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پخش ویژه برنامه های دهه کرامت از ۳۷ شبکه داخلی و بین المللی
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی خبر داد  

 ............ صفحه 4 رواق

7 4 2
گفت وگو با علیرضا قزی، مذّهب و نگارگر با اعالم فدراسیون جهانی وزنه برداری مشخص شد روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:
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وداع رستم و سهراب 
با المپیک

کمرنگ شدن نقش رنگ 
در هنر معاصر

عملکرد دولت من در حوزه سالمت 
از زمان هخامنشیان تاکنون بی نظیر است

سومین مناظره کاندیداها برگزار شد

عیارسنجی برنامه،کارنامه  و منطق نامزدها
 جامعه  بر اســاس نتايج سرشــماری 1390 برای نخســتین بار درصد مهاجرت های شــهر – 
روســتا نســبت به روستا- شهر بیشــتر بوده است. اتفاقی که بسیاری از سیاســت گذاران و 
تصمیم گیران کشــور آرزوی آن را داشــتند، به طوری که ماده 194 قانون برنامه پنجم توســعه 
دولت را مکلف می کند برای بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست گذاری، برنامه ريزی، 
نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان 
و کشــاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روســتايی، عشايری و جامعه شهری، 
تثبیت نسبی جمعیت روستايی و مهاجرت معکوس، سیاست های تشویقی و حمايت های 
الزم را به عمل آورد.  علی قاســمی اردهایی، عضو هیئت علمی دانشــگاه پیام نور به قدس 
می گویــد: پیــش از انقــاب و همچنیــن در طــول دو دهــه نخســت انقــاب اســامی درصد 
مهاجرت های روستا به شهر بیشتر از شهر به روستا بوده است اما از سال های 85 تا 90 برپایه 

 ............ صفحه 6آمار، میزان مهاجرت از روستا به شهر حدود 13 درصد و از شهر...

گفت و گو با پوریا ذوالفقاری 
درباره رقابت جدی شبکه 
نمایش خانگی با هنر هفتم

با پایان کرونا 
چیزی به نام 
سینما نداریم

گزارش قدس از نشست اقتصادی 
مسکن و دولت آینده

 چرا دولت ها 
 از تکلیف خود 

 برای ساخت مسکن 
طفره می روند؟

 ............ صفحه 3 ............ صفحه 5

یـــادداشــت  روز
حسین دلیریان ،کارشناس مسائل دفاعی - امنیتی

خبر ورود ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران متشکل از ناوبندر 
مکران و ناوشــکن بومی ســهند به اقیانوس اطلس و حرکت آن ها به ســمت قاره 
آمریکا آن هم بدون پهلوگیری در بنادر دیگر کشور ها آن قدر مهم بود که به سرعت 

مقامات کاخ سفید در مورد آن موضع گیری...

پیام اقتدار ناوگروه نظامی ایران 
در حیاط خلوت آمریکا

 ............ صفحه 2

  گفت وگوی قدس با کارشناسان 
در خصوص روند مهاجرت معکوس

بهروستابرمیگردیم

 ۳۰ درصد سهام نفت 
را به مردم می دهم 

تاخت و تاز سیاست 
نمی گذارد دولت روی 

رکود متمرکز شود

 یارانه، حقوق زنان 
خانه دار و مسئله 

مسکن ارزان قیمت را 
پیگیری می کنم

آقای روحانی! از دفتر 
خود خارج شوید 

یک سوم مردم از 
مسئولی ناراضی باشند 
آن مسئول برکنار می شود

سپردن حل مشکالت 
به بانیان وضع موجود 
 سپردن درمان ماالریا 

به پشه آنوفل است

 با صندوق رأی 
قهر نکنیم

 اشکنه خوردن 
 و لنگ پوشیدن 

راه حل مشکالت نیست 

 دغدغه مردم 
از دست رفتن 

مرجعیت رسانه ای 
صدا و سیماست

اگر من نبودم شما در 
مناظره چه می گفتید؟

 در دوره من هیچ فیلتری 
انجام نشد و هیچ 

رسانه ای توقیف نشد 

برجام را به عنوان 
قراردادی با ۹ شرط قبول 

داریم  اما شما نمی توانید 
برجام را اجرا کنید

تحریم مبادالت ما را به 
مشکل رسانده است 

آقای روحانی در دوران 
تعامل رئیس جمهور 

خوبی بود

در سال های گذشته 
ترامپ و کاسبان تحریم 

 با هم زیر میز 
برجام زدند 

امروز در کنار حقوق نجومی 
پررویی نجومی داریم

 پایه پولی افزایش
 پیدا کرده که باید آقای 

همتی پاسخگو باشند

 آقای همتی کامنت هایت 
را بستی و جرئت مواجهه 

با مردم نداری، بعد از 
فیلترینگ انتقاد می کنی

برجام سند طلبکاری 
ملت است، نه بدهکاری

ناکارآمدی های خود را 
 گردن تحریم  

می اندازند

می گویند ۲۰۰ کشور 
عضو اف ای تی اف 

هستند، خب ایران هم 
هست

سعید جلیلی:علیرضا زاکانی:عبدالناصر همتی:سید ابراهیم رئیسی:محسن مهرعلیزاده:سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی:محسن رضایی:

 ............ صفحه 2

هم عهدی در مسیر والیت
 گره گشایی از امت

امام علی)علیه السالم(: کسی که به مردم ستم کند، روز قیامت به سبب ستمش، گرفتار و معذب و تهیدست خواهد بود. عیون الحکم، ص324
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 

رضوی 
شرح در صفحه  8
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روزنامـه صبـح ایـران 2

استعفای میرسلیم از هیئت نظارت بر انتخابات شوراها    نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا با صدور نامه ای از عضویت در این هیئت استعفا کرد.
به گزارش ایرنا، سید مصطفی میرسلیم در این نامه نوشت: اینجانب به امید دقت ورزیدن در بررسی صالحیت نامزدها با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیری از تشدید انحرافات در شهرداری ها که تخلفات را 

ابزار سوء استفاده و اجحاف به مردم قرارداده اند،  این بار سنگین را پذیرفتم، ولی به دلیل اعمال نفوذهای متعدد، استعفای خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعالم می کنم.

ــا مــوضــوع  ــاظــره نـــامـــزد هـــا بـ ــن ســومــیــن م
به  گذشته  روز  مـــردم عصر  دغــدغــه هــای 
هر یک  ابتدا  برگزار شد.  متفاوتی  شکل 
از نامزدها در مدت ۷ دقیقه برنامه خود 
ــع دغــدغــه هــای مـــردم را تشریح  بـــرای رف
کردند. مجری در ابتدای مناظره تأکید کرد 
بر اســاس پیمایش هــای مــردمــی، گرانی، 
عدالت، رکود اقتصادی، شفافیت و مقابله 
و  بیکاری  ها،  یارانه  ساماندهی  فساد،  با 
تأمین مسکن از جمله مهم ترین دغدغه 

های مردم هستند. 

 قاضی زاده: آقای روحانی! »
از دفتر خود خارج شوید

امیرحسین قاضی زاده نخستین نامزدی 
بود که به قید قرعه برنامه خود را با ارائه 
درآمدهای  بــودن  نامتوازن  از  نمودارهایی 
دولــت ارائـــه کــرد. وی همچنین از رئیس 
جمهور خواست از دفتر خود خارج شود و 
با نامزد ها از جمله خودش مناظره کند. وی 
افزود: در دولت من اختیارات و بودجه ها 
به فرمانداران داده می شود و اگر یک سوم 
مردمی از مسئوالن محلی ناراضی باشند، 

آن مسئول برکنار می شود. 

رضایی: تاخت و تاز سیاست نمی گذارد »
دولت روی رکود متمرکز شود

محسن رضــایــی نــامــزد بــعــدی بــود کــه با 
اشـــاره بــه پیشرفت هــای ایـــران در زمینه 
دفاعی باوجود مشکالت اقتصادی گفت:  
گوشت، چادر مشکی و ... همه در اختیار 
آقــازاده ها و مافیاها قرار دارد، اما مدیران 
کشور با جنگ زرگــری از پیگیری مسئله 
غافل هستند. وی با اشاره به موضوعاتی 
مانند حجاب، فیلترینگ، مسئله موشک و 
دیگر حواشی گفت: تاخت و تاز سیاست 
اجازه نمی دهد که انرژی دولت روی رکود 
اقتصادی متمرکز شود. ما باید دو جراحی 
بـــزرگ در کــشــور انــجــام دهــیــم. اول باید 
جراحی در درون قدرت انجام شود و دوم 
بازطراحی  ایـــران  اقتصاد  معماری  اینکه 
شود. برنامه دولت ما این است که از همه 
اقوام ایرانی تا اصول گرایان و اصالح طلبان 
دفــاع  در  بسیج  مانند  انــقــالبــی  حرکتی 

مقدس درست کنیم. 
یارانه ۴۵۰ هزار تومانی  با تکرار وعده  وی 
گفت: ما مشکلی در تهیه منابع نداریم. 

اگر دزدی ها کم شود منابع وجود دارد. 

رئیسی: بانک ها از موانع تولیدند»
در ادامه سید  ابراهیم رئیسی تصویری از 
دولت آینده خود ارائه کرد. رئیسی با بیان 
سامانه  و  شفافیت  جامع  سامانه  اینکه 
انتشار داده ها ایجاد می کنم، گفت: من 
در قوه قضائیه ماجرای حساب خاص قوه 
قضائیه را با شفافیت حل کردم. رئیسی 
بانک ها را یکی از موانع تولید دانست و 
گفت: ما اصالح نظام مالیاتی را با ایجاد 

سامانه هوشمند انجام می دهیم. 
وی افزود: در ادارات دولتی باید بسترهای 
فــســادزا حــل شــود. مجوزهایی کــه حال 
شود.  برداشته  باید  گیرد،  می  را  دولــت 
کرد  تأکید  گــرانــی  کنترل  ــاره  دربـ رئیسی 
اعتباری خرید  ارائه کارت  و  ارز  مدیریت 
تواند  پایین جامعه می  بــرای سه دهــک 

مسئله گرانی را حل کند.
علیرضا زاکانی نفر بعدی بود که ام المسائل 
کشور را گرانی دانست. وی با بیان اینکه 
تورم نقطه ای ۵۲ درصد فاجعه ای است که 
روحانی ایجاد کرده است گفت پایه پولی 
هم افزایش پیدا کرده که باید آقای همتی 
پاسخگو باشند. وی وعده داد در سال اول 
دولــت تــورم را به نصف کاهش می دهد. 
ــزود: من سعی کردم  افـ زاکــانــی همچنین 
همیشه در برخورد با فساد با گردن کلفت 
هایی مثل دادستان اسبق و بــرادر رئیس 
جمهور و ... شروع کنم. درباره تمرکززدایی، 
من ۴۵۱ شهرستان را برنامه دار کرده ام. 
در دولـــت مــن ســه دهــک اول بــه ترتیب 
۲۵۰، ۲۰۰ و ۱۵۰ هزار تومان یارانه دریافت 

خواهند کرد.

جلیلی: دغدغه مردم این است که این »
هفت دغدغه چرا حل نمی شود!

بــود. وی تأکید  نامزد بعد، سعید جلیلی 
کرد این هفت محور دغدغه مردم نیست. 
دغدغه مردم این است که چرا این موارد 
حل نمی شود؟! بیش از ۱۰۰ کشور کمتر از 
۵ درصد تورم دارند، اما چرا حل نمی شود. 
مــردم نگرانی دارنــد که پایین نگه داشتن 
تــورم ادامــه دار خواهد بــود! دغدغه مردم 
این است که چرا مسائل دیگری به عنوان 
مسئله اصلی مطرح می شود. وی افزود: 

کار رئیس جمهور این است که هر یک از 
وزارتخانه ها در مسئله تورم یا سالمت چه 

نقشی دارند.
عبدالناصر همتی هم نامزد بعدی بود. وی 
تأکید کــرد: بــدون رشــد اقتصادی حداقل 
۵ درصــدی و بــدون سرمایه گــذاری امکان 
ــدارد. همتی  ــ ــود ن حــل دغــدغــه مـــردم وجـ
به  را  مــا  مــبــادالت  تحریم  اینکه  بیان  بــا 
کشور  یک  گفت: شما  رســانــده،  مشکل 
نشان بدهید که بدون مبادالت بین المللی 
کشور  در  جریانی  باشد.  کــرده  پیشرفت 
می خواهد بدون دنیا زندگی کنیم. هزینه 
ــدام هــای شما را مــردم مــی دهــنــد. یک  اق
کشتی با پرچم ایران نمی توانیم بفرستیم، 
پرسپولیس و استقالل نمی توانند پول خود 
را بگیرند. وی با بیان اینکه کاسبان تحریم 
بــه کشور  میلیارد ضــرر  هــزار  سالی ۳۵۰ 
می زنند، گفت: ترامپ و کاسبان تحریم با 
هم زیر میز برجام زدند. من فکر می کنم 
آقای رئیسی و تندروها اصالً نمی خواهند 

اف ای تی اف حل شود. 

 مهرعلیزاده: دغدغه مردم »
صدا و سیماست

بــود.  بــعــدی  نــامــزد  مهرعلیزاده  محسن 
ایـــجـــاد صــنــدوق  تــولــیــد و  ــزایـــش  افـ وی 
المللی  بین  ــی  زدای و تنش  پایدار  درآمــد 
و ۵ برابر کردن یارانه ها را وعده داد. وی 
چند مسئله دیگر را دغدغه اصلی مردم 
مــردم  اعتماد  رفتن  بین  از  کـــرد؛  عــنــوان 
به دولــت، از بین رفتن مرجعیت صدا و 
سیما را از جمله مشکالت فعلی دانست. 
مهرعلیزاده به کنایه گفت: اشکنه خوردن 
و لــنــگ پــوشــیــدن راه حــل نــیــســت. اگــر 
دادیــم وضعیتمان  نمی  فــراری  را  جوانان 
این نبود.  وی همچنین با اشاره به تجمع 
انتخاباتی رئیسی در خوزستان گفت: اگر 
کرونا خطرناک است چرا آقای رئیسی در 
این شرایط شوآف می کنند و هزاران نفر را 

در جلسه خود جمع می کنند.
 
 قاضی زاده: مشکل درمان ماالریا را »

به خوِد پشه آنوفل نسپارید!
بــرای  دقیقه  نــامــزد ۴  هــر  دوم  بخش  در 
داشــت.  دیگر فرصت  هــای  دیــدگــاه  نقد 
قاضی زاده گفت سپردن حل مشکالت به 
بانیان وضع موجود مثل سپردن حل کرونا 
به ویروس کرونا و سپردن درمان ماالریا به 
پشه آنوفل است. حرف هایی مثل تحریم 
حرف هایی است که هشت سال پیش با 
بیان قوی زده شد. اختیار فوق العاده این 
دولت در مذاکره با آمریکا از بین رفت. وی 
تغییر نسل  راه حل کشور  اینکه  بیان  با 
فامیل هایی  سیاستمداران اســت، گفت: 

رفته و فامیل های جدیدی آمده اند. 

زاکانی: همتی در نامه رسمی خود »
خواستار بنزین 5 هزار تومانی شده بود

زاکانی نامزد بعدی بود. وی با بیان اینکه 
سه  نتوانستن  و  نخواستن  نــدانــســتــن، 
مشکل ماست، گفت: آقای همتی آبان۹۸ 
ــدارد!  ن ــورم  ت در  تأثیری  بنزین  نــرخ  گفت 
زاکانی نامه همتی را منتشر کرد که همتی 
در آن درخواست افزایش قیمت بنزین به 
لیتری ۵ هزار تومان را داشت. وی با بیان 
اینکه دوره شامورتی بازی گذشته، خطاب 
به مهرعلیزاده گفت: در دولت اصالحات 
کشور  به  دالر  میلیارد  ده  چند  کرسنت 
ضرر زده است. ما کسی را از مجلس بیرون 
بیرون مجلس ۸۵ میلیون  در  ولی  کردیم 
تومان حقوق گرفته است، اما مشکل این 
اســت کــه امـــروز در کــنــار حــقــوق نجومی 

پررویی نجومی داریم. 
نقد  در  ادامــــــه  در  رضـــایـــی  مــحــســن 

اقــدام هــای دولت  بــود  همتی گفت: قــرار 
اما  باشد،  ها  تحریم  رفــع  در  شاهکاری 

تحریم بیشتر شد. 
همچنین جلیلی گفت: تحریم قابل انکار 
نیست، اما می خواهند ناکارآمدی های خود 
را گردن تحریم بیندازند. افرادی که حداقل 
فهم از مناسبات جهانی ندارند، تعامالت 

خارجی را در مذاکره با بایدن گره زدند. 
جلیلی با بیان اینکه باید ابزار تحریم را از 
دست دشمن بگیریم، گفت اینکه تحریم 
راه حل  هــا،  داخــلــی  بــگــذاریــم تقصیر  را 
ها  تحریم  در  که  زمانی  آن  نیست. شما 
موفق بودید، وضعیت این شد که تحریم ها 
دو برابر و دالر ۱۰ برابر شد. وی ادامه داد: 
من در تعامالت بانکی ۱۱ طرح دارم که با 
همین شرایط تحریم می توانیم کار کنیم. 

همتی: به اشکاالت آقای زاکانی »
جواب نمی دهم!

همتی نفر بعدی بود که گفت: آقای جلیلی 
خوانی  بیانیه  با  را  کشور  دهــه  یک  شما 
معطل کردید و حتی چین و عراق می گویند 
را  پــول هایتان  نرسد  نتیجه  به  تا مذاکره 
نمی دهیم. دنیا بدون حل مشکل تحریم 
بــا شما کــار نمی کند. وی افـــزود: مــن به 
مطالب آقای زاکانی پاسخ نمی دهم چون 
ایشان پلیس بد هستند. همتی در ادامه 
علیه وزیــر اقتصاد و دفتر رئیس جمهور 
صحبت هایی مطرح کرد و گفت مشکل 

بورس هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد.
همتی در ادامه لیست ۱۱ بدهکار بانکی 
قرائت  اگر خواست  تا  داد  رئیسی  به  را 
بیانیه ای  ــه  ادامــ در  مــهــرعــلــیــزاده  کــنــد. 
دربــــاره مــحــدودیــت هـــای اهـــل ســنــت و 
بود  بعدی  نفر  رئیسی  کــرد.  قــرائــت   .. .
کـــه دربـــــاره تــجــمــع انــتــخــابــاتــی اش در 
رئیسی  داد.  تــوضــیــحــاتــی  خــوزســتــان 
به مسئله  افــرادی که نسبت  به  خطاب 
کرونا حساس هستند، گفت: در عید ۹۹ 
تأکید  کرونایی  های  محدودیت  بر  همه 
ــداد.  ــازه ن کــردنــد، امــا آقـــای روحــانــی اجـ
شما چرا آن زمان حساس نشدید؟ وی 
خطاب  بانکی  بدهکاران  لیست  دربـــاره 
بــه مـــردم گــفــت: بــه آقـــای همتی اطــالع 
بدهید که درباره اسامی بدهکاران بانکی 
قرار  اینکه  بیان  با  رئیسی  کردیم.  اقدام 
مردم حل شود،  برجام مشکالت  با  بود 
گفت: ما برجام را به عنوان قــراردادی با 
شما  اما  می دانیم،  قبول،  مــورد  شرط   ۹
برجام  کنید،  اجــرا  را  برجام  توانید  نمی 
با  بــرای اجــرا دولتی قوی می خواهد که 

جوجه کُشی و صف مرغ نمی شود.
یک  نــامــزد  هــر  از  مناظره  دوم  بخش  در 
سؤال پرسیده شد. قاضی زاده درباره حذف 
واسطه گری توضیحاتی ارائه داد و از برنامه 
خود در بورس دفاع کرد. رئیسی در پاسخ 
به پرسشی دربــاره کرونا به تعارض منافع 
در زمینه سالمت اشــاره کرد. وی پرسید: 
ایــن لیست کــه آقــای همتی رو کــرد، اگر 
وظیفه شان بود چرا تا کنون رونمایی نشده 
و اگر وظیفه شان نبود، چرا اکنون در این 
مناظره آن را رو کردید؟! جلیلی گفت: امکان 
تعامل سازنده با جهان وجود دارد، اما این 
ها نمی توانند. عراق را مثال زدند؛ در عراق 
دولت ما نمی تواند مبادالت را اجرا کند، 
خود بیانیه اف ای تی اف که اشاره کردند، 
می گوید من ۱۶ کار انجام داده شما را قبول 
ندارم. وی افزود: برجام سند طلبکاری ملت 
است، نه بدهکاری ملت ایران که هر روز 
برویم از سرمایه مردم چیزی بدهیم. رضایی 
در ادامه، برنامه هایش در حوزه جوانان را 
تشریح کرد. سپس نوبت به همتی رسید 
که درباره جایگاه زنان توضیحاتی داد. وی از 
رئیسی خواست لیست بدهکاران را اعالم 

کند. همتی از رئیسی خواست که اینترنت 
امن را توضیح دهد. 

زاکانی: اگر مخالف فیلترینگی چرا »
کامنت های زیر توییترت را بستی؟

ــی دربــــاره راهــکــارهــای خنثی شدن  ــان زاک
ــا انــتــقــاد از  تــحــریــم هــا صحبت کـــرد و ب
اظهارات همتی گفت: آقای همتی! درست 
گفتید، آقــای روحانی اقتصاد نمی فهمد 
اگر می فهمید شما را نمی گذاشت رئیس 
آقای  گفت:  همچنین  وی  مــرکــزی!  بانک 
همتی! کامنت های زیر توییترت را بستی و 
جرئت نداری با مردم مواجه شوی آن وقت 

صحبت از انتقاد از فیلترینگ می کنی؟
در بخش بعدی هر نامزد ۳ دقیقه فرصت 
مهرعلیزاده  داشــت.  را  بقیه  دیدگاه  نقد 
دیدگاه جلیلی و رئیسی درباره اف ای تی 
اف را نقد کرد. وی گفت: آقای رئیسی حاال 
که مهربان شدید دستور دهید فیلترینگ 
مناظره،  ادامـــه  در  همتی  شــود.  برداشته 
قاضی زاده، رئیسی و جلیلی را خطاب قرار 
به چالش کشاند.  را  و مواضع آن هــا  داد 
رئیسی که بالفاصله پس از همتی صحبت 
کرد به کنایه گفت: اگر من نبودم شما در 
مناظره چه می گفتید؟ اگر قصد ساخت 
دوقطبی با من دارید با شماها  که دوقطبی 
ساخته نمی شود! شما از مردم ناراحتید 
که به شما اقبال ندارند. رئیسی همچنین 
گفت: از مردمی که پای صندوق نمی آیند، 
از  مـــردم  دهــنــد؟!  نمی  رأی  بپرسید چــرا 

کارنامه شما ناراضی هستند. 
در ادامــه جلیلی خطاب به همتی گفت: 
می گویند ۲۰۰ کشور عضو اف ای تی اف 
هستند، خــب ایـــران هــم هست و برنامه 
اقدام تصویب کرده، شما حتی همین را هم 
نمی دانید! زاکانی هم آخرین نفری بود که در 
این بخش جمع بندی کرد. وی گفت: من در 

دولت ریشه دروغ را خواهم خشکاند.
در دور پایانی رضایی نخستین نامزدی بود 
که جمع بندی کــرد. وی خطاب به مردم 
گفت: یارانه، حقوق زنان خانه دار و مسئله 

مسکن ارزان قیمت را پیگیری می کنم. 

