبدیل به یک حسرت بزرگ شده است و هنوز نمی توانم آن را 

فراموش کنم.
وی افزود: ما یک مسیری را از دو سال قبل در پیش گرفتیم و برنامه ریزی 
کردیم و آقای دبیر از زمانی که روی کار آمدند حمایت همه جانبه از 
ما داشتند و از ایشان جا دارد به نوبه خودم تشکر کنم. هنوز هم که 
به مسابقات فکر می کنم حسرت می خورم که با اختالف ۶ امتیازی 
قهرمانی را از دست دادیم، آن هم در شرایطی که چهار مدال طال کسب 

کردیم و روسیه فقط یک مدال بدست آورد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در ادامــه گفت: پیش از شروع 
مسابقات به بچه ها گفته بــودم فقط بــرای قهرمانی به مسابقات 
می رویم. حتی در المپیک هم چنین برنامه ای داشتیم و االن هم با 
اینکه یک رکورد خوب از خودمان برجای گذاشتیم دوست ندارم این 
رکورد مدت طوالنی پابرجا بماند و باید آن را در فرصت های بعدی 
حتماً ارتقا بدهیم و مردم هم انتظارشان از فرنگی باال رفته و دیگر 
راضی به نتایج گذشته نیستند. از همین االن باید برنامه ریزی و تالش 
کنیم برای المپیک پاریس تا با بهترین نتایج ممکن از این مسابقات 
برگردیم و این بار با دست پرتر مــردم را خوشحال کنیم.باید کاری 
انجام شود تا تیمی بدون مشکل و کامل تر از همیشه در المپیک در 

اختیار داشته باشیم.  
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد انتخابی های اردوهای بعدی 
و المپیک گفت: هیچ کشتی گیری تا زمانی که من هستم حاشیه 
امنیت نــدارد. مدال آوران مسابقات جهانی از رقابت های داخلی 
معاف هستند، ولی سایرین باید ابتدا از جام تختی سربلند عبور 
کنند و بعد در مسابقات بین المللی خودشان را نشان بدهند و وارد 
چرخه رقابت برای ورود به تیم ملی شوند. همه باید در این رقابت 
حاضر شوند؛ چرا که اگر رقابت وجود نداشته باشد تیم ما به سمت 

بهتر شدن حرکت نمی کند.

بنا: هیچ ملی پوشی 
حاشیه امنیت ندارد

منهای فوتبال

ستارگان ورزش

به تازگی رأی گیری انتخاب بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۲۱ به اتمام 
رسیده و حدود یک ماه دیگر نشریه فرانس فوتبال با برگزاری مراسم برنده 
جایزه توپ طالی امسال را مشخص خواهد کرد. اما حاال تصویری در 

فضای مجازی از لیست نهایی نشریه فرانس فوتبال منتشر شده 
که نشان می دهد رابرت لواندوفسکی، گلزن لهستانی و ۳۳ 

ساله بایرن مونیخ باالتر از لیونل مسی و کریم بنزما برنده 
جایزه توپ طال در سال ۲۰۲۱ شده است.

این در حالی است که تا چند هفته قبل از لیونل مسی به 
عنوان جدی ترین نامزد برای دریافت این عنوان نام برده 
می شد، اما افت این ستاره آرژانتینی در فصل جدید 
در لیگ فرانسه و ترکیب پــاری سن ژرمــن و همچنین 

درخشش فوق العاده و مستمر رابرت لواندوفسکی ممکن 
است نظر برخی از رأی دهنگان را تغییر داده باشد.

