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 bگره گشایی به رسم اهل بیت
رسم گزارشی از فعالیت های  اجتماعی  امام جماعت دهه هفتادی محله که شعار دهه کرامت امسال را تحقق بخشیده است به  گره گشایی  کریمانه؛  »خدمت  انتخاب  رواق    

اهل بیت)ع(« به عنوان شعار دهه کرامت 1400 فرصتی 
است مغتنم برای بررسی فعالیت آنان که همه سال نه 
از مشکالت  گره گشایی  غمشان  و  همّ  دهه،  یک  فقط 

مردم است. جالب آنکه در بین آن ها دهه هفتادی ها سهم 
ویژه ای را به خود اختصاص داد ه اند، مثل حجت االسالم 
بیمارستان  پشت  منطقه  محله  امام  خسروی«  »هادی 

 ............ صفحه های 2و3اسدآباد همدان که با همراهی...

47
راهکارهای»سیدعلی کاشفی خوانساری« شاعر و نویسنده استاندار روند برگزاری انتخابات 28 خرداد را تشریح کرد

کودک و نوجوان در پی گرانی کتاب های این گروه سنی
جباری در گفت و گو با قدس:

امام علی)علیه السالم(: چه بسیار پندها و چه اندک است پندپذیری. نهج البالغه - حکمت 297

w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه 24 خرداد 1400 3 ذی القعده 1442 14 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9551  8 صفحه    4 صفحه رواق    4صفحه ویژه خراسان     مشهد و شهرستان ها 1000 تومان    تهران 2000 تومان   

تدارک 19 میلیون تعرفه 
تبادل کتاب به کتاببرای خراسان رضوی

تکنیک فردی 
مقابل عراق گره گشاست

رقابت های انتخاباتی را عرصه مرگ اخالق نکنید

قدس از چالش های اقتصادی دولت آینده گزارش می دهد

فاکتور  بدهی های 
دولت سیزدهم

 خبر  تولیت آســتان قدس رضوی، ایران اســامی را کشــور امام رضا)ع( دانســت و گفت: 
کشــور امــام رضــا)ع( بایــد عرصه مســابقه خدمت بــه مــردم در عرصه های گوناگــون و به 
خصوص نیازمندان و احسان جویان و مبارزه با فساد و رانت خواری باشد. به گزارش آستان 
نیوز، حجت االســام والمســلمین احمد مروی در مراســم آغاز جشــن های دهه کرامت و 
سالروز میاد حضرت فاطمه معصومه)س( در قم، ضمن تبریک آغاز دهه مبارک کرامت 
و خجسته میاد حضرت معصومه )س(، به موضوع کرامت در آیات و روایات پرداخت و 
اظهار کرد: در فضای اجتماعی نیز جامعه ای که دارای کرامت باشد تن به اسارت نمی دهد 
و زیر بار ظلم و ســتم نمی رود، لذا مســتکبران برای تســلط بر هر جامعه ای ابتدا آن ها را 
تحقیر و ذلیل می کنند و اعتماد به نفس و عزت آن ها را می کشند؛ آن جامعه ای که عزت 
نفس ندارد و فاقد کرامت است به راحتی سلطه استکبار را می پذیرد. وی افزود: اگر انسان ها 

متوجه این ودیعه شوند، دیگر زیر بار مأمون ها ...

 ............ صفحه 3

آیا فناوری 
کاربرد رسانه و هنر را 

عوض خواهد کرد؟

زشت و زیبای 
هوش مصنوعی

صاحبنظران سیاسی 
در گفت وگو با قدس 

از مناظرات انتخاباتی می گویند

به مناظره ها چه 
نمره ای می دهید؟

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم آغاز جشن های دهه کرامت:

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

گـزارش  روز

فقر مهارتی، 38 درصد دانش آموختگان آموزش عالی را 
زمینگیر کرده است

 ............ صفحه 6مدرک ها لب کوزه!

تا    انتخابات4 روز 

 محسن مهرعلیزاده: 
پاســپورت ایرانیان در زمان دولت اصالحات 

در دنیا ارزش داشت

 سید ابراهیم رئیسی:  
با قدرت دنبال رفع تحریم ها هستیم 
و این کار را عزتمندانه دنبال می کنیم

 علیرضا زاکانی:   
امیرکبیر افتخار بزرگی برای مملکت 

کسب کرد و ماییم که باید این مسیر را برویم 
 محسن رضایی:   

در دولت ما، از تهران نسخه واحد اقتصادی 
برای استان ها نوشته نخواهد شد

 عبدالناصر همتی:  
 استان ها باید توسط مردم استان، نخبگان 

و بر مبنای شایسته ساالری اداره شوند

  سعید جلیلی:  
هر روستا به مثابه سلول جهش کشور است 
و باید از همه توانمندی های آن استفاده شود

  سید امیرحسین قاضی زاده:   
 باید کاری کنیم تا مردم در سرزمین خودشان 

بمانند و خدمات الزم را دریافت کنند

نگاهی به مواضع روزانه نامزدها

 ............  صفحه 2

نخستین روز نشست گروه 7 در میان اعتراض ها برگزار شد

دورهمی واکسن دزد ها
 ............ صفحه 8

آگهی مناقصه
شرکت آرایه های معماری رضوی

شرح در صفحه 4
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درراستاي مستند س�ازي وضعيت نوع بهره برداري مستاجرين محترم آستان قدس رضوي در اراضي 
موقوف�ه و تثبيت نوع به�ره برداري م�ورد اجاره، مصوبه مس�اعدتي پرداخت حق�وق تغييردر نوع                                               
بهره برداري  با اعمال 30 درصد تخفيف پرداخت نقدي يا با ش�رايط تقس�يط بلند مدت طي 6 قس�ط 

ساليانه ، از مورخه 1400,03,15 به مدت دو ماه اجرايي مي باشد.
 مس�تأجرين محترم اراضي آس�تان قدس رضوي ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره مندي از 
ظرفيت مصوبه مزبور در فرصت ايجاد شده با مراجعه به ادارات امالك و اراضي آستان قدس رضوي؛  

فرم خود اظهاري را تكميل و ارايه فرمايند. "
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اطـالعـیه
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مزایده فروش

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده جهت فروش گاو و تلیس�ه مازاد زنده،  
جوانه پرواری زنده و گاو، جوانه و تلیسه حذف اضطراری ، الشه های
 س�رزده و میش مازاد زنده واحدهای مش�هد100،000،000 ریال و شهرستانها مبلغ 
50،000،000 ری�ال، بص�ورت واری�ز وج�ه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک 
کش�اورزی ش�عبه مش�هد بنام موسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباش�د.                                       
جهت کسب اطالعات بیشتر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل 

فرمایید.تلف�ن: 12-38492710-051 داخل�ی 126- 127
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباش�د.

 گاو و تلیسه مازاد زنده،  جوانه پرواری زنده ،گاو،جوانه و تلیسه حذف 
اضطراری ، الشه های سرزده و میش مازاد زنده

 ))تاریخ مزایده  مورخ 1400/03/29 ساعت 14:00((

ح
/ 1
40
24
07

4

خیرخواهی و نشاط مؤمنانه 
برای گره گشایی عمومی
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روزنامـه صبـح ایـران 2

عراقچی: تا هر وقت الزم باشد به رایزنی های وین ادامه می دهیم   رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین گفت: نیازمند بحث و رایزنی های زیاد سیاسی، فنی و قانونی هستیم و تا هر زمان که الزم 
باشد این گفت وگوها را ادامه خواهیم داد. به گزارش ایرنا، سیدعباس عراقچی در گفت و گو با پرس تی وی افزود: سایر طرف های برجام باید به جمهوری اسالمی ایران اطمینان دهند آنچه در گذشته اتفاق افتاد ]خروج 

آمریکا از توافق[ در آینده تکرار نخواهد شد. وی تأکید کرد: هنوز موارد فنی زیادی برای رسیدن به توافق نهایی وجود دارد که باید حل شود. مذاکرات ایران و 1+4برای بار ششم از روز شنبه آغاز شده است. 

 مهدی خالدی  با برگزاری سومین و آخرین 
ایــران  جامعه  انتخاباتی،  مناظره های  از  دور 
تأیید  نامزد  از هفت  با شناخت نسبی که 
بدست  نگهبان   ــورای  شــ شـــده  صالحیت 
آورده، آماده حضور در پای صندوق های رأی 
و نقش آفرینی در 28 خرداد ماه می شود. اما 
سه دور مناظره رسانه ای نامزدها )15، 18 و 22 
خرداد( در حالی پایان یافت که کارشناسان، 
انتقادهایی را به لحاظ شکلی و محتوایی به آن 
وارد می دانند؛ از سطح و نوع سؤاالت و طرح 
پرسش های جداگانه از نامزدها گرفته تا نبود 
فرصت بحث و گفت وگو و شکل گیری فضای 
چالشی. به باور بسیاری مناظره  تلویزیونی که 
می توانست عاملی برای روشن شدن رأی های 
بــاشــد؛ در واقعیت چنین نشد و  خــامــوش 
مسائل جانبی آن را به حاشیه برد و به انحراف 
کشاند. در گفت و گو با تنی چند از کارشناسان 
و صاحبنظران، دیدگاه آن ها را درباره ایرادها 
تا  و همچنین آورده مناظرات جویا شده  ایم 

معلوم شود نمره مناظره ها چند است.

موضوع مهم ارائه نقشه راه است»
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عــضــو 
ــاره می گوید:  در گفت و گو با قــدس در ایــن ب
مناظرات از این جهت دچار اشکال بود که 
پرسش های متفاوتی از نامزدها پرسیده شد و 
هر کدام نظر خود را در مورد آن بیان کردند؛ 
یعنی این گونه نبود که یک ســؤال واحــد از 
همه پرسیده شود تا بحث چالشی شود و 
در نهایت مردم درباره برنامه نامزدها به یک 
جمع بندی برسند. غالمرضا مصباحی مقدم 
تصریح کرد: اینکه هفت پرسش از هفت نفر 
پرسیده شود طبعاً به معنی مناظره نیست. 
چیزی که برای من بسیار مهم است نقشه 
راه برای خروج از آسیب های وضعیت حاضر 
است. نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
در ادوار هفتم، هشتم و نهم افزود: بسیاری 
از نامزدها این نقشه راه را ارائه نکردند. بگویند 
چگونه می خواهند در شرایط تحریم منابع 
توسعه کشور را تأمین کنند. حواله به آینده 
و امر مجهول دادن دیگر مورد قبول نیست. 
این در حالی است که برخی نامزدها مانند 
ــای همتی در ادامـــه راه همفکران خــود و  آق
آدرس  بــاز هم  اشتباهات گذشته،  تکرار  در 
غلط می دهند و می گویند برای برون رفت از 
مشکالت باید روابط با غرب را گسترش دهیم. 

مناظره ها ضعیف برگزار شد»
سید صباح زنگنه هم در بیان ارزیابی خود از 
سه مناظره انتخاباتی می گوید: من معتقدم 
مناظره ها ضعیف برگزار شد. نوع پرسش های 
مطرح شده کلی و نارسا بــود. این مناظره ها 
نتوانست بسیاری از ابهام های مردم را پاسخ 
دهد و آن ها را برای جمع بندی متقاعد سازد. 
حتی به اعتقاد من مناظره ها در این هدف 
که بتواند انتخابات را گرم تر کند هم توفیق 
سیاسی  کارشناس  ایــن  نــداشــت.  چندانی 
دربـــاره علل ایــن ضعف ها هم تصریح کرد: 
مناظره مقدماتی دارد، اما در این دور انتخابات 
تعدادی  گذاشتن  کنار  نبود.  فراهم  شرایط 
ــراد متخصص از ســوی شــورای نگهبان  از اف
فضای رقابتی را سرد کرد. در روند مناظره ها 
هم به چند معضل اصلی توجه نشد. هر 
چند من هم معتقدم نباید فضا را ملتهب 
کرد، اما بحث تحریم ها موضوع جدی است 
که باید بیشتر دیده می شد. همچنین بحث 
فرهنگ کشور و حتی آزادی های سیاسی هم 
می توانست به صورت صریح تر و درست تری 

مطرح شود.

نمایش زیر سؤال بردن شأن ایرانی»
محمود احمدی بیغش نماینده یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی در بیان ارزیابی 
خود از مناظره های انتخاباتی می گوید: من 
اعتقاد دارم این نمایش چیزی جز زیر سؤال 
بردن شأن ملت ایران نبود. استاندار خراسان 

شمالی در دولــت دهــم در ایــن بــاره افــزود: 
مختلف  نامزدهای  اســت  ــرار  ق مناظره  در 
برنامه های خود را ارائــه کنند و دربــاره حل 
مشکالت کشور راهکار بدهند، ولی دیدیم 
که برخی طرف ها جز اتهام زنی به دیگران 
هیچ رزومه ای ارائه نکردند. وی تصریح کرد: 
آورده  مناظره ها  معتقدم  دلیل  همین  به 
خوبی نداشت و مــردم را در مسیر اینکه 
بخواهند به چه کسی رأی دهند، راهنمایی 

درستی نکرد.

چیزی شبیه مصاحبه آکادمیک!»
معتقد  هــم  طلب  اصـــالح  تحلیلگر  یــک 
است سه مناظره انتخاباتی بیش از آنکه 
و  علمی  مصاحبه  مشابه  باشد،  مناظره 
پرسش از کلیات موجود در باب مسائل 
روز جامعه و آن هم به شکل محدود بوده 
است؛ به همین دلیل ساختار مناظره با 
اشکال جدی روبه رو بود. مهدی مطهرنیا 
با مقایسه مناظره ها در سطح بین المللی، 
شدن  رودررو  معنی  بــه  مــنــاظــره  ــزود:  ــ اف
باب  در  چالشی  گــفــت وگــوی  و  تــن  چند 
است؛  در چارچوبی مشخص  ها  نگرش 
در نتیجه اگر نتواند این عملکرد را پیش 
با لغزش و عدم  قــرار دهد  روی مخاطب 
کــارایــی روبـــه رو مــی شــود. وی عنوان کرد: 
مصاحبه های  به  بیشتر  اخیر  مناظرات 
آکادمیک شبیه بود تا مناظره سیاسی و 

مجری هم نقشی در به چالش کشیدن 
باید و  افراد نداشت؛ بنابراین آن گونه که 
نشد.  باز  شنوندگان  بــرای  مسائل  شاید 
مناظره های سال های گذشته که از 1384 
آغاز شد و در سال 1388 با رودررو شدن 
دو نفره نامزدها همراه بود، با وجود تأثیر 
کم مجری اما موجب به چالش کشیدن 
دو طرف مناظره شده و نگاه دقیق تری در 

ذهن مخاطب ایجاد می کرد.

اتهام زنی ها مناظره را به حاشیه برد»
محمدحسن قدیری ابیانه هم درباره میزان 
در  مـــردم  بــر حضور  مناظره ها  اثــرگــذاری 
انتخابات می گوید: مناظره از این باب که 
یکدیگر  علیه  زنی  اتهام  از  ای  به صحنه 
وی  نبود.  پسندیده  چندان  شــد،  تبدیل 
افزود: به نظر، آقایان همتی و مهرعلیزاده 
بازی مافیا را زیاد تماشا می کنند. در بازی 
فــرد شناخته نشود، به  اینکه  بــرای  مافیا 
افــراد به جای  این  و  اتهام می زند  دیگران 
بیان برنامه در رفع مشکالتی که البته در 
بسیاری از آن ها دخیل بودند، به اتهام زنی 
به دیگران پرداختند و این موضوع مناظره 
را تحت تأثیر قرار داد. قدیری ابیانه تصریح 
کرد: من بر خالف بسیاری از افراد معتقدم 
شکل مناظره مشکلی نداشت، بلکه این 
برنامه  دادن  بــه جــای  کــه  بــودنــد  نامزدها 
وعــده هــای  یــا  می رفتند.  طفره  مسائل  از 

باشد  اگر محیط عقالنی  بیجا می دهند. 
درســـت  تصمیم  مــی تــوانــنــد  مــخــاطــبــان 
محیط  اگــر  می دانند  برخی  امــا  بگیرند. 
عقالنی باشد، نمی توانند رأی بیاورند، به 
همین دلیل تالش کردند فضا را دوقطبی و 
احساساتی کنند تا مردم را به رأی دادن به 

جریان خود ترغیب کنند. 

نقش مهم در بسیج افکار عمومی »
جعفرقنادباشی ولی معتقد است مناظره 
در مجموع به خوبی برگزار شد و در جلب 
افکار عمومی و بسیج مــردم بــرای شرکت 
در انتخابات اثرگذار خواهد بود. مناظره ها 
همچنین نقش مهمی در شناخت مردم 
و  جــریــان هــای سیاسی  بــر  تفکر حاکم  از 
برنامه هایی که بــرای حل مشکالت مردم 
دارنــد، بازی می کند. این تحلیلگر سیاسی 
عنوان کرد: با توجه به فضای افسارگسیخته 
مجازی و غول تبلیغاتچی غرب تصور مردم 
از فضای سیاسی بر اساس واقعیت ها نیاز 
به بازتعریف دارد. مردم تحت تأثیر القائات 
بیگانگان این گونه تصور می کردند که تنها 
یک خط فکری بر کشور حاکمیت دارد، اما 
پس از این مناظره ها دریافتند دایره مشارکت 
در حکومت بسیار باز و دموکراتیک است. 
ــرای مشکالت وجود  طــرز تفکر مختلف ب
داشــتــه و ایــن بــه مشارکت بیشتر کمک 

می کند. این یکی از نقاط قوت بود. 