 رئیسی: برنامه بدون کارنامه، »
شعار است!

رئیسی تأکید کرد طرح بنزین مصوبه دولت 
بود و نخستین پاسخگو آقای روحانی است. 
وی با بیان اینکه برنامه بدون کارنامه شعار 
است، ادامه داد: دولت باید همه ظرفیت های 
کشور را به خط کند. قاضی زاده نفر بعدی 
بود که تأکید کرد دولت سالم، دولت جوان 
گام دومی خواهد بود. وی با اشاره به پول و 
پارتی گفت: دولت جوان به جای بند پ بند 
غ را اجرایی می کند و غیرت را در کشور جاری 
می کند. اگر مردم یک جو غیرت در مسئوالن 
ببینند اعتماد می کنند. زاکانی نفر بعدی بود. 
وی خطاب به مردم گفت: بعضی مسئوالن 
سر مردم کاله گذاشتند، پس همه باید علیه 
غارتگران قیام کنیم. مهرعلیزاده نفر بعدی بود 
که متنی را از رو خواند و گفت: یک راه این 
است که با صندوق رأی قهر کنیم و یک راه 
این است که بر این صحنه آرایی خطرناک 

خط بطالن بکشیم. 

همتی: روحانی رئیس جمهور خوبی بود»
همتی هم بیانیه ای قرائت کرد و به دفاع از 
دولت روحانی پرداخت و گفت: آقای روحانی 
رئیس جمهور خوبی بــود. جلیلی آخرین 
نفری بــود که جمع بندی کــرد. وی گفت 
رئیس جمهور نباید کار را به اندک بهانه ای 
در هشت سال  من  کارنامه  کند.  تعطیل 
دولت سایه مشخص است. من مستقل از 
همه جناح های سیاسی و مستقل از همه 

بازی ها آمده ام.

سومین مناظره کاندیداها برگزار شد

عیارسنجی برنامه،کارنامه  و منطق نامزدها

سالم. لطفاً به آقای رئیسی  بگویید ان شــاءهللا فکری هم برای فراموش شدگان س
آموزش و پرورش یعنی سرایدار و خدمتگزار با پایه حقوقی ۳الی۴میلیونی بکند، 

تواین دولت خیلی به ما ظلم شد. ممنون. 9170000307 
آیا وقت آن نرسیده که با هوشیاری و انتخاب صحیح ریشه بیکاری، فقر، اعتیاد، س

طالق، مجردی، فساد و باندبازی را براندازیم و قوانین اسالم را به طور کامل اجرا کنیم 
تا هم خداوند متعال از ما راضی باشد و هم امام زمان از ما خشنود؟ 9150000596

همه دولت ها در طول ۴۲سال قبل قول داده اند که مشکالت جانبازان و ایثارگران را س
حل کنند، ولی... قانون سال ۹۱ مجلس تصویب شد، جانبازان ماده ۳۸ که اجرا نشده 
و بقیه قوانین مجلس که هیچ کدام به طور کامل اجرا نشد. چرا کهنه سربازان در فقر 

و فالکت به سر ببرند و حتی هیچ دولتی از حقشون دفاع نمی کند؟9360000078 
جریمه شدن بعضی از گرانفروشان مرغ و غیره  راه میانبری برای دست در جیب س

مردم کردن توسط دولت است. چون پول گرانی را مردم می دهند و جریمه ها به 
حساب دولت واریز می شود! 9150000742

حقوق های باال ندین و فاصله طبقاتی ایجاد نکنید وانرژی را با دالر ۲۰هزارتومان س
حساب نکنید، مگر طبقه ضعیف با دالر ۲۰هزارتومان درآمد دارد که هر روز در 

تلویزیون بابت قیمت انرژی صحبت می کنید؟9150000810 
اَگه نبود تالش های خالصانه و مستمر و شبانه روزی گروه های جهادی و سپاه س

و قرارگاه خاتم االنبیا و بنیاد برکت و کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و همه 
نهاد های انقالبی در فعالیت های عمرانی و زلزله و سیل و ساخت هزاران خانه 
و تهیه میلیونی بسته های معیشتی در قالب کمک های مؤمنانه و ساخت 
واکسن کرونا بدون کمک دولت! امروز دولت  تدبیر و امید  تا کمر در باتالق 
گرفتار و آقای روحانی این گونه منم! منم! منم! واینکه ما چه وچه وچه کرده ایم 
نمی کرد و در اصل ایشان  ثمره تالش ها و مجاهدت های نهادهای انقالب را 

ناجوانمردانه به نام خود مصادره  کرد. 9150000088 
وقتی این همه منابع و معادن ومواد اولیه داریم و تولیدی که سبب به گردش درآمدن س

صنعت و اشتغال زایی  شود، در کار نیست و فقط  واردات و انبار کردن مد نظر 
صنعت ، نه توسعه ای و نه پیشرفتی حاصل نخواهد شد. 9150000819 

وظیفه همه مسئوالن است که در مسیر ترویج حجاب و مبارزه با بدحجابی کار س
کنند دولت چرا کار فرهنگی برای حجاب را تعطیل کرده؟ ترویج حجاب خواست تمام 

ما مردم به خصوص ما خانم هاست. 9350000438
یادش بخیر آن روزگاری که مسئوالن ما از خبرنگاران واهمه نداشتند. مثل شیر س

دربرابر همه رسانه های داخلی و خارجی می ایستادند و از ارزش های اسالم و انقالب 
دفاع می کردند. کاش یک برنامه مناظره دراختیار خبرنگاران استان ها قرار می گرفت و 

نامزدهای ریاست جمهوری سؤال آن ها را پاسخ می دادند. 9150000032
چرا جناب همتی در مناظره به جای پاسخ به سؤال مجری مناظره ۱۵ خرداد در س

مورد ابر بدهکاران بانکی به جاده خاکی زد؟! همتی و مهرعلیزاده هم مناظره را باختند 
هم اخالق و انسانیت را! 9010000087 

روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

 عملکرد دولت من در حوزه سالمت 
از زمان هخامنشیان تاکنون بی نظیر است

رئیس جمهور گفت: اقدام های دولت 
در حوزه سالمت در تاریخ ایران یعنی 
از زمان هخامنشیان تاکنون بی نظیر 

بوده است.
بــه گـــزارش مــهــر، حسن روحــانــی در 
افــزود:  کرونا،  با  مقابله  جلسه ستاد 
امروز حدود ۱۶ ماه از مواجهه کشور با 
ویروس کرونا می گذرد و ما در حال عبور 
از موج چهارم آن هستیم. البته هنوز 
گوشه هایی باقی مانده است. وی بیان کرد: امروز خودکفا هستیم و حتی شاید 
بتوانیم کیت تشخیص را صادر کنیم. چون به اندازه داخل نیاز خود را تولید می 

کنیم و آزمایشگاه ها به حد کافی فعال هستند.
روحانی ادامه داد: من دچار حیرت هستم از کسانی که در رابطه با کرونا الفاظ 
نادرست و غیردقیق به کار می برند. در اروپا مردم به بیمارستان مراجعه کردند، جا 
نبود و آن ها را در چمن حیاط های بیمارستان ها خواباندند. همه ما این موارد را 
در فیلم ها و فضای مجازی دیده ایم. اگر در کشور ما یک مورد اتفاق افتاده بود، 

رسانه های ضد ایرانی چه می کردند؟

عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم چاپ لندن در سرمقاله س
اخیر خود از انتخابات ریاست جمهوری ایران که جمعه آینده برگزار خواهد شد، به 
عنوان » نقطه آغاز یک رویکرد جدید در منطقه « نام برد که برجسته ترین عنوان 

آن مقابله با طرح های آمریکا و اسرائیل است.
علی الریجانی با انتشار بیانیه ای خطاب به شــورای نگهبان نوشت: »شورای س

نگهبان با توجه به اثبات کذب بودن گزارش های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده 
و خانواده ام در جریان بررسی احراز صالحیت  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، 
همه دالیل عدم احراز صالحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت 
رسمی و عمومی اعالم فرماید«. سخنگوی  شورای نگهبان در واکنش به این توییت 
الریجانی تأکید کرد:  برای اعتراض به عدم احراز صالحیت و انتشار عمومی دالیل 

آن در قانون انتخابات حکمی پیش بینی نشده است.
ستاد انتخابات وزارت کشور در واکنش به رد صالحیت برخی داوطلبان انتخابات س

شوراها در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مدعی شد: »رد صالحیت این افراد، 
مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است«. 

شورای اطالع رسانی دولت در بیانیه ای اختصاص ۸ دقیقه وقت برای پاسخگویی س
به سخنان مطرح شده علیه دولت در مناظرات را نپذیرفت. این بیانیه مدعی است 
در مناظرات حدود ۳۰ مورد از مطالب نادرست، اتهامات، توهین ها و افتراها را احصا 
کرده که کمیسیون تبلیغات از این تعداد تنها در چهار مورد اجازه پاسخگویی به 

صورت ضبط قبلی داده است. 
غالمرضا مصباحی مقدم عضو شورای وحدت از معرفی اسماعیل کوثری به عنوان س

گزینه مورد حمایت این شورا در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در 
حوزه انتخابیه تهران خبر داد.

۵۸ اقتصاددان با انتشار بیانیه ای تأکید کردند آقای رئیسی و دولت جوان و س
انقالبی وی قادر به تغییر وضع موجود هستند.

بر اساس نتایج نظرسنجی جدید ایسپا تمایل به مشارکت قطعی در انتخابات س
در مراکز استان ها ۳۳.۱ درصد، در سایر شهرها ۴۵.۱ درصد و در روستاها ۴۷ درصد 
است. همچنین بر اساس نظرسنجی جدید مجموعه »کیو« رأی رئیسی از ۴۲درصد 

در ۱۷ خرداد به نزدیک ۵۴ درصد در ۲۰ خرداد رسیده است. 

ولکان بوزکر، رئیس دوره ای مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد ایران حق رأی س
خود در مجمع عمومی این سازمان را که به دلیل عدم پرداخت بدهی تعلیق شده 

بود باردیگر بدست آورده است.
سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: محصوالت س

تولیدی سازمان صنایع دفاع، نیروهای مسلح را در حوزه بمب ها و مهمات هوشمند 
بی نیاز خواهد کرد.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفت وگو با شبکه ان.بی.سی نیوز س
درباره گزارش روز جمعه روزنامه واشنگتن پست که در آن ادعا شده بود، 
مسکو قصد دارد یک سیستم ماهواره ای پیشرفته به ایران بفروشد، تأکید 

کرد که این خبر جعلی است.

پیام اقتدار ناوگروه نظامی 
ایران در حیاط خلوت آمریکا

ارتش  دریایی  نیروی  نــاوگــروه  ورود  خبر 
ــران مــتــشــکــل از  ــ جــمــهــوری اســـالمـــی ایـ
ناوبندر مکران و ناوشکن بومی سهند به 
اقیانوس اطلس و حرکت آن ها به سمت 
در  پهلوگیری  بــدون  هم  آن  آمریکا  قــاره 
بنادر دیگر کشور ها آن قدر مهم بود که 
به سرعت مقامات کاخ سفید در مورد آن 
موضع گیری کنند و تهران را به اقدام های 
ــد. نـــاوگـــروه  ــازنـ تــحــریــک آمــیــز مــتــهــم سـ
ــبــهــشــت امــســال از بــنــدرعــبــاس  ۲۰اردی
از طی مسیر طوالنی  حرکت کرد و پس 
زدن  دور  و  نیک  امید  دماغه  از  عبور  و 
آفریقا و با طی کردن نزدیک به ۱۲ هزار 
هم  ــوردی  ــان دری روز   ۳۰ از  پس  کیلومتر 
و  دارد  اطلس حضور  اقیانوس  در  اکنون 
اجــرای طوالنی ترین  بــرای  را  خــود  مسیر 
ــی بــه ســمــت اقــیــانــوس  ــای مــأمــوریــت دری

اطلس شمالی ادامه می دهد.
این اقدام که برای نخستین بار در تاریخ 
کشورمان صورت گرفته از چند بعد مهم 
دلیل  نخستین  ــت.  اسـ بــررســی  قــابــل  و 
و صالبت  اقتدار  پیام  آن صــدور  اهمیت 
نیروی دریایی ایران است. اینکه ناو گروه 
می شود  موفق  اسالمی  جمهوری  ارتــش 
آن  را  دریایی  راهپیمایی  کیلومتر  هــزاران 
کشوری  ساحل  در  پهلوگیری  بــدون  هم 
انجام دهد، بیانگر پیشرفت های صنعت 
دفاعی - نظامی کشورمان است. بسیاری 
از کشورها به انجام مأموریت های دوربرد 
تـــوان پشتیبانی  بــه  ــایــی از آنــجــا کــه  دری
خاصی نیاز دارد، حتی فکر هم نمی کنند، 
جایگاهی  چنین  به  توانسته ایم  ما  ولــی 
برسیم. این پیشرفت ها در حالی حاصل 
می شود که غرب به سرکردگی آمریکا طی 
چند سال اخیر از ارسال قطعاتی که حتی 
گمان کاربرد نظامی در آن وجود داشت، 
به کشورمان جلوگیری می کرد. وقتی این 
دریایی  مانور  ایــن  انجام  یعنی  فاکتورها 
کنار  را  ایــرانــی  بــا وجــود تحریم های ضــد 
اقتدار  هم می گذاریم، چیزی جز نمایش 

جمهوری اسالمی حاصل نمی شود.
ایران  ناوگروه  حضور  اهمیت  دوم  دلیل 
جنبه  از  اطــلــس  اقــیــانــوس  ــای  آب هــ در 
قابل  واشنگتن  و  تهران  میان  درگیری ها 
توجه به نظر می رسد. ایران و آمریکا در 
چند سال اخیر، دوره ای از تنش های گاه 
کــه حتی در  کــرده انــد  را تجربه  بــی گــاه  و 
برخی مواقع به درگیری های غیر مستقیم 
در حالی  اســت.  نظامی هم منجر شــده 
اعــزام  برجاست  پا  همچنان  تنش ها  که 
کاخ  در  که  منطقه ای  به  ایــرانــی  نــاوگــروه 
سفید حساسیت زیادی درباره آن وجود 
جمهوری  قدرتمند  موضع  بیانگر  دارد، 
است.  ملی  منافع  پیشبرد  در  اسالمی 
عدم هراس از تهدیدهای لفظی واشنگتن 
و حضور در حیاط خلوت ایاالت متحده 
بیانگر توان باالی کشورمان است و ثابت 
کرد ایران در مسیر رسیدن به اهداف خود 

هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناسد.
و  آمریکا  لفظی  تهدیدهای  مــورد  در  اما 
اینکه سعی می کند ایران را به تنش زایی 
متهم کند، نکته ای قابل ذکر است. ایاالت 
متحده در حالی در فــراری رو به جلو به 
خود جرئت می دهد حضور ناوگروه ایرانی 
در آب های آزاد را اقدامی تخاصمی نشان 
دهد که سرتاسر خشکی و آب های جهان 
از میلیتاریسم یانکی ها در امان نبوده و 
از چند سال  نیست. کاخ سفیدنشینان 
آمادگی  از  ارتش  دریــای  نیروی  پیش که 
ناوگروه به آب هــای دوردست  اعــزام  برای 
چرا  شدند؛  تــرس  نوعی  دچــار  داد  خبر 
که همان گونه که گفته شد سفر دوربرد 
دریــایــی در ایـــن ســطــح اهــمــیــت زیـــادی 
بــرای  منطقه  ایــن  دیگر  ســوی  از  و  دارد 
برخوردار  زیــادی  اهمیت  از  آمریکایی ها 
اســـت. هــیــچ کــشــور و حــتــی دولــت هــای 
انجام  جرئت  به ندرت  آمریکا  با  دشمن 
نتیجه  در  داشــتــه انــد؛  را  اقــدامــی  چنین 
ایــران گام بزرگی است  اقــدام  از این نظر 
دارد.  بیم  آن  پیامدهای  از  واشنگتن  و 
بسیاری  کشورهای  آمریکا  قاره  در  امروز 
را داریم که زیر فشار و ستم آمریکا قرار 
دارند. کشورهایی مانند ونزوئال و کوبا از 
این دست هستند که جمهوری اسالمی 
اقدام هایی برای هم افزایی با آن ها جهت 
کرده  آغاز  آمریکا  سلطه جویی  با  مقابله 
این  با  ما  بیشتر همکاری  تاکنون  است. 
ــتــصــادی خالصه  ــوزه اق دولـــت هـــا بــه حــ
این  در  ایــران  نظامی  اما حضور  می شد، 
منطقه قوت قلبی برای مردم تحت ستم 
ــی و رســـانـــه ای کــه ایــن  ــ اســـت و بـــار روان
در  را  ملت ها  این  می تواند  دارد،  حضور 

جهت مقابله با استعمار مصمم تر کند.
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تمدید مهلت نام نویسی در سامانه جامع امالک و اسکان کشور  محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: با توجه به پایان یافتن مهلت نام نویسی مردم در سامانه امالک و اسکان کشور که تا ۱۹ خرداد ماه بود، ستاد ملی مقابله با کرونا این مهلت را تا پایان 
شهریور ماه تمدید کرد. به گزارش مهر؛ وی افزود: انتظار داریم مردم در مهلت باقیمانده نسبت به نام نویسی در سامانه جامع امالک و اسکان کشور اقدام  کرده و کمک کنند تا یک بار برای همیشه در تاریخ کشور وزارت راه و شهرسازی بتواند براساس اطالعات و آمار واقعی برنامه ریزی برای تولید و عرضه 

مسکن کند تا از این طریق دیگر شاهد وجود شکاف در وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نباشیم. اسالمی افزود: امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای در خصوص واحدهای مسکونی استیجاری داشتیم که در این مصوبه همان شرایط سال گذشته دوباره تأیید شد.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 زهرا طوسی  مسکن، حق مردم و وظیفه 
دولت در قانون اساسی است. در نشست 
اقتصاد »اقتصادنا و انتخابات« برنامه ها و 
عملکرد دولت های گذشته در حوزه مسکن، 
آسیب شناسی مسائل مسکن در اقتصاد 
آینده  دولت  عملیاتی  برنامه های  ایران، 
برای خانه دار شدن ایرانیان و ظرفیت های 
اقتصاد اسالمی در حل معضالت مسکن 
پژوهشگر  پروین پور،  افشین  دکتر  توسط 
عالی  و عضو سابق شورای  حوزه مسکن 

مسکن کشور ارائه شد. 
افشین پروین پور، پژوهشگر حوزه مسکن 
با اشاره به اینکه اصل 31 قانون اساسی، 
داشتن مسکن متناسب با نیاز حق فرد و 
خانواری است و دولت موظف به رفع این 
نیازمندی به خصوص برای روستانشینان 
و کارگران است، تأکید کرد: براساس قانون 
مــردم  تأمین مسکن  بــه  مــوظــف  ــت  دولـ
است یعنی اینکه تا جایی کار را پیگیری 
کند تا مردم صاحبخانه شوند اما اینکه 
در چه سطوحی دخالت کند اینجا نیاز به 
توضیح دارد. در وهله نخست دولت باید 
وضعیت بــازار مسکن را رصد کند و این 
کار نیازمند ایجاد یک سامانه اطالعاتی در 
بخش مسکن است که تا پس از 40 سال 
چرا  اینکه  و  اســت  نشده  تشکیل  هنوز 
ذی نفعانی  گفت  باید  نیفتاده  اتفاق  این 
وجود داشتند که بخشی در حاکمیت و 
این  از  مانع  حاکمیت  بیرون  در  بخشی 
ایــن شفاف شدن  از  کــار شدند؛ چــرا که 
بخش  در  سکونت  و  مالکیت  وضعیت 
این  دوم  مسکن ضرر می کردند. مشکل 
است که منابع مسکن موجود در کشور 
عادالنه  توزیع نشده یعنی بــازار زمین و 
بی عدالتی،  دچـــار  شــدت  بــه  مــا  مسکن 
منابع  بهینه  عدم تخصیص  و  تبعیض 
واحــد مسکن  آن 3میلیون  مثال  اســت. 
خالی است که احتکار شده؛بنابراین قدم 
دوم  ایجاد سامانه اطالعاتی توزیع بهینه 
منابع مسکن موجود در کشور است. برای 
بازار  در  تقاضای سوداگرانه  باید  کار  این 
تقاضاهای  بخش مسکن  که 70درصــد 
را تشکیل می دهد با ابزارهای مالیاتی از 

بخش مسکن بیرون بروند.

دلیل انحراف دولت ها از  پیام امام »
راحل درباره نهضت خانه سازی 

وی با اشــاره به اینکه در 21 فــروردیــن 58 
امام خمینی)ره( به جهاد خانه سازی اشاره 
می کند و درباره انحراف دولت ها از این پیام 
اســاســی در حــوزه مسکن سخن گفته و 
افزود: در قامت یک کارشناس ششدانگ 
جدیدترین  راحـــل  امـــام  مسکن  اقتصاد 
حـــوزه  در  را  نــظــریــات  پــیــشــرفــتــه تــریــن  و 
قالب  در  مسکن  و  زمین  سیاست گذاری 
پیامشان بیان کرده بودند. در سه خط اول 
دوران  از  مرحله ای  به  اکنون  بودند  گفته 
را  انقالب  باید شکوه  انقالب رسیدیم که 
به مردم بچشانیم، از چه طریق؟ از طریق 
حل کردن مشکل مسکن مــردم. نهضت 
خــانــه دار شــدن مــردم باید اتفاق بیفتد و 
که  می دهند  توضیح  هم  را  آن  مکانیسم 
دولــت باید از زمین های خــودش استفاده 
کند و بابت زمین هم هیچ پولی نگیرد و 

نفرمودند عرضه زمین بلکه گفتند عرضه 
مسکن. دولت  باید  طرح هایی برای تأمین 
مالی این طرح آماده کند و خودم هم یک 
بــاز می کنم و مــردم هم کمک  حسابی را 
کنند تا خانه سازی برای آحاد مردم اتفاق 
بیفتد. یک نکاتی روح این پیام دارد: امام، 
اقتصاد اسالمی را با مسکن شروع کردند، 
هــمــان طــور کــه خیلی از کــشــورهــای دیگر 
کردند؛  شــروع  مسکن  بــا  را  اقتصادشان 
اینجا هــم مــســکــن دار شدن  چـــرا کــه در 
و  اقتصادی  رشــد  هم  و  دارد  موضوعیت 
ایجاد اشتغال و از این طریق اقتصاد سرپا 
می شود. بنابراین نظریات اقتصادی به ما 
می گویند برای از بین بردن فقر مطلق در 
کرد.  شــروع  مسکن  از  باید  اقتصاد  یک 
این ها هوشمندی هایی است که امام در این 

پیام به یادگار گذاشتند.
وی افزود: تا پایان جنگ تقریباً به پیام امام 
توجه شد ولی از زمان دولت آقای هاشمی 

از نیمه دوم که آخوندی وزیر مسکن شدند، 
رویکردها تغییر کرد و کم کم سیاست گذاری 
به سمتی رفت که مسکن به کاالی سرمایه ای 
تبدیل شد. در این مقطع  اصل این بود که 
سوداگران  حتی  و  انبوه سازان  و  سازنده ها 
منافعشان در این بازار تأمین شود نه مردم. 
کم کم شیب این رویکرد بیشتر شد تا دولت 
فعلی اوج این سیاست گذاری ها اتفاق افتاد  
تا  اکنون مسکن کاالی سرمایه ای باشد. فقط 
در یک دوره که  مسکن مهر اجــرا شد ما 
تالش کردیم این فرمایش حضرت امام را در 
قالب نهضت مسکن سازی  راه بیندازیم که 

این سفره را هم جمع کردند.