در این تصویر ستاره لهستانی بایرن مونیخ صاحب ۶۲۷ امتیاز شده، 
اما رأی لیونل مسی مشخص نیست و نمی توان متوجه شد اختالف 
نفر اول و دوم چقدر بوده است. اما کریم بنزما، ستاره فرانسوی رئال 
مادرید با 5۲۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفته و در رتبه های بعدی محمد 
صالح و جورجینیو قــرار دارنــد. در سال های اخیر نیز معموالً چنین 
تصاویری منتشر می شد که اغلب نیز برنده نهایی را درست پیش بینی 

کرده بود. جالب اینجاست در این لیست کریستیانو رونالدو در رتبه نهم قرار 
گرفته است. این ستاره پرتغالی باوجود تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ 
فوتبال در رده ملی، در عرصه باشگاهی روزهای خوبی را در ترکیب یوونتوس و 

در ادامه منچستریونایتد تجربه نکرده و بعد از سال ها در چنین رتبه نازلی قرار 
گرفته است.در سال ۲۰۱9 نیز لیستی مشابه لو رفته بود که در پایان نیز درست بود 

و لیونل مسی باالتر از ویرژیل فن دایک برنده جایزه توپ طال شد. احتماالً امسال 
شاهد یکی از حساس ترین رأی گیری های تاریخ اهدای جایزه توپ طال خواهیم بود.

لیستی که لو رفت

لواندوفسکی توپ طال را از مسی قاپید؟
صــدری،  سرپرست پرسپولیس ۲۲ میلیارد 
تــومــان بـــرای پــرداخــت مطالبات کــالــدرون 
تهیه کرده اما برای پرداخت این پول دچار 
دردسرهایی شــده اســت. ایــن باشگاه در 
چند روز گذشته مــدام در حــال رایــزنــی با 
وکیل کالدرون بوده تا وی را راضی کنند در 
یکی از بانک های قطر یا ترکیه و ... این پول 
به حسابش واریز شود اما کالدرون در اصراری 
عجیب اعالم کرده فقط باید از طریق بانکی که در سوئیس 
است این پول پرداخت شود. باشگاه پرسپولیس با توجه 
به شرایط تحریم کشورمان در حال رایزنی با بانک مرکزی 
است تا بعد از گرفتن مجوز از این بانک شرایط پرداخت 

پول به حساب کالدرون در سوئیس را فراهم کند. 
در این مدت حتی مسئوالن پرسپولیس با خواکین دستیار 
کالدرون در این تیم که اکنون دستیار ویسی در فوالد 
است، مذاکراتی داشتند که حداقل پول او را به صورت 
ریالی واریز کنند، اما او هم زیر بار این موضوع نرفته و گفته پول او هم 

همراه مطالبات کالدرون باید به حساب سوئیس واریز شود.
پنجره نقل و انتقاالتی فوتبال ایران در تاریخ ۱۶ آبان بسته می شود 
و تا زمانی که باشگاه نتواند پول کالدرون را بدهد پنجره نقل و 
انتقاالتی پرسپولیس بسته خواهد بود اما مسئله مهم تر این است 
که حتی اگر تا تاریخ ۱۶ آبان پنجره هم باز شود، بعید است که این 
باشگاه بتواند بازیکن خوب و تأثیرگذاری جذب کند. با این شرایط 
یحیی گل محمدی و باشگاه باید به فکر جذب بازیکن آزاد باشند که 
جذب بازیکن آزاد هم شامل تاریخ نمی شود و تا پایان فصل این فرصت 

برای پرسپولیس است که بتواند بازیکن آزاد خارجی جذب کند.

فوتبال اروپا فوتبال ایران

ورزش7

پرسپولیس در انتظار مجوز بانک مرکزی برای پرداخت پول

کالدرون بالی جان گل محمدی 



   به شدت 
نگرانیم!  
ند پرایس، سخنگوی 
وزارت امور خارجه 
آمریکا ضمن انتقاد 
از تصمیم جدید 
صهیونیست ها، 
اعالم کرد: واشنگتن 
از تصمیم رژیم 
صهیونیستی 
برای گسترش 
شهرک سازی در 
کرانه باختری 
به شدت نگران 
است. منابع وابسته 
به اسرائیل اعالم 
کردند این رژیم 
قصد ساخت هزار و 
355 واحد مسکونی 
جدید در کرانه 
باختری را دارد.