صاحبنظران سیاسی در گفت وگو با قدس از مناظرات انتخاباتی می گویند

به مناظره ها چه نمره ای می دهید؟

باتوجه به وجود زمین کافی برای تأسیس یک پایانه بزرگ و جامع در اطراف س
میدان اروند از شهرداری تقاضا می شود برای افزایش سرعت خدمات رسانی 
وانتقال ترافیک خیابان کم عرض اروند و همچنین افزایش مسافران خطوط پایانه 
مفتح شرقی، این پایانه را به حوالی میدان اروند منتقل کنند تا باعث بهره مندی 
چندین هزار ساکنان شمال شهرک رجایی از این پایانه مفید اما خلوت بشود. 
درضمن می شود مقصد خطوط حومه و کنویست را هم به همین پایانه منتقل 
کرد تا ضمن میانبر با انتقال سریع مسافران این خط به مقصد مرکز شهر 
از ترافیک اتوبوس ها در خیابان اروند و بولوارحر هم کاسته شود. ازطرف اهالی 

منطقه. 9360000158 
پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرمایند: قبل از انجام هر کاری اول فکر کنید دوم س

به عاقبت آن کار فکر کنید و سوم همیشه کار خوب انجام دهید که نتیجه اش 
خوب است.  9150000819 

واینکه س قانونی  اختیارات  میزان  درخصوص  جمهوری،  ریاست  نامزدهای 
اگرقانون اساسی ودولت پنهان و نهادهای انقالبی و دیگر بهانه های مشابه سد 
عملی کردن وعده های نافرجام شماست، چرا کاندیدا می شوید؟ در تلویزیون به 

مردم توضیح دهید! 9150000215
آیا کالویخو، درسفربه مشهد...کلمه ای معادل با»شهادت« را در خاطرات س

خود نوشته است؟ آیا این اصطالح در فرهنگ اسپانیا آن هم درمورد امام)ع( 
جایگاهی دارد؟9150000863

با اینکه درمصرف برق که باید همه همکاری نمایند تاهم قطعی برق نداشته س
باشیم هم اسراف نکنیم ولی متأسفانه بعضی ازمغازه ها و برخی از بانک ها همه 
روشنایی داخل وخارج و تابلوها را شب ها تا صبح روشن می گذارند و شرکت برق 

هم باید با آن ها برخورد قاطعی داشته باشد. باتشکر.    9300000144
افتخارآقای آخوندی عدم تحویل حتی یک واحد مسکونی مهر بود و س

افتخار آقای همتی به بستن بانک های نظامی! و افتخار درست  آقای دکتر 
نمکی دفاع از سالمت مردم است. دانه فلفل سیاه وخال مه رویان سیاه. 

سرانجام نام هر سه افتخار است اما این کجا و آن ها کجا! 9150000215
نانوایان روستای گوارشک و ولی آباد به دلخواه خود کار می کنند و هر س

روز بخواهند تعطیل می کنند. کسی هست از آنان حساب بکشد؟ اگر 
نیست میزشان را رها کنند، یک نفر جدی تر جایگزین شود. 9910000188

به حرم مطهرحضرت رضا)ع( س راجع  را  روزنامه  زیبای  مقاالت بسیار 
که  ازخوانندگان عالقه مندند  برخی  که  آنجا  از  اما  پیوسته می خوانم. 
تاریخ»هجری شمسی« وقایع و آثار به جامانده را بدانند، خوب است که 

این امرنیز لحاظ شود. باسپاس  9150000863

محسن مهرعلیزاده: جمهوریت یعنی رأی و نظر مردم در 
کشور حاکم باشد. عقل و دین باید در جامعه حاکم باشد 
و جمهوریت به معنای رأی، نظر و فکر مردم است و اگر 
این نباشد افتاده ایم و از ایرانیت و اسالمیت خبری نیست. 
دولت من، ادامه دولت اصالحات و دولت سوم خاتمی است 

که پاسپورت ایرانیان در آن زمان در دنیا ارزش داشت.

سید ابراهیم رئیسی: با قدرت دنبال رفع تحریم ها هستیم و با 
تمام توانایی و استفاده از ظرفیت کشور این کار را عزتمندانه 
دنبال می کنیم. بحران بی اعتمادی مردم به دولت بسیار 
خطرناک است، اعتماد مردم مهم ترین سرمایه اجتماعی 
دولت هاست، باید با رفع مشکالت و تنگناهای فعلی، این 
اعتماد از دست رفته به مردم و جوانان برگردد.  اقشار مختلف مردم 
به دنبال شرایط موجود برافروخته شده اند، اما وضعیت فعلی قابل تغییر است.

علیرضا زاکانی: رویکرد اول دولت اقدام و اصالح دو مقوله 
اقتصاد و مدیریت است که در ذیل آن با جهش تولید 
مشکالتی همچون مسکن و اشتغال هم حل می شود. 
مردم ایران سال اول دولت بنده، تغییر ملموسی احساس 
می کنند و سه سال بعد صورت جدیدی را در کشور مشاهده 
خواهند کرد. امیرکبیر سه سال و دو ماه کار کرد، اما افتخار بزرگی 

برای مملکت کسب کرد و ماییم که باید این مسیر را برویم.

محسن رضایی: در دولــت اقــدام و تحول، از تهران نسخه 
واحــد اقتصادی بــرای استان ها نوشته نخواهد شد، بلکه 
قطب های اقتصادی تشکل می دهیم. هدف دولت بنده این 
است که بار دیگر وحدت ملی دوران دفاع مقدس را در ایران 
اسالمی ایجاد کند. ما مناطق اقتصادی درست می کنیم، به 
استان ها اختیارات و مسئولیت می دهیم، یعنی اگر در یک استانی 
مردم سپرده های خود را در بانک ها گذاشته اند، این سپرده ها همانجا باید 

سرمایه گذاری شود. 

عبدالناصر همتی: از برنامه های من تشکیل جلسه هر سه 
ماه یک بار با نخبگان هر استان است تا بر اساس نظر 
آن ها روند توسعه هر استان بررسی شود. استان ها باید 
توسط مردم استان، نخبگان و بر مبنای شایسته ساالری 
اداره شوند. نباید اجازه دهیم باندهایی در تهران بتوانند از 
مرکز، استان ها را اداره کنند و مسائل قومی، فرهنگی و مذهبی در استان ها 

نباید مانع شود افراد شایسته در اداره استان نقش داشته باشند.

آینده یک  در چهار ســال  اگــر می خواهیم  سعید جلیلی: 
پیشرفت چشمگیر و یک جهش در عرصه های مختلف 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم الزمــه آن 
مشارکت مــردم و شناخت فرصت ها و ظرفیت هــای هر 
منطقه است. هر روستا به مثابه سلول جهش کشور است و 

باید از همه توانمندی های آن استفاده شود.

امیرحسین قاضی زاده: بازبینی روش اداره کشور و تولد مدل 
حکمرانی جدید از هدف های دولت سالم به شمار می رود. 
تالش شده در دولت سالم امور به مردم واگذار شود و از 
توان کارشناسان و نخبگان استان ها برای اداره امور منطقه 
و استان استفاده شود. اگر می خواهیم کشور رشد کند و آباد 
شود، باید کاری کنیم تا همه مردم در موطن و سرزمین خودشان 

بمانند و خدمات الزم را دریافت کنند. 

 تولیت آستان قدس رضوی 
در مراسم آغاز جشن های دهه کرامت:

 رقابت های انتخاباتی را 
عرصه مرگ اخالق نکنید

ــران اسالمی را  تولیت آستان قــدس رضــوی، ای
ــا)ع( دانــســت و گفت: کشور  کشور امـــام رضــ
امــام رضـــا)ع( باید عرصه مسابقه خدمت به 
خصوص  بــه  و  گوناگون  عرصه های  در  مـــردم 
فساد  با  مــبــارزه  و  احسان جویان  و  نیازمندان 
نیوز،  گـــزارش آستان  به  باشد.  رانــت خــواری   و 
در  مــروی  احمد  والمسلمین  االســـالم  حجت 
مراسم آغــاز جشن های دهه کرامت و سالروز 
قم،  در  معصومه)س(  فاطمه  حضرت  میالد 
ضمن تبریک آغاز دهه مبارک کرامت و خجسته 
میالد حضرت معصومه )س(، به موضوع کرامت 
در آیات و روایات پرداخت و اظهار کرد: در فضای 
اجتماعی نیز جامعه ای که دارای کرامت باشد تن 
به اسارت نمی دهد و زیر بار ظلم و ستم نمی رود، 
لذا مستکبران برای تسلط بر هر جامعه ای ابتدا 
آن ها را تحقیر و ذلیل می کنند و اعتماد به نفس 
و عزت آن ها را می کشند؛ آن جامعه ای که عزت 
نفس ندارد و فاقد کرامت است به راحتی سلطه 

استکبار را می پذیرد.
وی افزود: اگر انسان ها متوجه این ودیعه شوند، 
دیگر زیر بار مأمون ها و فرعون ها نخواهند رفت؛ 
اگر مردم به کرامت به عنوان ودیعه ای الهی توجه 
داشتند و آن را زنــده می کردند، امیرالمؤمنین 
علی)ع( را در کنار معاویه قرار نمی دادند و معاویه 
نمی توانست خود را به عنوان جانشین و خلیفه 

پیامبر بر مردم مسلط کند.
مروی ادامه داد: حکومت اسالمی که به برکت 
مجاهدت ها و تالش های یکی از پرورش یافتگان 
حوزه علمیه با عظمت و تأثیرگذار قم حضرت 
امــام خمینی برپا شــده و توانسته اســت پیام 
اسالم و اهل بیت عصمت و طهارت )ع( را به 
اقصی نقاط عالم برساند، به برکت مرقد شریف 

و نورانی حضرت معصومه)س( است.
تولیت آستان قدس رضوی، انتخابات را یکی از 
مصادیق حفظ کرامت مردم دانست و عنوان 
کــرد: یک حکومت با کرامت، حکومتی است 
که کرامت مردم را حفظ کند و یکی از مصادیق 
حفظ کرامت مردم، دخیل بودن آن ها در تعیین 
باید  کرامت  با  اســت، حکومت  سرنوشتشان 
فرصت هایی را در حوزه های مختلف سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی بــرای حضور متعهدانه و 

تأثیر گذار مردم فراهم کند.
حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به این 
سخن امام خمینی که »رأی دادن، یک حق و 
یک تکلیف است« اظهار کرد: »رأی دادن حق 
است« یعنی دست اندرکاران و متصدیان باید 
بستر حضور مردم و انتخاب مردم را فراهم کنند 
و این حق مردم است، کسی نمی تواند به این حق 
تجاوز کند و این حق را از مردم بگیرد و »رأی دادن 
تکلیف است«؛ یعنی مردم باید از عزت و کرامت 
خود صیانت کنند، همان گونه که وظیفه داریم 
گناه و معصیت نکنیم که دچار خواری و پستی 
نشویم، همان گونه باید در عرصه های مختلف 
انقالبی حضور پیدا و کرامت خود را حفظ کنیم. 
مردم  کمرنگ شــدن حضور  اینکه  بیان  با  وی 
انتخابات موجب طمع ورزی دشمن  در عرصه 
مــی شــود و دشــمــن جــز خفت و خـــواری مــا را 
نمی خواهد، به الیحه کاپیتوالسیون اشاره و آن 
را یکی از مظاهر خواری و پستی ملت دانست و 
ابراز کرد: این الیحه را دشمن بر ملت ما تحمیل 
کرد، اما امام امت با شجاعت و قدرت تمام در 
برابر آن ایستاد و از عزت، شخصیت و کرامت 
مردم دفاع کرد. مروی افزود: اگر کرامت را حفظ 
نکنیم، اگر مشارکت کم باشد و اگر بعضی از 
گالیه ها مانع حضور مسئوالنه ما در عرصه های 
مختلف انقالب شــود، خودمان و کشورمان را 

ضعیف کرده و به نظاممان لطمه زده ایم.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به اهمیت 
انتخاب اصلح اشــاره و اظهار کــرد: در انتخاب 
امــام رضــا)ع(  ویژگی های کشور  به  باید  اصلح 
توجه شود و کسی مورد انتخاب قرار گیرد که 
از این خصوصیات برخوردار باشد. متأسفانه 
در این روزها که فضای تبلیغات داغ می شود؛ 
گاهی از مرز ایمان، اخالق و کرامت اخالقی پا 
فراتر گذاشته می شود، این اخــالق کشور امام 
در مسیر  اینکه  بیان  با  وی  نیست.  ــا)ع(  رضـ
خدایی و در انجام تکلیف الهی هیچ امر غیر 
اخالقی، غیرانسانی و غیر اسالمی مورد قبول 
نیست، گفت: برای خدا کار کنیم و برای خدا 
تبلیغات کنیم، برای خدا مردم را دعوت به حضور 
در انتخابات کنیم، اگر کار برای خدا باشد دیگر 
مسخره کردن و تحقیر دیگران معنا نــدارد. به 
مدرک و تحصیالت کسی چه کار دارید؟ البته 
برخی اخالق و متانت را رعایت کردند، اما برخی 

دچار هواهای نفسانی شدند.
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فراکسیون اهل سنت یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی س
والمسلمین رئیسی  نامزدی حجت االســالم  از  بیانیه ای  در 
حمایت کرد. همچنین مولوی محمد طیب اسماعیل زهی فرزند 

مولوی عبدالحمید در توییتی از رئیسی حمایت کرد.
سید محمد خاتمی در پیامی به اعضای حزب جوانان ایران س

اسالمی و شرکت کنندگان در کنگره سراسری این حزب بدون 
نام بردن از نامزدهای انتخابات، تأکید کرد: »در این فضای سرد 
و افسرده، در حالی که جامعه ما نیاز به نشاط و امید و اشتیاق 
به شرکت در عرصه سرنوشت دارد، امیدوارم همه تشکل ها 
و احــزاب و جریان های سیاسی و ملی بتوانند در این برهه 
حساس مسئولیت خود را نسبت به میهن و مردم به درستی 

بشناسند و در انجام مسئولیت موفق باشند«.
انتخابات س نــامــزد  زاکــانــی  علیرضا  انتخاباتی  ستاد 

ریاست جمهوری، خبر کناره گیری وی به نفع نیروهای 

انقالب را تکذیب کرد.
امیرحسین قاضی زاده ضمن تکذیب کناره گیری خود از س

انتخابات در توییتی نوشت: »میدان را باز کنید؛ می خواهیم 
ایران جدید را بسازیم. بر اساس وظیفه شرعی و با تکیه بر 
اعتماد مردم و توجه به مطالبات و لطف گسترده هموطنان که 
پس از مناظره ها شاهد هستیم، به لطف الهی تا آخر انتخابات 

در صحنه خواهم بود.  پیش به سوی دولت سالم«.
علی نادری مسئول روابط عمومی قوه قضائیه ضمن انتشار س

فهرست ابربدهکاران بانکی که توسط همتی در مناظره به 
رئیسی داده شد، درباره رسیدگی قضایی به پرونده این افراد 
نوشت: »وقتی برای ابربدهکاران بانکی حتی حوصله تایپ 
هم نبوده، حساب مابقی قضایا را بکنید. البته به قول آقای 
رئیسی اسامی را هم جست وجو کنید و نتایج پرونده ها را هم 

خودتان بخوانید«.

محسن هاشمی درباره موضع خانواده آیت هللا هاشمی س
رفسنجانی دربــاره انتخابات گفت: »نظر آیت هللا هاشمی 
با  قهر  عــدم  و  انتخابات  در  شــرکــت  هــمــواره  رفسنجانی 
صندوق های رأی بود و من هم به یاد ایشان رأی خواهم داد، 
اما دربــاره حمایت از نامزد خاص در انتخابات، با توجه به 
بحث هایی که در خانواده بین فرزندان ایشان صورت گرفته، 
توصیه ما به کاندیدای منسوب به جریان میانه رو و اصالح 
طلب ائتالف و وحدت است که توصیه همیشگی آیت هللا 

هاشمی رفسنجانی بود تا شانس رقابت افزایش یابد«.
خبرگزاری فارس در گزارشی مدعی شد: اصالح طلبان در پی س

ناکامی نامزدهای خود در انتخابات، به بهانه اینکه گزینه های 
اصلی آن ها از فیلتر شورای نگهبان رد نشده اند، درصددند از 
این فرصت برای مظلوم نمایی استفاده کنند و در پروژه قهر از 

صندوق رأی بدمند.