حل مشکل مسکن در گرو تبدیل آن به »
کاالی مصرفی 

اینکه حل مشکل  بر  تأکید  با  پروین پور  
است  ــن  ای آن  و  دارد  روش  یــک  مسکن 
توسط  بــایــد  کـــالن  در سطح  مسکن  کــه 

سیاست گذاران از کاالی سرمایه ای به کاالی 
مصرفی تبدیل شود، افزود: اگر همین یک 
می توانیم  ما  بشود  اجــرا  سیاستی  گـــزاره 
بگوییم مشکل مسکن را حل کردیم، ولی 
مهم ایــن اســت کــه مــنــافــع  یــک عــده ای 
نمی گذارد این اتفاق بیفتد. در حالت کلی 
پاک دست  دولــت  یــک  نخست  وهله  در 
و با عزم و اراده جدی باید داشته باشیم 
که خودش هم منافعی در این آشفته بازار 
مسکن نداشته باشد و یک اراده سیاسی 
قــوی بــرای حل ایــن مسئله داشته باشد. 
وقتی این مهم رقم بخورد  الزم است برخی 
اقتصادی،  مختصات  براساس  تکنیک ها 
بــرده شود  کــار  بــه  فرهنگی  و  جغرافیایی 
شامل جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه ای 
ورود  می شوند،  انحصار  ایجاد  سبب  که 
دولــت بــرای  تأمین نهاده های تولید مثل 
زمین و تسهیالت که به صــورت گسترده 
در توانایی قدرت حاکمیت است و واگذاری 

ساخت وساز به بخش خصوصی.

 دلیل  کارشکنی برخی مسئوالن »
در مسکن مهر 

وی با بیان اینکه در زمــان اجــرای مسکن 
مهر، پــس از ســال هــای دولـــت هاشمی و 
خاتمی طبقه حاکمیتی خودشان را از مردم 
جدا کرده بودند و فرهنگی حاکم شده بود 
که دغدغه مسکن مردم را نداشت و آمادگی 
اجرای چنین پروژه ای نبود، افزود: در مسکن 
مهر وقتی حرف از زمین رایگان شد بعضی 
مسئوالن  فکر می کردند ارث پدرشان را باید 

مردم تقسیم کنند. مکان یابی 
بعضی پــروژه هــا خــوب نبود 
چون مکان یابی به مسئوالن 
محلی ســپــرده شـــده بـــود و 
مکان های  می رفتند  بعضاً 
انتخاب  را  نــه چــنــدان خــوب 
مــی کــردنــد کــه بــه ایــن پــروژه 
ضربه بزنند و از این اتفاقات 
هم زیاد داشتیم. با این حال 
کامالً   آن  سیاستی  اصـــول 
قابل دفاع است. اکنون هم 
اگر ساخت مسکن به شکل 
گــســتــرده بــخــواهــد صــورت 
بگیرد باز هم با همان روش 
باید انجام شود، البته با از 
بین بـــردن نــقــاط  ضعف و 

تقویت نقاط  قدرت.
وی یادآور شد: همین دولت 
کــه 6ســـال ساخت مسکن 
را معطل کــرده اســت وقتی 

ــر جــدیــد آمـــد بـــاز هــم از همین روش  وزیـ
مسکن مهر برای طرح اقدام ملی استفاده 
کرد. اصول همان است و همه جا هم همین 
روش است، منتها اشکال های  طرح  باید 
برطرف شود. مثالً روی مکان یابی دقت شود. 
در روش جدید استفاده از توسعه گرها که 
شرکت های بزرگی هستند استفاده می شود 
که مثالً  اگر یک مجموعه هزار واحدی در 
کنار شهری ساخته شود ابتدا توسعه گرها 
زیرساخت های الزم  و خدمات رفاهی را به 
آنجا ببرند. وامی هم در قالب تعاونی داده 
نمی شود، چــون در حــوزه مدیریت تقاضا 

و ساخت مسکن کارآمد نبود. ایــن بــار با 
ــرارداد  بسته  ــ ســازنــده هــای صالحیت دار ق
مــی شــود نــه بــه صــورت مرتفع سازی بلکه 

متناسب با بعد و الگوی مصرف خانوار.

خودگردانی شهرداری ها دلیل گران »
شدن زمین در کالنشهرها

وی با تأکید بر اینکه در دوره  دولت هاشمی 
قضیه خودگردانی شهرداری ها سبب شد 
از  و  بیاورند  فروختن شهر  به  روی  آن هــا 
اینجا قیمت زمین شروع به گران شدن کرد، 
افزود:  در بررسی  دیدگاه اسالمی و مکاتب 
اقتصادی دربــاره زمین به این 
مالکیت  کــه  رسیدیم  نتیجه 
در حق حاکمیت است و حق 
واگذار  باید  زمین  بهره برداری 
ــه حــق مــالــکــیــت. در  بــشــود ن
اگر  ما  فــرســوده  بافت  احیای 
زمین را واگذر نکرده بودیم این 
در  نداشتیم.  مشکالت  همه 
انگلستان که مهد بحث های 
مسکن  و  ــن  ــیـ زمـ ــاد  ــتـــصـ اقـ
است آن ها هم به این نتیجه 
زمین  مالکیت  کــه  رســیــدنــد 
اکنون  کنند.  منتقل  نباید  را 
ضرب المثلی  انگلستان  در 
هست که می گوید زمین ملک 
ملکه است و حق بهره بردای 
از هر  بـــایـــد مــنــتــقــل شـــــود. 
بافت  استفاده  ــرای  ب امکانی 
داخــل شهر داریــم قطعاً باید 
فکر  به  بعد  و  استفاده شــود 
شهرهای  و  منفصل  و  پیرامونی  توسعه 
ما معتقدیم شــهــرداری هر  برویم.  جدید 
به  را  مسکن  بـــازار  مدیریت  باید  شهری 
عهده بگیرد و جدا از دولت ملی و همسو 
با سیاست های کالن بــرای توسعه محلی 

خودش برنامه ریزی کند. 
هیئت  به همت  وبینار  این  گفتنی است؛ 
ــدیــشــه ورز اقــتــصــاد و الــگــوی پیشرفت  ان
پــژوهــش حـــوزه علمیه  اســالمــی معاونت 
خراسان و پژوهشکده مطالعات اسالمی و 
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به 

صورت مجازی برگزار شد.

 یکشنبه 23 خرداد ۱400  2 ذی القعده۱442   ۱3 ژوئن 202۱  سال سی و چهارم   شماره ۹550  

 در قامت یک 
کارشناس ششدانگ 
اقتصاد مسکن، امام 
راحل جدیدترین 

و پیشرفته ترین 
نظریات را در حوزه 
سیاست گذاری زمین 

و مسکن در قالب 
پیامشان بیان کرده 

بودند

بـــــــرش

گزارش قدس از نشست اقتصادی مسکن و دولت آینده  

چرا دولت ها از تکلیف خود  
برای ساخت مسکن طفره می روند؟

ف
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بدینوس��یله از س��هامداران ارجمند ش��رکت و یا وکالی آنها دعوت می ش��ود در جلس��ه مجمع 
عموم��ی فوق العاده که س��اعت 11 صب��ح روز پنجش��نبه تاری��خ 1400/04/03 در محل مجتمع                   
آیه ها به آدرس مش��هد، بزرگراه ش��هید کالنتری، حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و تقاطع 

جهاد تشکیل می شود، حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه : 

1. تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام
2. اصالح و تغییر برخی از مواد اساسنامه

ضمن��ًا در اجرای ماده 99 قانون تجارت، آن دس��ته از س��هامدارانی که قصد حضور در جلس��ه 
مذکور را دارند ، الزم است در تاریخ های 1400/04/01 الی 1400/04/02 به دفتر امور سهام 

شرکت مراجعه و کارت ورود به جلسه مجمع عمومی را دریافت نمایند. 
رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مجتمع 
تولیدی و خدماتی سپاد خراسان )سهامی خاص( شماره ثبت  : 5110  مشهد  

شناسه ملی : 10380210402 

دانشگاه والیت ایرانشهر
عموم�ی  مناقص�ه  دارد  نظ�ر  در   
انج�ام  کیف�ی  ارزیاب�ی  ب�ا  ت�وام 
عملیات اجرایی تکمیل دانش�کده 
فن�ی و مهندس�ی دانش�گاه  والی�ت را ب�ه ش�ماره 2000060025000002 را از طری�ق س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد قیمت                                           
مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه مناقصه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس                       
www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/3/17 می باشد. 
1-شرح مختصر موضوع مناقصه : انجام عملیات اجرایی تکمیل  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه والیت 

2-مدت و محل انجام کار : شش ماه شمسی و محل انجام کار ایرانشهر
3-مهلت زمانی دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/26 

4-مهلت زمانی تحویل اسناد تکمیل شده به مناقصه گزار : حداکثر تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 
 1400/04/09

5-زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 1400/4/09 
اطالع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه 
پاکتهای الف : آدرس:اس�تان سیس�تان و بلوچستان – ایرانشهر – کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی – سازمان 

مرکزی دانشگاه والیت – دبیرخانه مرکزی .اطالعات تماس : 37212289 – 054 
هزینه درج اگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد . 

6-پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت پیشنهادی کلیه مفاد مندرج در اسناد را مطالعه نماید . 
روابط عمومی دانشگاه والیت ایرانشهر

ف
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اگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی
 ش��رکت تعاونی روستایی دمبدف در نظر دارد  یک مرحله ای  

ی��ک قطعه زمی��ن ب��ه مت��راژ 200 مترمربع در 
روستای طیس چابهار بفروش برساند لذا جهت 
کس��ب اطالعات بیش��تر به محل دفتر ش��رکت 
واق��ع در بولوار ام��ام خمین��ی )ره( روبه روی 
درمانگاه سیدالشهداء چابهار مراجعه نمایند ، 

تلفن تماس 05435333311  
غالم قادر جلیلی نس��ب -مدیرعامل ش��رکت تعاونی 

روستایی دمبدف 

ف
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اگهی فروش زمین

ف
/1
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بدینوسیله از سهامداران ارجمند شرکت و یا وکالی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت 
8 صبح روز پنجش��نبه تاریخ 1400/04/03 در محل مجتمع آیه ها به آدرس مش��هد، بزرگراه ش��هید کالنتری، 

حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و تقاطع جهاد تشکیل می شود، حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه : 

1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی 99 
2. تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی 99 

3. تعیین پاداش و حق الجلسات اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی
4. انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال

5. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
6. تعیین روزنامه کثیراالنتشار 

7. سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد. 
ضمنًا در اجرای ماده 99 قانون تجارت، آن دسته از سهامدارانی که قصد حضور در جلسه مذکور را دارند ، الزم 
اس��ت در تاریخ های 1400/04/01 الی 1400/04/02 به دفتر امور س��هام شرکت مراجعه و کارت ورود به جلسه 

مجمع عمومی را دریافت نمایند.                                                              رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مجتمع تولیدی و 
خدماتی سپاد خراسان )سهامی خاص( شماره ثبت  : 5110  مشهد

  شناسه ملی : 10380210402

 شرکت س��امان داروی هشتم در نظر 
دارد نس��بت به تامین سرویس ایاب 
و ذهاب پرسنل خود از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید.
دریاف��ت  جه��ت  اس��ت  خواهش��مند 
 samandaroo.com اطالعات به آدرس

مراجعه نمایید.  ف
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40
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 مناقصه عمومی

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات 
مشاوره  ای و پشتیبانی واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به شماره )2000091579000015( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/03/19 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1400/03/25

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1400/04/07
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:10 مورخ 1400/04/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

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

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استانها، در سایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 
پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای خدمات 
مشاوره ای و پشتیبانی واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - نوبت دوم

 

دانشگاه فردوسی مش�هد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 
انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به 
شماره )2000091579000014( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است                                                                                                              
 مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت ش�رکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/03/19 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ 1400/03/25
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1400/04/07

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:10 مورخ 1400/04/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 

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

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س�ایر استانها، در سایت س�امانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 
پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای انجام امور خدماتی ، 
نظافتی و پذیرایی )حجمی( کلیه واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - نوبت دوم

س��ازمان موقوفات آس��تان قدس رض��وی در یزد و کرمان در نظ��ر دارد محصول 
پسته تولیدی سال 99 خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا از متقاضیان 
دع��وت به عمل می آید از تاریخ روز یک ش��نبه 1400/03/23با مراجعه به دفتر 
مرکزی س��ازمان واقع در رفس��نجان میدان قدس دفتر مرکزی س��ازمان و رویت 
نمون��ه و می��زان محصول ، قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا مورخ چهارش��نبه 
1400/03/26بص��ورت مکتوب ارائه نمایند . ضمن��ًا واریز مبلغ 5/000/000/000 
ری��ال به عنوان س��پرده ش��رکت در مزایده به حس��اب ج��اری 2217078000بانک 
تجارت طالقانی رفس��نجان به نام س��ازمان موقوفات آس��تان قدس رضوی یزد و 
کرمان الزامی اس��ت . سازمان در ّرد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است. 

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.
ضمنًا تاریخ برگزاری مزایده پنج شنبه مورخ 1400/03/27 ساعت 10 صبح می باشد 

تلفن های تماس :09133912390-09132925140-34281104-9
 سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد وکرمان

ف
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آگهی مزایده فروش محصول پسته سال 99
 )نوبت ششم(



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  یکشنبه 23 خرداد 1400  2 ذی القعده1442   13 ژوئن 2021  سال سی و چهارم   شماره 9550  

درباره استاد »محمد دلپذیر« از بهترین دهل نوازان خطه جام

هنرمندی که او را کمتر دیده ایم
نخستین بــار چند ســال پیش بود 
را  دلپذیر  استاد محمد  که صــدای 
شنیدم. گــروه »فــردای جــام« که به 
حــق و انــصــاف در حـــوزه موسیقی 
مقامی خوب کار می کند، به دیدار 
استاد رفته و از او دقایقی فیلم ضبط 
کرده بودند. استاد در آن دیدار آواز 
با  هزارگی خوانده بود. یادم هست 
تمام وجــودم آن آواز را بارها و بارها 
گوش دادم. تحریرهای خاص استاد، صدای لنگردار ایشان، سوز و غمی که 
در صدایشان بود، نمی گذاشت بی تفاوت از کنار آن صدا بگذرم. همان روز 
تصمیم گرفتم حتماً به دیدار استاد بروم اما نشد و ماند. در این مدت چند 
باری که به تربت جام سفر کردم تا پای صحبت و صدای استادان موسیقی 
مقامی بنشینم، باز هم قسمت نشد به دیدار استاد بروم تا اینکه روز جمعه 
بخت یارم شد و در سفری که با تعدادی از دوستان برای عرض تسلیت فوت 
دختر استاد حسن سمندری به باخرز رفته بودیم، در برگشت به دیدار استاد 
غالم رسول صوفی در روستای قادرآباد تربت جام رفتیم. ماجرای دیدار با استاد 
محمد دلپذیر را با او مطرح کردیم؛ استاد صوفی با اینکه گرفتار بود اما با 
روی خوش پذیرفت که ما را در این دیدار همراهی کند پس راهی خانه استاد 
شدیم در حالی که عارف صوفی فرزند جوان استاد صوفی هم با ما همراه 
شد. از قادرآباد تا خانه محمد دلپذیر چند دقیقه ای راه بود و در گرمایی که 
انگار همه چیز را بلعیده بود ما نشسته بودیم روبه روی استاد محمد دلپذیر 
با پنکه ای که می چرخید و سعی می کرد کمی از شدت گرمای تربت جام کم 

کند اما نمی توانست. 
پس از دقایقی از استاد خواستم برایمان چیزی بخواند. عارف صوفی که پنجه 
بر سیم های دوتارش زد و دوتارش را برای مقام هزارگی کوک کرد، استاد هم 
با »یار هللا جان« گفتنی آوازش را شروع کرد. برایم جای تعجب بود، فکر 
نمی کردم آن قدر محکم و رسا بتواند بخواند آن هم در دهه 70 زندگی اما او 

خواند و دلم را برد.
پس از هشت دقیقه خواندن، درباره کارهایی که از او ضبط شده پرسیدم 
و متأسفانه جواب استاد این بود که از او آلبومی ضبط نشده است. دلم 
گرفت با خودم فکر کردم هنرمندی در سطح او چرا باید این همه غریب وار 
زندگی کند. حسینعلی مردانشاهی که خود از کاربلدهای حوزه موسیقی 
است از استاد به عنوان بهترین دهل نواز این روزهای خطه جام یاد می کند. او 
می گوید: »او کسی است که دهه 50 برای اجرای موسیقی به کانادا رفته است 
با اینکه دهل نواز بی نظیری است اما در خواندن هم فوق العاده تواناست و این 
برمی گردد به رنگ و جنس صدا که سبب شده است هزارگی را به سبک و 
سیاق  بسیار دلپذیر خودش بخواند. او به نوعی استاد شریف زاده است با 

همان تنهایی ها، فراموش شدگی و کم لطفی هایی که به او شده است«. 
از خــانــه اســتــاد محمد دلپذیر کــه بــیــرون آمـــده بــودیــم ابـــری بـــودم که 
می خواستم ببارم. به خاطر این همه کم لطفی به حوزه موسیقی مقامی 
همه  ایــن  خاطر  به  ماست،  فرهنگ  و  هویت  از  ارزشمندی  بخش  که 
کم لطفی به استادان بزرگ و از جمله محمد دلپذیر که وقتی برود همه 
دریغاگوی او خواهیم بود بدون اینکه امروز که هست قدرش را بدانیم و 

برایش قدمی برداریم.

 ابتکار کتابفروش مشهدی 
در ارائه تسهیالت »بهارانه کتاب« به مهاجران

طرح »بهارانه کتاب« در کتاب فروشی 
»آنجا« در منطقه غرب مشهد برای 
مهاجران بدون نیاز به ارائه کد ملی 

اجرا می شود.
آرش رمضانی، مسئول کتاب فروشی 
طرح های  در  اینکه  بیان  با  »آنجا« 
فــصــلــی، ارائـــــه کـــد مــلــی و شــمــاره 
تلفن همراه ضــروری اســت، گفت: 
عنوان  به  که  »آنجا«  کتاب فروشی 
یک کتاب فروشی محلی در ابعاد بسیار کوچک فعالیت می کند، سعی کرده 
است در این طرح های فصلی، این موضوع تبعیض را از بین ببرد. در این 
کتاب فروشی تخفیف 20 درصدی طرح بهارانه کتاب برای عزیزان مهاجر 
بدون نیاز به ارائه کد ملی در نظر گرفته می شود.مسئول کتاب فروشی »آنجا« 
درخواست کرد: مناسب است دولت نیز برای طرح های آینده برای موضوع کد 

ملی و مهاجران فکری بکند.
 مهاجران که امکان ارائه کد ملی ندارند، متأسفانه امکان استفاده از این طرح 

را ندارند که این به نوعی تبعیض محسوب می شود.
 کتاب فروشی »آنجا« در بولوار دندانپزشکان مشهد واقع شده است.

درنگ

annotation@qudsonline.ir

تأمل

 عباسعلی سپاهی یونسی، شاعر و روزنامه نگار 

حضور پررنگ زنان در نهمین دوساالنه ملی نقاشی ایران  نهمین دوساالنه ملی نقاشی ایران در سه بخش »سراسرنما«، »گفت وگو« و »کیوریتوریال« برگزار خواهد شد. هزار و 433 شرکت کننده در نهمین 
دوساالنه ملی نقاشی ایران، بانوان هنرمند هستند که در مقایسه با 4۷1 نفر از مردان هنرمند در این رویداد، سهم ۷5 درصدی شرکت کنندگان را به خود اختصاص دادند. اعضای هیئت انتخاب این دوره از دوساالنه 
نقاشی عبارت اند از: فرح اصولی، علیرضا آدم بکان، فریدون امیدی، بهزاد حاتم، داریوش حسینی، رزیتا شرف جهان و علی نصیر. نهمین دوساالنه ملی نقاشی ایران در شهریورماه 1400 به مدت یک ماه برگزار خواهد شد. 

 فرزانه غالمی  تذهیب و گل و مرغ از آن دست 
اقبال به آن در  سبک های نگارگری است که 
سال های اخیر و به اذعان استادان و مدرسان 
صاحب نام، افزایش قابل توجهی داشته است.

نوع  ایــن  دلبرانه  ریــزه کــاری هــای  در خصوص 
نگارگری، سبک ها، آموزش و بدون تعارف بازار 
کار و زیر و بم پول درآوردن از این هنر در شرایط 
خاص ایــران با علیرضا قزی؛ مــدرس، نگارگر و 

مذهب خراسانی گفت وگو کردیم.
از سال  را  هنری اش  و  فعالیت حرفه ای  قــزی 
64 در سبزوار با استاد خیرآبادی شروع کرده 
و 30 سال پیش که برای تحصیل در دانشگاه 
عازم تهران شده، به واسطه آشنایی با هنرهای 
سنتی، کار تذهیب و به طور ویژه گل و مرغ را 
از سر گرفته و همچنان به فعالیت و تدریس در 
این حوزه مشغول است. علیرضا قزی از محضر 
استادانی همچون محمدباقر آقامیری )آقامیری 

بزرگ( و ابوالفضل ذابح بهره برده است.

 آقای قزی، از نظر سبک کار و میزان اقبال   
به سبک ها نگارگران امروز حوزه گل و مرغ چه 

سلیقه ای دارند؟
از نظر طراحی و ترکیب بندی، یک عده کامالً با 
نگاه معاصر کار می کنند. عده ای هم بر اساس 
آثــار قدما و مبانی کار می کنند که در سالیان 
اخیر به این بخش بیشتر توجه شده است. 
در واقــع بیشتر هنرمندان دوســت دارنــد آثار 
کالسیک تری خلق کنند. به طور ویژه برگزاری 
دوره هــای متعدد جشنواره تذهیب های قرآنی 
آستان  هنری  آفرینش های  مؤسسه  طــرف  از 
قدس در این نگاه تأثیر زیادی داشته و راه برای 
بسیاری از عالقه مندان باز شده است. همین 
طور جشنواره هایی مانند »البرده« امــارات که 
آثار خلق شده بر اساس سبک و سیاق تیموری 
و صفوی را می پذیرند در اقبال هنرمندان به 

سبک کالسیک تأثیر زیادی داشته است. 