علوی: دیــدار رئیس جمهور 
تــرکــیــه از مــنــاطــق آزاد شــده 
قــره بــاغ کوهستانی، فرصتی 
ــه هــمــراه همتای  ــا او ب شـــده ت
خود در جمهوری آذربایجان، 
خیال بافی های خــود را دربــاره 
داالن موهوم زنگه زور تکرار کنند. به گزارش فارس، 
رجب طیب اردوغان در جریان سفر خود که از روز 
سه شنبه آغــاز شــده، در بازدید از منطقه قره باغ 
کوهستانی ادعــا کــرد: روزی فراخواهد رسید که 
سفر از »کریدور زنگه زور« به استانبول انجام شود. 
در جریان این دیدار، رئیس جمهور آذربایجان هم 
در نشست خود در روستای آغ علی شهر زنگیالن 
ــاره ایــن داالن موهوم را  ادعــاهــای قبلی خــود دربـ
تکرار کرد. الهام علی اف افــزود: »امــروز و وقتی که 
ما در زنگیالن هستیم، طبیعتاً اشتباه خواهد بود 
که به کریدور زنگه زور اشــاره نکنیم. زنگیالن در 
شرق منطقه زنگه زور واقع است و کریدور زنگه زور 
ـُـرک  )کشورهای تــرک زبــان(  از اینجا کل جهان ت
ــرد. هــم )جــمــهــوری(  را بــه هــم متصل خــواهــد کـ
آذربــایــجــان و هم ترکیه در حــال انجام اقدامات 
ملموس برای اجرای کریدور زنگه زور هستند. من 
 اطمینان دارم این اقدامات در آینده نزدیک نتیجه 

خواهد داد«. 

ازمرزهایارمنستانفراترمیروید! ◾
رئیس جمهور ترکیه که برای شرکت در مراسمی 
بــه جمهوری آذربــایــجــان سفر کـــرده، در مراسم 
افتتاح بــزرگــراه احمدبیلی فضولی شــوش، ابــراز 
امــیــدواری کرد جمهوری آذربایجان فراتر از مرز 
با ارمنستان پیشروی کند. اردوغــان در زنگیالن 
مدعی شد: »جاده ها و خطوط ریلی که از این فضای 
جغرافیایی عبور می کنند، نه تنها برای جمهوری 
ــرای همه کشورهای  آذربــایــجــان و ترکیه، بلکه ب
منطقه، فرصت های اقتصادی و تــجــاری را باز 
می کنند. روزی می رسد که بتوانیم از زنگه زور به 
استانبول، ایغدیر و قارص )استان های ترکیه( سفر 
کنیم«. اردوغان و علی اف در جریان سفر ماه ژوئن 
رئیس جمهور ترکیه به جمهوری آذربایجان بیانیه 
شوشا را امضا کردند؛ توافقی که تمرکز آن روی 
همکاری دفاعی و ایجاد مسیرهای جدید حمل و 
نقل بود. این توافق تأیید می کند ترکیه و جمهوری 
آذربایجان در مواجهه با هرگونه تهدید خارجی با 

هم همکاری خواهند کرد.

تفسیرخیالیازبند9توافقنامه ◾
مسئوالن جمهوری آذربایجان به خصوص الهام 
عــلــی اف مدتی پــس از امــضــای تــوافــق آتش بس 
 قره باغ در نوامبر ۲۰۲۰ که به درگیری های مرگبار

 ۴۴ روزه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر 
این منطقه پایان داد، به تنش آفرینی مرزی و توسل 
به پروپاگاندا و اظهارات جعلی برای زمینه سازی 
ــد. مقام های باکو  ایجاد کریدور زنگه زور رو آوردن
مدعی هستند در جریان توافق آتش بس و طبق 
مفاد آن، بر سر یک مسیر زمینی بــرای اتصال 
ــه جمهوری  جــمــهــوری خــودمــخــتــار نــخــجــوان ب
آذربایجان توافق شده است؛ این ادعای نادرست 
درحالی مطرح می شود که هیچ یک از بندهای این 