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

مواضع روزانه نامزدها 

کوتاه از سیاست 

کوتاه از انتخابات 
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خبـر

واکنش ها به مناظره سوم در فضای مجازی
دیگر کارشناسان سیاسی و صاحبنظران نیز از جهات مختلف به بررسی مناظره سوم 
انتخاباتی پرداخته اند که در ادامه به شماری از دیدگاه ها اشاره خواهد شد. علی 
صوفی عضو نهاد اجماع ساز اصالح طلبان در باره مناظره گفته است: مهرعلیزاده و 
همتی در مناظره های انتخاباتی هیچ دستاوردی نداشتند؛ چرا که در سال ۹2 اصالح 
طلبان از نظر عملکردی چیزی برای گفتن داشتند؛ اما در این مناظره ها رقبای جریان 
اصالحات و دولتی آمدند و ما را از نظر عملکردی زیر سؤال بردند و ما هم چیزی برای 

دفاع نداشتیم.  
اقدام  تأثیر  انتخابات ریاست جمهوری تحت  اما برخی معتقد هستند مناظره سوم 
عبدالناصر همتی در ارائه لیست یازده نفره ابربدهکاران بانکی به ابراهیم رئیسی قرار 
داشت. دکتر سید نظام الدین موسوی نماینده تهران با اشاره به این اقدام در توییتی نوشت: 
»همین که در جریان مناظره سوم، آقای همتی لیست ابربدهکاران بانکی کشور را تحویل 
آقای رئیسی داد؛ یعنی خودشان هم خوب می دانند تنها مرد میدان برخورد با مفسدان 

بزرگ، سید ابراهیم رئیسی است«.
محمد ایمانی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هم در باب مناظرات در کانال تلگرامی اش 
نوشت:  شهید سلیمانی، مناظره ها را از کدام زاویه می دید و نقد می کرد و مبنای رأی دادن یا 
رأی ندادنش به افراد چه بود؟ آن شهید واال مقام که در همه نظرسنجی ها، باالی ۹0 درصد 
محبوبیت داشت، در بخشی از وصیت نامه خویش می نویسد: نكته ای كوتاه خطاب به 
سیاسیون كشور دارم: چه آن هایی ]كه[ اصالح طلب خود را می نامند و چه آن هایی كه اصول 
گرا. عزیزان! هر رقابتی با هم می كنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و كالم شما 
یا مناظره هایتان به نحوی تضعیف كننده دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب نبی مكرم 
اسالم و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفكیك كنید. اگر می خواهید با هم باشید، شرط با 

هم بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است.

6 میلیون رأی دهنده به 
روحانی در سال 96، به 
رئیسی رأی می دهند 

نظرسنجی جدید  هــای  داده  اســـاس  بــر 
مرکز افکارسنجی ایسپا حدود 42 درصد 
تقریباً  معادل  روحانی  به  دهندگان  رأی 
10میلیون نفر در سال ۹6 در انتخابات این 
هفته رأی خواهند داد و حدود 60 درصد از 
این تعداد قصد دارند به رئیسی رأی دهند. 
به عبارت دیگر براساس این نظرسنجی، 
از بین 23 میلیون رأی دهنده به روحانی 
در سال ۹6، نزدیک به 6 میلیون نفر قطعاً 
در این انتخابات به رئیسی رأی خواهند. 
داد. همچنین از بین سایر رأی دهندگان 
روحانی که قصد شرکت در این انتخابات 
ــد، ۹.1 درصــد این افــراد به محسن  را دارن
عبدالناصر  به  نیز  درصــد  و 5.4  رضایی 
همتی رأی خواهند داد. همچنین بر اساس 
این نظرسنجی 68.1 درصد افــرادی که در 
سال ۹6 به ابراهیم رئیسی رأی داده بودند، 
قطعاً در انتخابات پیش رو شرکت خواهند 
کرد و از این تعداد 78.3 درصد باردیگر به 

رئیسی رأی خواهند داد. 

روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران، در شماره دیروز خود ادعای قبلی خود س
مبنی بر دستکاری بودجه توسط هیئت رئیسه مجلس را پس گرفت و در تیتری 

نوشت: »دستکاری بودجه درست نبود«.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه موضوع برقراری مقررات لغو روادید س

متقابل برای دارندگان گذرنامه  های عادی بین دولت های ایران و عراق را ابالغ کرد.
شاهرخ ناظمی مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل از گزارش س

عجیب فاکس نیوز درباره تحوالتی مشکوک در اطراف سایت سنجریان در جاجرود 
خبر داد و نوشت: »تصاویری که فاکس نیوز منتشر کرده، مربوط به خودروها و 

تجهیزات لوکیشن فیلم برداری سریال »نون. خ« و عوامل آن بوده است!
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 پرداخت یارانه بدون کنترل تورم سبب بهبود وضع مردم نمی شود  محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه به تنهایی، منجر به بهبود وضعیت اقتصادی 
مردم نمی شود گفت: در حال حاضر افزایش ارزش پول ملی و برگرداندن قدرت خرید مردم باید اولویت اصلی نامزدهای ریاست جمهوری باشد. وی با اشاره به اینکه تقویت متغیر اقتصادی فقط با پرداخت رشد 

نمی کند، گفت: اگر نتوانیم با برنامه ریزی دقیق برای کسری بودجه و پرداخت یارانه، منابع پایدار تعیین کنیم، پرداخت های جدید یارانه نه تنها منجر به افزایش رفاه مردم نخواهد شد بلکه منجر به زیان مردم می شود.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r تحقق اقتصاد رقابتی با توسعه بنگاه های خُرد
یک کسب  و  از  وقتی صحبت 
کارآفرینانه  و  مخاطره آمیز  کــار 
از  کلی  ــوعِ  نـ پـــای دو  مــی شــود، 
ــد:  ــار بـــه  مــیــان مــی آی کــســب وک
ــای کـــوچـــک و  ــارهــ ــ کــســب و ک
تشکیالت  و   )SME( مــتــوســط 
اقتصادی نوآوری  محور )IDE(. ما 
مفهوم  با  می خواهیم  اینجا  در 
بنگاه های کوچک و متوسط که 

ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می شوند بیشتر آشنا شویم. 
این بنگاه های کوچک ۹۹ درصد از تمام مشاغل در اتحادیه اروپا را شکل 
می دهند. در اتحادیه اروپا  SME ها حدود ۸۵ درصد از شغل های جدید 
را ایجاد کرده اند و همچنین دو سوم کل اشتغال بخش خصوصی را 
دربرمی گیرند. اروپا، SMEها و کارآفرینی را به عنوان کلید تضمین رشد 

اقتصادی، نوآوری و ایجاد شغل معرفی کرده است. 
  SME  درباره ویژگی های منحصر به فرد کارآفرینی های خرد که آن را
می نامیم، باید بگویم، این کسب و کارها معموالً با کمترین افراد اداره 
می شوند. در ایران بر حسب تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت 
جهاد کشاورزی، SME ها عبارت اند از تشکیالت اقتصادی خدماتی 
فقط  مرکزی  بانک  البته  کارمند،  از ۵۰  کمتر  با  و صنعتی منطقه ای 
مؤسسه های دارای کمتر از ۱۰ کارمند را به عنوان SME  تعریف می کند. 
SMEها به کمترین سرمایه گذاری نیاز دارند. در  SMEها نیاز به انباشت 
سرمایه نیست و نیازی ندارد که دولت برنامه ریزی کند، پول جمع آوری 
کند سپس در فضای صنعت مادر سرمایه گذاری کند تا بتواند بر پایه 
با  اینجا کافی است خانواده ها  را مدیریت کند، در  آن صنایع بزرگ 
پس انداز خودشان سرمایه گذاری کنند. بدین ترتیب کسب و کارهای 

خرد بهترین راه برای مدیریت منابع خرد آحاد جامعه هستند.
باالیی برخوردارند  انگیزه  از  بنگاه های کوچک و متوسط  کارکنان  در 
و فعالیت ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه ها به سرعت به نتیجه 
می رسد، از طرفی مدیریت این صنایع عمدتاً به دلیل یکی بودن مالک 

و مدیر کمترین چالش را دارد. 
نکته دیگری که می توان از طریق SMEها از آن بهره برد پیچیدن نسخه 
دو مشکل بزرگ اقتصادهای در حال توسعه یعنی انتقال دانش فنی و 
کمبود سرمایه است. طراحی SMEها به گونه ای است که این مشکالت 
انــدک جایگزین  با سرمایه  دانــش فنی  SMEهــا  را حل می کنند. در 
می شود چون این شرکت ها چابک، منعطف و به روز هستند برای همین 

قابلیت انتقال دانش فنی را به سرعت دارند.
یکی دیگر از ویژگی های بارز SME ها قابلیت نوآوری است؛ SME ها 
تحت  معموالً  چون  باشند،  باهوش  تولدشان  لحظه  از  می گیرند  یاد 
باشند  پای خودشان  روی  باید  و می دانند  نیستند  دولت ها  حمایت 
و ریسک هایشان را خودشان مدیریت کنند. می دانند اگر پلکی بزنند 
و  بهترین  می شوند.  رقابت پذیر  همین  بــرای  می مانند،  جا  رقابت  از 
باکیفیت ترین محصوالت دنیا از طریق SME ها تولید می شود. نگاهی 
به فعالیت شرکت های بزرگی مثل تویوتا و جنرال موتورز نشان می دهد 
که این شرکت ها هم کارهایشان را برون سپاری و به SME ها سپرده اند. در 
کشور ما نیز مدت هاست توجه به بنگاه های خرد در اولویت برنامه ریزی 
دولتمردان قرار گرفته و به تازگی در مجلس مصوبه ای گذرانده شد که 
به  نیازی  بهداشتی،  و  امنیتی  بنگاه های خرد جز در موضوعات  این 

گرفتن هیچ مجوزی نداشته باشند.

 مینا افرازه  دولت آینده در حالی از مردادماه 
میراث  با  که  می کند  کار  به  شروع  رسماً 
گذشته  دولت های  بدهی های  از  هنگفتی 
و  آماری  برآوردهای  اساس  بر  روبه رو است. 
نظرات کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه 
دولت برای سال آینده رقم باالیی پیش بینی 
مطلوب  شرایط  نبود  مسئله  که  می شود 
بحران  شدت  بر  نیز  بدهی ها  تأمین  برای 
اساس  بر  ترتیب  بدین  می افزاید.  بدهی ها 
تحلیلگران  از  یکی  غالمی  اسماعیل  گفته 
اعم  دولت  بدهی های  »مجموع  اقتصادی، 
به  بدهی  مشارکت،  اوراق  بدهی های  از 
نهادها  سایر  و  بازنشستگی  صندوق های 
بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که 
سررسید برخی از این بدهی ها به همراه سود 
آن ها مشکالت جدی است که دامن دولت 

آینده را خواهد گرفت«.

طلب بانک مرکزی از دولت»
این در حالی است که به گفته رئیس  کل 
سابق بانک مرکزی، »دولت تنها در دو سال 
گذشته ۱3 میلیارد دالر ارز بابت خرید کاالی 
اساسی از بانک مرکزی دریافت کرده است 
و باید بدهی دولت به بانک مرکزی در مدت 
سه سال پرداخت شود. همچنین در ترازنامه 
بانک مرکزی هم بیش از ۱۰۰ هــزار میلیارد 
تومان از دولت طلب دارد که مربوط به این 
دولــت نیست و از دولت های گذشته باقی  

مانده است«.
اقتصادی،  کارشناسان  از  بسیاری  ــاور  ب به 
تحمیل بدهی های سنگین به دولت سیزدهم 
ناشی از رویکرد و رویه نادرست دولت فعلی 
است. چنان که سیدمحمدرضا رضی، استاد 
اقتصاد اسالمی در مصاحبه ای در همین باره 
گفته است: »رفتار عقالنی و منطقی دولت 
برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به دلیل 
برخی رویکردهای غلط به  هم  خورده است و 
این رفتارهای نادرست بدترین میراث دولت 
اقتصاد  این مدت  فعلی است که در طول 
کشور آشفته و ارزش پول ملی ضعیف شد«.
این استاد اقتصاد اسالمی افزود: »دولت به  
جای توجه به بهبود وضعیت اقتصاد کشور 
و نیز مدیریت دخل  و خرج خود برای تأمین 
نیازهای ضروری، متأسفانه بدهی های فراوانی 

از راه های مختلف در قالب فروش اوراق بدهی 
مــدت دار،  مالی  تأمین  اوراق  به  اصطالح  یا 

کسری بودجه و... به بار آورد«.

مطالبات معوق بخش خصوصی»
از سوی دیگر، بحران بدهی دولت به حوزه 
دستگاه های  و  بانکی  مؤسسه های  و  مالی 
اداری خالصه نمی شود، بلکه بدهی ایجاد 
ــرژی نیز  شــده بــه حـــوزه منابع طبیعی و انـ
تسری یافته است. موضوعی که عمالً موجب 
شده مجوزهای بهره برداری از منابع آبی یا 
خام فروشی نفت به کام دولــت کنونی و به  
حساب نسل های بعدی از طریق آینده فروشی 
ــود. چــنــان کــه در همین رابــطــه،  محقق شـ
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی؛  محمدرضا 
کــرده »مطالبات  اقتصادی مجلس تصریح 
معوق نیروگاه های بخش خصوصی از دولت 
حدود 2۸ هزار میلیارد تومان است که اگر 
برای آن فکری نشود مشکل بزرگی در آینده 
برق  مجموع  همچنین  شــد.  خواهد  ایجاد 
مصرفی واحدهای مجاز و غیرمجاز استخراج 
رمزارزها فقط یک درصد برق مصرفی کشور 
دولت  توسط  بــرق  مابقی مصارف  و  اســت 

صورت گرفته است«.

تحمیل بدهی دولت نهم و دهم»
در همین راستا، سید ناصر موسوی الرگانی؛ 
این  بر  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
باور است که قطعاً یکی از مشکالت اساسی 
از  مانده  باقی  بدهی های  سیزدهم،  دولــت 
دولت های قبلی است. این بدهی ها نه  تنها 
شامل دولت یازدهم و دوازدهم است، بلکه 
از دوره دولت های نهم و دهم نیز بدهی هایی 
بر جای  مانده بود و مبلغ آن اصالً قابل قیاس 
با بدهی سرسام آور دولت یازدهم و دوازدهم 
نیست. بدین ترتیب، دولت های نهم و دهم 
حدوداً 34۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشتند 
که در چنین شرایطی کشور را به دولت بعدی 

تحویل دادند.
موسوی الرگانی به قدس گفت: این در حالی 
ــازدهــم، وزیــر  اســت کــه در اواســـط دولـــت ی
طیب نیا خودش  علی  یعنی  وقــت  اقتصاد 
رسماً در مصاحبه ای بیان کرد بدهی دولت 
رقمی حدود 7۰۰ هزار میلیارد تومان است. 
بدین ترتیب کمتر از یک دوره شاهد دو برابر 
شدن بدهی دولت بودیم. در حال حاضر نیز 

میزان بدهی که ظاهراً بیان می شود، حدود 
هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است اما به 

نظرم عددش بیشتر از این خواهد بود.

قرارگاه خاتم یکی از طلبکاران عمده »
دولت است

ــزود: بخشی از  نماینده مــردم فــالورجــان افـ
ــت به  ایـــن بــدهــی هــا مــربــوط بــه بــدهــی دولـ
بانک ها و سازمان ها مانند تأمین اجتماعی و 
پیمانکاران پروژه هاست. اینکه دولت افتخار 
می کند هر هفته افتتاح پروژه دارد، عمده آن 
که  قرارگاه خاتم است  اقدام های  به  مربوط 
کارهای عمرانی مانند راهسازی، سدسازی، 
تونل سازی و دیگر موارد را انجام می دهد. با 
این  حال، این قرارگاه یکی از طلبکاران عمده 
محسوب می شود که دولت بدون پرداخت 
بدهی های آن، در حال نمایش و پز دادن با 

افتتاح پروژه هاست.
این نماینده مجلس ادامه داد: دولت آینده با 
هر توان و قدرتی که روی کار بیاید، قطعاً یکی از 
مشکالت آن بدهی های سنگین است. دولت 
اگر طلب سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت 
نکند، این سازمان عمالً در پرداخت های خود 

با مشکل مواجه می شود؛ زیرا در حال حاضر 
ورودی تأمین اجتماعی از خروجی اش بسیار 
کمتر است. عالوه بر آن، دولت دخالت هایی 
در امور این سازمان داشت و هلدینگ شستا 
را که متعلق به بازنشستگان است، مجبور 
کرد بخشی از سهام خود را در بورس عرضه 
کند. افـــزون بــر ایــن، ســازمــان بازنشستگی 
کشوری نیز طلب سنگینی از دولت دارد که 
برای مدیریت خودش نیازمند دریافت این 

بدهی هاست.

خطر ورشکستگی دولت»
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، موعد تمامی 
سررسیدهای اوراق مشارکتی که همه  ساله 
در بودجه تصویب شده و رقم آن نیز افزایش 
می یابد، از سال ۱4۰۰ به بعد است. همین 
دولت  بــرای  بدهی سنگینی  قطعاً  موضوع 
آینده ایجاد می کند. در آخرین جلسه هیئت  
امنای صندوق توسعه ملی، بازرسان دیوان 
محاسبات که از ناظران صندوق توسعه ملی 
ــاره هزینه کرد سرمایه صندوق هستند،  درب
اساسنامه  بــرخــالف  را  ــد  درصـ ســـود صفر 
دانستند و مقرر شد دولــت بدهی خود به 
بازپرداخت  با ســود یک درصــد  را  صندوق 
کند؛ بنابراین نه  تنها اصل بدهی ها بلکه سود 
یک درصدی آن نیز یکی از بدهی های سنگین 
دولت آینده به صندوق توسعه ملی است. 
جدای از این ها، یکی دیگر از بدهی های دولت 
مربوط به اوراق مشارکت است که باید سود 

آن نیز پرداخت شود.
در چنین شرایطی و با توجه به تحریم های 
بازپرداخت  بــرای  دولــت  موجود،  اقتصادی 
تمامی بدهی ها با چالش جدی روبه رو است؛ 
بنابراین باید راهکاری اندیشید تا دست کم 
بتوان جلو افزایش بدهی ها را گرفت و دولت 
ــزون بدهی  ــ چند سالی بــدون افــزایــش روزاف
سپری کند، زیرا در غیر این صــورت، دولت 
با بدهی های فزاینده فعلی در نهایت زمینگیر 
و با مشکل ورشکستگی روبه رو خواهد شد. 
بر همین اساس، دولت بعدی باید با تغییر 
رویکرد، توجه به داخل و اتکا به ظرفیت های 
درونی، بهره مندی از منابع برای ایجاد اشتغال 
و توسعه کشور، به دنبال رونق اقتصادی باشد 
تا از سنگین تر شدن بدهی جلوگیری کند.