چه فرقی بین آثار کالسیک و معاصر وجود   
دارد و آیا این تفاوت از نگاه مخاطب به آسانی 

قابل تشخیص است؟
این دو سبک بسیار متفاوت هستند و حتی 
از مدتی قابل  فــرد غیرمتخصص پــس  بــرای 
نگاه  نظر  از  سبک  دو  ایـــن  ــت.  اسـ تفکیک 
جزئی و تکنیکی و از جهت طراحی و خاصه 
ترکیب بندی و رنگ گذاری متفاوت هستند. مثالً 

در دوره تیموری و صفوی بیشتر 
تذهیب ها با دو رنگ الجورد و 
طال بوده و این دو رنگ اصلی 
معاصر  ــار  آثـ در  امـــا  هستند 
طرح هایی خلق می شود که طال 
کامالً به حاشیه رفته است و 
در برخی کارها از »خاکستری 
فام دار« استفاده می شود که به 
جهت مفهومی زیاد جایگاهی 
کــه در هنرهای  ــدارد؛ چـــرا  ــ نـ
سنتی ما رنگ و طرح مفهوم 
دارند و نماد و نشانه هستند 
رفته  تحلیل  معاصر  در  ــا  ام
است. گل و مرغ نماد موهبت 
الهی و تجلی لطیف آفریدگار 
گفت وگوی  واقـــع  در  اســـت. 

عاشقانه گل و مرغ به تسبیح حق تشبیه شده 
و گل معشوق است و مرغ، عاشق.

به عنوان یک متخصص، خالق اثر و مدرس،   
بــرای کسب درآمــد از هنری مانند تذهیب و 
گل و مرغ چه سختی هایی پیش رویتان بوده 

و هست؟ 
و سختی ای  رنــج  هیچ  مــن  بگویم  صادقانه   
عاشقانه  چـــون  نــکــشــیــده ام  مسیر  ایـــن  در 
و با اشتیاق و شور این حــوزه را به خصوص 
در تدریس و آمــوزش دنبال کــرده ام. منظورم 
ایــن اســت ســخــتــی ای کــه منجر بــه ندامت 
شده باشد، نکشیده ام وگرنه هر هنرمندی با 
مشکالت مالی، حرفه ای و مشکالت مربوط 
به سفارش آثار درگیر است. هیچ وقت برایم 
را  دیــگــری  راه  کــاش  بگویم  کــه  نیامده  پیش 
می رفتم. اگر به عقب برگردم باز هم همین کار 
را انجام می دهم. من در مدت 30 سال گذشته 
در همه سطوح آمــوزش و پــرورش و دانشگاه 
تدریس کرده ام و امروز هم آموزشگاه شخصی 
دارم. البته بخش بزرگ کارم مجازی است و 
به شاگردانی در داخل و خارج کشور آموزش 
می دهم. شاید تنها مضیقه در زمانی که امثال 
من به این هنر نگاه حرفه ای پیدا کردند، کمبود 
منابع و آموزش ها باشد، آن زمان نه اینترنتی 
بود نه آموزشی فقط یکی دو استاد در تهران 
که  بــود  منبع خیلی محدود  و  کتاب  بودند. 
از ایــن منظر آن هایی که امــروز کــار می کنند 

دستشان بازتر است.

اگـــر بنا بــاشــد یــک هنرمند   
از این نگارگری ها درآمــد داشته 
اوضــاع  و روزگـــار بگذراند،  باشد 

امروز را چطور می بینید؟
همیشگی  و  شــخــصــی  نـــظـــر 
من -کــه همیشه به دوســتــان و 
است  ایــن  گفته ام-  هنرجویان 
هنر  محرکه  موتور  اقتصاد،  که 
از قِبَل  اســت، یعنی همه باید 
ایـــن کـــار امـــــرار مــعــاش کنند. 
ــد بــگــویــم در  ــای ــه ب ــ از ایـــن زاویـ
خیلی  ــاع  ــ اوضـ دور  ســـال هـــای 
بهتر بود چون مجموعه دارها و 
خــارج  و  داخــل  کلکسیونرهای 
کشور در این حوزه ورود بسیار 
خوبی داشتند و آثار را سفارش 
می دادند و می خریدند اما از حدود یک دهه 
پیش با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی این 
حوزه ضعیف شده است. امروزه سفارش های 
که  فاخر  و  شاخص  مجموعه داری،  مـــوزه ای، 
بدون محدودیت ریالی و زمانی هستند و همه 
هنرمندان آن را می پسندند به نزدیک صفر 
رسیده و به ندرت این نوع سفارش ها را دریافت 
نگاه  که  تیراژی  می کنیم. بخش سفارش های 
بازاری تر و توریستی تری دارد و البته با تعداد 
زیــاد اما از جهت کیفی نــازل همچنان وجود 
دارند که زیاد قابل برنامه ریزی و اعتنا نیست. 
از آنجایی که حوزه مورد عالقه من آموزش است 
شاید تعداد آثارم نسبت به همکاران بسیار کم 
باشد که برخی از آن ها را یکی از مجموعه دارهای 

مشهدی مرحوم مهندس عطاریان خریده اند.

ــار فــاخــر کــه حــائــز ارزش    صــرف نظر از آثـ
معنوی باال هستند و به راحتی نمی توان آن ها را 
قیمت گذاری کرد، در کارهای بازاری و تیراژی آیا 

تعرفه خاص قیمتی  رایج است؟
ــود نــــــدارد و  ــ ــعــرفــه خـــاصـــی وجـ ــه. هــیــچ ت ــ ن
اســت. ممکن است قیمت  توافقی  قیمت ها 
یک  از  سانتیمتر   15*10 ابــعــاد  در  کــار  یــک 
مـــواردی  بــاشــد.  ــر  گــران ت هــم  متر  تابلو 3*4 
از جــمــلــه حــجــم ســفــارش و مــیــزان اعــتــبــار 
است.  دخیل  قیمت گذاری  در  هم  هنرمند 

آیا این بدان معنی است که باید بپذیریم هنر   
برای کسی نان و آب نمی شود و مثالً اگر امروز 

جوانی احساس کرد به این هنر عالقه مند است و 
در عین حال قصد دارد نگاه اقتصادی به تذهیب 
و گل و مرغ داشته باشد، به بیراهه خواهد رفت 

چون بازار برای کسب درآمد مهیا نیست؟ 
خیلی از هنرجویان درباره همین مسئله از من 
می پرسند. به باور من نخستین موضوع این 
هنر عالقه مند  به  هنرجو حقیقتاً  که  اســت 
می کنند  فکر  نگاه  یــک  در  خیلی ها  بــاشــد. 
عالقه دارنــد اما در ادامــه متوجه می شوند با 
روحــیــه شــان جــور نیست. بــر همین اســاس 
اقتصادی  نگاه  با  معتقدم بهتر است کسی 
به این حوزه ورود نکند. ما هم خودمان این 
نگاه را نداشتیم و اگر کسی با این نگاه بیاید 
احــتــمــال رســیــدن بــه هـــدف، خیلی ضعیف 
اســت. امـــروز حتی اســتــادان و مشاهیر این 
حوزه هم از این جهت متضرر شده اند. اوضاع 

بازار جوری است که حتی برای آن هایی که کار 
حرفه ای و با عیار باال انجام می دهند هم دیگر 
روزنه امیدی وجود ندارد اما کارهای بازاری و 
سفارش های خرد و جزئی اگر جور شود و کار با 
خالقیت همراه باشد احتماالً اثرگذار است. با 
وجود این آنچه برای من ارزشمند است اینکه 
تعداد عالقه مندان این حوزه به شدت در حال 
افزایش است که این یعنی خیلی ها صرفاً نگاه 
اقتصادی ندارند و به دنبال آرامش هستند که 
این نکته را باید نقطه قوت هنر تذهیب و گل 
و مرغ دانست. البته من معتقدم اگر هنرجو 
عاشقانه به این هنر نگاه کند با همین عشق، 
کیفیت کار به سرعت باال مــی رود و کیفیت 
باال خود به خود، سفارش جذب می کند چون 
باالخره قالب یک هنرشناس و هنردوست به 

چنین هنرمندی گیر می کند.

گفت وگو با علیرضا قزی، مذهّب و نگارگر 

کمرنگ شدن نقش رنگ در هنر معاصر

ــای  ــــت هــ ــای ســ از  ــی  ــکــ ــ ی
مــربــوط بــه شــرکــت گوگل 
ــار جالبی از  بــه تــازگــی آمـ
اینترنتی  جست وجوهای 
مــــربــــوط بــــه رمـــــان هـــــا و 
ــای کــالســیــک  ــ ــاب هـ ــ ــتـ ــ کـ
منتشر کرده که عنوان آن 
را »پربحث ترین کتاب ها« 
معموالً  که  است  گذاشته 
داستان ها  آن هــا  در صــدر 
و رمــان هــای کالسیک قرار 
کتاب های  بین  در  ــد.  ــ دارن

 1984 رمـــان  اینترنت  ــران  کــارب توسط  شــده  جست وجو 
نوشته جرج اورول با بیش از 12 میلیون جست وجو در 
نــام کتاب  صــدر فهرست منتشر شــده قــرار دارد. 1984 
مشهوری از جورج اورول است که در سال 1949 منتشر 
شده  اســت. این کتاب بیانیه سیاسی شاخصی در رده 
در  مــی شــود.  شمرده  )توتالیتر(  تمامیت خواه  نظام های 
فهرست منتشر شده از سوی گوگل داستان ارباب حلقه ها 

نوشته جی.آر.آر. تالکین با بیش از 8میلیون جست وجو در 
رتبه دوم و رمان هملت نوشته ویلیام شکسپیر با 8میلیون 
جست وجوی اینترنتی در رتبه بعدی قرار دارد. کتاب بعدی 
لیست گوگل کشتن مرغ مقلد نوشته هارپر لی با بیش از 
5میلیون جست وجو و کتاب بعدی غرور و تعصب جین 
آستن نویسنده مشهور انگلیسی است. نمایش مکبث 
نوشته شکسپیر نیز در این فهرست قرار دارد. این اثر 

شاعر انگلیسی بر خالف هملت کوتاه ترین تراژدی و یکی 
از محبوب ترین آثار اوست که بنا به اعتقاد بسیاری بین 
سال های 1599 و 1606 میالدی نوشته شده  است.در رده های 
بعدی لیست پربحث ترین و در واقع پرجست وجوترین 
کتاب های اینترنت هابیت نوشته تالکین، رومئو و ژولیت 
نوشته شکسپیر، شدن نوشته میشل اوباما، مجموعه 
داستان های هری پاتر نوشته جی.کی. رولینگ، موبی دیک 
نوشته هرمان ملویل، پنجاه طیف خاکستری نوشته ای.ال. 
جیمز، مانیفست کمونیست نوشته کارل مارکس، ایلیاد 
نوشته هومر، اودیسه نوشته هومر، گتسبی بزرگ نوشته 
اف.اسکات فیتز جرالد، قلعه حیوانات نوشته جورج اورول 

و سرمایه ملت ها نوشته آدام اسمیت قرار دارند.

خواندنی ها

آمار جالبی از جست وجوهای اینترنتی مربوط به رمان های کالسیک 

پربحث ترین کتاب ها کدام اند؟

اقتصاد، موتور محرکه 
هنر است، یعنی همه 
باید از ِقَبل این کار 
امرار معاش کنند.
در سال های دور 

اوضاع خیلی بهتر بود

بـــــــرش

سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
جهت  است  خواهشمند  عزیز 
مشخصات  و  اطالعات  تکمیل 
برای پرداخت سود و سایر  خود 
امور با روابط عمومی این شرکت 
 051-37289563 شماره  به 

تماس حاصل فرمایند .
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن )سهامی عام(

قابل توجه سهامداران محترم 
شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن 

)سهامی عام( شماره ثبت 49862

ف
/1
40
24
83

 1387 م���دل  پ���ارس  پ���ژو  کمپان���ی  س���ند 
ش���ماره پ���اک ای���ران42-526ل22 ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   12487063684 موت���ور 
NAAN21CA28E401007 مفق���ود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
14
02
54
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���فید کمپانی پ���ژو س���واری 206 ب���ه رنگ 
نق���ره ای - متالی���ک مدل 1385 به ش���ماره موتور 
1308504444 و ش���ماره شاس���ی 10870690 ب���ه 
ش���ماره انتظام���ی 32- 783 ص 21 ب���ه مالکی���ت 
مری���م رضائیان مفق���ود گردی���ده و از درجه درجه 

اعتبار ساقط می باشد.        ف
14
02
48
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پ���ژو 405 رنگ بژ-
متالیک مدل1383 شماره پاک ایران12-844ب 
83 شماره موتور 12483157133 شماره شاسی 
83067435 به نام عبدهللا ذبیحی مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
.1
40
24
84

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندمالکیت کمپان���ی موتورس���یکلت ش پ���اک 
رن���گ   1383 م���دل  تهران26پیش���تاز   27949
مش���کی ش موتور80008446ش تن���ه:9239 به 
مالکی���ت غامرضامحم���دی نی���ک ن���ژاد ف: علی 
کدملی0703188607س���اکن شهرس���تان بشرویه 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.                        ف

14
02
47
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب����رگ س����بز و س����ند مالکیت خودروی س����واری پ����ژو 405 
ب����ه رن����گ س����فید روغن����ی ب����ه م����دل 1397 ب����ه ش����ماره 
شاس����ی 117105JK5F.E31NAAM و ب����ه ش����ماره موتور 
5187239B164 و به ش����ماره بدنه 117105JK به ش����ماره 
انتظام����ی 919 ه����� 11- ایران 32 به نام مس����عود حس����نی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.         

ف
14
02
47
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند وبرگ سبز خودرو پراید نقره ای متالیک 
و   s1422288086411 ش���ماره شاس���ی  ب���ه 
ش���ماره موت���ور2984128 ب���ه نام عل���ی اکبر 
ش���جاعی و    ش���ماره پ���اک96 245ص 78 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

ف
14
02
50
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل مدرک تحصیلی کارشناسی رشته زبان و ادبیات 
فارس���ی اینجانب امان هللا رحمتی فرزند درمحمد به 
ش���ماره ملی 3591855138 از دانشگاه آزاد اسامی 
واحد ایرانشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد / ایرانشهر 

,ع
14
01
96
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

)س��هامی  ش��رق  کیفی��ت  سیس��تم  ش��رکت   
خ��اص(  ب��ه ش��ماره ثب��ت 22020 و شناس��ه مل��ی 
10380375035بدینوس��یله از کلیه س��هامداران 
شرکت سیستم کیفیت شرق )سهامی خاص( دعوت 
می ش��ود که در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی که در 
س��اعت 9 صبح مورخ07/04/ 1400روز دوش��نبه در 
مرکز اصلی شرکت استان خراسان رضوی شهرستان 
مش��هد محله وکیل آب��اد کوچه آم��وزش 9) دانش 
آموز10(  بلوار دانش آموز فرهنگ 26 وکیل آباد 27 

پالک 90 طبقه همکف حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه: 

1 _انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2 _انتخاب بازرسین 

3_انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

ف
,1
40
24
77

نظ��ر  در  س��رخس  ش��هرداری 
 3 ح��دود  اج��اره  ب��ه  نس��بت  دارد 
خ��ود  اداری  ازس��اختمان  مترمرب��ع 
را ازطری��ق مزای��ده  اق��دام نمای��د.    
 051_34522554  : تم��اس  تلف��ن 

داخلی : 106 
 www.sh-sarakhs.ir آدرس سایت 

شهردار سرخس

ف
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40
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آگهی مزایده 

ف
/ 1
40
25
22

اداره کل راه آهن خراس��ان در نظر  دارد ش��رح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد ش��رایط واگذار نماید . پیمانکاران واجد ش��رایط جهت 
ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد( به نش��انی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی 
نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد. 

1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره مکان اغذیه،فست فود،کنتاکی و غذای آماده ایستگاه راه آهن مشهد .
3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت 15:30  روز پنجشنبه مورخ  :  1400/03/27 .   

4- ش��ایان ذکراس��ت دریافت اسناد و ارائه پاسخ اس��تعالم ارزیابی صرفا"میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) س��تاد( صورت پذیرد و شرکت کنندگانی در 
صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .

ب��ا  شناس��ه واری��ز:   IR ب��ه ش��ماره حس��اب 710100004001064004005747  ) ی��ک میلی��ون ( ری��ال  : مبل��غ 1.000.000  5- قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نح��وه واری��ز وج��ه 
294064060280500885132319906000 بنام تمرکز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  

6- مزایده از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  
 7-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت پیشنهادات ارائه شده درپاکات"ب" و"ج"  را همراه با پاکت "الف" تا  ساعت 15:30  روز  دوشنبه  مورخ  :  

1400/04/07   - درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند . 
8- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مکلف و متعهد به ارائه فیزیکی پاکت ))الف((  تا  ساعت 15:30  روز  دوشنبه  مورخ  :  1400/04/07  -  به آدرس ذیل می باشند . 

محل  ارائه  پاکت ))الف(( بصورت  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
9- شرکت کنندگان در مزایده  باید از اشخاص حقوقی دارای شرکت معتبردر زمینه فعالیت فوق )اغذیه ، فست فود ،کنتاکی و غذای آماده ( و یا کترینگ های طرف قرارداد با 
شرکتهای مالک قطارهای مسافری باشند. و می بایست جهت شرکت در مزایده  یکی از سه  مجوز زیر را  در پاکت ))ب(( به همراه اسناد مرتبط   درسامانه تدارکات الکترونیکی 
دول��ت ب��ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگ��ذاری  نماین��د . در غیر اینصورت از فرآیند مزایده حذف خواهد گردید و هیچگونه ادعایی از س��وی ش��رکت کنن��ده در مزایده در 
اینخصوص قابل اس��تماع نخواهد بود. الف( داش��تن پروانه کسب از اتحادیه اغذیه و فس��ت فود .ب( داشتن گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی از اداره تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی در کد فعالیت آشپزخانه و رستوران . ج( پروانه فعالیت در زمینه تولید و بسته بندی مواد خوراکی از وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکی .  
تذک��ر مه��م : مجوزه��ای صادره در خصوص بند فوق می بایس��ت صرفًا بنام ش��رکت کننده در مزایده باش��د . در غیر اینصورت پیش��نهاد ارائه ش��ده رد و هیچگونه ادعایی در 

اینخصوص از سوی شرکت کننده در مزایده پذیرفته نخواهد شد .
10- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 

11- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت 11:30  روز  سه شنبه   مورخ  :  1400/04/08   .
12-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ  138.600.000 ) یکصد و سی و هشت  میلیون و ششصد هزار ( ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران ، در صورت واریز نقد شماره حساب  290100004001064006372624  

با شناسه واریز " IR 984280500111111111111111111111 نزد بانک مرکزی اعالم می گردد .
 تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.

13- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 
14- هزینه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  12.040.000  ) دوازده   میلیون و چهل  هزار ( ریال به عهده برنده مزایده است .

 15- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است.   

 ) » آگهی تجدید  مزایده شماره  3-37-1400 « ( نوبت اول

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9550 گیشه اکران »فوتبال« مدعی پیدا کرد! یکشنبه 23 خرداد 1400  2 ذی القعده1442   13 ژوئن 2021  سال سی و چهارم   شماره

 فدراسیون علیه سینماداران
مدیر مجموعه سینمایی »آزادی« 
نمایش  تجربه  بــه  ــاره  اشـ ضمن 
بازی تیم ملی ایران و کامبوج در 
برخی سینماها، از سهم خواهی 
ــال از فـــروش  ــب ــوت فـــدراســـیـــون ف
حاصل از اکران بازی های فوتبال 

خبر داد.
ســجــاد نــــوروزی مــدیــر مجموعه 
سینمایی »آزادی« در گفت وگو با 

مهر ضمن اشاره به تجربه اکران بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل کامبوج 
در این سینما و چند سینمای دیگر با دریافت مجوزهای الزم، دربــاره 
استمرار این رویکرد گفت: هنوز مشخص نیست بتوانیم این حرکت را 
ادامه دهیم؛ چرا که پس از گرفتن مجوز اکران فوتبال در سالن های سینما 
با پیگیری انجمن سینماداران، به تازگی فدراسیون فوتبال در نامه ای به 
اماکن، اعالم کرده است وزارت ارشاد سرخود و بدون مشورت با ما این 
مجوز را صادر کرده است. فدراسیون فوتبال می گوید من حق پخش خودم 
را از اکران فوتبال در سینماها می خواهم و اگر سینماها بخواهند بازی 

فوتبال را روی پرده اکران کنند، باید حق پخش آن را به ما بپردازند!
وی ادامــه داد: اداره اماکن بر مبنای همین نامه، دیگر نمی تواند مجوز 
نمایش بازی های بعدی تیم ملی را به سالن های سینمایی بدهد و به 
تعبیری نمایش بازی ایران و کامبوج به صورت یک استثنا برای ما ممکن 
شد و در این شرایط بــرای روزهــای آینده بعید است سالن های سینما 

باردیگر اجازه اکران فوتبال را پیدا کنند.
سؤال ما این است تلویزیون در تمام این سال ها که بازی های تیم ملی را 
پخش کرده است، آیا حق پخش به فدراسیون فوتبال پرداخت کرده که 

حاال فدراسیون به دنبال گرفتن حق پخش از سالن های سینماست؟

 مهران مدیری: 
جزءبه جزء »دورهمی« جدید کپی است

به گزارش مهر، مهران مدیری در 
نخستین قسمت از فصل جدید 
برنامه »دورهمی« که جمعه شب 
۲۱ خرداد روی آنتن شبکه نسیم 
که  از ساختار مسابقه ای  رفــت، 
اجــرا و کارگردانی آن را بر عهده 
به  واکــنــش  در  و  رونمایی  دارد، 
برخی شائبه ها تأکید کرد جزء به 
جزء این مسابقه کپی شده از یک 

برنامه خارجی است.وی درباره ساختار مسابقه و ابهامات مطرح شده 
درباره کپی بودن آن نیز عنوان کرد: هر برنامه ای مثل تاک شو، مثل مسابقه 
و… یک نمونه اصلی دارد، بقیه کپی اند. یعنی یک کشوری یک اصل 
می سازد بقیه کشورها از آن کپی می کنند. این برنامه هم جزء به جزء آن 
کپی است.مدیری در توضیح بیشتر درباره ساختار کپی مسابقه تأکید 
کرد: سعی کردیم خیلی خوب کپی کنیم، کپی درجه یک داشته باشیم، 

این مهم است و کپی هم باید درجه یک باشد.
حال باید دید آیا مهران مدیری می تواند همچون احسان علیخانی از یک 

قالب کپی شده یک برند موفق خلق کند؟

گفت و گو با پوریا ذوالفقاری درباره رقابت جدی شبکه نمایش خانگی با هنر هفتم

با پایان کرونا، چیزی به نام سینما نداریم

خـــبر

 اکران »قهرمان« اصغر فرهادی در ایران فیلم سینمایی »قهرمان« جدیدترین ساخته اصغر فرهادی که در هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن حضور دارد، پاییز در ایران اکران می شود. به گزارش فارس، 
سعید خانی، مدیرعامل »خانه فیلم« خبر داد قرارداد پخش داخلی »قهرمان« به کارگردانی اصغر فرهادی برای اکران سراسری در ایران با این شرکت امضا شده است و احتماالً در پاییز روی پرده می رود. در فیلم 

»قهرمان« امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی، احسان گودرزی و سارینا فرهادی و جمع دیگری از بازیگران که اغلب چهره های جدید هستند، به ایفای نقش پرداخته اند.