توافق ۹ بندی چنین الزامی را مشخص نمی کند.
در بند ۹ توافق مزبور که به آن استناد می شود، 
ارمنستان پذیرفته مسیرهای بسته حمل و نقل 
بین بخش غربی جمهوری آذربایجان با جمهوری 
خودمختار نخجوان را باز و امنیت حمل و نقل در 
مسیرهای یاد شده را تضمین کند اما در هیچ کجای 
آن از ایجاد یک کریدور در امتداد مرز ارمنستان با 
ایران که موجب حذف این مرز و محروم شدن ایران 
از دسترسی به مسیر ترانزیتی جمهوری ارمنستان 
می شود، حرفی زده نشده است. در واقع در این 
توافق نه نامی از »جــاده«، »کریدور« و »داالن« 
خاصی آمده و نه مسیری برای چنین جاده، کریدور 
یا داالنــی تعریف شده اســت؛ آنچه رخ داده این 
است که باکو در حال جا انداختن قرائت، برداشت 
و یا به بیان بهتر، خواسته مورد نظر خود از بند ۹ 

توافق از طریق پروپاگانداست.

عمرسیاسیاردوغانروبهپایاناست ◾
سفر اردوغــان به قره باغ در حالی رخ می دهد که 
این کشور با بحران کاهش شدید ارزش لیر ترکیه 
و تنش های سیاسی گسترده با کشورهای غربی 
روبه رو است. برخی ناظران هم بر این عقیده اند 
ژســت اخیر رئیس جمهور ترکیه در قــره بــاغ با 
هــدف سرپوش گذاشتن بر بحران های داخلی 
اســت. در همین راستا، یک کارشناس مسائل 
منطقه معتقد است اردوغان در حال سپری کردن 
آخرین روزهای ریاست خود بر ترکیه بوده و تمامی 
کنش های او از سردرگمی و تالش برای باقی ماندن 
در قــدرت به هر نحو ممکن حکایت دارد. دکتر 
حسن هانی زاده در گفت وگو با الوقت درباره آینده 
سیاسی اردوغـــان تأکید کــرد: »اردوغـــان تاکنون 
نشان داده بازیگری باهوش بــوده و با اظهارات 
پوپولیستی در جلب آرا و نظر مــردم موفق بوده 
است. برای نمونه در چند سال اخیر سوءاستفاده 
و اظــهــارات عــوام فــریــبــانــه او در زمینه مسئله 
فلسطین تأثیری عمیق در جلب نظر شهروندان 
ترک داشته اما عمالً در مسیر تنش زدایی با رژیم 
صهیونیستی گام برداشته است. او تالش کرده در 
داخل ترکیه با ابزار فلسطین برای خود محبوبیت 
بخرد و حتی در سطح جهان اسالم به عنوان رهبر 
مسلمانان به رسمیت شناخته شــود. با وجود 
ایــن اکنون دیگر شهروندان ترکیه اعتمادی به 
سیاست های اردوغان نداشته و برخالف گذشته 
دیگر نسبت به بازی های سیاسی او آگاهی پیدا 
کرده اند. سیاستمداران و شهروندان ترکیه به این 
باور رسیده اند که دیگر اردوغان نمی تواند کشور را 
مدیریت کند. بنابراین به جرئت می توان از رو به 
پایان بودن عمر سیاسی او سخن به میان آورد و در 
آینده نه چندان دور امکان وقوع شورش اجتماعی 
و حتی دخالت ارتش وجود دارد. سناریوی حسنی 
مبارک در مصر بــرای اردوغـــان نیز قابل تکرار و 
محتمل خواهد بــود. سیاست های تندروانه و 
جنگ طلبانه اردوغان نمی تواند در میان مدت و 
بلندمدت بدون عواقب باشد. اکنون جامعه ترکیه 
درزمینه حاکمیت اردوغــان با شکاف و دوقطبی 

بزرگ روبه رو شده است.

علی اف و اردوغان ادعاها درباره کریدور موهوم »زنگه زور« را تکرار کردند

خیالبافی برای سرپوش بر بحران داخلی
یادداشت
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قاب

 تشدید تدابیر امنیتی در وین 
پس از چاقو کشی با چهار زخمی

در  حاشيه

تفنگداران 
بی حال!