قدسازچالشهایاقتصادیدولتآیندهگزارشمیدهد

فاکتور بدهی های دولت سیزدهم

کارآفرینی

  دوشنبه 24 خرداد 1400 3 ذی القعده 1442   14 ژوئن 2021  سال سی و چهارم   شماره 9551  

 شركت نخریسی و نساجی خسروی خراسان در نظر دارد جهت  مواد بسته بندی
 و آهاری از طریق مناقصه اقدام به تامین نماید.

شایان ذكر است مواد مورد نیاز شامل نشاسته ذرت - گندم - پلی ونیل 
ال��كل - اوره - روغ��ن آه��ار - دوك مقوایی - دوك پالس��تیكی - مقوای 
س��ه ال - كارتن بس��ته بندی - الیه كارتن - نخ ، پالس��تیك ، كیسه،لیبل 
و تس��مه  بس��ته بندی و ...... می باشد. از فروشندگان و تامین كنندگان 
در این خص��وص دعوت میگردد از تاریخ درج آگهی حداكثر تا 10 روز بعد 
 /http://nasajikhosravi.irبا مراجعه به سایت شركت نخریسی به آدرس
مراجعه و پس از دریافت مدارك و توضیحات تكمیلی الزم نسبت به ارسال 
مستندات و پیشنهادات خود اقدام نمایند.بدیهی است شركت در مناقصه 
فوق منوط به ارس��ال اسناد و مدارك شركت در مناقصه  حداكثر تا مهلت 
قانونی داده شده و همچنین ارسال نمونه ها به واحد كنترل كیفیت این 

شركت و اخذ تائیدیه از این واحد خواهد بود.

آگهی مناقصه - نوبت اول
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آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی 
و تعیین اولویت پیمانکاران واجد ش�رایط درخصوص» اجرا 
پروژه های تحلیل، مدل س�ازی و طراحی سامانه  های نرم  افزاری«
 اق�دام نمای�د، ل�ذا واجدین ش�رایط جهت مش�اهده کامل مت�ن آگهی و 
ش�رایط به آدرس http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا س�اعت 13:30 روز س�ه ش�نبه مورخ 1400/04/01 مدارک و مستندات 
مربوطه به آدرس : مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس 
رض�وی، دبیرخان�ه معاون�ت مالی و پش�تیبانی آس�تان ق�دس رضوی کد 
پس�تی 9133743588 تحویل نمایند. در صورت هرگونه س�وال با ش�ماره                           

تلفن های 05131437201 یا 05132001420 تماس حاصل نمایید. 

» آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت اجرا 
پروژه های تحلیل، مدلسازی و طراحی سامانه  های نرم افزاری «

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

)2*4(G380LA سندکمپانی کامیون کشنده اسکانیا
HNA م���دل2010 ش���ماره پالک ای���ران42-732ع49 
ش���ماره موتور DC1217L026617291 ش���ماره شاسی 
XLEG4X20005237555 به نام حسین پورفاضلی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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 PARS XU7 برگ سبز و سند مالکیت خودروی  پژو
مدل 1391 رنگ سفید صدفی روغنی به شماره انتظامی 
 124K0125502 548ص88 ایران 74  ش���ماره موتور
ب���ه   NAAN01CA2DH886103 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکیت اعظم س���پهری حس���ن نیا  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ح
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شناس���نامه مالکیت خودروی پی���کان مدل 1383 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 644ل16 ایران 
32 ش���ماره موتور 11284016522 و شماره شاسی 
11009535 ب���ه مالکی���ت عل���ی خطائ���ی دوغ آباد 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اصل س���ند کمپانی و برگ س���بز خودروی سواری 
پراید،تیپ132،رنگ س���فید روغنی،م���دل 1390، 
شاس���ی ش���ماره  و  موت���ور3460628  بش���ماره 
s5420090068066 و شماره انتظامی 269 ن 78 
ایران 32 بنام مجید بندیشه فرزند حسن مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
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اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1148296(

آگهی تغییرات شرکت تامین و پشتیبانی رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 5275 و شناسه ملی 14006385025 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای موسی مهدوی کد ملی 0420530134 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عالی گلستان کد ملی 0942793293 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی فیروزآبادی 
کد ملی 3071225393 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جواد اسدی به شماره ملی 6509427656 به سمت مدیرعامل خارج 
از اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اسالمی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1148139(

آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی چتر سبز توس سهامی خاص به شماره ثبت 324166 و شناسه ملی 10380332360 

ملی  شماره  به  شجاعی  معصومه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,11,15 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
0901086282 به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره مریم شجاعی به شماره ملی 0901093823 به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی 
ذکاوتی به شماره ملی 0939470039 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره پرویز یوسف زاده به شماره ملی 6319515287 بعنوان 
مدیرعامل )خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیأت مدیره( برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
پرویز                             مدیرعامل  امضا  با  شهرداری  اوراق  و  اسالمی  عقود  و  قراردادها  و  اداری  و  عادی  اوراق  کلیه  همچنین  و  بروات  و  سفته  و  چک  قبیل  از 

یوسف زاده یا رئیس هیئت مدیره خانم معصومه شجاعی هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
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شهرداری پیش��وا بااستناد به مجوزشماره 1400/86ص ش – 1400/2/22شورای اسالمی 
شهربراس��اس بودجه داخلی درنظر دارد نس��بت به احداث و تجهیزپارک ترافیک ازطریق 
برگ��زاری مناقص��ه عمومی اق��دام نماید. ل��ذا ازمتقاضیان واش��خاص حقیق��ی و حقوقی 
دعوت به عمل می آید به مدت ده روزپس ازانتش��ار آگهی نوبت دوم جهت كس��ب اطالع 
بیش��ترودریافت فرم ش��رایط ش��ركت درمناقصه وارائه قیمت به معاون��ت اداری ومالی 
وامورقراردادها ی شهرداری مراجعه نمایند.  تلفن تماس:36721802- 021-36734420   

غالمرضاحبیبی شهرداری پیشوا  

آگهی مناقصه عمومی نوبت )اول(

ش�هرداری بجنورد در نظردارد اجرای عملیات جمع آوری 
پسماند خشک براساس طرح تفکیک درمبدا سطح محدوده شهر بجنورد را 
با برآورد اولیه 000 / 000 / 400 / 14 ریال برای مدت س�ه س�ال از طریق 

مزایده به متقاضیان واگذار نماید.
ل�ذا متقاضیان م�ی توانند جهت دریافت و تحویل اس�ناد از واحد حقوقی 
و پیمان ش�هرداری مرکزی بصورت مهر و امضا ش�ده طبق توضیحات اسناد 
مزای�ده و تحویل پاکتهای پیش�نهادی خود به دبیرخانه ش�هرداری مرکزی 
حداکث�ر تا تاریخ 30 / 3 / 1400 اقدام نمایند و یا جهت کس�ب اطالعات با 

شماره تلفن : 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند.
شهرداری بجنورد

ف
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عملی�ات                                 واگ�ذاری  مزای�ده  تجدی�د  آگه�ی 
جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهربجنورد

ش�هرداری بجن�ورد در نظردارد 4 باب مغازه و 5 قطعه زمین به ش�رح مش�خصات جدول ذیل را از طری�ق مزایده به فروش 
رس�اند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اس�ناد از اداره حقوقی و پیمان ش�هرداری مرکزی بصورت مهر و 
امضا ش�ده طبق توضیحات اس�ناد مزایده و تحویل پاکتهای پیش�نهادی خود به دبیرخانه ش�هرداری مرکزی حداکثر تا تاریخ                                     

30 / 2/ 1400 اقدام نمایند یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند

شماره قطعه  کاربریمتراژ )مترمربع(ردیف
مغازه

تضمین )ریال(مبلغ پایه محل ملک

مسکونی با 200/97 1
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روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r درباره دانه ای خوراکی که از روزگار نوسنگی در ایران کاشته می شود   دوشنبه 24 خرداد 1400 3 ذی القعده 1442   14 ژوئن 2021  سال سی و چهارم   شماره 9551  

»گندم« همزاد  اساطیر
عصر »پارینه سنگی« نام روزگاری پیشاتاریخی است که بشر امروز، از اجدادش 
متمایز شده است. در این عصر »انسان راست قامت« جای خود را به »انسان 
ماهر« می دهد و نخستین نشانه های تمدن بشری، پس از این است که رخ 
می نماید. عصر پارینه سنگی، به عنوان کهن ترین بخش عصر سنگ، محدوده  
زمانی وسیعی دارد و از حدود 3 میلیون سال تا حوالی 300 هزار سال پیش را 
شامل می شود. نخستین ابزارها که تیغه های صیقل  خورده سنگی است در این 

روزگار به دست بشر ساخته می شود. 
در عصر »کهن سنگی میانه« که محدوده ای حوالی 300 تا 400 هزار سال پیش 
را شامل می شود، انسان ماهر پس از رفع نیازهای اولیه، برای نخستین بار به 
زیبایی می پردازد و نخستین نشانه های هنر، با ساخت ابزار تزئینی و نیز استفاده 
از رنگ در نقاشی های باستان، خود را نشان می دهد. کهن ترین نشانه های رفتار 
آیینی هم در قالب توجه به قدرت قاهره طبیعت، در این روزگار ظهور می کند. 
این احتماالً نخستین نشانه های »انسان اندیشمند« است که در این دوره، جای 

انسان ماهر را می گیرد.
دوره »نوسنگی« اما با یک نشانه مهم شناخته می شود و آن، پرداختن بشر به 
کشاورزی است؛ جوامع کوچک بشری که تا پیش از این، با گردآوری دانه ها و 
شکار حیوانات، شکمشان را سیر می کرده اند، در عصر نوسنگی یاد می گیرند که 
می شود کشاورزی کرد و دانه های خوراکی فراوانی را یک جا کنار هم فراهم آورد. 
اما شاهکار دوره نوسنگی که می توان آن را هم ردیف کشف و استفاده از آتش 
در عصر پارینه سنگی دانست، شناخت دانه ای خوراکی است که از همان روزگار 
پیشاتاریخی تا همین امروزه روز، اصلی ترین خوراک بشر بوده و هست. گندم، در 
این دوره است که توسط بشر شناخته می شود؛ آن هم در محدوده ای جغرافیایی 
که از آن به عنوان »هالل حاصلخیزی« یاد می کنند؛ محدوده ای شامل مصر و 

میان رودان و فالت ایران. 
در ایران، یکی از نخستین و در عین حال کهن ترین ابزار بدست آمده از دوران 
پارینه سنگی، شامل چند ابزار سنگی است که در بستر خشک همین کشف رود 
در حوالی روستای »آبروان«، در 30 کیلومتری شمال شرق مشهد کشف شده 
است؛ و قدمت آن ها تا 800 هزار سال پیش تخمین زده شده است. هنر تمدنی 
پدران و مادران ما البته محدود به ساخت همین چند ابزار باستانی نمانده است. 
آن ها بسیار بیشتر از این، هنرشان را در پرورش دانه ای نشان داده اند که هنوز هم 

از پس هزاره های پرفراز و فرود تاریخ، برای ما، دانه ای مقدس و برکت آور است.
گندم احتماالً حوالی 15 هزار سال پیش به عنوان دانه ای خوراکی در سرزمین 
فلسطین شناخته شده اما دستیابی به مهارت کاشت آن، احتماالً حوالی 10 
هزار سال پیش در فالت ایــران شکل گرفته است. گندم را می توان مهم ترین 
دستاورد تمدنی ایران باستان دانست. هنر و صنعت گندم کاری، پس از پا گرفتن 
در ایران زمین، ابتدا در سرتاسر هالل حاصلخیزی منتشر شده و سپس به همه 

قاره کهن راه یافته است. 
از این منظر، گندم و اساطیر ایران  زمین، همزاد هم هستند. هم از این روست که 
کاشت، داشت و برداشت این دانه خوراکی، در همه گستره وسیع ایران  زمین با 
آیین های فراوان همراه است؛ آیین هایی که ریشه آن ها، بی شک به باورهای کهن 
می رسد. نیز تقدس گندم، آرد و نان هم سری در همین دیرینگی اساطیری دارد. 
گندم، هنوز هم برای ما مردم، دانه ای مقدس است؛ چنان که هنوز هم تقدس نان، 

با گرامیداشت هیچ محصول خوراکی دیگری نزد ما، برابری نمی کند. 
در خراسان زمین سنت گندم کاری هنوز هم کم و بیش به همین شیوه اساطیری 
است. کشاورزها، پیش از زمستان در »میزان« )مهرماه( گندم می کارند تا پس از 
نوروز، در »جوزا« )خردادماه( خوشه  های طالیی آن را درو کنند؛ در فصلی که به 

»گندم درو« مشهور است. 

 »سه نقطه« به استقبال انتخابات رفت شماره بیست وسوم ماهنامه »سه نقطه« )مکتوب طنز ]+ جد[ فارسی( با شمایلی از سیدمحمد غرضی روی جلد منتشر شد. همزمان با نزدیک شدن به سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نویسندگان این شماره  سه نقطه در پرونده ای ویژه با عنوان »انتخابات چیست و چرا؟« به سراغ موضوع داغ این روزها یعنی انتخابات رفته اند.سه نقطه  23 با سروده ای از 
امید مهدی نژاد در وصف و مدح نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، سیدمحمد غرضی تحت عنوان »قصیده   شینیه« آغاز می شود و در بخش گفت وگو، سیدمحمد غرضی پای میز مصاحبه  سه نقطه نشسته است.

لیال خیامی: بحث کتاب خوانی و باال بردن 
نوجوانان  و  کودکان  بین  در  مطالعه  سطح 
همواره از دغدغه های اهالی کتاب بوده و این 
روزها با باال رفتن قیمت کتاب های کودک و 
بیشتر شده  زمینه  این  نگرانی در  نوجوان، 
بــر آن داشــت  اســت همین مسئله مــن را 
گفت وگویی با سیدعلی کاشفی خوانساری؛ 
شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک 
و نوجوان داشته باشم. کاشفی خوانساری 
از چهره های برجسته و صاحبنظر در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان است و آثار زیادی 
چه در زمینه تألیف و ترجمه بــرای کودکان 
نظری  مباحث  زمینه  در  و چه  نوجوانان  و 
ادبیات کودک و نوجوان دارد و مسئولیت های 
زیادی در این عرصه بر عهده داشته است. 

این گفت وگو را می خوانیم.

گرانی قیمت کتاب چه تأثیری بر اوضاع   
ــر کــار  ــار و چــه تــأثــیــری ب ــ ــــروش آث نــشــر و ف

نویسندگان این حوزه دارد؟
کتاب هم مثل هر کاالی دیگر قیمتش تابع 
شرایط بازار است. همان گونه که ارزانی بیش 
از اندازه کاال به این کسب و کار ضربه می زند و 
در عرضه و فروش اخالل ایجاد می کند، قطعاً 
گرانی هم چنین پیامدی را به دنبال خواهد 
داشــت. گرانی کتاب تبعات زیــادی در حوزه 
نشر کودک و نوجوان داشته که یکی از آن ها، 
پایین آمدن تولید است؛ یعنی ناشری که با 
سرمایه محدود و مشخص پیشتر توان چاپ 
50 کتاب در سال را داشته، اکنون توان آن را 
ندارد که بیشتر از 25 عنوان کتاب چاپ کند و 
این یعنی نویسنده، تصویر گر، ناشر، ویراستار و 
خواننده همه از بخشی از آنچه می توانسته در 
دسترسشان باشد، محروم شدند. گرانی کتاب 
موجب شده بودجه های حمایتی که در حوزه 
کتاب کودک وجود داشته دیگر به اندازه سابق 
مؤثر و پاسخگو نباشد و خیلی از کتاب ها از 
بمانند.  دولتی محروم  و حمایت  خــریــداری 

کار  سفارش  میزان  همچنین 
آمده  پایین  نویسندگان  بــرای 
و مشکالت دیگری را هــم  به 
وجــود آورده اســت. البته باید 
توجه داشــت که ارزانــی بیش 
از حد کتاب هم خوب نیست. 
تــا چند سال  مــی شــود گفت 
پیش کتاب خارج از عرف بازار 
گاهی خیلی ارزان بود و همین 
می شد کسب  ــــی سبب  ارزان
و کــار بــه خــوبــی رونـــق نگیرد 
و فــروشــگــاه هــای زنــجــیــره ای و 
اینترنتی از فروش کاالیی به نام 
کتاب استقبال نکنند. قیمت 
بهترین حالت  قطعاً  طبیعی 

برای هر کاالیی خواهد بود.