زهره کهندل: تولیدات شبکه نمایش خانگی 
در سال های اخیر به ویژه یک سال و نیم گذشته 
که کرونا، میهمان ناخوانده زندگی مان شده، 
سرعت گرفته است. بسیاری از فیلم هایی که 
در نوبت اکران سینمایی بودند، مجبور شدند 
تن به اکران آنالین بدهند، برخی صاحبان فیلم 
بازگشایی  مــدت  در  کردند،  مقاومت  که  هم 
موقت سالن های سینمایی، فروش های بسیار 
دهم  یــک  کــه  داشتند  ناچیزی  گــاه  و  پایین 
سرمایه فیلمشان هم نمی شد. در چند ماهی 
به  بودند  نشینی  خانه  به  مجبور  مــردم  که 
تماشای فیلم و سریال در خانه هایشان عادت 
کردند و این اتفاق سبب رونق گرفتن تولیدات 
شبکه نمایش خانگی همچون سریال ها، تاک 
به  شــد؛  سیتکام ها  و  شوها  رئالیتی  شوها، 
آثــار سینمایی  فیلمسازان  از  طوری که برخی 
همچون محمد کارت و محمدحسین مهدویان 
هم وارد عرصه سریال سازی شدند تا از این 
قافله عقب نمانند، اما آنچه موجب اعتراض 
مخاطبان شــده، کیفیت پایین برخی از این 
تولیدات است که بدون توجه به نیاز و خواست 
تماشاچی ساخته می شود. به باور یک منتقد 
سینمایی، توقف تولید به دلیل نبود استقبال 
مخاطب به نوعی رفتار حرفه ای در تولیدات 
نمایش خانگی به شمار می رود؛ زیرا حیات یک 
پلتفرم به رضایت مخاطبان و خرید اشتراک 
از سوی آن ها وابسته است و اگر بودجه این 
تولیدات از منبع درست و سالمی باشد، باید 
پایبند به قاعده عرضه و تقاضا باشند. پوریا 
ذوالفقاری در این باره به خبرنگار ما می گوید: 
شبکه نمایش خانگی در نبود رقیب سینما، 
فرصت خوبی برای عرض اندام پیدا کرد، اما 
کیفیت پایین آثار تولیدی این عرصه موجب 

شکست آن در نبود رقیب شده است.
این منتقد سینمایی اضافه می کند: بسیاری 
می گویند سرصحنه،  عــوامــل  و  بــازیــگــران  از 
اصالً  و  می شود  نوشته  سریال  دیالوگ های 
فیلم نامه ای وجــود نـــدارد. تهیه کننده یکی 
خانگی  نمایش  شبکه  سریال های  همین  از 
نمی دانم سریالم چند قسمت است!  گفته 
قراردادهایشان،  نظام  در  می دهد  نشان  این 
ایرادهای جدی وجود دارد و گفته می شود که 
به تهیه کننده هم دستمزد می دهند و او هم 

در جایگاه یک حقوق بگیر است. 

عامل  چند  به نظرم  می کند:  خاطرنشان  وی 
پــول هــای  یکی  زد،  زمــیــن  را  ــران  ــ ای سینمای 
بی حساب و کتاب مشکوک بود که احساس 
نیاز به برگرداندن سرمایه نمی کردند. دیگری 
ذائقه  و  سلیقه  به  توجه  بــدون  تولید  تراکم 
بــود و در ســال هــای اخیر، فیلم ها  مخاطب 

فروش بسیار پایینی داشتند.

 ورود پول های مشکوک »
به تولیدات شبکه نمایش خانگی

ذوالفقاری معتقد است: کرونا به داد سینمای 
ایــران رسید و همه شکست سینما را به نام 
موجب  که  دیگری  مــورد  کــردنــد.  تمام  کرونا 
سقوط سینما شد، سلبریتی محوری افراطی 
در تولید فیلم های سینمایی بود. عین این سه 
عامل در سریال ها و تولیدات شبکه نمایش 
که  همان طور  می تواند  و  دارد  وجــود  خانگی 
نمایش  شبکه  تولیدات  زد،  زمین  را  سینما 

خانگی را زمین بزند. 
او با بیان اینکه اساساً سریال ها و تولیدات 

ــایـــش خـــانـــگـــی،  ــمـ شـــبـــکـــه نـ
بـــه مخاطب  نــیــاز  احـــســـاس 
نــدارنــد؛ چــون ســرمــایــه تولید 
آن ها از محل پول های نامعلوم 
ــردان تــأمــیــن مــی شــود  ــرگـ و سـ
ــرای بــازگــشــت ســرمــایــه،  ــ و بـ
می گوید:  نـــدارنـــد،  دلــواپــســی 
تـــمـــام قــســمــت هــای بــرنــامــه 
ــده،  ــیــد شـ ــول ــق« ت ــیـ ــم رفـ ــ »ه
دستمزدش  حسینی  شهاب 
پخش  بـــرای  االن  و  گرفته  را 
دوستانی  می شود.  بــارگــذاری 
که در تولید برنامه های شبکه 
را  خــودشــان  خانگی  نمایش 
نتفلیکس  مثل  شبکه ای  بــا 
شکل  در  می کنند،  مقایسه 

درســت باید چند قسمت به عنوان پایلوت 
تولید کنند و بعد از پخش، بازخورد مردمی 
بگیرند و براساس آن بازخوردها، ایرادهایشان 

را برطرف کنند. 

ادامـــه  سینمایی  منتقد  ایـــن 
می دهد: با وجود اینکه بیشتر 
ــازخــوردهــا نسبت  نــظــرات و ب
بــه ســریــال »مـــردم معمولی« 
رامبد جوان منفی است، ولی 
دارد،  ادامــــه  هــنــوز  آن  تــولــیــد 
حتی صحبت از دستمزدهای 
ماهانه 400، 500 میلیون تومان 
بازیگران  از  بــرای عده خاصی 
ــال مــی شــود! وقتی  ایـــن ســری
چنین سریالی، بیننده ندارد، 
چطور تولید می شود و چنین 
ــرداخــت  پ را  دســتــمــزدهــایــی 
مــی کــنــد.  ضــمــن ایــنــکــه ایــن 
دستمزدهای باال فقط به چند 
چهره خاص داده می شود. من 
با تعداد زیادی از عوامل تولید این سریال ها 
صحبت کردم، متأسفانه عوامل پشت صحنه، 
دستمزد باالیی نمی گیرند و با خوش قولی هم 

به آن ها پول نمی دهند. 

 پایان سینمای ایران »
با رشد سریال های شبکه نمایش خانگی

برنامه ها  این  در  اینکه معموالً  با  ذوالفقاری 
و  می گیرند  بــاال  دستمزدهای  هــا  سلبریتی 
نیست،  مهم  بــرایــشــان  مطلقاً  هــم  کیفیت 
می کنند  تــصــور  آن هـــا  می کند:  خاطرنشان 
آن  دیـــدن  بــا  مخاطب  کــه  ویترینی هستند 
ویترین، اشتراک می خرد، ولی ویترین هم نیاز 
به تنوع دارد، در حالی که جمع محدود 30-40 
نفری از بازیگران را در این ویترین داریم که در 

اکثر فیلم ها و سریال ها حضور دارند.
او می گوید: به نظرم اگر بحران کرونا تمام شود و 
اکران های سینمایی رونق بگیرد، به نسل تازه ای 
از بازیگران نیاز داریم؛ چون دیگر مخاطب برای 
را در  به دفعات آن هــا  بازیگرانی که  تماشای 
سریال های شبکه نمایش خانگی دیده است، 
به سینما نمی رود. به باور وی، رشد سریال های 
رقم  را  ــران  ای پایان سینمای  نمایش خانگی، 
می زند و دیگر نام معتبری در سینما نمی ماند. 
ذوالفقاری ادامه می دهد: نکته عجیب اینکه 
تولید  بــه  سینمایی  فیلم های  کــارگــردان هــای 
سریال در شبکه نمایش خانگی روی آورده اند، 
در حالی که مدیوم فیلم و سریال با هم متفاوت 
است. چطور می توان بودجه چند میلیاردی 
برای ساخت سریال را در اختیار فیلم سازی قرار 
داد که سابقه ساخت یک فیلم موفق داستانی 
داشته، اما سابقه تولید سریال نداشته است، 

فقط روی اسامی مانور می دهند.
او با تأکید بر ورود نسل تازه بازیگران به عرصه 
سینمای ایران خاطرنشان می کند: در هیچ جای 
دنیا، دایره بازیگران این قدر محدود نیست، ولی 
در اینجا هنوز از امین حیایی 50 ساله برای 
نقش یک جوان 30 ساله استفاده می شود. 
ستاره های سینمای هیچ کجای جهان این قدر 
پیر نیستند، اما در اینجا درها را بسته اند و 
از کارگردان ها و  درنهایت یک جمع 50 نفره 
بازیگرهای تکراری، از سفره ای که پهن شده، 
متنعم می شوند کــه بــه ضــرر خــودشــان هم 
است؛ چون احساس رقابت نمی کنند و هرچه 
می خواهند، می سازند. این منتقد سینما یادآور 
می شود: اگر سیاست های غلط سینمایی در 
دولت بعدی هم ادامه یابد، پس از پایان بحران 
کرونا، چیزی به نام سینما نداریم؛ چون مردم 

برای تماشای فیلم به سالن سینما نمی روند. 

اگر سیاست های غلط 
سینمایی در دولت 

بعدی هم ادامه یابد، 
پس از پایان بحران 
کرونا، چیزی به نام 

سینما نداریم

بـــــــرش

آقای حمید مش����تاقی عباس پ����ور خود را معرفی 
کنید؟ 

م����ن حمید مش����تاقی عباس پور متولد مش����هد 
ارش����د  کارشناس����ی  م����درک  دارای  مق����دس 
حس����ابداری و در ح����ال ادام����ه دادن در مقط����ع 
دکتری حسابداری هس����تم. بنده عض�و باشگاه 
»پژوهش����گران ج�����وان و نخبگان ایران« و عضو 
ات�اق ب�ازرگ�انی و نویس����نده چن����د کتاب و مقاله 
دانش����گاهی در رش����ته حس����ابداری و مدیری����ت 
مالی و اقتصادی هستم. حدود 20 سال سابقه 
اجرایی و مدیریتی و کارآفرینی در شرکت های 
دولتی و خصوصی از مهم ترین سوابق تحصیلی 
و کاری من می باشد. در حال حاضر هم افتخار 
دارم که در شورای شهر مشهد نامزد شدم تا به 

مردم شهر مشهد خدمت کنم.

چه شد که تصمیم گرفتید نامزد شورای  شهر شوید؟
ش����وراها در مدیریت ش����هری نقش مهم����ی دارند. 
ش����ورای اسالمی شهر و روس����تا از جمله نهادهای 
موثر در فرآیند انتقال قدرت به مردم و مش����ارکت 
آحاد مردم جامعه در تصمیم گیری ها هستند، به 
عبارتی ش����وراها نماد مردم ساالری و یک فعالیت 
قابل تحسین جمعی می باشد و باعث شکوفایی 
اس����تعداها و نش����اط در جامعه می شودایجاد این 
چنین باور و عقیده در جامعه ،  هر نوع بی میلی و 
انزوا طلبی را از بین برده و تحرک و نشاط را در میان 

مردم ایجاد می كند و آنها را افزایش می دهد .

جایگاه ش����ورای شهردرمدیریت ش����هری راچگونه 
می بینید و اثرات آن بر زندگی مردم چیست؟

1 -   دریافت رأی مفید و معقول 
2 -   فراهم ساختن رضایت و احساس مسئولیت 

و  پذیرش همگانی
3 -  تأمین همکاری و مشارکت عمومی 

4 -  جلوگیری از انحراف و استبداد و فساد مالی
5 -  رهایی از مالمت و پشیمانی     

6 -  ایجاد تحرک و شکوفایی استعداد ها و نشاط

آیا با وظایف و اختیارات ش����ورای ش����هر آش����نایی 
دارید؟ مهم ترین وظایف ش����ورای شهر را در چه 

مواردی خالصه می کنید؟ 
وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر در قانون 
اساس����ی و قوانین عادی ما فهرست شده اند که 
اگ����ر من بخواهم مهم ترین آنه����ا را ذکر کنم، به 
انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، نظارت بر  
اجرای مصوبات ش����ورا و نظارت بر خدمات دهی
 ش����هرداری ب����ه م����ردم اش����اره می کن����م. انتخاب 
ش����هردار از جمله وظایف مهم شوراست که برای 
مدت چهار سال صورت می گیرد. به این صورت 
که انتصاب ش����هرداران در شهر هایی با جمعیت 
بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان ها بنا به 
پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور است ولی 
در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم 

استاندار صورت می گیرد. تصویب آیین نامه ها،
 تصویب بودجه ش����هرداری، تصوی����ب نامگذاری 
معاب����ر، میادین، خیابان ه����ا، کوچه ها، تصویب 
ن����رخ کرایه وس����ایل نقلیه درون ش����هری، نظارت 
بر حس����ن اجرای مصوبات ش����ورا ها و طرح های 
مصوب در امور ش����هرداری و س����ایر سازمان های 
خدماتی از دیگر وظایف مهم شورای شهر هستند. 

هوی����ت اصل����ی ش����هر مش����هد را در چ����ه عنصری                    
می دانید؟ 

طبع����اً امام رضا )ع( عنصر هویتی ش����هر مش����هد 
اس����ت که این ش����هر را به پایتخت معنوی جهان 
اسالم تبدیل کرده است. البته ما در شهر مشهد 
ب����زرگان زی����ادی ه����م داریم که به لح����اظ تاریخی 
ب����رای ما جایگاه واالی����ی دارند که به عنوان نمونه                  
می توانم به حکیم ابوالقاسم فردوسی و مرحوم 
حاجی حسین ملک و شعرایی چون بهار و اخوان 

ثالث اشاره کنم. 

از کمیس����یون های شورایی ش����هر اطالع دارید و 
کدام کمیسیون را برای حضور انتخاب کرده اید؟ 
با توجه به تحصیالت من در رش����ته حس����ابداری 
دوس����ت دارم درکمیس����یون اقتصادی ، س����رمایه 
گ����ذاری و مش����ارکت ، برنام����ه ، بودج����ه ، فناوری 

اطالعات و منابع انسانی فعالیت داشته باشم .
 

در مشهد مشکالت زیادی وجود دارد. اگر بخواهید 
چند مورد از این مشکالت را که برای حل آن آمده اید،
 ن����ام ببری����د ب����ه چه م����واردی اش����اره م����ی کنید؟ 
ضعف مسکن شهری"، " مهاجرت و حاشیه نشینی 
، معضل رش����د بخش غیر متشکل و غیر رسمی 
اقتص����ادی ، ضعف س����رمایه اجتماع����ی ، ضعف 
طراحی برنامه ریزی و مدیریت شهری ،  ناکارآمدی 
نظام حقوقی و نقص در توس����عه پایدار شهری ، 
نبود راهبرد برای توسعه شهر از جمله چالش هایی 
هستند که در تمام شهر های ایران وجود دارند . 

ناهماهنگی مدیریت شهری 

 نامطلوب بودن نظام درآمد و هزینه شهری 
 عدم انسجام و یکپارچگی در برنامه ریزی 

 کمبود ناوگان حمل و نقل شهری و پیراشهری 
 آلودگی محیط زیست

آی����ا ش����ما راه����کاری برای ح����ل این مش����کالت و 
معضالت دارید؟ 

ب����ه نظر م����ن راه حل این معضالت و مش����کالت 
ب����ه تعیین نقش و وظایف دولت مردان ش����هرها 
و مردم ش����هر، ایجاد نه����اد برنامه ریزی ش����هری، 
توجه به مدیری����ت یکپارچه، تهیه و تدوین طرح 
راهبردی ش����هر، تقویت دموکراس����ی و مش����ارکت 
اثر بخش مس����ئولین و م����ردم، افزای����ش نظارت 
اثر گذار، داش����تن بدنه کارشناسی قوی، افزایش 
منابع مالی، کاهش انتظارات مردم و آشنا کردن 
اعضای شورا به قوانین را مهم ترین راهکار برای 

پیشروی این نهاد مردمی می توانم اشاره کنم. 

راهكاره��ای شما برای درآمد های شهری چیست؟ 
بازنگ��رى در قانون ش��هردارى 

تعری����ف پروژه ه����ای درآم����دزا در ابع��اد مختل��ف 
صنعت��ی ، خدمات��ى و غیره

استفاده از پتانسیل های شهر ها و  مردمی
اصالح س��اختار درآمدی ش��هرداری ها

بهبود سیس��تم مدیریت و برنامه ریزی ش��هری
توس��عه آموزش های درون س��ازمان ها شهری و 

آموزش های مردمی 
توس������عه توریس����م و گردش����گرى با اس����تفاده از 

تبلیغات موثر و امکانات مدرن 
س��رمایه گذاری در ایجاد تأسیسات و مکان های 

تفریحی به تناسب ظرفیت و توزیع عادالنه 
ط����رح ایجاد واحده����ای تجاری در کلیه ش����هر به 

تناسب ظرفیت و توزیع عادالنه 
ایجاد پارک های علمی و فناوری و هوشمند سازی 

شهرها و استفاده از نخبگان و جوانان با تقوی 
ایج�اد مراكز چند منظوره آموزش������ی ، ورزش������ی ، 
هن��ری و فرهنگی هم ب�اعث افزایش درآمد شهر 

می ش����ود و از س��وی دیگر، زمینه تأمین خدمات و 
زیرس��اخت های توس��عه پایدار ش��هرها را فراهم کند . 

برنامه و اهدافی که برای حضور در ش����ورا طراحی 
کردید را بطور خالصه بیان کنید؟ 

ما از جایی که هستیم شروع می کنیم  .
از آنچه که داریم استفاده می کنیم . 

کاری که می توانیم را به درستی و قاطع انجام می 
دهیم  . مش����کالت را نم����ی توانیم  با همان طرز 
فکری ک����ه آنها را بوجود آورده ایم حل کنیم باید 
ط����رز فکرمان را  تغییر دهی����م تا زندگی ما تغییر 
کن����د . بزرگ تری����ن خطر هنگام ب����ه وجود آمدن 
تغییرات ، خود تغییرات نیستند بلكه عمل كردن 
با منطق دیروز است . شوراها باید یک باز نگری 
شوند باید نقاط قوت و ضعف های آن ها دوباره 
بررسی و آنالیز شود فرصت های پیش روی شورا 
را  به دقت شناسایی و مدیریت کنیم و همچنین 
تهدیدهای احتمالی را به  شیوه موثری مدیریت 

خواهیم کرد . 

در گرایش های سیاسی موجود خود را نزدیک به 
کدام جریان می دانید؟ 

بهترین ائتالف و حزب، اتحاد و همبستگی مردمی 
است که همه مردم گرایش به آن دارند، من هم 
عضوی از مردم هستم لذا به صورت مستقل به 

انتخابات آمده ام.  

در پایان اگر نکته و نظر خاصی دارید بفرمایید؟ 
من از مردم شریف ایران تقاضا دارم در انتخابات 
ریاس����ت جمه����وری و ش����ورا ها حض����ور اگاهانه ، 

صادقانه و مسئوالنه داشته باشند .
یادمان باشد که هیچ کس بدون رضایت ما نمی 
تواند تحقیرمان کند پس اصلح را انتخاب کنیم.

زندگ����ی های م����ا روزی به پایان می رس����ند که در 
مورد چیزهایی که اهمیت دارند س����کوت کنیم ، 
پس وظیفه همه ما این است که استاد انتخاب 
درست و تغییر باشیم نه فدایی انتخابی نادرست

رپرتاژ آگهیگفت وگو با کاندیدای ششمین دوره  انتخابات شورای اسالمی شهر مشهد

حمید مشتاقی عباس پور  نامزد انتخابات شورای  اسالمی شهر مشهد

نباید در مشهد کارخانه ای با 300 نفر نیرو
 معطل یک مجوز بماند

1401934/س

ک���رده  تحصی���ل  مش���تاقی  حمی���د 
حس���ابداری و از نخبگان و پژوهشگران 
مشهدی است که می خواهد در صورت 
خواست مردم مشهد، در حوزه اقتصاد 
به ش���هر مش���هد کمک کند. او در گفت 
و گو با ما از نقش بس���یار مهم ش���ورای 
ش���هر م���ی گوی���د، برخ���ی آس���یب های 
مدیریت ش���هری فعلی را نقد می کند و                                                                         
برنام���ه هایش ب���رای بعضی مش���کالت 
م���ی  تبیی���ن  را  مش���هد  ش���هر  فعل���ی 
کن���د. گف���ت و گ���وی م���ا ب���ا او را از نظر                            

می گذرانید. 
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نگرانی از تأخیر در تزریق دُز دوم واکسن

اگر واکسن نرسد...
با اینکه تا امروز بیش از 4 میلیون 
تزریق  را  کرونا  واکسن  اول  دز  نفر 
کــرده انــد امــا تنها ۶۱۹ هــزار نفر از 
ــه دریــافــت دز دوم  آن هـــا مــوفــق ب
ــه ایــن  ــوع بـ ــوضـ ــن مـ ــ ــد. ای ــ ــده ان شــ
معناست که بیش از ۳/۵ میلیون 
ــی بین  نــفــر حـــاال در فــاصــلــه زمــان
ســؤال  دارنــــد؛  ــرار  قـ دوم  و  اول  دز 
مشترک همه آن ها هم احتماالً این 
است که فاصله زمانی استاندارد بین تزریق دو دز چند روز است و مهم تر 

اینکه اگر این زمان بیشتر شود آیا تأثیر دز اول از بین می رود؟ 
مینو محرز، متخصص بیماری های عفونی گفته بود اگر واکسن نرسد و 
دز دوم به زودی تهیه نشود، احتماالً افراد دوباره باید روند واکسیناسیون 

را از ابتدا شروع کنند! 
اما کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو معتقد است نباید 
این فاصله زمانی تعیین شده در واقع بهترین فاصله  نگران بود، چراکه 
نیست و حداقل فاصله است؛ به طوری که می توان تا سه ماه هم بین تزریق 

دو دز برخی واکسن ها فاصله گذاشت.
 اما علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران معتقد است این مسئله 
را که اگر فاصله ای میان دز اول و دوم ایجاد شود اثربخشی واکسن از بین 

می رود، نباید به عنوان یک قانون کلی مدنظر قرار دهیم.
دیروز اما مسعود مردانی، عضو علمی ستاد مقابله با کرونا در پاسخ به 
پرسش آنا که آیا تزریق واکسنی متفاوت از واکسنی که افراد در دز اول 
تزریق کرده اند در دز دوم ممکن است، گفت: تزریق واکسن غیر یا واکسنی 

متفاوت از نوعی که در نوبت اول به افراد تزریق شده است عیبی ندارد.
وی افزود: اگر افراد در نوبت دوم واکسیناسیون واکسنی را استفاده کنند 
که نوع آن با آنچه در نوبت اول واکسیناسیون استفاده کرده اند متفاوت 

باشد ایرادی در واکسیناسیون پیش نمی آید.
عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: اما اگر می خواهند از 
واکسن های تولید داخل استفاده کنند، نیاز به مطالعاتی است که تاکنون 

انجام نگرفته است.
مردانی ضمن بیان اینکه اثربخشی واکسن ایرانی هنوز ثابت نشده است، 
گفت: درباره واکسن ایرانی اظهارات متناقضی صورت می گیرد، فالن خانم 
دکتر می گوید واکسن کوو ۸۰ درصد اثربخش است، آن آقای بنیاد برکت 
نفر دیگر می گوید ۹۵ درصد  و یک  اثربخشی دارد  می گوید ۹۰ درصــد 

اثربخشی دارد.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی نیز در گفت وگو با خانه ملت، درباره پرسش ها که در خصوص 
نحوه تزریق واکسن کرونا و نگرانی هایی که در این زمینه مطرح شده است، 
گفت: هم اکنون تبلیغات ضد واکسن توسط تعدادی افراد مغرض و بیشتر 
از طریق شبکه های اجتماعی انجام می شود که نگرانی هایی را در مورد 
عوارض آن ایجاد کرده است، این در حالی است که بر اساس اظهارنظر 
مسئوالن وزارت بهداشت، نتیجه بررسی های صورت گرفته نشان می دهد 
عوارض واکسن کرونا نادر بوده و در سایر کشورها نیز گزارش شده است و 

اتفاق عجیب و غریبی نیست.
و  کارشناسان  مسئوالن،  داد:  ادامــه  مجلس  در  زاهـــدان  مــردم  نماینده 
متخصصان وزارت بهداشت تأکید کرده اند افرادی که دز اول واکسن کرونا 
را تزریق کنند تا ۹۰ روز فرصت دارند دز دوم این واکسن را تزریق کنند، 
ضمن اینکه وزیر بهداشت هم تأکید کرده واردات واکسن های کرونا ادامه 
نگرانی  جای  بنابراین  می شود،  کشور  وارد  محموله های جدید  و  داشته 

وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تأکید کرد: اقشاری که اعالم کرده اند 
باید در سامانه ثبت نام کنند و نگران این نباشند که اگر دز اول واکسن 
کرونا را تزریق کردند برای دز دوم با مشکل مواجه می شوند و اطمینان 

داشته باشند هیچ مشکلی برای آن ها ایجاد نخواهد شد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این پرسش که 
آیا افرادی که یک نوع واکسن کرونا را تزریق می کنند می توانند برای دز 
دوم در صورت نبود آن، نوع دیگری از واکسن را تزریق کنند، یادآور شد: 
قطعاً وقتی تعداد زیادی از افراد از یک نوع واکسن برای دز اول تزریق 
کنند برای دز دوم آن ها نیز از همان نوع واکسن وارد می شود و هیچ جای 
نگرانی وجود نخواهد داشت و نیاز نمی شود نوع دیگری از واکسن کرونا 

را استفاده کنند.