نتایج یک نظرسنجی 
داخلی ارتش آمریکا 
نشان داده تنها یک 
نفر از هر هفت نظامی، 
آماده استقرار و 
جنگیدن فوری است، 
اما پنتاگون سعی دارد 
این مسئله را کم اهمیت 
جلوه دهد. از حدود 
5هزار و ۴۰۰ سرباز 
و غیرنظامی ارتش 
پرسیده شد آیا واحد 
آن ها آماده استقرار، 
جنگ و پیروزی در هر 
نقطه از جهان است یا 
خیر که فقط ۱۴درصد 
گفتند بله، فوراً. 
براساس گزارش فارن 
پالیسی، ۱۳ درصد دیگر 
گفتند به زمان بیشتری 
مثالً یک هفته )۳ درصد 
از پاسخ دهندگان( یا 
یک ماه )۴ درصد از 
پاسخ دهندگان( نیاز 
دارند. 

نظامیان در پاکستان هنوز هم 
حرف اول و آخر را می زنند 

ــا مشرف  مــیــراحــمــد رضـ
پاکستان  مسائل  کارشناس 
سرانجام پس از سه هفته منازعه و 
کشمکش میان عمران خان، نخست وزیر و ژنرال 
قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاکستان، گویا 
دود سفید از اسالم آباد بلند شده و غائله ختم به 
خیر شده است. انتصاب رئیس جدید سازمان 
اطالعات نظامی پاکستان موسوم به آی اس آی از 
سوی باجوا و مخالفت عمران خان با این انتصاب 
ــزرگ مــیــان دو بــازوی  مــی رفــت تــا بــه جنجالی بـ
حاکمیت در پاکستان یعنی دولت و ارتش تبدیل 
شود. حساسیت مسئله زمانی بهتر درک می شود 
که بدانیم عمران خان به دلیل به وجود آمدن این 
تنش، سفر برنامه ریزی شده خود به امارات را به 
دلیل آنچه فشردگی برنامه هایش در اسالم آباد 
خواند، لغو کرد. آی اس آی قوی ترین و با نفوذ ترین 
نهاد نظامی این کشور به شمار می آید و رئیس آن 
نیز پس از رئیس ستاد ارتش، قدرتمند ترین فرد 
نظامی کشور محسوب می شود. به همین دلیل 
انتصاب رئیس این سازمان نیز اغلب یک موضوع 
جنجال برانگیز میان سیاستمداران و نظامیان بوده 
اســت. در مــورد اخیر نیز باوجود تصریح قانون 
اساسی پاکستان در مــورد انتصاب رئیس این 
سازمان توسط نخست وزیر البته با مشورت رئیس 
ستاد ارتش، ظاهراً ژنرال باجوا بدون هماهنگی با 
نخست وزیر به برکناری ژنرال فیض حمید، رئیس 
قبلی آی اس آی و جایگزینی ژنرال نادم انجم اقدام 
کرده است. اگر چه دلیل برکناری ژنرال فیض حمید 
ــا رسانه های  بــه شکل دقیقی روشـــن نــشــده ام
پاکستانی به برخی عوامل احتمالی اشاره هایی 
داشته اند. نزدیکی بیش از حد عمران خان و ژنرال 
حمید و قــرار گرفتن نــام وی در میان گزینه های 
جانشینی ژنرال باجوا که سال آینده بازنشسته 
می شود، به عنوان یکی از این دالیل عنوان شده 
است. برخی نیز به اقدامات جنجالی ژنرال حمید 
و به خصوص سفر پر سر و صدای دو ماه قبلش به 
افغانستان اشاره کرده اند که ناخشنودی هایی را 
درون ارتش به وجود آورد. به هر حال، جدا از دالیل 
این برکناری، به نظر می رسد این موضوع آن قدر 
بـــرای عــمــران خــان اهمیت داشــتــه کــه منازعه و 
اختالفش با رئیس ستاد ارتش را علنی سازد. این 
اهمیت نیز از آنجا سرمنشأ می گیرد که ژنــرال 
حمید در فرایند قدرت گیری عمران خان و حمایت 
و پشتیبانی از او در چند سال اخیر نقش حیاتی 
ایفا کرده است؛ هر چند ژنرال حمید در این مسیر 
تنها نبوده و به قول یکی از خبرنگاران پاکستانی، او 
تنها یکی از شخصیت های پروژه ۱۰ ساله ارتش 
برای باال کشیدن عمران خان در صحنه سیاسی 
پاکستان بوده است. حاال با برکناری ژنرال حمید 
این احساس برای عمران خان به وجود آمده که 
نظامیان تمایلی به تداوم حمایت از وی در انتخابات 
بعدی ندارند و شاید هم نگران افزایش اقتدار و نفوذ 
وی در نتیجه انتخاب احتمالی ژنــرال حمید به 
ریاست ستاد ارتش هستند. در واقع این حرکت 
نظامیان پاکستانی و در رأس آن ژنرال باجوا نوعی 
ــادآوری به عمران خان در مــورد این است که در  ی
نهایت قدرت در پاکستان در اختیار آن هاست و این 
نظامیان هستند که در شرایط جابه جایی دولت ها 
و سیاستمداران، حرف نهایی را می زنند. تغییر 
ــاســــت آی اس آی بــــــدون جـــلـــب رضـــایـــت  ــ ری
ــاجــوا به  ــرال ب ــ نــخــســت وزیــر و هــشــدار اخــیــر ژن
عمران خان در مورد مداخله نکردن در امور مرتبط 
با نظامیان گواه آشکاری بر همین مسئله است.      