می توانند    نشریات  مــوجــود  شــرایــط  در 
جایگزینی برای کتاب باشند، اگر پاسخ منفی 

است به چه علت؟

و  کـــودک  و مطبوعات  کــتــاب 
نـــوجـــوان کــارکــردهــایــی دارنـــد 
کارکردها  ایــن  از  بخشی  کــه 
بخشی  و  اســــت  مــشــتــرک 
ــفــاوت. مـــن فــکــر می کنم  مــت
به  نسبت  اخیر  دهه های  در 
نــشــریــات کـــودک و نــوجــوان 
خیلی بی مهری و کم توجهی 
شــده. واقعیت این است که 
مطبوعات می توانند به همان 
اندازه کتاب در ترویج مطالعه 
پــرورش  ادبــیــات و  فرهنگ و 
مخاطب نقش داشته باشند 
از  یــک  هــیــچ  متأسفانه  امـــا 
طـــرح هـــای حــمــایــتــی کـــه در 
دولتی  مختلف  دستگاه های 
در مورد کتاب وجود داشته در مورد مطبوعات 
کودک و نوجوان وجود نداشته و ندارد. اکنون 
هم که کتاب گــران شــده ایــن تصور اشتباه 
است که مطبوعات کودک و نوجوان قیمتش 

تقریباً ثابت مانده و ما می توانیم برای ترویج 
مطالعه از کتاب صرف نظر کنیم و به سراغ 
ــدازه که ناشران  ان نشریات برویم. به همان 
کــودک و نوجوان در شرایط به وجــود آمده 
فعالیتشان را متوقف کردند، چه بسا بیشتر 
ــوجــوان تعطیل  ن از آن نــشــریــات کـــودک و 
شدند. متأسفانه امروز ما به تعداد کافی و 
مناسب نشریات کــودک و نوجوان نداریم. 
استفاده از ظرفیت های مطبوعات کودک در 
ترویج فرهنگ و مطالعه خوب است اما اینکه 
شرایط  در  می توانند  مطبوعات  کنیم  فکر 
فعلی خأل ایجاد شده در بازار کتاب را به طور 

کامل پوشش بدهند تصوری اشتباه است.

را    این  کتابخانه های عمومی ظرفیت  آیا 
دارنــد که نیاز کودکان و نوجوانان را برطرف 

کنند؟
ارکــان  از  یکی  قطعاً  عمومی  کتابخانه های 
کتاب خوانی  تــرویــج  ارکـــان  و  نشر  صنعت 
هستند و باید برای حمایت از کتابخانه ها هر 

راه ممکنی را در پیش گرفت اما کتابخانه ها 
بــه دوش  را  بــار  ایــن  نمی توانند  تنهایی  بــه 
بکشند. این چرخه ای به هم پیوسته است 
که ما در آن هم به کتاب فروشی های بزرگ و 
کوچک نیاز داریم، هم به نمایشگاه های کتاب 
و هم به کتاب فروشی های بزرگ و زنجیره ای 
و اینترنتی و... به نظرم در بازار نابسامان و 
بحرانی کتاب کودک قطعاً باید بخش کتاب 
تقویت شود.  کتابخانه های عمومی  کــودک 
کتابخانه های  عمومی،  کتابخانه های  نهاد 
و  کتابخانه های شــهــرداری  پــرورشــی،  کانون 
و...  ادارات، مساجد  مــدارس،  کتابخانه های 
خوب هستند که باید به راه های تقویت آن ها 

فکر کنیم.

خانواده ها باید در مواجهه با این شرایط   
چه شیوه ای در پیش بگیرند؟

تنها راه موجود بــرای پاسخ به نیاز مطالعه 
کودکان خرید کتاب نیست. اینکه در فرهنگ 
خانواده جا بیفتد که کتاب هم یک کاالی 
اساسی مورد نیاز خانواده است و در سبد 
خرید خانواده جایگاهی منطقی داشته باشد، 
خیلی خوب است. مشکالت اقتصادی نباید 
به حذف کتاب از سبد خانوار منجر شود اما 
با شرایط موجود و گرانی قیمت کتاب راه های 
دیگری هم برای دسترسی به کتاب هست 
مثل عضویت در کتابخانه های عمومی، خرید 
پایین تری  الکترونیکی که قیمت  کتاب های 
دارند و فرهنگ تبادل کتاب و گردش کتاب 
کــه بین اطــرافــیــان مــی تــوانــد اتــفــاق بیفتد؛ 
مطمئناً در هر خانه ای کلی کتاب هست که 
خوانده نشده یا خوانده شده و قرار نیست 
دیگر مطالعه شود. باشگاه های کتاب خوانی، 
انجمن ها و کلوپ های کتاب هم می توانند در 
این زمینه کمک کننده باشند. به نظر من اگر 
کسی بخواهد برای مطالعه فرزندانش کتاب 
تهیه کند هنوز کم و بیش راه های مناسب و 

ممکن برای این کار وجود دارد.

راهکارهای»سیدعلی کاشفی خوانساری« شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در پی گرانی کتاب های این گروه سنی

تبادل کتاب به کتاب

عضویت در 
کتابخانه های عمومی، 

خرید کتاب های 
الکترونیکی و تبادل 
کتاب راه های دیگر 

مطالعه است

بـــــــرش

annotation@qudsonline.ir
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       صفحه4

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

 برابر رای ش��ماره 139960308001005900 م��ورخ 09/ 12/ 1399 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله بهرامی فرزند حس��نقلی بشماره 
شناس��نامه 27 صادره از شوس��ف و کدملی 5629981547 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
137/8 مترمربع قس��متی از پالک 1396-اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت بی بی عصمت رضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1401921
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/03/08           

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/03/24                         
علی فضلی

   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

    برابر رای ش��ماره 140060308001000959 مورخ 02/ 03/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی ملک آبادی فرزند یداله بش��ماره 
شناس��نامه 64 و کدملی 0653328265 در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 169/15 مترمربع 
قس��متی از پالک 1402-اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند که پالک 
مذکور با سایر پالک های شمال شهر تحت عنوان 1554- اصلی تجمیع گردیده است از محل مالکیت 
محمد حس��ین بیجاری محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1401923
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/03/08        

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/03/24                         
علی فضلی

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

   برابر رای ش��ماره 140060308001000903 مورخ 31/ 02/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدیان فرزند محمدامین بشماره 
شناسنامه 0640545556 در ششدانگ یک باب منزل در حال ساخت به مساحت 106/78 مترمربع 
قس��متی از پالک 1396-اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت موسی دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1401925
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/03/08           تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/03/24                         

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد 1 و 3 قان��ون تعیین تکلی��ف وضعی��ت اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب1390،9،20 و برابر رای ش��ماره 
139960310019007442 مورخ1399،12،03هیات موضوع قانون تعیین 
تکلی��ف موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واح��د ثبتی فریدونکنار 
تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مس��عود ن��وروزی فرزند نوروز 
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 100 متر 
مربع به ش��ماره پالک 1875 فرع��ی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 
2 خریداری از آقای س��یدجواد طاهری مالک رس��می محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد ک��ه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مان��ع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. م ال��ف 1142707 آ1402019

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،03،10         
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400،03،24

علی قلی زاده کردی
 رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه 
ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید.

یف
مدت اجرا موضوعرد

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین  شرکت در

فرآیند ارجاع کار به ریال
حداقل رتبه و رشته 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت 1
924/148/621/000855/000/000پراکنده و غیر پراکنده در سطح منطقه یک بدون لوله و لوازم )فاز یک(

حداقل پایه 5 آب از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب جاری 
شماره 100050004 بانك پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی دولت 

اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت 2
924/762/171/000873/000/000پراکنده و غیر پراکنده در سطح منطقه یک  بدون لوله و لوازم )فاز دو(

3
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضالب به صورت 

پراکنده و غیر پراکنده در سطح منطقه یک به همراه لوله و لوازم )فاز 
سه(

924/477/605/000865/000/000

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.             2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.
3- تاریخ و محل دریافت اس�ناد مناقصات : از تاریخ 1400/03/23 لغایت 1400/03/29 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مش�هد یا در س�ایت اینترنتی 

http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصات : پایان وقت اداری مورخ 1400/4/8 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد. 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

/ع
14
02
56
8

کرونا، ما را از مصرف درست آب غافل نکند
»آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای «

موضوع مناقصه: رویه کوبی، نقاشی و ساخت کالف مبلمان 
مدت و زمان ارائه پیشنهادات 5 روز کاری بعد از تاریخ درج آگهی

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 400/000/000 ریال 
محل دریافت اس�ناد مناقصه: مشهد، بین سه راه بعثت و میدان تلویزیون 

نمایشگاه رضوی جناب آقای کاظمی
تلفن: 38416587-38433287

اسناد مناقصه:
مقدار موضوع ردیف

500 دست ساخت کالف مبلمان  1
500 دست رویه کوبی مبلمان  2
500 دست نقاشی مبلمان 3

ش�رکت مج�از م�ی باش�د در چهارچ�وب ضوابط و مق�ررات آیی�ن نامه 
معامالتی با عنایت به صرفه و صالح خود، هر یک از پیش�نهادات را قبول 

یا رد نماید.
هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

آگهی مناقصه شرکت آرایه های معماری رضوی

/ع
14
02
55
2

برگ سبز و کارت  سواری سیستم پژو تیپ  405 
ج���ی ال ایکس ای م���دل 1383 به رنگ بژمتالیک 
به ش���ماره موتور 12482026909 و شماره شاسی  
82050290 ب���ه ش���ماره پ���اک 54 - 364 ق 48 

مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد. 

,ع
14
02
53
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی خودروی  وان���ت پیکان مدل 1391 رنگ 
سفید شیری- روغنی به ش���ماره انتظامی 794ی87 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 114F0034856 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAA46AA6DG380217 شاس���ی 
مهدی یزدان پرس���ت مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
40
25
44

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

405GLX-فاکت����ور ف����روش اط����اق خ����ودرو س����واری پ����ژو
ب����ه  ای –متالی����ک  نق����ره  رن����گ  ب����ه  م����دل 1396   XU7
شاس����ی  ش����ماره  ب����ه   124K1019335 موت����ور  ش����ماره 
NAAM01CE4HK577508 به ش����ماره پاک 994ج94-
ایران95 بنام زهرا محمودی  به شماره ملی 3590142081 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
14
02
53
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

موافقت اصولی  بشماره 99/2005000/44760 تاریخ 
99/7/1 صادره از س���ازمان بهزیس���تی کشور )استان 
البرز(مرب���وط به اینجانب س���حرانه جوادی آس���ایش 
بش���ماره مل���ی 6368818557  مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.

,ع
14
02
54
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9551 حبیب اسماعیلی بازیگر و تهیه کننده:   دوشنبه 24 خرداد 1400 3 ذی القعده 1442   14 ژوئن 2021  سال سی و چهارم   شماره

هنر و ورزش می توانند »ایران« را سربلند کنند
می  گوید:  پیشکسوت  کننده  تهیه  اسماعیلی،  حبیب  صباکریمی: 
سازمان  رئیس  تا  گرفته  ارشــاد  وزیــر  از  می شود  انتخاب  که  کسی 
سینمایی و صدا و سیما باید عملکرد مناسبی داشته باشد. با حرف 
و شعار کاری از پیش نمی رود. یک نمونه آن صدا و سیماست که 
در دو سال اخیر ذره ای از سینما حمایت نکرده است، در حالی که 
می توانست همزمان با بازگشایی سینماها مردم را از فعالیت دوباره 

سینماها باخبر کند.
تهیه کننده قدیمی سینما و مدیر شرکت رسانه فیلمسازان مولود در 
انقالب می گذرد و هر  از  اینکه چهار دهه  بیان  با  با قدس  گفت وگو 
دولتی که روی کار آمده، وزارت ارشاد آن تمام تالش خود را کرده که برای 
فرهنگ کاری انجام بدهد، می گوید: اما به نظرم دولت آن قدر مشکالت 

دارد که فرهنگ در بخش های انتهایی این فهرست قرار می گیرد.
وی می افزاید: به همین دلیل است که می بینیم چه در دولت فعلی 
و چه دولت های پیشین در حمایت و رسیدگی از دست اندرکاران هنر 
گام های چندان مثبتی برداشته نشده است. یک نمونه اش را هم در 
دوران کرونا شاهد بودیم که اگر برنامه ریزی درستی صورت می گرفت، 

می شد جلو بسیاری از اتفاقات را گرفت.
به گفته اسماعیلی در این شرایط بسیاری از کارکنان سینماها، عوامل 
و هنرمندان بیکار شدند، در حالی که این مقوله ناخواسته اتفاق افتاده 
بود. اما چگونه است وقتی بخشی از کشور دچار بحران می شود، به 
سرعت به آن کمک می کنند و درصدد حل مسئله برمی آیند، اما هیچ 

اهمیتی برای فرهنگ قائل نیستند؟
این  ســازان  آینده  جوانان  اینکه  بر  تأکید  با  کننده سینما  تهیه  این 
مملکت هستند، می گوید: به پشتوانه فرهنگ کارهای زیادی می توان 

انجام داد که متأسفانه از آن غافل شدیم. 
در حالی که امــروز شاهد هستیم چقدر علیه ایــران در دنیا سم پاشی 
می کنند و از هر سو انگ های مختلفی به ما زدند، اما از آن طرف هم 
دیدیم هنر و به ویژه سینما که تا »اسکار« و »کن« هم پیش رفت، چگونه 
برای جامعه ایرانی آبروداری کرد و هنرمندان و فیلمسازان »ایران« را از 
طریق فیلم ها و پیامشان به دنیا معرفی کردند؛ در ورزش هم به همین 

ترتیب بوده و ورزشکاران ما نام ایران را بارها سربلند کرده اند.
تهیه کننده فیلم »قرمز« در واکنش به کمرنگ بودن برنامه های فرهنگی 
در گفت وگوهای نامزدها می گوید: همیشه نامزدهای ریاست جمهوری 
شعار زیاد می دهند و پس از انتخاب شدن کاری 
هم انجام نمی دهند، اما حاال دیگر بدتر 
که همان شعار را هم نمی دهند. کسی 
کــه انتخاب مــی شــود از وزیــر ارشــاد 
و  رئیس سازمان سینمایی  تا  گرفته 
مناسبی  عملکرد  باید  و سیما  صدا 

داشته باشد. 
با حرف و شعار کاری از پیش نمی رود 
و حتی اگر امروز هزار وعده و 
شعار هم بدهند برای جذب 

رأی است. 
معتقدم  کــه  ــی  حــال در 
وقتی هستند باید کار 

انجام دهند.

خـــبر

 بهتر بود »زیرخاکی« زمان دیگری پخش می شد  کیوان امجدیان گفت: هرچند زمان پخش سریال »زیرخاکی« اصالً مناسب نیست اما این مجموعه مخاطبان خودش را دارد. به گزارش ایرنا این 
منتقد افزود: شاید کمی دقت در انتخاب زمان مناسب پخش می توانست مخاطب این فصل سریال را چندین پله بیشتر از فصل اول آن کند و این سریال بهتر از فصل اول دیده شود. در واقع هر سریال 

دیگری هم در این مقطع زمانی پخش می شد امکان دیده شدنش پایین بود اما باز هم مخاطب به دلیل آشنایی و نوع طنز جاری در سریال پیگیر پخش آن هست و کار را در تلویزیون دنبال می کند.