 افزایش 22 درصدی اقدام به خودکشی 
در میان جوانان آمریکایی 

براساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا در سال ۲۰۲۰ 
اقدام به خودکشی میان جوانان و نوجوانان آمریکایی ۲۲.۳درصد نسبت به 

سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است.
 )CDC( به گزارش تسنیم برپایه گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها
در آمریکا، اقدام به خودکشی میان پسران و دختران آمریکایی بر اثر ترس 

از همه گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ بسیار افزایش پیدا کرده است.
پایگاه خبری NBC در این باره نوشت: برپایه گزارش CDC که بر اساس 
بازدید از اتاق های طراحی شده و اورژانس بیمارستان ها نوشته شده است، 
تابستان ۲۰۲۰  تا ۱7 ساله در  احتمالی توسط کودکان ۱۲  خودکشی های 

نسبت به سال ۲۰۱۹، ۲۲.۳ درصد افزایش داشته است.
داده ها به ویژه میان دختران ۱۲ تا ۱7 ساله نگران کننده بود؛ از ۲۱ فوریه تا 
۲۰ مارس سال ۲۰۲۰، بازدید از بخش اورژانس برای اقدام به خودکشی 
دختران ۵۰.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ افزایش 

یافته است.

 دور ریختن 60 میلیون دز واکسن 
جانسون اند جانسون

اداره غذا و داروی آمریکا به شرکت جانسون اند جانسون دستور داد حدود 
۶۰ میلیون دز واکسن کرونای خود را که در کارخانه ای معیوب ساخته شده 

دور بریزد.
کارخانه  در  واکسن ها  ایــن  تایمز،  نیویورک  از  نقل  به  ــارس  ف گـــزارش  به 
جانسون اند جانسون در بالتیمور تولید شده اند و به علت احتمال وجود 

آلودگی باید دور ریخته شوند.
اداره غذا و داروی آمریکا می گوید قصد دارد اجازه دهد در حدود ۱۰ میلیون دز 
از این واکسن ها در آمریکا توزیع و یا به دیگر کشورها فرستاده شود اما به 
مصرف کنندگان احتمالی هشدار داده خواهد شد رویه های دقیق تولید در 
مورد این واکسن ها رعایت نشده است. کنترل این رویه ها بر عهده شرکتی 

به نام امرجنت بیوسولوشنز بوده است.
آیا در آینده بازگشایی  این کارخانه فعالً بسته شده و مشخص نیست 
خواهد شد یا خیر. فعالً قرار است کارخانه یادشده برای مدت دو ماه بسته 
بماند. واکسن های جانسون اند جانسون تا به حال در کارخانه این شرکت 
در هلند تولید می شدند و اداره غذا و داروی آمریکا پس از شناسایی خطای 
تولید در کارخانه بالتیمور این شرکت باید در مجموع در مورد ۱7۰ میلیون دز 

واکسن آن تصمیم بگیرد.

پس از خبر

فراسو

تمام دانشجویان تا پایان پاییز واکسینه می شوند  سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص واکسیناسیون دانشگاهیان گفت: ما می توانیم در مردادماه جاری 200 هزار نفر یعنی مجموع استادان، 
اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد را واکسینه کرده و در شهریور 500 هزار دانشجو را واکسینه خواهیم کرد. به گزارش آنا، علیرضا رئیسی افزود: این تعداد 

دانشجویان در مهرماه به یک میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در آبان نیز یک میلیون دانشجو را واکسینه می کنیم. در ادامه هر تعداد که واکسینه نشده بودند، در آذر واکسینه می شوند. 

 محمود مصدق  بر اساس نتايج سرشماری 
۱۳۹۰ برای نخستین بار درصد مهاجرت های 
شهر  روستا-  به  نسبت  روستا   – شهر 
بسیاری  که  اتفاقی  است.  بوده  بیشتر 
کشور  تصمیم گیران  و  سیاست گذاران  از 
آرزوی آن را داشتند، به طوری که ماده ۱۹4 
قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف 
در  روستاها  وضعیت  بهبود  برای  می کند 
زمینه سیاست گذاری، برنامه ريزی، نظارت و 
هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، ارتقای 
روستاییان  زندگی  کیفیت  و  درآمد  سطح 
موجود  نابرابری های  کاهش  و  کشاورزان  و 
جامعه  و  عشايری  روستايی،  جامعه  بین 
شهری، تثبیت نسبی جمعیت روستايی و 
مهاجرت معکوس، سیاست های تشویقی و 

حمايت های الزم را به عمل آورد. 

سیاست های مهاجرتی با شکست روبه رو »
شده است

علی قاسمی اردهایی، 
عــضــو هــیــئــت علمی 
به  نــور  پیام  دانشگاه 
پیش  می گوید:  قدس 
از انقالب و همچنین 

انقالب اسالمی  در طــول دو دهــه نخست 
درصد مهاجرت های روستا به شهر بیشتر 
از شهر به روستا بوده است اما از سال های 
تا ۹۰ برپایه آمار، میزان مهاجرت از روستا   ۸۵
به شهر حدود ۱۳ درصد و از شهر به روستا 

۱۸ درصد بوده است. 
وی می گوید: بنده و همکارانم با جمع آوری 
داده هــا به صــورت مــوردی و تحقیق در این 
زمینه به این نتیجه رسیده ایم که بیش از 
معکوس  مهاجرت  کــه  کسانی  درصــد   ۹۹
روستا  از  یعنی  بوده اند  مهاجر  داشته اند، 
به شهر رفته بودند و بیشتر آن ها کسانی 
پــایــان دوره خدمت  دلــیــل  بــه  کــه  هستند 
ــودن محیط  وظــیــفــه، ســالــم و آرام بــخــش بـ
روستایی و باال بودن هزینه زندگی در شهر، 

دوباره به روستا برگشته اند. 
همین  در  اســتــادیــار جمعیت شناسی  ایــن 
زمینه می افزاید: زمانی مهاجرت شبکه ای به 

نفع شهرها بود؛ مثالً من به شهر می رفتم و 
سپس اعضای خانواده، بستگان و دوستانم 
را تشویق می کردم به شهر بیایند، اما االن 
مهاجرت شبکه ای به نفع روستا شده است. 
یعنی شخصی که به روستا برمی گردد وقتی 
ارتباط  خطوط  مدرسه،  جــاده،  به  می بیند 
عمومی  خدمات  دیگر  و  اینترنت  و  تلفن 
دسترسی دارد و به لحاظ ریخت شناسی هم 
روستایش با گذشته خیلی متفاوت است و 
خانه ها از استحکام مناسبی برخوردارند از 
بقیه آشنایان خود هم می خواهد به روستا 

برگردند که این به نفع روستاست.
ــه نــقــش  ــ ــس بـ ــپـ ــی اردهــــــایــــــی سـ ــمـ ــاسـ قـ
سیاست های مهاجرتی در مهاجرت معکوس 
می پردازد و می گوید: پس از پیروزی انقالب، 
ما یکسری سیاست های مهاجرتی داشتیم 
غیرمستقیم  و  مستقیم  ــروه  گـ دو  بــه  کــه 
تقسیم می شوند. در سیاست های مستقیم 
هدف، جلوگیری از مهاجرت از مبدأ است. 
ممنوعیت  موضوع  انقالب  اوایــل  در  مثالً 
مهاجرت به تهران مطرح بود. به طوری که 
نام نویسی دانش آموزان مستلزم ارائه سربرگ 
کوپن خانوارها بود و اگر دانش آموزی آن را 
با  نمی شد.  نام نویسی  اصــالً  نمی داد  ــه  ارائ
درزمینه  چندانی  کــار  کشور  در  حــال  ایــن 
سیاست های مهاجرتی نشده است؛ باوجود 
تا  دارد  وجـــود  کــه  جمعیتی  سیاست های 
هم جلو مهاجرت های بی رویه گرفته و هم 
نتایج  امــا  موجب مهاجرت معکوس شــود 
تحقیقات ما نشان می دهد هم سیاست های 
غیرمستقیم  و هم سیاست های  مستقیم 
برای مهاجرت معکوس با شکست روبه رو 

شده است. 
وی در خصوص آثار مثبت و منفی مهاجرت 
به  روستا  مهاجرت  در  می گوید:  معکوس 
شهر حدود ۹۰ درصد آثار منفی وجود دارد 
آثــار  درصـــد  معکوس ۹۰  مهاجرت  در  امــا 
مثبت دیده می شود. مثالً مهاجرت معکوس 
اشتغال  هوا،  آلودگی  ترافیک،  بار  می تواند 
و... را کاهش دهد و از سوی دیگر بازگشت 
به روستا هم می تواند به افزایش جمعیت 
فرهنگی  اقتصادی،  توسعه  پویایی،  روستا، 

ــا کمک  ــتـ روسـ اجــتــمــاعــی  و 
شایسته ای کند. 

وی معتقد است برای تسریع 
در  معکوس  مــهــاجــرت  ــد  رونـ
توسعه  راهکار  بهترین  کشور 
ــاســـت و دولـــــت بــایــد  ــتـ روسـ
درزمینه توسعه هرچه بیشتر 

روستا اقدام کند. البته توسعه روستایی یک 
مفهوم کیفی است اما در زمینه راه انــدازی 
فراهم  روســتــایــی،  مناطق  در  کسب وکارها 
در  بــه ویــژه  روستایی  زیرساخت های  کــردن 
حـــوزه ارتــبــاطــی و دســتــرســی بــه جــاده هــای 
مناسب و اینترنت باید تالش بیشتری شود. 

محور طرح »به روستا برمی گردم« »
اشتغال زایی است

»به روستا برمی گردم« 
نوآوری هایی  جمله  از 
اســت که بنیاد برکت 
و  کـــــرده  آغـــــاز  را  آن 
امــیــدوار اســت بــا این 

طرح امسال بتوان دست کم ٣٠ هزار نفر را به 
روستاها برگرداند و برای آنان شغل ایجاد کرد.
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد 
بــرکــت بــه قــدس مــی گــویــد: روســتــا یکی از 
ظرفیت های کشور به ویژه در حوزه اقتصادی 
در جایگاه  روستاها همواره  واقع  در  است. 
بــه دالیـــل مختلف وقتی  بــودنــد امــا  تولید 
ــار بــیــکــاری شــدنــد بعضی  روســتــایــیــان دچـ
شهرها  بــه  مهاجرت  بــه  تصمیم  آن هـــا  از 

گرفتند تا شغلی برای خود 
ادامـــه  و  کنند  ــا  پ و  دســـت 
که  آنجا  از  و  دهند  حیات 
بسیاری از آن ها در حاشیه 
شهرها ساکن شدند مشکل 
حاشیه نشینی و آسیب های 
آن بــه وجـــود آمـــد. یکی از 
راهکارهای حل این مشکل پرداختن به اصل 
یا مبدأ مشکل یا همان بیکاری در روستاها 
بود. بر همین اساس بنیاد برکت طرح »به 
روستا برمی گردم« را با محوریت اشتغال زایی 
در روستا را کلید زده است. مرتضی نیازی با 
اشاره به اینکه بنیاد برکت با اجرای این طرح 
در تــالش اســت نقش مؤثری در مهاجرت 
معکوس و کاهش آسیب های اجتماعی در 
حاشیه شهرها داشته باشد، می افزاید: وقتی 
فرهنگ  و  روستا  به  از حاشیه شهر  افــراد 
خاص خود برگردند و کرامتشان حفظ شود 
بسیاری از آسیب هایی که متوجه شان بود از 

بین می رود. 
وی کاهش آسیب های اجتماعی و استفاده 
بهینه از ظرفیت تولید روستا را مهم ترین فواید 
طرح یاد شده می خواند و می گوید: بازگشت 
به روستا مستلزم ایــن اســت فــرد به لحاظ 
معیشت پایدار و دریافت خدمات عمومی، 
مطمئن باشد؛ بنابراین بنیاد برکت در زمینه 
کمک به ساخت مدرسه، دسترسی به جاده، 
آب شرب سالم و سایر خدمات عمومی در 
روستاها حضور دارد و فعال است. مشکل 
اساسی فقط در زمینه درآمدمالی است که 

این بنیاد با توجه به تجاربش در اشتغال های 
اجتماع محور و کسب وکارهای کوچک، کمک 
اشتغال  فرصت های  روستاها  در  می کند 
ایجاد شود. درواقع عمالً این امکان را فراهم 
می کند اگر فردی بخواهد از حاشیه شهری 
به روستا برگردد یک فرصت شغلی و درآمد 
مالی برای امرار معاش خود داشته باشد. با 
توجه به اینکه ضرورت امروز جامعه روستایی 
درآمدزایی و اشتغال زایی است ما این موضوع 

را در اولویت نخست خود قرار داده ایم. 

5هزار طرح کوچک و بزرگ »
وی با اشاره به اینکه امسال اجرای ۵ هزار 
طــرح کوچک و بــزرگ در دستور کــار بنیاد 
قــرار گرفته است در خصوص نحوه  برکت 
یــاد شــده می گوید:  افــراد از طــرح  استفاده 
روال کار به این صورت است شخصی که در 
حاشیه شهر زندگی می کند اطالعات نقطه 
مبدأ و مقصد خود را در سامانه به روستا 
برمی گردم وارد نموده و سپس نوع فعالیتی 
را که می خواهد در روستا داشته باشد عنوان 
می کند. یعنی اطالعات مورد نظر را به شبکه 
تسهیل گری بنیاد برکت می دهد. تسهیلگران 
یعنی  کشور  در ۳۵۰ شهرستان  هم  بنیاد 
ــران  ای شهرستان های  درصـــد   ۸۵ از  بیش 
حضور دارنــد و درخواستش را بررسی و به 
آن پاسخ می دهند، به این ترتیب به تقاضای 
کمک کسانی که خواهان بازگشت به روستا 
و کسب و کار پایدار در این مناطق هستند 

پاسخ داده می شود. 

  گفت وگوی قدس با کارشناسان 
در خصوص روند مهاجرت معکوس

به روستا برمی گردیم

دستچین

آماری عجیب از مصرف داروی ایرانی ها
محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان به خانه ملت گفت: دارویی که در منازل نگهداری 
می شود به اندازه مصرف سه سال ایرانیان و آمار مصرف 
دارو بیش از پنج برابر جمعیت کشور است. این مصرف 
بی رویه به دلیل تجویز بیش از اندازه و فرهنگ اشتباه 

مردم در نگهداری دارو است.

۴ هزار کودک کار و زباله گرد در استان تهران 
بهزیستی  مدیرکل  شاهرخی،  امین  مهر  گـــزارش  بــه 
با  مبارزه  روز جهانی  در نشست خبری  تهران  استان 
کار کودکان درباره آمار کودکان کار و زباله گرد در استان 
نفر هستند  هــزار   4 کودکان حــدود  ایــن  تهران گفت: 
 که ۲ هــزار نفر آن هــا کــودک کــار و ۲ هــزار نفر کودک 

زباله گرد هستند.

مدرسه

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش:

 در عشایر بازمانده  از تحصیل 
نداریم

و  آموزشی  توسعه عدالت  دفتر  مدیرکل 
آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بازمانده  
گفت:  نــداریــم،  عشایر  در  تحصیل  از 
تــعــدادی که در ایــن گــروه قــرار می گیرند 
نسبت به جامعه آماری که داریم، اندک 
با  گذشته  ســال  دو  در  بــه ویــژه  هستند. 
غیرحضوری  آمــوزش هــا  اینکه  بــه  توجه 
بود و کالس ها تعطیل نشد موجب شد 

بازمانده به آن معنا نداشته باشیم.
ــه  ادام در  همچنین  سیفی  محمدرضا 
ــرد: بـــا کــمــک مــســئــوالن  ــ خــاطــرنــشــان ک
آموزش و پرورش استان ها، ۶هزار مدرسه 
عشایری به طور دقیق رصد و مشخص 
شــد چــه تــعــداد از دانــش آمــوزان در این 
ــزار هوشمند  ــ اب ــدارس بــه امــکــانــات و  مــ
برای ادامــه تحصیل مجهز هستند، چه 
تعداد اینترنت ندارند و چه تعداد حتی 

مقدمات اولیه مانند برق هم ندارند.

آسیب های اجتماعی

نامه بهزیستی به خانه سینما

در انتشار تصاویر افراد محروم 
و آسیب دیده دقت کنید

مدیرکل روابط عمومی سازمان بهزیستی در 
نامه ای به مدیر عامل خانه سینما نوشت: 
در فضای مجازی  به تازگی مشاهده شده 
کمک به محرومان و آسیب دیدگان همراه با 
انتشار تصاویر واضح از چهره فرد و یا خانواده 
ایشان است که حتی در صورت رضایت فرد 
آسیب دیده یا محروم، در آینده پیامدهای 
منفی روحی، روانی و آبرویی برای این افراد 
و خانواده و خاصه فرزندانشان در محیط 
تحصیل، اشتغال و جامعه خواهد داشت.
ــزود:  اف آسیما  ایسنا، مسعود  گـــزارش  به 
ــظــور حفظ  خــواهــشــمــنــد اســــت بـــه مــن
افــراد  انسانی  شــأن  و  کرامت  نفس،  عزت 
بــرای خــودداری  نیازمند؛ اطالع رسانی الزم 
ــراد صــورت پذیرد و در  از انتشار چهره اف
صورت نیاز به فیلم و عکس فعالیت های 
خیرخواهانه، با محو کردن چهره یا ضبط 
تصویر از زوایایی که چهره نمایان نباشد، 

فعالیت های نیک را منتشر کنند.

بهداشت و درمان

مدیر کمپین این بیماران مطرح کرد

 بدعهدی وزارت بهداشت 
SMA با بیماران

بدعهدی  از   ،SMA بیماران  کمپین  مدیر 
مسئوالن وزارت بهداشت در خصوص قول 
تأمین داروی مورد نیاز بیماران SMA گالیه 

کرد.
سعید اعظمیان به مهر گفت: در گذشته 
بر اساس رایزنی هایی که با وزارت بهداشت 
داشتیم قرار شد مشاور وزیر با شرکت های 
دارویی خارج کشور صحبت کند تا بتوانیم 

داروی این بیماران را تأمین کنیم.
وی افزود: شرکت های دارویی قرار شد یک 
چهارم بیماران را با داروی رایگان مداوا کنند 
اما متأسفانه وزارت بهداشت قبول نکرده 
اســت. وزارت بهداشت عنوان می کند باز 
هم باید یکی از معاونت ها در این خصوص 
رایزنی کند. اعظمیان عنوان کرد: توانسته ایم 
بخشی از هزینه ها را توسط خیران، بیمه ها، 
وزارت  ــه  ب و  کنیم  تــأمــیــن  و…،  ســمــن هــا 
بهداشت اثبات کردیم با این دارو می شود 
تعداد بیماران بستری شده SMA را کم کرد.

خانه و خانواده

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

۱00 شناسنامه برای فرزندان 
مادر ایرانی صادر شد

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ شناسنامه برای 
مادر  ازدواج  از  حاصل  پسران  و  دختران 
ایرانی و پدر خارجی صادر شده که به این 
ترتیب با همکاری دولت و مجلس بخشی 
از مسئله بی هویتی که یکی از چالش های 

اصلی کشور محسوب می شود، حل شد.
ــا، معصومه ابــتــکــار افـــزود:  بــه گـــزارش آنـ
و  اطــفــال  از  حــمــایــت  الیــحــه  همچنین 
نوجوانان که با پیشنهاد دولت به مجلس 
ارائــه شده بود پس از مدت ها معطلی به 
صحن علنی مجلس آمد، تصویب و قانون 

آن ابالغ شد.
این  از  بخشی  کــرد:  اظهار  وی همچنین 
قانون مربوط به مسائل مربوط به دختران 
بــحــث خــشــونــت علیه آن هـــاســـت که  و 
امیدوارم امروز یکشنبه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از اطفال در هیئت دولت 

تصویب شود.