 پهپادهای ترکیه 
عامل بی ثباتی است

ــــروش پــهــپــاد به  ــه ف ــــت روســی ســخــنــگــوی دول
اوکراین توسط ترکیه را موجب افزایش بی ثباتی 
ــارس،  ــزارش ف در منطقه توصیف کـــرد. بــه گـ
دیمیتری پسکوف گفت: »مــا روابـــط ویــژه و 
خوبی با ترکیه داریم اما در این مورد، متأسفانه 
نگرانی ما موجه اســت؛ تأمین چنین انواعی 
ــرای ارتــش اوکــرایــن، می تواند  از تسلیحات ب
به صــورت بالقوه موجب بی ثباتی وضعیت 

شود«. 

 عقب نشینی سعودی
 از جنوب مأرب

بــرخــی منابع مــیــدانــی از آغـــاز عقب نشینی 
نیروهای وابسته به دولــت »عبدربه منصور 
هادی« رئیس جمهور مستعفی یمن و نیروهای 
ائتالف متجاوز سعودی از جنوب مــأرب خبر 
دادنــد. به گــزارش المیادین، نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن بر منطقه الجوبه در 
جنوب مأرب تسلط پیدا کرده و منطقه جبل 

مراد را تحت محاصره خود درآورده اند. 
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ــا، لهستان  یک مقام عالی دادگستری اروپ
را بــه دلیل نــادیــده گرفتن درخــواســت این 
دیوان برای به تعلیق درآوردن »اتاق انضباطی 
دیــوان عالی« این کشور به پرداخت روزانــه 
 یــک میلیون یـــورو محکوم کـــرد. بــه گــزارش 
دویچه وله، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا 
ECJ( روز چهارشنبه طــی حکمی دولــت  (
ورشو را به پرداخت روزانــه یک میلیون یورو 
تا تعلیق اتاق انضباطی دیوان عالی لهستان 
محکوم کــرد. ایــن دیــوان می گوید لهستان 
حکم اتحادیه اروپا را نیز در زمینه اصالحات 
قضایی در ایــن کشور نادیده گرفته است. 
براساس قوانین قضایی اتحادیه اروپا، قوانین 
این اتحادیه بر قوانین ملی هر کشور عضو این 

نهاد برتری دارد.
نخست  وزیـــر لهستان هفته گــذشــتــه با 
اورســال فون درالیــن، رئیس کمیسیون اروپا 

دچــار درگیری لفظی شد و اتحادیه اروپــا را 
به باج خواهی از ورشو متهم کرد. »ماتئوش 
موراویتسکی« در تهدیدی جــالــب توجه 
گفت در صورت مواجهه کشورش با اقدامات 
ــا، جنگ جهانی سوم  تنبیهی اتحادیه اروپ
بــه راه می افتد. وی در مصاحبه ای کــه روز 
دوشنبه منتشر شــده، تهدید کرد دولتش 
»از حقوق خود با هر سالحی که در دسترس 
باشد دفاع خواهد کرد«. مناسبات لهستان 
و اتحادیه اروپا پس از به قدرت رسیدن حزب 
محافظه کار »قانون و عدالت« در سال ۲۰۱5 
همواره دچــار تنش بــوده و در ماه های اخیر 
به اوج خــود رسیده اســت. دولــت لهستان 
ــا کــرده؛ اما  تهدید به خــروج از اتحادیه اروپ
نظرسنجی ها در این کشور نشان می دهد 
بیشتر لهستانی ها خواستار باقی ماندن 

کشورشان در اتحادیه اروپا هستند.