ــی: هفته پــیــش بـــود کــه خبر  ــ مــرتــض رزم
شد.  منتشر  ترکیه  سینمای  از  متفاوتی 
تلویزیون  و  سینما  مــا  همه  کــه  زمــانــی  در 
و  قــوی  نه چندان  به محصوالتی  را  ترکیه 
که  آمد  خبر  می شناختیم،  حتی سخیف 
نخستین روباِت بازیگر قراردادش را در ترکیه 
بست. روباتی به نام »آی پرا« که برای بازی 
امضا  ــراردادی  قـ دیجیتال  انسان  فیلم  در 
کرد و قرار است که این فیلم تا پایان سال 
مهم تر  بخش  شــود.  عمومی  اکــران   2022
پایان جلسه  از آن هم جمله کارگردان در 
امضای قرارداد بود. کارگردان این فیلم گفته 
انتظار می رود روزی روبات ها نویسندگی و 
کارگردانی فیلم را نیز برعهده بگیرند. وقتی 
که گذشته رشد فناوری هوش مصنوعی را 
مرور می کنیم، دور از ذهن نیست که این 
این  می آید  پیش  که  بیفتد. سؤالی  اتفاق 
اســت کــه آیــا واقــعــاً هــوش مصنوعی قــرار 
است در تمام ابعاد هنر و رسانه نفوذ کند؟

زنده شدن مردگان با هوش مصنوعی»
در ســال 2019، قسمت آخــر ســری جدید 
که  کسانی  شــد.  منتشر  ستارگان  جنگ 
ســری جنگ  و  تاریخ سینما  به  عالقه مند 
ستارگان باشند، حتماً می دانند این سری 
زمانه  از  فــنــاوری،  از  استفاده  در  همیشه 
خــودش جلوتر بــود. در سری آخر آن نیز، 
با استفاده از هوش مصنوعی، دو بازیگری 
که دچار مرگ شده بودند را در فیلم قرار 
به  ــر کسی  اگ کــه  بــه شکلی  بــودنــد،  داده 
واقعی  شما نگوید نمی دانید که هیچ کدام 
نیستند و با تکنیک های کامپیوتری ساخته 

شده باشند.
از  ــادی  زی استفاده  که  فیلم هایی  تمام  در 
جلوه های ویژه دارند، هوش مصنوعی نقش 
مهمی دارد. آخرین و مهم ترین مورد آن هم 
Avengers: Endgame بود که بازیگری به 
بنفش  در نقش غولی  برولین،  نــام جــاش 
بازی می کرد. تبدیل بازیگران به غول )مانند 
اتفاق  مصنوعی  هــوش  لطف  بــه  هــالــک( 
می افتد. در کنار آن هــا جــوان شدن رابرت 
دنیرو، آل پاچینو و جو پشی در فیلم مرد 

ایرلندی نیز خبرساز شد. 
در سینما  مــصــنــوعــی  هـــوش  ــفــوذ  ن ایـــن 

که  کارهایی  از  بسیاری  دارد.  مزیت هایی 
این روزهــا با هوش مصنوعی در سینما و 
فرایند ساخت یک فیلم )حتی غیرسینما( 
انــجــام مــی شــود، کــارهــایــی هستند ســاده، 
تکراری و حوصله سربر. باید نیروی انسانی 
ــاده اســـت، اما  ــاری کــرد کــه سـ را درگــیــر کـ
مصنوعی  هــوش  را  ــار  ک همین  زمــان گــیــر. 
کار  انسانی صرف  نیروی  و  انجام می دهد 
که  فیلم هایی  طرفی  از  می شود.  مهم تری 
عموماً  شده اند،  ساخته  ویــژه  جلوه های  با 
ــه خــاطــر کیفیت صـــدا و تــصــویــر بـــاال و  ب
از سایر فیلم ها  صحنه های مهیج، بیشتر 
مناسب سالن سینما هستند. بسیاری از 
کسانی که با VODها مانند نت فلیکس و 
فیلیمو مخالفت می کنند معتقدند که فیلم 
دیــدن در سینما لذتی دارد که در خانه و 
تلویزیون ندارد. فیلم هایی که جلوه های ویژه 

دارند، بهترین نمونه این مطالب هستند. 
عدم  مشکل  امــا  مــاجــرا  منفی  سمت  در 
انتقال حس وجــود دارد. هنر قلمرو حس 
است و هدف نهایی اثر هنری انتقال حس. 
جلوه های ویژه و هوش مصنوعی، هرچقدر 

هم که خوب باشند باز هم در انتقال حس 
ضعیف هستند. در کنار این ضعف باید این 
مورد را هم اضافه کنیم که هوش مصنوعی 
هنوز فناوری گرانی است و اکثر سینماگران 

در جهان نمی توانند از آن استفاده کنند. 

هدفمندی یا مصرف گرایی؟»
حوزه مهم دیگری که هوش مصنوعی در آن 
اثرگذاری دارد، تبلیغات دیجیتال است. تمام 
تبلیغاتی که از طریق اینترنت به شما نمایش 
داده می شود، در این دسته قرار می گیرند. 
از تبلیغات در سایت تا تبلیغات توییتر و 
اینستاگرام و تبلیغات داخل اپلیکیشن ها. 
این برنامه ها با ذخیره کردن اطالعات شما 
و بررسی رفتار بر اســاس آن هــا، تشخیص 
می دهند که چه زمانی، چه تبلیغی و به چه 
شکلی به شما نمایش داده شود. این موارد 
می تواند اثرات مثبت و منفی متفاوتی داشته 
باشد. آفت مهم آن می تواند مصرف گرایی 
الــگــوریــتــم هــای هــوش مصنوعی با  بــاشــد. 
تحلیل دقیق شما، بهتر از خودتان تشخیص 
می دهند که چه چیزی دوست دارید، پس 

پیاپی  هم  شما  و  می کنند  تبلیغ  را  همان 
خرید می کنید. از طرف دیگر مزیت هایی نیز 
دارد. با فراگیر شدن این امکانات بسیاری از 
کسب وکارهای کوچک که قبالً امکان تبلیغ 
نداشتند؛ زیرا هزینه تبلیغات بسیار باال بود، 
حاال با بودجه کم می توانند تبلیغات مؤثری 

داشته باشند. 

هوش مصنوعی علیه هوش مصنوعی!»
مشکلی که با گسترش شبکه های اجتماعی 
پیش آمد اخبار جعلی یا همان فیک نیوزها 
هستند. اخــبــار دروغـــی کــه بــه سرعت در 
فــضــای مــجــازی پخش مــی شــونــد و چنان 
بزنید،  فریاد  هرچه  که  می یابند  گسترش 
ایـــن هـــا ســاخــتــگــی اســـت بـــه گـــوش کسی 
گسترش  ــا  ب مصنوعی  هـــوش  نــمــی رســد. 
کند.  را حل  این معضل  یافتنش می تواند 
شما با استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای 
پایش اخبار که هم اکنون در ایران نیز کامالً 
منبع  نخستین  هستند،  دسترسی  قابل 
رسانه ها  کنید،  پیدا  را  خبر  منتشرکننده 
و حساب هایی که آن خبر اولیه را منتشر 

کردند را نیز پیدا کنید و آن ها را بررسی کنید 
تا ببینید که آیا رسانه هایی که آن ها را منتشر 

کرده اند، واقعی هستند یا جعلی.
مورد مهم دیگر در این حوزه دیپ فیک ها 
هستند. دیپ فیک خودش نتیجه هوش 
ساخته  کــه  ویدئوهایی  اســت.  مصنوعی 
می شوند و دقیقاً خود فرد اصلی با همان 
ماه  چند  می کند.  صحبت  صــدا  و  چهره 
افــراد مهم  که  ویدئویی منتشر شد  پیش 
ترانه ای  باقرخان  و  ستارخان  مانند  تاریخ 
ایــــران را  ــورد  ــ از هــمــایــون شــجــریــان در م
می خواندند. این ویدئو از سری دیپ فیک 
است. دیپ فیک به دلیل ماهیتی که دارد 
می تواند علیه افراد، به ویژه افراد سیاسی 
استفاده شود. همچنین تعداد زیادی فیلم 
شده  ساخته  سلبریتی ها  از  مستهجن 
را مخدوش می کند. حاال  آن هــا  اعتبار  که 
هوش مصنوعی می تواند این دیپ فیک را 
تشخیص دهد و عمالً هوش مصنوعی به 

مبارزه تولیدات هوش مصنوعی می رود. 

آیا باید از هوش مصنوعی ترسید؟»
دیده ایم  مصنوعی  هوش  از  که  فیلم هایی 
همیشه روی منفی هوش مصنوعی را نشان 
نابودگر،   ،AI مانند  فیلم هایی  می دهند. 
برای  دیگر.  فیلم های  و  روبــات هستم  من 
توجه  باید  مصنوعی  هــوش  بهتر  بررسی 
کنیم که فناوری ها را می توان به دو دسته 
زندگی  تقسیم کرد: فناوری هایی که صرفاً 
را بهتر می کنند، مانند پنکه و فناوری هایی 
که مقیاس ها را عوض می کنند. زمانی که 
چرخ اختراع شد، حمل و نقل چنان تغییر 
به  می توانستید  دیگر شما  حــاال  کــه  کــرد 
که  ببینید  و  بروید  را  مکان هایی  سادگی 
قبالً امکان آن را نداشتید. هوش مصنوعی 
نیز از این دسته است. نوع بشر همیشه 
در تطابق با فناوری زمان الزم داشته است 
با فناوری  را  و نمی توانسته سریع خودش 
نیز  هـــوش مصنوعی  کــنــد. حـــاال  ســازگــار 
انسان هنوز  و  دارد  قــرار  ایــن وضعیت  در 
خودش را سازگار نکرده، اما چند سال که 
بگذرد، به تدریج انسان با هوش مصنوعی 
چرخ  با  که  همان طور  مــی شــود،  رفیق  نیز 

رفیق شده است!

آیا فناوری، کاربرد رسانه و هنر را عوض خواهد کرد؟آیا فناوری، کاربرد رسانه و هنر را عوض خواهد کرد؟

زشت و زیبای زشت و زیبای 
هوش مصنوعیهوش مصنوعی

خودتان را معرفی بفرمائید.
من ابوالقاس����م مداح هس����تم. صاح����ب و مدیر یک 
سوپرمارکت بزرگ در منطقه ایثارگران مشهد. حاال 
هم در خدمت مردم ش����ریف مشهد هستم و برای 

نامزدی در انتخابات شورای شهر مشهد آمده ام. 

آقای مداح، ش����ورای ش����هر چه اهمیتی داش����ت که 
نامزد انتخابات آن شدید؟ 

ش����ورای ش����هر در هم����ه زندگ����ی م����ا مهم اس����ت؛ از 
صبح که بلند می ش����وید،  از نحوه جمع آوری زباله 
های جلو خانه ش����ما تا  مسئله س����د معبر، مسئله 
ترافیک و ش����لوغی خیابان ها و مس����ائل دیگر همه 
به مدیریت شهرداری برمی گردد که شورای شهر با 
انتخاب درست ش����هردار می توانند نقش مهمی در 

این عملکردها داشته باشند. 
اگر شهرداری درست شود خیلی از مشکالت روزمره 

من و شما درست می شود. 

آقای مداح در کدام مناطقی سوپرمارکت داشته اید؟
من 30 سال است که سوپرمارکت دارم. قبالً منطقه 

کالهدوز بودم و االن خیابان ایثارگران هستم. 

خدمات شهرداری در این دو منطقه یکی بوده است؟ 
معلوم اس����ت که نه! خود همین یکی از مش����کالت 
است. جایی که مسئوالن شهرداری ساکن باشند با 

حاشیه شهر یکی است؟! 

تا به حال در س����وپر مارکت خود با ش����هرداری تنش 
داشته اید یا سد معبر با شما برخورد کرده است؟!

تا دل تان بخواهد سد معبر وسایل مان را برده 
اس���ت! ]با خنده[ البته ش���هرداری هم حق دارد 
و قان���ون اس���ت. ولی بای���د کاری کنیم که مردم 
خودش���ان رعای���ت کنن���د. مثالً ما هر س���ال باید 
مبل���غ زی���ادی برای تج���اری موق���ت بدهیم. اگر 
مردم را قانع کنیم که خودش���ان تجاری بدهند، 
این مبلغ را با افتخار و جان و دل می دهند ولی 
االن طوری اس���ت که مردم این پول را پول زور 
می دانند. شهرداری می تواند با تخفیف اعتماد 
بی���ن مردم و ش���هرداری ایج���اد کند. اگ���ر مردم 
با ش���هرداری رابطه مهربانانه داش���ته باشند، از 

اموال عمومی در شهر محافظت می کنند. 

انج����ام                        ک����ه  تری����ن کاری  آوردی����د، مه����م  رأی  اگ����ر 
می دهید چیست؟ 

من سعی می کنم برای جوانان اشتغال ایجاد کنم، 
تا جایی که می توانم. حتی ش����ده با وارد کردن یک 
دستگاه س����اخت ژیلت و به کارگیری آن در حاشیه 
ش����هر! با کارهای خیلی س����اده ای می ش����ود ش����غل 
درس����ت کرد. امروز ج����وان ما نیاز به ش����غل دارد تا 
بتوان����د ازدواج کند. اگر ای����ن ازدواج به تاخیر بیفتد 

هزار و یک آسیب سراغ شهر ما می آید.

در این باره می خواهید چه کار کنید؟ 
شهرداری باید اقداماتی انجام دهد تا مسئله ازدواج 

آسان به درستی فرهنگ سازی شود.
 ش����هرداری ه����م باید اش����تغال درس����ت کن����د و هم 
نگاه مردم ب����ه ازدواج را اصالح کند. یکی از وظایف 
شهرداری ترویج ازدواج آسان است. بخش فرهنگی 
ش����هرداری اگر درب����اره ازدواج کاری نکند درباره چه 

چیزی می خواهد کار کند؟

طرح های خود برای اشتغال را برای ما توضیح می دهید؟  
مش����هد حاش����یه ش����هر زیادی دارد. ه����زاران نفر در 
حاش����یه شهر مش����هد بیکارند. اگر شما برای این ها 
اشتغال درست کنید بهترین کار را کرده اید. من یک 
طرحی که دارم در زمینه تفکیک زباله است. ما باید 
در حاشیه شهر دامداری ها و مرغداری هایی ایجاد 
کنی����م و از یک طرف به م����ردم یاد بدهیم که چطور 
زبال����ه ه����ای خود را تفکی����ک کنند بعد ظ����رف هایی
 ب����رای دریافت اضاف����ه غذاها و زباله های تر آن ها 
در خیابان ها قرار دهیم. در آخر هم بخشی از مواد 
غذای����ی که اضافه مانده و ام����کان مصرف برای دام 
و طیور دارد را به حاش����یه شهر ببریم و در دامداری 
ها و مرغداری ها مصرف کنیم هم اشتغال درست 
کرده ایم و هم از تفکیک زباله درآمد کس����ب کرده 
ای����م. برای جوان����ان اگر کاری درس����ت نکنیم ممکن 
اس����ت سرخورده شونده شاید س����یگاری شوند، بعد 
معتاد می ش����وند و ممکن است آخر سر قاچاقچی 

بشوند. 
کسی در مغازه من بود که ورزشکار بود اما به خاطر 
کش����یده شدن به قاچاق، اعدام شد! اگر این جوان 
استعدادیابی می شد قهرمان آسیا می شد اما این 
اس����تعدادها در صورت عدم توجه الزم ممکن است 

مخل جامعه شوند. 

آقای مداح، ش����ما سوپرمارکت دارید، چه اجناسی 
را از خ����ارج از مش����هد یا اس����تان و حت����ی خارج از 
کش����ور وارد م����ی کنی����م ک����ه م����ی ت����وان در همین 

مش����هد تولید کرد؟ 
ما در مغازه ای که هس����تیم تخم مرغ محلی زیادی 
به فروش می رسانیم. چرا نباید این تخم مرغ ها

 در همی����ن مش����هد تولی����د بش����وند؟! یا مث����الً پونز، 
س����نجاق و گی����ره چیس����ت ک����ه م����ا از خ����ارج وارد                                      
می کنیم. در همین مشهد فضاهای  زیادی هست. 
اگ����ر تخ����م روغ����ن توزیع ش����ود، م����ی ت����وان در این 
فضاها روغن تولید کنیم و گرفتار این کمبود روغن                    

نمی شویم.

برای ورزش جوانان مشهد چه برنامه ای دارید؟ 
االن دوچرخ����ه س����واری در مش����هد زی����ادی ش����ده، 

ش����هرداری هم دوچرخه هایی گذاش����ته است، ولی 
خیلی نس����بت به جمعیت مش����هد کم است. ورزش 
از آن مس����ائلی اس����ت ک����ه باید تا م����ی توانیم بر آن 

تمرکز کنیم. 

نظر شما درباره رودخانه کشف رود چیست؟ 
من کش����ف رود رفته ام. کش����ف رود نعمت مشهد 
است ولی ما از آن استفاده خوبی نمی کنیم و االن 

وضعیت خیلی بدی دارد. 
ش����هرداری بخ����ش هایی از دس����ترنج کش����اورزان را 
ب����ا لودر خ����راب ک����رده اس����ت در حالی که می ش����د 
هم����ان علوفه را در اختی����ار دام ها قرار داد. ما باید 
کشف رود را ساماندهی کنیم و به آن رسیدگی بشود. 

با مردم مش����هد چه حرفی دارید آقای مداح؟
ان ش����اء هللا م����ردم بتوانن����د در انتخاب����ات پای کار 
بیایند. اگر مردم بگویند می شود، واقعاً می شود. 
با ت����الش و پیگری می توانیم مش����کالت خودمان 
را ح����ل کنی����م. اگر دول����ت گفت نمی ش����ود، مردم 
هم گفتند نمی ش����ود، هم����ه کارها می خوابد ولی 
م����ردم و دول����ت با ه����م کارهای زیادی م����ی توانند 

انج����ام بدهن����د. 

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

گفت و گو با ابوالقاسم مداح، کاندیدای شورای شهر مشهد

از فروش مواد غذایی تا
نامزدی شورای شهر مشهد

صحب�ت کردنش بی ش�یله و پیله اس�ت و زیاد به 

نامزدهای رس�می شورای ش�هر نمی خورد. خودش 

می گوید از روی دغدغه نامزد شده و حضور پیدا کرده 

تا مس�ئولیتش را انج�ام دهد. ظاه�رًادر کارنامه 

»ابوالقاس�م م�داح« تنه�ا اداره س�ی س�اله ی�ک 

س�وپرمارکت دی�ده م�ی ش�ود ام�ا در ح�رف های 

صادقان�ه او آرزوهایی برای اش�تغال و کارآفرینی 

ب�رای جوانان ش�هر. آرزوهایی ک�ه صداقت خاص 

نهفته در کالمش، نش�ان می دهد چقدر از دل برآمده 

است. چه آنجا که از تولید ژیلت در حاشیه شهر 

می گوید و چه زمانی که طرحش را برای گسترش 

صنعت مرغ و طیور در حاش�یه ش�هر مش�هد توضیح 

می دهد. مصاحبه با نامزد دوست داشتنی و البته 

خاص شورای شهر مشهد، را در ادامه می خوانید. 