رفاه و خدمات اجتماعی

مدیرعامل بنیاد برکت:

۴0 درصد کارآفرینان بنیاد 
برکت، زنان و دختران هستند

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
بنیاد  کارآفرینان  درصــد   4۰ گفت:  امــام 
برکت را زنان و دختران تشکیل می دهند 
و از ۳۰۰ هزار شغل خرد و خانگی ایجاد 
شده تا پایان سال ۹۹، بیش از ۱۲۰ هزار 

شغل به آن ها تعلق داشته است.
به گــزارش بنیاد برکت امیرحسین مدنی 
خاطرنشان کرد: همچنین از 7۰ هزار طرح 
اشتغال زایی اجتماع محور پیش  بینی شده 
برای سال جاری هم ۲۸ هزار طرح به زنان 
و دختران اختصاص داشته باشد که ایجاد 
ــرای آن هــا به  ــزار فرصت شغلی را ب ۸4هـ
دنبال خواهد داشت. به گفته وی، حجم 
کل سرمایه گذاری اشتغال زایی برای بانوان 
تا پایان سال گذشته، ۳۶ هزار میلیارد ریال 
بوده است. مدنی تأکید کرد: برای ایجاد 
ــرای سال  ــزار شغل در دستور کــار ب ۸4هـ
جــاری نیز اعتبار ۳۸ هــزار میلیارد ریالی 

پیش بینی شده است.

معلق میان آسمان فضای مجازی و کف مدارس 
امور  معاون  درودی،  حسین  والمسلمین  حجت االسالم 
استان های ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و 
پرورش به فارس گفت: وضع فعلی آموزش و پرورش از نظر 
آمــوزش، معلق میان آسمان فضای مجازی و کف مدارس 
است و کالس های درس هم از نظر بینش در خواب خرگوشی 

و از نظر منش در حال خود فراموشی است.

در سازمان غذا و دارو، داروسازان حاکم هستند
به گزارش تسنیم مهندس احمد مسلمی، رئیس انجمن 
متخصصین تجهیزات پزشکی گفت: تجهیزات پزشکی 
حدود ۲۰ سال زیر نظر معاونت درمان بوده و حدود هفت 
سال است زیر نظر سازمان غذا و دارو است. در سازمان غذا 
و دارو، داروســازان حاکم هستند و برای تجهیزات پزشکی 

سیاست گذاری می کنند!

برخی سعی می کنند حوزه را از دانشگاه جدا کنند
عالی  دبیر شــورای  ایسنا سعیدرضا عاملی،  گــزارش  به 
انقالب فرهنگی گفت: با اینکه علوم به هم پیوسته اند، 
برخی سعی می کنند حوزه را از دانشگاه جدا جلوه دهند، 
در حالی که آن ها از یک جنس هستند. خودمان آن ها 
را جدا کرده ایم و بعد، از وحدت این دو سخن به میان 

می آوریم. 

در نظام سالمت به شدت تعارض منافع وجود دارد
فرهنگستان  رئیس  مرندی،  علیرضا  فــارس،  گــزارش  به 
علوم پزشکی گفت: در حال حاضر در نظام سالمت به 
شدت تعارض منافع وجود دارد و تجویز بیش از حد و 
بی حساب و کتاب داروهــا، نظام دارویــی ژنریک ما را از 
بین برده و موجب خروج ارز زیاد برای واردات تجهیزات 

پزشکی شده است.

برای تسریع روند 
مهاجرت معکوس در 
کشور بهترین راهکار 

توسعه روستاست
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قایدی: همه می گویند مثل خداداد بازی می کنم   مهدی قایدی پس از به ثمر رساندن دومین گل ملی خود مقابل کامبوج اظهار کرد: زدن گل ملی شور و هیجان خاصی دارد و خدا را شکر می کنم که 
توانستم دومین گل ملی و اولین گل رسمی ام  را بزنم. وی در خصوص اینکه سبک بازی اش به کدام بازیکن نزدیک است، عنوان کرد: خیلی ها می گویند شبیه به خداداد عزیزی بازی می کنم.خودم هم همین 

نظر را دارم. 

خبر ویژه

ضد حمله

فـــدراســـیـــون جــهــانــی وزنـــــه بـــــرداری 
ــرداران را اعالم  رنکینگ نهایی وزنــه ب
کرد و براساس آن نفراتی که سهمیه 
مشخص  گرفتند،  را  توکیو  المپیک 
شـــدنـــد. بـــراســـاس ســیــســتــم کسب 
به  وزن  هر  اول  نفر  هشت  سهمیه، 
ــه بـــرداران هــر قــاره  هــمــراه بهترین وزنـ
گرفتند. را  المپیک  در  حضور  مجوز 
در دسته 109  هاشمی  علی  ــران  ای از 
دسته  در  داوودی  عــلــی  و  کــیــلــوگــرم 

فوق سنگین سهمیه گرفتند.

مرادی و رستمی پشت خط»
 به گزارش سرویس ورزش، در دسته 96 
کیلوگرم،  المپیک برای  سهراب مرادی 
است.  شــده  تمام  رستمی  کیانوش  و 
رستمی درخواست داده بود امتیازات 
مسابقه سوئیس برای او محاسبه شود 
که مورد موافقت فدراسیون جهانی قرار 
نگرفته است.رستمی در پایان مهلت 

به شرکت  اقــدام  ثبت نام،  بــرای  مقرر 
در مسابقات کرد از این رو فدراسیون 
جهانی هیچ امتیازی برای این وزنه بردار 
نــکــرد.مــرادی نیز جهت کسب  لحاظ 
سهمیه نیاز داشت که حتماً وزنه بردار 

قرقیزستان وارد رنکینگ شود. 
رنکینگ  در  بـــالروس  و  کلمبیا  چــون 
قرقیزستان  ماندند،  باقی  نفره  هشت 
وارد رنــکــیــنــگ هــشــت نــفــره نــشــد و 
سهمیه  بهترین وزنه بــردار قاره آسیا 
ایــن است  ایــن کشور رسید.نکته  بــه 
حتی اگر بعداً کلمبیا به دلیل  داشتن 
سه  وزنه بردار دوپینگی در یک سال، 
محروم هم شود، چون کشور بالروس 
بــرای یک سهمیه خــود، در دسته 96 
بنابراین  است،  داده  نماینده  کیلوگرم 
نماینده  از  که جلوتر  کوبا  بــردار  ــه  وزن
کلمبیا  جایگزین  اســت،  قرقیزستان 
مـــی شـــود و بـــاز هـــم ســـهـــراب مـــرادی 

شانسی ندارد.

ورود هاشمی و داوودی به المپیک»
در دسته 109 کیلوگرم، علی هاشمی 
به عنوان نفر چهارم  رنکینگ سهمیه 
گرفت. در دسته 109+ کیلوگرم، علی 
داوودی به عنوان نفر دوم به سهمیه 
رسید.ارمنستان یک سهمیه المپیک 
کیلوگرم   109 دســتــه  در  کــه  داشـــت 
مدال  شانس  مارتیروسیان  سیمون 
طال را اعزام می کند و نام نماینده خود 

در دسته فوق سنگین را حذف کرد.

سلیمی: داوودی و هاشمی »
شایسته بودند

بــهــداد سلیمی کــه خـــود مـــدال طالی 
المپیک ۲01۲ لندن در دسته فوق سنگین 
را در اختیار دارد، می گوید ناکامی کیانوش 
کسب  در  مــــرادی  ســهــراب  و  رستمی 
سهمیه کامالً قابل پیش بینی بود. وی 
همچنین امیدوار است که دو نماینده 
جــوان وزنــه بـــرداری ایـــران کــه تجربه ای 

توکیو  در  بتوانند  ــد،  ــدارن ن المپیک  از 
موفق ظاهر شده و از آبروی وزنه برداری 
ایــران دفــاع کنند.سلیمی در مــورد علی 
نمایندگان  که  داوودی  علی  و  هاشمی 
ایران در المپیک توکیو خواهند بود نیز 
خاطرنشان کرد: علی هاشمی وزنه بردار 
درجه یکی است که دو مدال جهانی و 
مــدال آسیایی دارد. علی داوودی  چند 
هم وزنه بردار جوانی است که مدال های 
با ارزشی در کارنامه دارد. او به دنبال این 
است که بتواند توانایی هایش را در رده 
سنی بزرگساالن هم ثابت کند. به نظرم با 
توجه به حذف کیانوش رستمی و سهراب 
مــرادی، شایسته ترین وزنه بــرداران ایران 
برای حضور در المپیک علی هاشمی و 

علی داوودی هستند.
وزنه برداری ایران سالیان سال است که در 
المپیک مدال آور بوده است. امیدواریم 
این دو نفر بتوانند از آبروی وزنه برداری 

ایران در توکیو دفاع کنند.

باشگاه میالن هم نسبت به جذب مهاجم ایرانی تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ 
داد؛  ــزارش  گ ایتالیا  اســپــورت«  دلــو  »گاتزتا  ایتالیایی  روزنــامــه  اســت.  عالقه مند 
وضعیت جسمانی زالتان طوری است که مدیران میالن 
را به فکر تقویت خط حمله انداخته است. در صورتی که 
ایبرا نیاز به عمل جراحی داشته باشد، تقویت خط حمله 
تیم تحت هدایت استفانو پیولی اولویت اول مدیران این 
باشگاه خواهد بود و گفته می شود اولیویه ژیرو مهاجم 
اما  شــد،  ملحق خواهد  روســونــری  به  فرانسوی چلسی 
در کنار او میالنی ها چشم به جذب یک مهاجم دیگر 
خواهند داشت. این نشریه همچنین از عالقه پائولو مالدینی مدیر فنی تیم میالن 
به جذب سردار آزمون مهاجم ۲6 ساله زنیت سن پترزبورگ خبر داد. طبق این 
گزارش؛ میالنی ها برای اینکه وضعیت این مهاجم ایرانی در بازار نقل وانتقاالت را 

جویا شوند با مدیران باشگاه زنیت تماس گرفته اند.

 رضا عنایتی می گوید کمیته داوران باید تا پایان فصل لیگ یک از داوران لیگ 
برتری استفاده کند.

به گزارش ایسنا، تیم فوتبال هوادار با گذشت ۲۸ هفته 
از رقابت های لیگ دسته یک، صدرنشین این مسابقات 
در  امــیــدواری  تیم ضمن  ایــن  عنایتی سرمربی  اســت. 
با  تیمش  ــازی  ب در  اشتباهات  نشدن  تــکــرار  خصوص 
خیبر  می دانید  خــودتــان  شما  کــرد:  خاطرنشان  خیبر 
اضافه  مدعیان  جمع  به  دارد  خــودش  که  است  تیمی 

می شود.
 با توجه به اینکه لیگ برتر تعطیل است می توانند از داوران با تجربه استفاده 
کنند. تنها انتظارم این است که از داور با تجربه استفاده کنند. بازی های پایانی 
خیلی سنگین است و امیدوارم دوستانی که داوران را انتخاب می کنند به این 

بازی ها فوق العاده حساس توجه ویژه داشته باشند.

عنایتی: لطفاً از داوران لیگ برتری استفاده کنیدسردار جانشین زالتان می شود؟

سینا حسینی: بازگشت هرویه میلیچ به 
تهران و حضور در تمرینات گروهی خبر 
امیدوارکننده ای برای هواداران استقالل 
به شمار می رفت اما این بازیکن صبح 
روز شنبه راهـــی ســعــادت آبــاد شــد تا 
بــا احمد مــددی خواستار  در مــالقــات 
پیگیری و وصول مطالبات معوقه خود 
شود.میلیچ از آنجا که می داند مجیدی 
او در ترکیب  ادامـــه حــضــور  خــواهــان 
استقالل اســت، هنوز به شکل علنی 
وارد چالش با مدیرعامل باشگاه نشده؛ 
چون به خوبی می داند هرگونه چالشی 
می تواند قرارداد بعدی او را تحت تأثیر 
قرار دهد، اما با این حال مراحل قانونی 

را برای وصول مطالباتش انجام داده و 
از طریق وکیل رسمی خود به باشگاه 

پیغام داده تا بتواند 
به  نیاز  صـــورت  در 
آن اســتــنــاد کــنــد و 

سنگین  ــبــات  مــطــال
قانونی  از طریق  را  خود 

نقد کند.
این جلسه،  پایان  از  پس 
میلیچ درباره شرایط خود، 
باشگاه استقالل و جلسه با 
مددی گفت: قبل از آمدنم 
به ایران، قرار مالقاتی با آقای 
مددی داشتم که این اتفاق 
صورت گرفت. وعده هایی به 

من داده شد و تا هفته آینده باید ببینیم 
که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. برای من 
سخت است که بگویم چه اتفاقاتی در 
جلسه افتاد اما صبور باشید، همه چیز 
مشخص می شود البته اگر باشگاه آن 
چیزهایی که گفته است را پیگیری کند.
هــــواداران  استقبال  درخــصــوص  وی 
وجــود  بــا  باشگاه  بــا  میلیچ  تعامل  از 
ناهماهنگی های مدیریتی و مشکالت 
مالی و متعهد بــودن او به قــراردادش 
گــفــت: درســـت اســت کــه مــن ایــرانــی 
و  باشگاه  به  ولی من عالقه ام  نیستم 
هواداران استقالل را به تعداد دفعات 
زیـــادی ثــابــت کـــردم و فقط حرف 
نبوده و در عمل آن را ثابت 

کرده ام.
فضای  در  داد:  ادامــــه  او 
مــجــازی دیـــدم کــه بعضی 
از هـــــــواداران بـــه عــبــدیــان 
به  یا  می زنند  اتهاماتی 
او حمله می کنند که از 
ناراحت  موضوع  ایــن 
ــا حــداقــل  ــ ــدم. ام ــ شـ
ــودم  خــ مــــــورد  در 
بگویم  می خواهم 
که عبدیان خیلی 
کارهایم  پیگیر 

بوده است.

تیم ملی والیبال ایران که در مسابقات 
دارد  حضور  والیبال  ملت های  لیگ 
پیروزی  پنج  به  بــازی اخیر خود  در 9 
است.   یافته  و چهار شکست دست 
ملی  تیم  ورزش،  سرویس  ــزارش  گ به 
والیبال ایــران در 9 بازی اخیر خود با 
وارد میدان شد.  ترکیب های متفاوتی 
آلکنو در این بازی ها از تمام داشته های 
نظر  به  و  کــرد  استفاده  ــران  ای والیبال 
برای شناخت هرچه بیشتر،  می رسد 
ترکیب های متفاوتی را امتحان می کند. 
سرمربی روسی والیبال ایران عالقه دارد 
بتواند  تا  ایران طوالنی شود  بازی های 
بازیکنان ایران را تحت فشار قرار دهد؛ 
او اعتقاد دارد که عیار بازیکنان تحت 
طرفی  از  و  مــی شــود  فــشــار مشخص 

بــودن لیگ ملت ها سبب  فشرده 
بابت  نگرانی هایی  آلکنو  شــده 
داشته  بازیکنان  مصدومیت 
بـــاشـــد.  ســرمــربــی پــرافــتــخــار 

در  که  ایــران  والیبال 
خود  تصمیمات 
قـــــاطـــــع اســــت 
ــت را  ایـــن جــرئ
داده  ــرج  خــ بـــه 
بازیکنان  بــا  کــه 
شکست  ــوان  جــ

را تجربه کند. 
ــه تــا  ــ ــو کـ ــنـ ــکـ آلـ

ترکیب های  دارد،  کمی  زمــان  المپیک 
می چیند؛  بازی ها  ایــن  در  را  متفاوتی 
بازی می دهد  را  بازیکنان جوان  گاهی 
و گاهی بازیکنان جوان را با باتجربه ها 
راهی میدان می کند.  به نظر می رسد 
والدیمیر آلکنو در طول این بازی ها موفق 
شده ترکیب مورد عالقه خود را پیدا کند 
و به دلیل اینکه دستش برای تیم های 
دیگر رو نشود بازیکنان را به تناوب بازی 
اوقـــات عدم  از  برخی  مــی دهــد. شاید 
ظاهر  پراشتباه  که  بازیکنانی  تعویض 
و  هـــواداران  شدند موجب عصبانیت 
عالقه مندان والیبال شود، اما واقعیت 
بــوده که آلکنو نمی خواهد روحیه  این 
بازیکنان را کاهش دهد و دوست دارد 
اعتماد به نفس باال را به آنان القا کند.  
آلکنو قطعاً می داند چه روندی 
بتواند  تــا  گرفته  پیش  در  را 
فــاکــتــورهــایــی مــانــنــد کسب 
بازیکنان جوان،  بــرای  تجربه 
ترکیب  ــردن  ــ ک پــیــدا 
مـــورد عــالقــه خود 
در المپیک، عدم 
مـــصـــدومـــیـــت 
ــان  ــ ــن ــ ــک ــ ــازی ــ ب
کــــلــــیــــدی و 
را  بـــرد  حتی 
بدست آورد.

شکایت از استقالل آماده است

میلیچ دلخوش به وعده های آبی
تیم ملی والیبال هر بازی با یک نقشه

مرموز مثل آلکنو

 با اعالم فدراسیون جهانی وزنه برداری مشخص شد با اعالم فدراسیون جهانی وزنه برداری مشخص شد
وداع رستم و سهراب با المپیکوداع رستم و سهراب با المپیک  

در روز سوم یورو

نایب قهرمان جام جهانی وارد می شود
رقابت های یورو در روز سوم امروز با برگزاری سه دیدار پیگیری می شود که 

در مهم ترین بازی  از ساعت 1۷:۳0  انگلیس و کرواسی در لندن
برابر هم قرار می گیرند. به گزارش سرویس ورزش، در واقع همه منتظرند 
تا چهره جدید نایب قهرمان شگفت انگیز جام جهانی را در یورو تماشا 
کنند. ضمن اینکه سه شیرها هم با تیمی سرپنجه وارد یورو شده اند و 

قصد دارند بر ناکامی های طوالنی خود خط بطالن بکشند.
اما از ساعت ۲0:۳0 هم  اتریش و مقدونیه شمالی در بخارست با هم 
دیدار می کنند. دو تیم مرموز که همه فکر می کنند شانس زیادی برای 
صعود ندارند.از ساعت ۲۳:۳0 هم می توانیم منتظر هنرنمایی الله های 
نارنجی باشیم. هلند و اوکراین در آمستردام می توانند جلوه های زیبایی از 

فوتبال مدرن و قوی را به نمایش گذارند.

مودریچ: این انگلیس مدعی قهرمانی است
لوکا مودریچ، ستاره باتجربه تیم ملی کرواسی مدعی شد انگلیس یکی از 

نامزدهای قهرمانی در یورو ۲0۲0 است.
از سه  بهتر  تیمی  انگلیس  تردید  بی  نظر من  »از  مودریچ گفت:  لوکا 
سال پیش است. تهدید اصلی ترکیب انگلیس؟ نام بردن از یک بازیکن 
کار دشواری است زیرا آن ها بازیکنان بسیار خوب، با استعداد و جوانی 
در اختیار دارند که تشنه موفقیت بوده و در این یورو بسیار خطرناک 
خواهند بود.از نظر من انگلیس یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی 
محسوب می شود. همچنین آن ها در خانه بازی می کنند و این نیز برای 
آن ها  بــرای  بزرگی  مزیت خیلی  ایــن  البته  اســت.  مزیت  یک  انگلیس 

نیست، اما به هر حال انگلیس از هواداران خود دور نخواهد بود«.

افتتاح یورو با گل به خودی 
یورو  افتتاحیه  دیــدار  در  ترکیه  و  ایتالیا 
و در  گــرفــتــنــد  ــرار  ــ ق هــم  مــقــابــل   ۲0۲0
دقیقه 5۳ این دیدار، نخستین گل این 
رقابت ها به ثمر رسید.ایتالیا این بازی 
را سه بر صفر پیروز شد. دمیرال که در 
رقابت های باشگاهی برای یوونتوس بازی 
تاریخ  افتتاحیه  گل  نخستین  می کند، 
یــورو که به شکل گل به خــودی به ثمر 

می رسد را به نام خود ثبت کرد.

مانچینی: راهی طوالنی تا ومبلی داریم
روبرتو مانچینی، سرمربی تیم ملی ایتالیا، پس از پیروزی ۳بر صفر تیمش 
مقابل ترکیه، به بازیکنانش یادآوری کرد که هنوز راه زیادی تا رسیدن به 
فینال در پیش دارند.مانچینی در پایان بازی به خبرنگاران گفت:»شب 
فوق العاده ای بود و امیدوارم شب های خوب بیشتری در پیش داشته باشیم. 
ومبلی؟ هنوز راهی طوالنی در پیش است. هنوز 6 بازی دیگر مانده است«.

شکاف در تیم ملی فرانسه؟
شایعات درباره اختالف الیویه ژیرو و کیلیان امباپه، ستاره های فرانسه، 
روز به روز بیشتر شنیده می شود. در همین ارتباط اکیپ گــزارش کرد 
کیلیان امباپه به شدت از صحبت های ژیرو خشمگین شده و حتی قصد 
داشته که در یک کنفرانس مطبوعاتی پاسخ او را بدهد اما دیدیه دشان، 
سرمربی فرانسه، در این زمینه پادرمیانی کرده و اجازه نداده او در این 
باره با رسانه ها حرفی بزند.پل پوگبا، دیگر ستاره تیم ملی فرانسه، در 
کنفرانس مطبوعاتی خود سعی کرد شایعاتی که درباره بروز اختالف و 
شکاف بین بازیکنان تیم ملی این کشور مطرح شده است را بی اهمیت 
بداند. بازی های فرانسه در یورو ۲0۲0 از روز سه شنبه و با مسابقه برابر 
آلمان آغاز خواهد شد و این تیم سپس به مصاف مجارستان خواهد رفت.

با »ترین«های یورو آشنا شوید
جـــوان تــریــن تیم رقــابــت هــا ترکیه بــا مــعــدل سنی ۲5 ســال اســت و 

ــد با  ــوئـ بـــلـــژیـــک و سـ مـــســـن تـــریـــن هـــا 
مسن ترین  ــال.  سـ  ۲9.۲ سنی  مــعــدل 
هلند  گلر  استکلنبرگ  استفان  بازیکن 
ــن بــازیــکــن  ــری بـــا ۳۸ ســـال و جــــوان ت
کوزلوفسکی از لهستان با 1۷ سال سن. 
بازیکنان  بیشترین  انگلیس  ملی  تیم 
را از لیگ داخلی خود دارد)۲۳( و تنها 
از  در خارج  و سانچو  بلینگهام  تریپیر، 
این کشور مشغول فوتبال هستند. ولز 

در عوض همه بازیکنانش لژیونر هستند. تمام ۲6 بازیکن در لیگ خارج 
از لیگ  بازیکن  بــازی می کنند.  اسلواکی و فنالند نیز تنها یک  از ولز 

داخلی خود دارند.
ارزش تیم ملی انگلیس 1.15 میلیارد پوند تخمین زده می شود در مقابل 
ارزش تیم ملی فنالند که 40.14 میلیون پوند است و از این حیث در رتبه 
آخر تیم های حاضر در یورو ۲0۲0 قرار می گیرد. 1۳ بازیکن انگلیس به 

تنهایی از کل ارزش تیم ملی فنالند باالتر هستند.
از  پوند  با 144 میلیون  امباپه  یورو ۲0۲0 کیلیان  بازیکن  ترین  ارزش  با 

فرانسه و کم ارزش ترین ولکوسکی از مقدونیه با تنها 90 هزار پوند.