دیوان دادگستری اروپا، لهستان را روزانه یک میلیون یورو جریمه کرد

سلطه  قوانین یورو  بر ورشو
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 پرتاب ماهواره »سینا-1«  به مدار ایران
»سینا-1 « نام ماهواره ای است که در ۶ آبان 13۸۴ 
پس از پرتاب موشک ماهواره بر کاسموس M 3 ، با 

موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار داده شد. 
سینا-1 به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در شرکت صاایران ساخته شده بود. سنجش از دور، 

دریافت، ذخیره و ارسال داده های مخابراتی دو 
مأموریت ماهواره سینا است.
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رژیم صهيونيستیرژیم صهيونيستیفلسطينفلسطين عراقعراق

پیشنهاد  دبیرکل جهاد اسالمی

آرامش در مقابل آرامش
دبیر کل جنبش جهاد اسالمی با تأکید بر اینکه جنگ و 
مبارزه بــرای دفــاع از آرمــان فلسطین متوقف نخواهد شد، 
گفت: تا وقتی محاصره غزه ادامه دارد، شهرک ها هم روی 
آرامش نخواهند دید. به گزارش فارس، زیاد النخاله با تأکید 
بر اینکه رفع محاصره غزه موضوعی قابل مذاکره و باج گیری 
سیاسی نیست، گفت: محاصره غزه جنایت و جنگی آشکار 
علیه مردم ما در طول زمان است و این جنایت باید به شکلی 
بالعوض و بدون تعهد و امتیازی پایان یابد. النخاله گفت: اگر 
برای پایان محاصره جدی هستیم، باید ثبات در شهرک ها را 

به ثبات در غزه و پایان محاصره علیه آنجا پیوند دهیم.

افشای اطالعات صدها نظامی اسرائیلی

حمله سایبری به تل آویو 
یک روزنامه صهیونیستی از حمله هکری گسترده به این 
رژیــم و افشای فایل هایی خبر داد که شامل مشخصات 
صدها نظامی این ارتش از جمله نام، ایمیل، آدرس منزل و 
شماره تلفن است. به گزارش روزنامه صهیونیستی یدیعوت 
آحارونوت، گروهی که خود را »عصای موسی« نامیده اند، 
فایلی را منتشر کرده که شامل مشخصات کامل نیروهای 
گـــردان رزمــی ارتــش رژیــم صهیونیستی اســت. ایــن گروه 
دوشنبه پیش نیز تصاویری شخصی از »بنی گانتز« وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی منتشر و تهدید کرد وی تحت 

نظر است. 

تحرکات هسته های خفته داعش

حمالت پی در پی  به دیالی
پس از حمله خونین شامگاه سه شنبه عناصر تروریستی 
داعش به شرق عراق، رسانه ها از حمله ای دیگر در استان 
دیالی و کشته شدن هفت نفر خبر دادند. به گزارش فارس، 
تروریست های مسلح به منطقه »نهر االمام« در مجاورت 
روستای »الرشاد« که دو روز پیش شاهد حمله ای خونین 
بود، حمله کردند و در پی آن، بیش از ۲۰ نفر کشته و زخمی 
شدند. در پی حمله دوم، خانواده های ساکن در منطقه، 
محل زندگی خود را ترک کرده اند. منابع عراقی تأکید کردند 
نیروهای امنیتی ارتش و پلیس در روستا مستقر شده اند و 

اوضاع در حال حاضر تحت کنترل است. 


	1
	2
	3
	4
	5 new
	6 new new new
	7 new
	8 new