1401959/س
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واکسیناسیون ۷0 درصد جمعیت کشور تا پایان پاییز 1400رئیس سازمان غذا و دارو در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تا آخر پاییز حدود ۷0 درصد از جمعیت کشور را واکسینه خواهیم کرد، گفت: البته با توجه به جهش های ویروس کرونا نمی توانیم به آسانی بگوییم 
ماسک ها را برداریم یا فاصله گذاری ها را کاهش دهیم. محمدرضا شانه ساز با تأکید بر اینکه تا پایان خرداد واکسیناسیون با واکسن ایرانی را آغاز خواهیم کرد، تصریح کرد: با زیرساخت هایی که در کشور ایجاد شده است ظرفیت تولید 19۷ میلیون دز واکسن در سال را خواهیم داشت. وی با عنوان این 

مطلب که تأمین واکسن برای همه کشورها چالش است، افزود: تالش می کنیم با توجه به اینکه تولید واکسن های داخلی ما به مرحله نهایی رسیده است تعللی در واکسیناسیون مردم ایجاد نشود.

مدرسه

حسن ملکی، رئیس سازمان 
بــرنــامــه ریــزی  ــش و  ــژوهـ پـ
آموزشی در پاسخ به اینکه 
انتشارات  معتقدند  برخی 
ناشران  فشار  زیــر  مدرسه 
خصوصی از مأموریت خود 

که پشتیبانی از کتاب های درسی و دانش آموزان 
است کنار گذاشته شــده، چرا عناوین مرتبط با 
انتشارات  این  در  دانش آموزان  کتاب های درسی 
چاپ نمی شوند، به تسنیم گفت: ما موافق تولید 
کتاب های کمک آموزشی به هر بهانه ای و ورود 
آن ها به مدارس نیستیم. تعداد زیادی از مراکزی 
که محتوای کمک آموزشی استاندارد تولید نکرده و 
فقط به قصد فروش و دریافت پول از دانش آموزان 
کتاب های کمک آموزشی را منتشر می کنند در 
حال فعالیت هستند و حتی این ناشران به مدارس 
وارد شده و مدیر مدرسه را راضی می کنند با اجازه 
او کتاب های خود را در مدرسه عرضه کنند و به 

دانش آموزان بفروشند.

ورود کتاب های کمک آموزشی 
غیراستاندارد با مجوز مدیران

یک مدیر آموزش و پرورش بیان کرد

بهداشت و درمان

ــاد ملی  ــتـ ــگــوی سـ ســخــن
مقابله با کرونا، بر ضرورت 
تهیه دست کم ۱۲۰ میلیون 
برای  دز واکسن کووید ۱۹ 
ایمنی جمعی  به  رسیدن 
به  ــرد.  کـ تأکید  کــشــور  در 

گزارش مهر، علیرضا رئیسی گفت: برای اینکه 
باالی ۷۰ درصد جمعیت کشور واکسینه شوند، 
نیاز داریم دست کم ۱۲۰ میلیون دز واکسن تهیه 
کنیم. وی ادامه داد: برای ادامه واکسیناسیون نیاز 
داریم دست کم ۴۰ درصد از محل واکسن های 
خارجی و ۶۰ درصد واکسیناسیون با واکسن های 
تولید داخل انجام  شود. سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با تأکید بر تزریق دز یادآور واکسن، 
افــزود: پیش بینی ما این است واکسن ها حتماً 
نیاز به دز یادآور دارند. بنابراین موجودی واکسن 
حداقل در سال اول برای ما خیلی اهمیت دارد 
و برای سال های بعد، از محل واکسن های تولید 

داخل استفاده خواهیم کرد.

 دست کم ۱۲۰ میلیون ُدز 
واکسن کرونا نیاز داریم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

آموزش عالی

وزارت  مالی  اداری  معاون 
فناوری  و  علوم، تحقیقات 
گــفــت: ســهــم بــری آمـــوزش 
عالی از کل بودجه ساالنه 
ــنـــون بـــه حـــدود  کــشــور اکـ
ــد رســیــده اســت در  ۲درصـ

ایــن میزان در ۲۵ ســال گذشته حدود  حالی که 
۵درصد بوده است. به گزارش ایسنا محمدتقی 
نظرپور افزود: تعداد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی طی ۵۰ سال گذشته در کشور افزایش قابل 
توجهی داشته، اما اعتبارات اختصاصی متناسب 
ــوده اســت.   بــا ایـــن توسعه مـــتـــوازن، کاهشی بـ
ضروری است بودجه دانشکده ها، پژوهشکده ها 
و وضعیت آمــوزش و پژوهش خود را مشخص 
کنیم زیرا این ها آیتم هایی است که برای درآمد 
اختصاصی باید به آن توجه کنیم. تنوع بخشی به 
منابع مالی آموزش عالی در دستور کار قرار دارد تا 
دانشگاه ها از محل آموزش، پژوهش و طرح های 

برون سازمانی و کشوری کسب درآمد کنند.

 کاهش سهم آموزش عالی 
از بودجه کشور 

معاون اداری مالی وزارت علوم بیان کرد

جمعیت  سهم   ۹۹ سال  در  مصدق   محمود   
مجموع  از  عالی  آموزش  دانش آموختگان  بیکار 
کارشناسان  است.  بوده  درصد   ۳۸.۹ بیکاران 
از  متأثر  را  موضوع  این  از  عمده ای  بخش 
و  دانش آموختگان  مهارتی  فقر  و  مدرک گرایی 
البته بی رغبتی دانش آموزان و خانواده های آن ها 

به رشته های فنی و حرفه ای می دانند.
فنی  آمــوزش هــای  توسعه  بر  بارها  انقالب  رهبر 
را متذکر  کــرده و ضــرورت آن  تأکید  و حــرفــه ای 
شهریور۸۹  شانزدهم  در  مثال  ــرای  ب شــده انــد؛ 
در جــمــع کـــارآفـــریـــنـــان کــشــور فـــرمـــودنـــد: ايــن 
اين دانشگاه های  هنرستان های فنی و صنعتی، 
ــا،  ــه ای هـ ــرفـ ــنـــی حـ ــردی، ايـــــن فـ ــ ــ ــارب ــ ــ عـــلـــمـــی- ك
پيدا  توسعه  بايد  فنی حرفه ای،  آموزشكده های 
كند. ما به علم احتياج داريم، اما به پنجه كارآمد 
هم احتياج داريــم. كار بدون علم، كم اثر است؛ 

علم بدون كار، بی اثر است.
حال پرسش این است مسئوالن کشور موضوع 
را  آمــوزشــی  برنامه ریزی  نظام  در  مــهــارت آمــوزی 
اینکه  همه  از  مهم تر  و  گرفته اند  جــدی  چقدر 
برای تبدیل مهارت به یک گفتمان ملی و عبور از 

مدرک گرایی باید چه کرد؟ 

نظام صالحیت حرفه ای باید تصویب شود»
ارزشیابی  و  نظارت  معاون 
فنی  متوسطه  آموزش  دفتر 
وحرفه ای و کاردانش وزارت 
آمــوزش و پــرورش در پاسخ 
بـــه قــــدس مـــهـــارت آمـــوزی 

و  می داند  وزارتخانه  این  اولویت های  از  یکی  را 
می گوید: آموزش و پرورش سعی کرده از پایه های 
پایین تر به ویژه در دوره ابتدایی و متوسطه اول، 
اول  دوره  در  و  ارائــه دهد  را  فناوری  و  کار  درس 
کمی  را  حــرفــه ای  و  فنی  مشاغل  هــم  متوسطه 
تا  کـــرده ایـــم  مــعــرفــی  کــتــاب هــا  در  تخصصی تر 
آشنا  این مشاغل  با  خانواده ها  و  دانــش آمــوزان 
به  توجه  با  موضوع  این  مجموع  در  اما  شوند، 
آگــاهــی  و  شــنــاخــت  و  ــوزی  ــــش آمــ دان جمعیت 
نداشتن خانواده ها از رشته ها و مشاغل موجود 
در بازار کار سبب شده خانواده ها چندان تمایل 
نداشته باشند فرزندانشان در رشته های فنی و 

حرفه ای آموزش ببینند. 
محمدعلی علینژاد اضافه می کند: در واقع همه 
والدین دوست دارند فرزندانشان پس از تحصیل 
در دانشگاه در دستگاه های دولتی مشغول به کار 

شوند. در حالی که ۱۲ هزار شغل 
در بازار کار وجود دارد که بسیاری 
از آن ها اصالً نیازی به تحصیالت 
عالیه ندارند و فرد با کمی مهارت 
می تواند شغلی آبرومند برای خود 

پیدا و زندگی اش را تأمین کند.
نظام  ایــنــکــه در  ــه  ب ــاره  اشــ ــا  ب وی 
نگاه  کشور  آمــوزشــی  برنامه ریزی 

خاصی به موضوع مهارت آموزی دانش آموزان و 
دانشجویان شده است، می افزاید: براساس ماده 
باید  توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   ۶۶
در  دوره دوم متوسطه،  دانــش آمــوزان  ۵۰ درصد 
رشته های فنی و حرفه ای جذب شوند. همچنین 
به  پــرورش کشور هم  و  آمــوزش  در سند تحول 
اشــاره شده  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  تقویت 

است. 

علینژاد میزان جذب دانش آموزان 
در رشته های فنی و حرفه ای را ۳۵ 
می گوید:  و  می کند  اعــالم  درصــد 
در اینکه چــرا جــذب ۵۰ درصــدی 
هــنــرســتــان هــا  در  دانـــــش آمـــــوزان 
دارد.  وجــود  دالیلی  نشده  محقق 
ــون یـــاد شــده  ــان مــثــالً زمــانــی کــه ق
تدوین می شد برنامه ریزی روی دو 
پایه بود؛ اما در نظام جدید یک پایه تحصیلی 
سهم  این  شد  موجب  موضوع  همین  و  اضافه 
کاهش یابد چون ما سهم ها را به سه پایه تقسیم 
می کنیم و اعداد را بدست می آوریم. در واقع هر 
را  دانــش آمــوز  هــزار   ۹۶۰ پایه  در سه  االن  چند 
به  که  کرده ایم  و حرفه ای  فنی  رشته های  جذب 
نسبت گذشته ۳۰۰ هزار افزایش داشته ولی در 
را  ما  تحصیلی سهم  پایه  یک  افزایش  مجموع 

کاهش داده است. 
عـــلـــیـــنـــژاد، کــمــبــود مــنــابــع و فـــراهـــم نــشــدن 
نیافتن  تحقق  در  دیگر  عاملی  را  زیرساخت ها 
جــذب ۵۰ درصــدی دانــش آمــوزان در رشته های 
بــر اســاس  فنی و حــرفــه ای مــی دانــد و می گوید: 
آنچه در قانون برنامه ششم پیش بینی شده بود 
در وزارتخانه برنامه جامعی برای اجرای آن تهیه 
کرده بودیم به طوری که مشخص شده بود برای 
تحقق سهم ۵۰ درصدی و جذب یک میلیون و 
۴۰۰ هزار نفر در رشته های فنی وحرفه ای نیاز به 
۳ هزار میلیارد تومان بودجه، ایجاد ۲هزار و ۶۶۰ 
هنرستان جدید و استخدام ۳۰ هزار هنرآموز طی 
با تشدید تحریم ها و شرایط  اما  ۵ سال است؛ 
این  با  نشد.  فراهم  منابع  این  کشور  اقتصادی 
حال سعی کردیم با یک شیب مالیم کار را پیش 

ببریم و خیلی از برنامه توسعه عقب نباشیم. 

به  کـــشـــوری  مــدیــریــت خـــدمـــات  قـــانـــون  از  وی 
عنوان مانعی دیگر در تحقق جذب ۵۰ درصدی 
یاد  حرفه ای  و  فنی  رشته های  در  دانــش آمــوزان 
قانون حداقل  این  براساس  می افزاید:  و  می کند 
دولتی  دستگاه های  توسط  نیرو  جــذب  مــدرک 
لیسانس است و این یک مانع بزرگ در گرایش 
محسوب  حرفه ای  و  فنی  رشته های  به  خانواده 
مـــدارک عالی  االن داشــتــن  واقـــع  مــی شــود. در 
دانشگاهی حرف اول را در جامعه ما می زند به 
هنگام  دولتی  دستگاه های  از  خیلی  که  طــوری 
فوق  و  دیپلم  کــه  بــه کسانی  اصـــالً  نــیــرو  جــذب 
درحالی  نمی کنند.  توجهی  هیچ  هستند  دیپلم 
که در سیاست هایی که در شورای عالی اشتغال 
یکی  می شود  اتخاذ  اقتصادی  فعالیت  هر  در 
از اولــویــت هــا بــایــد جــذب کسانی بــاشــد کــه در 
گواهی نامه  دارای  و حرفه ای  فنی  آموزشی  نظام 
این  درغیر  حرفه ای هستند.  و  فنی  مهارت های 
صورت خانواده ها همچنان به دنبال این هستند 
که فرزندانشان حداقل مدرک لیسانس را بگیرند 
تا بتوانند مثالً در دستگاه های دولتی استخدام 

شوند.

الیحه نظام صالحیت حرفه ای تصویب شود»
علینژاد در پاسخ به این پرسش که وزارت آموزش 
و پرورش برای اصالح قانون خدمات کشوری چه 
به  نزدیک  می گوید:  اســت،  داده  انجام  اقدامی 
به  الیحه  به صــورت  پیشنهادی  پیش  ســال  دو 
هیئت دولت دادیم تا هنگام جذب نیرو توسط 
دســتــگــاه هــای دولــتــی دانــش آمــوخــتــگــان فــنــی و 
حرفه ای در اولویت قرار بگیرند؛ اما ظاهراً موارد و 
مستندات قانونی که اعالم کردیم مورد تأیید قرار 
نگرفته است، اما اگر هیئت دولت این الیحه را 
تصویب کند قطعاً در اشتغال زایی جوانان کشور 

بسیار تأثیرگذار است. 
وی در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه بـــرای تبدیل 
مدرک گرایی  از  گــذر  و  ملی  گفتمان  به  مهارت 
باید  نخست  می گوید:  کــرد،  باید  چه  کشور  در 
در قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های 

دولتی، تجدید نظر اساسی صورت گیرد. 
ــر الیــحــه نظام  ــ ــر ایـــن بــایــد هــرچــه زودت ــالوه ب عـ
صــالحــیــت حــرفــه ای تــصــویــب و بـــرای اجـــرا به 
بــر اســـاس قانون  ابـــالغ شـــود. االن  دســتــگــاه هــا 
خدمات کشوری همه دستگاه ها اقدام به جذب 
می کنند  بــاالتــر  و  لیسانس  ــدرک  مـ دارنـــدگـــان 
اما در نظام  ندارند  کــاری فرد  به تجربه  کــاری  و 

صالحیت حرفه ای پیش بینی شده یک فرد برای 
رسیدن به مقام و مسئولیت باالتر باید دارای چه 
برای  فرد  سطح  واقــع  باشد.در  شایستگی هایی 
رسیدن به مقام باالتر با تجربه کاری و تحصیالت 
نظام  این  اگر  بنابراین  می شود.  سنجیده  عالیه 
صالحیت حرفه ای تصویب شود در تبدیل شدن 
مهارت به یک گفتمان ملی در کشور تأثیر بسیار 

زیادی خواهد داشت. 

باید زیرساخت ها فراهم می شد »
رضـــــا حــــاجــــی پــــور، عــضــو 
ــون آمــــــــــوزش،  ــ ــی ــســ ــ ــی ــمــ ــ ک
فــــنــــاوری  و  ــات  ــقـ ــیـ ــقـ ــحـ تـ
نبودن  فــراهــم  نیز  مجلس 
عمده ترین  را  زیرساخت ها 

تــوســعــه در حــوزه  بــرنــامــه شــشــم  دلــیــل تحقق 
ما  به قدس می گوید:  و  مهارت آموزی می خواند 
فنی  رشته های  دانش آموختگان  کار  پایان  برای 
همین  به  نکرده ایم؛  تعریف  راهبرد  حرفه ای  و 
دلیل وقتی دانش آموزی در رشته فنی و حرفه ای 
فراهم  جــذبــش  زمینه  مــی شــود  دانــش آمــوخــتــه 
به  قرار است در بحث حرفه آموزی  اگر  نیست. 
باید  شویم  موفق  دانشجویان  و  دانــش آمــوزان 
باید  برایشان جذاب کنیم یعنی  را  کار  خروجی 
مراکزی باشند تا این افراد را با یک حقوق مکفی 

جذب کنند. 
بــرای  مجلس  کــه  پرسش  ایــن  بــه  پاسخ  در  وی 
اصالح قانون خدمات کشوری و رفع موانع قانونی 
برای جذب و استخدام دارندگان مدرک دیپلم و 
کاردانی رشته های فنی و حرفه ای در دستگاه های 
در  وقتی  می گوید:  دارد،  بــرنــامــه ای  چــه  دولــتــی 
تا  شــده  پیش بینی  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
و  فنی  رشته های  دانش آموزان جذب  ۵۰ درصد 
حرفه ای شوند باید زیرساخت های آن هم فراهم 
اعتبارات  به دلیل کمبود  اتفاق  این  اما  می شد، 
نیفتاد. برای تحقق این هدف دولت باید بسترها 
را فراهم کند البته مجلس هم باید پیشنهادهای 
این  برای  این، مجلس  ارائــه دهد. ضمن  را  الزم 
منظور برنامه دارد و کمیسیون آموزش هم تمام 
تا موانع اشتغال زایی، جذب  تالشش را می کند 
بــرای  مجلس  حمایتی  چتر  بـــردارد.  را  تولید  و 
اشتغال زایی و کارآفرینی بیش از گذشته گستره 
شده است اما برای تحقق اهداف برنامه ششم 
این مشکل  تا  کنند  باید تالش  همه دستگاه ها 

برطرف شود.