پیراهن جنجالی اوکراین
پس از شکایت روسیه یوفا به اوکراین دستور داد تا »شعار سیاسی« را از 
روی پیراهنش برای یورو ۲0۲0 حذف کند. روسیه ادعا کرده که این شعار 
دارای القائات سیاسی است.به گزارش »ورزش سه«، یوفا به فدراسیون 
فوتبال اوکراین دستور داده تا عبارت »افتخار برای قهرمانان« را از روی 
پیراهن تیم ملی شان حذف کند. هر چند طرحی از یک نقشه  جغرافیایی 
که آن هم روس ها را بسیار عصبانی کرده می تواند روی این پیراهن ها باقی 
بماند.طرحِ نقشه روی پیراهن تیم ملی اوکراین شامل منطقه  کریمه نیز 
می شود که توسط ارتش روسیه در سال ۲014 به انضمام خاک روسیه 
از خاک  به عنوان بخشی  توسط مجامع جهانی  اما همچنان  درآمــد، 

اوکراین به رسمیت شناخته می شود.
تیمِ آندری شوچنکو در گروه C قرار دارد و نخستین بازی اش امروز مقابل 
تیم های  اوکراین به مصاف  از آن  بود. پس  هلند در آمستردام خواهد 

اتریش و مقدونیه شمالی خواهد رفت.

دستمزد باورنکردنی 
گابریل پین در استقالل 

ایتالیایی  دستیار  پین  گابریل  مــورد  در 
مجیدی گفته می شود طبق مذاکراتی 
بـــا مجیدی  ــه  ــی 5۷ ســال ایـــن مــرب کـــه 
داشــتــه قـــرار اســت بـــرای ســه مــاه باقی 
هزار  تنها ۳6  او  جــاری  از فصل  مانده 
ماهانه  یعنی  ــه  ک کــنــد  دریـــافـــت  دالر 
هــزار  تــصــور دالر ۲4  ــزار دالر)بــــا  هـ  1۲
تــومــان(. میلیون   900 حـــدود  تــومــانــی، 

چرا سرلک پیراهن 
امیری را پوشید؟

کامبوج، سرلک  با  دیــدار  دوم  نیمه  در 
بــا شــمــاره 11 کــه متعلق بــه امــیــری بود 
جایگزین نوراللهی شد. حاال فدراسیون 
قانون  طبق  که  آنجایی  از  داده  توضیح 
نباید شماره پیراهن ها از عدد ۲۳ بیشتر 
اختصاص  وی  به  امیری  شماره  باشد، 
یافته و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

سرآسیایی دستیار 
مهاجری شد 

سرمربی پیشین پدیده خراسان به کادر 
فنی مس کرمان اضافه شد. به گزارش 
سرویس ورزش سرپرست باشگاه مس 
سرآسیایی،  مجتبی  پیوستن  از  کرمان 
همنام  بــه  رفسنجان  مــس  تیم  مــربــی 
ــه ایـــن تــرتــیــب او  کــرمــانــی خــبــر داد. ب
دستیار محمدرضا مهاجری خواهد بود.

ویزای دیاباته صادر شد 
با تالش باشگاه استقالل، ویزای دیاباته 
برای بازگشت به ایران صادر شده است 
ــن بــازیــکــن در اولــیــن فــرصــت باید  و ای
بلیت تهیه کند و به ایران بازگردد تا در 

تمرینات استقالل شرکت کند.

رسن غایب مقابل ایران؟
تیم ملی عــراق بــا بــرتــری یــک بــر صفر 
مقابل هنگ کنگ، 1۷ امتیازی شد و به 
صدر جدول گروه C مسابقات انتخابی 
جام جهانی بازگشت. به گزارش سرویس 
برای  بازی  این  نگران کننده  نکته  ورزش 
کادر فنی عراق، مصدومیت شدید بشار 
پرسپولیس  پیشین  هافبک  بــود.  رسن 
بازی  به  نتوانست  از مصدومیت،  پس 
ادامه دهد و در دقیقه 6۷ جای خود را 
به حسین علی داد. موضوعی که ممکن 
دیــدار  در  نتواند  او  شــود  اســت سبب 

مقابل ایران به میدان برود.

یحیی برگه  رادو را امضا 
نمی کند!

گویا مشکل اصلی رادوشوویچ اختالف بر 
سر بند 1۸ هزاردالری آپشن قرارداد این 
بازیکن است. او طِبقِ بندی در قراردادش 
در صــورت رضــایــت کتبی کــادر فنی از 
به عنوان  دالر  باید 1۸  هــزار  عملکردش، 
آپــشــن دریــافــت کــنــد؛ رضــایــتــی کــه نه 
کالدرون در نیم  فصل اول و نه گل محمدی 
در نیم فصل دوم، نامه آن را امضا نکردند 
ــن مــوضــوع مــحــل اخــتــالف  ــون ایـ ــن و اک
باشگاه پرسپولیس با رادوشوویچ است.

استقبال از عربستان با یک برد مقتدرانه 

بسکتبال ایران از روی قطر 
رد شد 

ــا شکست  ب ــران  ــ ای بسکتبال  مــلــی  تــیــم 
سنگینی که به قطر تحمیل کرد، توانست 
را  آسیا  کاپ  های  رقابت  به  صعود خود 
مسجل کند.در پنجره پایانی رقابت های 
اردن  به میزبانی  مقدماتی کاپ آسیا که 
برگزار می شود، تیم ملی بسکتبال ایران 
به مصاف قطر رفت. شاگردان شاهین طبع 
ــرای قطعی کــردن  کــه نــیــاز بــه یــک بــرد بـ
صعود خود به کاپ آسیا داشتند، با تمام 
به  ــدادی  حـ حامد  غیاب  در  البته  و  قــوا 
مصاف قطر رفتند  که در نهایت توانستند 
شکست سنگینی را به قطری ها تحمیل 
کنند و با نتیجه ۸4 بر 46 در این مسابقه 
به برتری دست یافتند.تیم ملی بسکتبال 
کشورمان با این نتیجه پنجمین برد خود را 
در این رقابت ها کسب کرد و روز دوشنبه 
ساعت 14:۳0 به مصاف عربستان خواهد 

رفت.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ذاالجالل واالکرام

 پوتین: روابط میان آمریکا و روسیه به پایین ترین سطح رسیده است

جنگسردگرممیشود؟
 علوی  بحران روابط میان دو قدرت شرقی 
رسیده  خود  سطح  باالترین  به  غربی  و 
از  آمریکا  دفاع  وزارت  آنکه  از  پس  است. 
دالری  میلیون   150 نظامی  کمک  اهدای 
روسیه  رئیس جمهور  داد،  خبر  اوکراین  به 
آمریکا  میان  روابط  کرد:  اعالم  گذشته  روز 
است.  رسیده  سطح  پایین ترین  به  روسیه  و 
گفت:  پوتین  والدیمیر  فارس،  گزارش  به 
مستعد  و  فوق العاده  فرد  یک  ترامپ  دونالد 
او  نمی شد.  آمریکا  رئیس جمهور  است وگرنه 
درباره بایدن گفت: او کاماًل متفاوت از ترامپ 
کارکشته  فردی  آمریکا،  رئیس جمهور  است. 
دوران  تمام  تقریبًا  او  است.  سیاست[  ]در 

بزرگسالی اش را در سیاست گذرانده است.
کرد  اعــالم  پنتاگون  که  بود  جمعه  روز 
اوکراین  به  نظامی  کمک  دالر  میلیون   150
ارائه داده است. گزارش ها حاکی است آمریکا 
وعده داده در قالب این بسته کمک نظامی، 
توپخانه،  شناسایی  ــای  راداره اوکراین  به 
سامانه های کشف پهپاد و تجهیزات مخابراتی 
ارسال کند. براساس آنچه پنتاگون اعالم کرده 
بخش دیگری از این بسته را ارائه آموزش های 
نظامی و مشاوره به نیروهای اوکراین و ایجاد 
امنیت در مرزهای این کشور تشکیل می دهد. 

همزمان، رسانه ها هم از ورود ناوهای جنگی 
آمریکا  دریایی  نیروی  البون  اس  اس  یو 
نظامی  کمک  دادنــد.  خبر  سیاه  دریای  به 
حالی  در  مسکو  غربی  همسایه  به  واشنگتن 
است که به تازگی درگیری های قابل توجهی 

گروه های  میان  اوکراین  شرقی  مناطق  در 
پیوسته  وقوع  به  مخالفان  و  روسیه  طرفدار 
بایدن  و  پوتین  است  قرار  که  حال  است. 
با  ژنو  در  جاری(  هفته  )چهارشنبه  ژوئن   1۶
کشور  دو  هر  مقام های  کنند،  دیدار  یکدیگر 

سخن از روابط سرد با یکدیگر حتی با وجود 
یک  می آورند.  زبان  به  دیپلماتیک  تحرکات 
مقام ارشد دولت جو بایدن به نشریه پالیتیکو 
گفت: ایاالت متحده به دنبال بهبود روابط با 
روسیه همزمان با برگزاری نخستین نشست 
بین سران دو کشور نیست. پیش از این نیز 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین به 
خبرنگاران گفته بود: مسکو انتظار ندارد همه 
اختالف ها به طور کامل حل شده یا در روابط 
بین روسیه و ایاالت متحده پس از نخستین 
دیدار بین دو رئیس جمهور گشایشی حاصل 
شود. در همان حالی که وزارت دفاع آمریکا 
خبر از کمک نظامی به اوکراین می دهد، وزیر 
به  پیروزی  روز  تبریک  با  کشور  این  خارجه 
دولت و مردم روسیه مدعی شد واشنگتن به 
است.  با مسکو  پایدار  و  روابط سازنده  دنبال 
آرزوی  ادعا کرد:  بیانیه ای  در  بلینکن  آنتونی 
فدراسیون  با  سازنده  روابط  داشتن  آمریکا 
همچنین  و  منافع  سطح  ارتقای  و  روسیه 
تحلیلگران  است.  پیش بینی  قابل  رابطه  یک 
دیدار  این  در  طرف  دو  است  بعید  معتقدند 
گوناگون  مورد مسائل  در  اساسی  توافق های 
و  آمریکا  میان  سرد  جنگ  و  باشند  داشته 

روسیه کاماًل ادامه خواهد یافت.

 نتانیاهو به طور رسمی از قطار قدرت 
در فلسطین اشغالی پیاده شد

عاقبت خونریز جنگ غزه
 در حالی که برخی تصور می کردند نتانیاهو 
از جنگ علیه غزه محبوبیتی در بین  پس 
اما  کــرده  پیدا  صهیونیست  سیاستمداران 
قدرت  قطار  از  سرانجام  او  و  نشد  این گونه 
جاماند. به گزارش ایسنا، نخست وزیر رژیم 
برای  خــود  تــاش  آخرین  در  صهیونیستی 
وزیر  به  دولــت جدید،  از تشکیل  ممانعت 
جنگ این رژیم پیشنهاد داد در ازای تصدی 
فوری پست نخست وزیری و استعفای خود، 
از دولت »تغییر« جدا شود. اما گانتز به این 
پیشنهاد توجهی نکرد. فهرست دولت جدید 
امروز یکشنبه به رأی گذاشته خواهد شد.
استعفاست  آمــاده  نتانیاهو  می شود  گفته 
برعهده  را  این پست  فــوری  بتواند  گانتز  تا 
سه  گانتز  کــرده  پیشنهاد  نتانیاهو  بگیرد. 
هم  نتانیاهو  و  بــاشــد  ــر  وزیـ نخست  ســال 
این  بــه  گانتز  امـــا  جایگزین  نــخــســت وزیــر 

قدرت طلبی نتانیاهو جواب رد داده است.

رهــبــر کـــره شــمــالــی در جـــریـــان نشست س
کمیسیون مرکزی نظامی این کشور خواهان 

تقویت قدرت نظامی کشورش شد.
دفتر بودجه کــاخ سفید اعــام کــرد دولت س

بودجه   از  دالر  میلیارد  از 2  بیش  واشنگتن 
جمهوری  ریاست  دوران  در  اختصاص یافته 
دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مرزی میان 
آمریکا و مکزیک را به ارتش بازمی گرداند و 
مبلغ باقیمانده را به پاک سازی محل ساخت 

و ساز اختصاص خواهد داد.
اعتراض ها در مناطق مختلف لبنان به دنبال س

و  اجتماعی  و  اقتصادی  متعدد  بحران های 
بحران سوخت که عمدتاً ناشی از خأل سیاسی 
این کشور هستند از روز گذشته دوبــاره آغاز 

شده است.
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حدود حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی
بحران روابط بین فلسطین و رژیم صهیونیستی که از سال 1948 آغاز شد، به 
نوبه خود یکی از طوالنی ترین منازعات تاریخ به شمار می رود. ایاالت متحده 
به عنوان قدرتی جهانی و تأثیرگذار در معادالت جهانی، همواره در تاش بوده 
این بحران را با استفاده از قطعنامه های شورای امنیت یا در چارچوب رژیم های 
حقوقی دیگر مدیریت و حل و فصل نماید. اگرچه حمایت های بی دریغ آمریکا 
از رژیم اسرائیل از زمان تأسیس این رژیم همواره به قوت خود باقی بوده است؛ 
با این حال در طول 6 دهه اخیر، روابط بین این دو بازیگر فراز و نشیب های 
مختلفی را تجربه کرده است. باوجود این، کنش دو بازیگر به گونه ای است 
که منافع متقابل آن دو، موجب شکل گیری روابط ویژه ای شده است. رویکرد 
سیاسی امنیتی واشنگتن درباره تل آویو، متضمن تعهد این کشور به حفظ 
موجودیت و امنیت اسرائیل است. در حقیقت راهبرد عمده آمریکا جدا از 
اینکه کدام حزب در قدرت باشد، حمایت همه جانبه از اسرائیل و پیشبرد 
فرایند صلح در خاورمیانه و فیصله بحران روابط اسرائیل و فلسطین با برتری 
اسرائیل است. عمده تمایز بین نگرش دو حزب به این بحران، در چگونگی 
نقشه جغرافیایی تشکیل یک دولت یهودی و برخی اختیارات در بخش هایی 
از سرزمین های اشغالی برای مردم فلسطین و یا ایده دو دولــت، نحوه حل 
مشکات آوارگان و پناهندگان و اختیارات دولت فلسطینی در کنار محدوده 

جغرافیایی آن در حوزه های نظامی و امنیتی است. 
نتانیاهو مدت ها پیش از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، برای تحقق اهداف 
تعیین شده خود علیه ایران، به کــارزاری گسترده در ایاالت متحده و جهان 
پرداخت. این در حالی است که وی از دولت باراک اوباما تا حد زیادی قطع 
امید کرده بود. مهم ترین عوامل اختاف بین رژیم صهیونیستی و دولت های 
دموکرات ایاالت متحده را می توان در دو مؤلفه نگاه دولت های دموکرات به 
قضیه فلسطین و مسئله ایــران خاصه کــرد. حمایت دموکرات ها از طرح 
دولتی در سرزمین های اشغالی سبب شده تل آویو موضع جدی در مقابل  دو 
دولت های دموکرات بگیرد. با روی کار آمدن جو بایدن، مسئله ایران و برنامه های 
شهرک سازی، به پرونده های چالش  برانگیزی در مسیر روابط تل آویو با واشنگتن 
تبدیل شد. باوجود اظهارات اطمینان بخش مبنی بر برنگشتن سفارت آمریکا 
به تل آویو، رژیم صهیونیستی نگرانی های جدید خود را پنهان نمی کند. از 
سوی دیگر، ناکامی نتانیاهو در ابقای خود در قدرت، موجب تاش او برای 
الحاق مناطقی از کرانه باختری، گسترش شهرک ها و مشروعیت بخشیدن 
به ایجاد شهرک های غیرقانونی شد. دیدگاه دولت بایدن به شهرک سازی های 
اسرائیل همان دیدگاه دولت اوباماست که بایدن در آن نقش معاون ریاست 
جمهوری را داشت و در آخرین هفته کار خود برای نخستین بار به قطعنامه 
نکوهش ساخت  و سازهای رژیم اسرائیل در شورای امنیت رأی ممتنع داد. با 
این اوصاف به نظر می رسد رژیم صهیونیستی به منظور تحقق اهداف خود، 

نقشی مستقل تر از پیش در منطقه ایفا خواهد کرد.
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 پیمان حسنی؛ کارشناس روابط بین الملل

گزارش

ــا انــتــشــار ســنــدی از چــشــم انــداز  یــک روزنـــامـــه قــطــری ب
هفت بندی حماس برای آینده فلسطین خبر داد و نوشت: 
این چشم انداز با مخالفت تلویحی تشکیالت خودگردان 
ــارس، برخی از  فلسطین همراه شــده اســت. بــه گــزارش ف

بند های این چشم انداز عبارت اند از: 
برگزاری سریع گفت وگوی فراگیر ملی در قاهره در سطح س

از پیش تعیین شده با مشارکت »محمود عباس« رئیس 
تشکیالت خودگردان، دبیر کل های گروه های حاضر در 
سازمان آزادی بخش فلسطین، جنبش های حماس و جهاد 

اسالمی و گروه های مقاومت فلسطین. 

آغاز گفت وگو بر اساس سازمان دهی داخلی فلسطین. س
این سازمان دهی از سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان 
خانه متحد همه مردم فلسطین در هر جایی که باشند، 

آغاز می شود. 
فــراگــیــر ملی یک س حــاضــران در نشست گــفــت وگــوی 

رهبر ملی موقت بــرای ملت فلسطین تعیین می کنند. 
وی بالفاصله هدایت وضعیت ملی فلسطین را با تمام 
جزئیات برعهده می گیرد. این رهبری منحصراً مسئولیت 
مدیریت امور ملی را تا زمان تشکیل شورای ملی فلسطین 

و هیئت های متشکل آن برعهده می گیرد.

شورای ملی جدید و ارگان های زیرمجموعه آن، مسئولیت س
توافق بر سر ساختار نظام سیاسی فلسطین، سازوکارها و 
راهبرد فعالیت ملی فلسطین و برنامه سیاسی برای مرحله 
ــرای ملت  ــزرگ ب آینده از جمله موفقیت اهـــداف ملی ب
فلسطین که در بازگشت، آزادسازی و تشکیل یک کشور 
 مستقل فلسطینی به پایتختی قدس مجسم می شود را 

بر عهده می گیرد.
 از امت عربی و اسالمی مان و آزادگان جهان از ملت ها س

گرفته تا دولت ها می خواهیم از حق فلسطین حمایت و 
پشتیبانی کنند.

سند چشم انداز حماس برای آینده فلسطین تدوین شد

آگهی تمدید مناقصات عمومی یک مرحله ای
 با ارزیابی کیفی تامین کنندگان

  شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد گوشت درجه یک و مورد تایید اداره دامپزشکی خود را به شرح 
جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی  در قالب دو مناقصه مجزاء از تامین كنندگان واجد شرایط خریداری نماید . 

سپرده شركت در مناقصه شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
)ریال(

خرید30.384  کیلوگرم گوشت سفید درجه یك و مورد تائید اداره دامپزشكی 1
2951750.000.000)ران و شینسل منجمد و بسته بندی شده مرغ (

خرید 11.282 کیلوگرم گوشت قرمز درجه یك غیر منجمد و مورد تائید اداره 2
2952900.000.000دامپزشكی )قلوه گاه گوسفندی ، گوشت ران و  سردست گوساله(

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه)یک یا هر دو مناقصه( تا تاریخ 1400/03/29 به شرح ذیل اقدام نمایند: 
1- جهت دریافت اسناد مناقصه بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای كاری از ساعت8 الی15 و یا 
از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir و یا تماس با شماره های تلفن)33563050-051(و)9-33563501-051 داخلی )4021(( 
2-محل دریافت وتحویل اسناد مناقصه: شركت ایران خودرو خراسان ، كیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور ، دبیرخانه كمیسیون 

معامالت در روزهای كاری از ساعت 15
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاكات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 ساعت 14 می باشد .

)شركت ایران خودروخراسان در رد یک یا كلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج یک نوبت آگهی روزنامه بر عهده برندگان مناقصه است(

ف
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ارتباطات و امور بین الملل

مؤسس�ه فرهنگ�ی ق�دس در نظ�ر دارد بیم�ه ه�ای م�ورد نیاز خود ش�امل                        
)آتش س�وزی، مسئولیت، عمر و حوادث گروهی،شکست ماشین آالت( را از 

طریق پیمانکار واجد شرایط تأمین نماید. 
ل�ذا از پیمانکاران محترم دعوت می ش�ود تاپایان وقت اداری روز دوش�نبه 
م�ورخ  ۱۴۰۰,۳,۲۴ جهت دریافت فرم مربوطه و کس�ب اطالعات بیش�تر در 
ساعات اداری به دبیرخانه موسسه فرهنگی قدس به آدرس بولوار سجاد نبش 

سجاد ۱ مراجعه فرمایند.
الزم ب�ه ذکر اس�ت آخری�ن مهلت تحویل پ�اکات، پایان وق�ت اداری روز 

پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰,۳,۲7 می باشد.   تلفن تماس:  ۳7685۰۱۱ 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود
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آگهی مناقصه  

س�ازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه 
، تحویل 8 حلقه نوار الس�تیکی مش�کی )هندریل( پله برقی را 
از طری�ق مناقص�ه عمومی واگ�ذار نماید ، ل�ذا متقاضیان می 
توانند تا پایان وقت اداری روز  پنج ش�نبه مورخ 1400/3/27  
ضمن مراجعه به سایت اینترنتی استعالم ها و مناقصات به آدرس 
http://sem.aqr-harimeharam.org )تلفن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.  
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آگهی مناقصه
ف
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده 
در روزهای یکشنبه مورخ 1400/03/23الی سه شنبه مورخ1400/03/25 از ساعت 9 الی اذان ظهر به 
سالن مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir
شماره ردیف

قطعه
شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب              

شیوه پرداخت حقوقات) ریال( مترمربع

 60درصد نقد و الباقی120160.000.000تجارت محلهسیدی- ثامن14143
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی60280.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 2145/211
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی120230.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی3362
18 ماهه

نقد236.50280.000.000مسکونیفرامرز عباسی41792

نقد4070.000.000تجاریشهر رضویه538179

نقد32.275.000.000تجاریشهر رضویه636179

نقد144.68135,000,000مسکونیبلوار مصلی735

بلوار حر- شهرک 8955
نقد20020,000,000مسکونیانصار

نقد16020,000,000مسکونیشهر رضویه91351

نقد14020,000,000مسکونیشهر رضویه101751

سیدی - انتهای 1143
نقد243.2100,000,000مسکونیخیابان ثامن

فرامرز عباسی- 124100
خیابان ثمانه

آپارتمان طبقه 
نقد185182,000,000سوم شرقی

فرامرز عباسی- 134100
خیابان ثمانه

آپارتمان طبقه 
نقد185180,000,000دوم غربی

فرامرز عباسی- 144100
خیابان ثمانه

آپارتمان طبقه 
نقد185180,000,000دوم شرقی

فرامرز عباسی- 154100
خیابان ثمانه

آپارتمان طبقه 
نقد185182,000,000سوم غربی

فرامرز عباسی- 164100
خیابان ثمانه

آپارتمان طبقه 
نقد185185,000,000چهارم غربی
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