دستچین

کسی این ستاد را جدی نمی گیرد!
علی هاشمی، دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر به 
ایلنا گفت: این ستاد نمی تواند از پس معضل اعتیاد بر 
آید و نخستین اقدام دولت آینده باید ایجاد یک سازمان 
و ساختار ملی پاسخگو باشد، چراکه این دستگاه ها با 
عملکرد جزیره ای، ستاد را جدی نمی گیرند و دستگاه هایی 

که باید فعال برخورد کنند، این گونه برخورد نمی کنند. 

پایان نامه ها برای مریخ نوشته می شوند!
حجت االسالم علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس به ایسنا گفت: متأسفانه پایان نامه های 
دانشجویی متناسب با نیازهای کشور و مشکالت موجود 
نوشته نمی شوند، انگار برای خارج ایران یا برای کره مریخ 
نوشته می شود. پایان نامه نویسی و مقاله نویسی به یک 
باری در این حوزه وجود  شغل تبدیل شده و اوضاع تأسف 

دارد. 

سومی ها، 40 درصد ناتوان تر از بقیه دانش آموزان
ــرورش به  ــژاد، کارشناس آمــوزش و پ محمدرضا نیک ن
خبرنگار برنا گفت: نارسایی های آموزش های مجازی در 
برخی از کشورها شدت و حدت داشته است. با این وجود 
دانش آموزان سوم دبستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به 
لحاظ آموزشی ۴۰ درصد ناتوان تر از دیگر دانش آموزان 

هستند. این دانش آموزان نیاز به بازآموزی دارند.

تالش مجلس برای حرکت به سمت سربازی حرفه ای
ابوترابی، عضو کمیسیون  ابوالفضل  به گــزارش ایسنا، 
امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توییتر نوشت: 
»چهارشنبه هفته گذشته در کارگروه  سربازی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس جلسه ای با نماینده ستاد کل درباره 
مــوضــوع  ســربــازی حــرفــه ای داشتیم کــه رونــد کلی این 
جلسه مثبت بود و خوشبختانه آغازی امیدوارکننده برای 

جلسات آینده رقم خورد«.

سوله های مدیریت بحران در اختیار سازمان ورزش!
احمد صادقی، رئیس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران تهران به میزان گفت: متأسفانه برخی از سوله های 
مقابله با بحران واقع در محالت در اختیار سازمان ورزش 
است، سازمان ورزش شهرداری تهران باید در یک برنامه 
سه ساله این سوله ها را در اختیار مدیریت بحران قرار 

می داد که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

»نظام سالمت« بیمار است!
سید مؤید علویان، معاون اسبق سالمت وزارت بهداشت 
در گفت وگو با ایسنا گفت: در ۱۰ سال گذشته ابتال به 
دیابت، فشارخون و... افزایش داشته است؛ دلیلش این 
است که خدمات ما پَسیو )Passive( ارائه می شود و به 
بخش پیشگیری توجه نمی شود. فراموش نکنیم خود 
نظام سالمت هم بیمار است و باید برای آن فکری شود.

12 هزار شغل در بازار 
کار وجود دارد که 

بسیاری از آن ها اصاًل 
نیازی به تحصیالت 

عالیه ندارند

بـــــــرش

رنا
 ای

س:
عک

فقر مهارتی، 38 درصد دانش آموختگان آموزش عالی را زمینگیر کرده است

مدرک ها لب کوزه!
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فومی )تک پرس�ی – دوپرس�ی( لیوان ، قاشق وچنگال ، س�لفون و نایلون 
از طری�ق مناقص�ه عمومی به ش�رح  جدول اع�ام قیمت  در اس�ناد مناقصه اق�دام نماید. 
جهت مشاهده ش�رایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشانی  http://dev.razavi.ir بخش 
مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز  شنبه مورخ 1400/04/05  نسبت به تحویل 
پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعام ش�ده به آدرس مشهد مقدس حرم 
مطهرامام رضا )ع( صحن پیامبر اعظم حضرت محمد )ص( باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر 
اق�دام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آ  گه�ی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره تماس 32003310-051 و 051-32001080 

»مناقصه خرید ظروف یکبارمصرف موردنیاز حرم مطهر رضوی(«

به شماره ثبت 5275 و  تامین و پشتیبانی رضوی موسسه غیر تجاری  تغییرات شرکت  آگهی 
شناسه ملی 14006385025 
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ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند:موسی 
و   0942793293 ملی  شماره  به  گلستان  عالی  مهدی  و   0420530134 ملی  شماره  به  مهدوی 
مرتضی فیروزآبادی به شماره ملی 3071225393 -روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتشار 

موسسه تعیین گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1148297(

,ذ
 1

40
24

99

برگ س���بز پراید س���فید روغنی م���دل ۹۵ به 
ش���ماره انتظام���ی ای���ران ۸۴_۸۸۵ ص ۴۶و 
ش���ماره موتور۵۶۸3۹00 / ۸۸13  و ش���ماره 
NAS۴11100G3۴۹۹270مفقود  شاس���ی

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
14

02
53

2
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و سند کمپانی خودروی پراید131 مدل ۹2 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظامی 33۶ج27 ایران 71 
ش���ماره موتور ۴۹21۵0۴ و شماره شاسی 127۵۸3۶ 
ب���ه مالکیت داری���وش کیوان���ی هفش���نجانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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وان���ت  س���واری  خ���ودروی  کمپان���ی  س���ند  اص���ل 
روغن���ی  س���فید  13۹۶،رن���گ  ،م���دل   ۹0 تن���در  رن���و 
بش���ماره انتظام���ی 3۶3ن۴۴ ای���ران 3۶ و ش���ماره 
شاس���ی ش���ماره  و   rr موت���ور1000102۸02021۹۸ 

naausrbyvha70۴۴۸۵  بنام ش���رکت سایبان سرو 
ترشیز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت به خرید ظ�روف یکبار مصرف  
فومی )تک پرس�ی – دوپرس�ی( لیوان ، قاشق وچنگال ، س�لفون و نایلون 
از طری�ق مناقص�ه عمومی به ش�رح  جدول اع�ام قیمت  در اس�ناد مناقصه اق�دام نماید. 
جهت مشاهده ش�رایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشانی  http://dev.razavi.ir بخش 
مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز  شنبه مورخ 1400/04/05  نسبت به تحویل 
پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعام ش�ده به آدرس مشهد مقدس حرم 
مطهرامام رضا )ع( صحن پیامبر اعظم حضرت محمد )ص( باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر 
اق�دام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آ  گه�ی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره تماس 32003310-051 و 051-32001080 

»مناقصه خرید ظروف یکبارمصرف موردنیاز حرم مطهر رضوی(«

به شماره ثبت 5275 و  تامین و پشتیبانی رضوی موسسه غیر تجاری  تغییرات شرکت  آگهی 
شناسه ملی 14006385025 

تصمیمات   1398,09,09 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند:موسی 
و   0942793293 ملی  شماره  به  گلستان  عالی  مهدی  و   0420530134 ملی  شماره  به  مهدوی 
مرتضی فیروزآبادی به شماره ملی 3071225393 -روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتشار 

موسسه تعیین گردید .  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1148297(
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ضد حمله

 دو شنبه 24 خرداد 1400  3 ذی القعده1442   14 ژوئن 2021  سال سی و چهارم   شماره 9551 

مجید حسینی در لیست خریدهای تابستانی» گزتپه «   سیدمجید حسینی که پس از سه فصل حضور در ترابزون اسپور حاضر به تمدید قراردادش با این باشگاه نشد، از یک باشگاه 
سوپرلیگی ترکیه پیشنهاد جدی دریافت کرده است. بر اساس گزارش سایت روزنامه »فوتو ماچ« ترکیه؛ باشگاه گزتپه خواهان به خدمت گرفتن سیدمجید حسینی است و در این راستا مذاکرات بین 

طرفین در جریان است. هدایت گزتپه برعهده اونال کارامان است، کسی که بین سال های 2018 تا 2019 سرمربی ترابزون اسپور بود و به مجید حسینی اعتقاد خاصی داشت.

همگام با یورو 

 سینا حسینی  مراسم قرعه کشی 
ــک چــهــارم  ــه یـ ــای مــرحــل ــت هـ ــابـ رقـ
در  دیـــروز  جــام حذفی عصر  نهایی 
بــرگــزار شد  ملی  تیم  آکــادمــی  هتل 
تــا ســرنــوشــت مــاقــات هــای مهیج و 
شود،  روشــن  مرحله  ایــن  حادثه  پر 
غول های  کــرد  مــی  فکر  کسی  کمتر 
بزرگ فوتبال ایران در این مرحله به 
این شکل با هم رو به رو شوند، اما در 
نهایت با برگزاری قرعه کشی روشن 
باید  شد که استقال و پرسپولیس 
یکدیگر  با  مسابقات  از  دور  این  در 
گذشته  فصل  البته  کنند.  ماقات 
نیز چنین اتفاقی رخ داده بود با این 
و  استقال  آن مقطع  در  که  تفاوت 
پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی با 
همدیگر ماقات کردند اما حاال باید 
در یک چهارم به مصاف هم بروند، 
یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی 
برای  فراوانی  انگیزه های  تردید  بدون 
ــت و بــرای  ــازی خــواهــنــد داشـ ایـــن بـ
رســـیـــدن بـــه جــــواز صــعــود از هیچ 

تــا یک  کــرد  نخواهند  ــغ  دری تاشی 
بازی تماشایی را شاهد باشیم.

این بازی، پنجمین تقابل پرسپولیس 
و استقال در تاریخ رقابت های جام 
ــرای  حــذفــی خــواهــد بـــود. دو تــیــم ب
نخستین بار در جام حذفی در تاریخ 
19 اسفند سال 1367 در مرحله یک 
رفتند  هم  مصاف  به  نهایی  چهارم 
کــه بـــازی در وقــت هــای عـــادی بــدون 
ــان رســیــد و در ضــربــات  ــای ــه پ گــل ب
پنالتی این پرسپولیس بود که پیروز 
ــقــال هر  شــد.پــرســپــولــیــس و اســت
کدام صاحب دو برد در جام حذفی 
هستند. باید دید در دربی 96 دو تیم 
که زمان آن هنوز مشخص نشده چه 

نتیجه ای رقم خواهد خورد.
تــیــم صنعتی  دو  ــازی هــا  ب دیــگــر  در 
فــوالد  و  سپاهان  لیگ  هزینه  پــر  و 
و  رفــت  خواهند  یکدیگر  مصاف  به 
تیم های گل گهر سیرجان و آلومینیوم 
و  کــرد  خواهند  ماقات  هم  با  اراک 
در آخــریــن بــازی خیبر خــرم آبــاد و 

ملوان بندرانزلی دوئل تیم های لیگ 
کرد.افشین  خواهند  بــرگــزار  را  یکی 
ــرســت تــیــم فــوتــبــال  پـــیـــروانـــی ســرپ
ــیــس، نــصــرهللا عــبــدالــهــی  پــرســپــول
محمد  تــهــران،  استقال  سرپرست 
خوزستان،  فـــوالد  سرپرست  علوی 
رضـــا فــتــاحــی ســرپــرســت ســپــاهــان 
مربی  مصطفوی  صــالــح  اصــفــهــان، 
استقال، حسین اسدپور سرپرست 
مــیــثــم شاهین  و  خــیــبــر خـــرم آبــــاد 
در  بندرانزلی  ملوان  باشگاه  نماینده 

این مراسم حضور داشتند.

 مهدی:سه دربی داریم»
 نه یک دربی!

بـــرگـــزاری  ســهــیــل مـــهـــدی پـــس از 
ــه یـــک چــهــارم  ــرعــه کــشــی مــرحــل ق
به رو شدن  رو  و  نهایی جام حذفی 
پرسپولیس با استقال در این مرحله 
اظهار کرد: ما سه دربی در این مرحله 
داریم. بازی استقال و پرسپولیس. 
دربی صنعتی ها و دربی لیگ یکی ها 

که هر سه بازی قشنگ است. نمی  
از دیــدار گل گهر و آلومینیوم  توانیم 
هم صرف نظر کنیم. چهار مسابقه 
خوشحالیم  و  ــــم  داری خــوب  خیلی 
جذابیت های جام حذفی خودش را 
در این مرحله نشان می دهد. قاعدتاً 
هــواداران زیادی هم پای گیرنده های 
تلویزیونی می نشینند که این موضوع 

جای خوشحالی دارد. 
مسابقات  ریـــزی  برنامه  دربـــاره  وی 
پس از بازگشت تیم ملی از بحرین 
پایانی  هفته های  ــرد:  ک خاطرنشان 
لیگ براساس قرعه کشی جام حذفی 
برنامه  ــم  داریـ سعی  مــــی رود.  پیش 
هفته های آخر را تا جایی که می توانیم 
تا  کنیم  باشگاه ها  و  عزیزان  تقدیم 
با آمادگی و برنامه ریزی  باشگاه ها 
کامل تکلیف خود را بدانند.  امیدوارم 
بتوانیم مسابقات را در حداقل زمان 
اتمام  به  تأخیر  کمترین  با  و  ممکن 
را  استراحت  بیشترین  تا  برسانیم 
بدهیم. تیم ها  به  آینده  بــرای فصل 

امروز ایران  و عربستان دیداری تشریفاتی خواهند داشت

قد تیم ملی بسکتبال بلندتر از آسیا

ــدرضــاعــرب: مــجــتــبــی جــبــاری،  حــمــی
بــازیــکــن ســابــق اســتــقــال و تیم ملی 
تجربه  را  عراقی ها  مقابل  ــازی  ب بارها 
کـــرده اســـت. جــبــاری درآســتــانــه بــازی 
بــازی  کــه مهم ترین  عــراق  تیم ملی  بــا 
فوتبال ایران در مرحله پیش مقدماتی 
محسوب مــی شــود، به پــیــروزی درایــن 
بازی خوشبین است. »قبل از بازی با 
بحرین استرس ما بیشتر بود. هرچند 
که من مطمئن بودم آن بازی را می بریم 
اما االن شرایط به کلی متفاوت است 
یــک روحــیــه مناسب  از  مــلــی  تــیــم  و 
می تواند شکست  و  اســت  بــرخــوردار 
بــازی رفت مقابل عــراق را جبران کند 
دربازیکنان  برود.من  بعد  مرحله  به  و 
تیم ملی می بینم که بتوانند با پیروزی 
بــازی هم  این  از  قاطعانه مقابل عــراق 
برخی  اینکه  ــاره  درب جباری  بگذرند«. 

ــراق شبیه  بــا عــ ایــــران را  فــوتــبــال 
می دانند گفت: »فوتبال ما هم 
تاکتیکی تر  هــم  و  تکنیکی تر 
است. حاال شاید شباهت هایی 

مـــیـــان مـــا وعــــــراق بــاشــد 
کـــه آن هـــم بـــه دلــیــل 

خوبی  استعدادهای 
اســــت کـــه درایــــن 
کـــــشـــــور وجــــــود 
سطح  امـــا  دارد، 
فوتبالیست های 
ما خیلی باالتر از 

عراق است «.

ــرد   ــ ــب ــ ــا کـــــــدام راه ــ ــی بـ ــلـ ــیـــم مـ   تـ
 باید به مصاف عراق برود؟ 

جــبــاری پاسخ ایــن ســـوال را ایــن گونه 
مـــی دهـــد: »مـــا از جــنــبــه تــاکــتــیــکــی و 
تکنیکی از عراقی ها سرتریم و اگر برخی 
بی مسئولیتی ها از سوی کادرفنی سابق 
نبود درآن بــازی هم با برتری از میدان 
تکنیک  دارم  اعتقاد  می رفتیم.  بیرون 
فردی ما در این بازی گره گشا خواهد 
بازیکنانی مانند طارمی، آزمــون و  بود. 
گره  خــود  تکنیک  با  می توانند  قایدی 
این بازی را باز کنند«. جباری به غیبت 
امیری دراین بازی هم اشاره کرد: »امیری 
تحرک باالیی در جناح چپ تیم ملی 
مستعدی  بسیار  بازیکن  او  ــت.  داشـ
است و من سبک فوتبالش را دوست 
بهتر می شد،  بــود شرایط  او  اگــر  دارم. 
مانند  بازیکنی  دارم  اعتقاد  امــا 
سامان قدوس که این روزها 
مهدی  یــا  دارد  قــرار  دراوج 
ترابی می توانند جای خالی 
امــیــری را درتــیــم مــلــی پر 
حــادی  مشکل  کنند. 
پیش نخواهد آمد. 
آن قدر بازیکن در 
هست  ملی  تیم 
ــنــی به  ــادرف کــه ک
می تواند  راحتی 
ترکیب ایده آلی 
مــیــدان  بـــه  را 
ــفــرســتــد«. ب

بازی های  در  ایــران  کــاروان  سرپرست 
پارالمپیک توکیو از اعزام ۵9 ورزشکار 
امــروز خبر  به  تا  توکیو  پارالمپیک  به 
داد. هادی رضایی در نشست خبری 
ــیــنــار بـــرگـــزار شــد،  ــورت وب کـــه بـــه صــ
اینکه لیست  به  توجه  با  اظهار کرد: 
نهایی اسامی کاروان اعزامی ایران به 
به صورت  توکیو  پارالمپیک  بازی های 
مسابقات  بــرگــزاری  کمیته  به  آناین 
اعـــام خــواهــد شــد، تــا بــه امـــروز ۵9 
ورزشکار حضورشان جهت شرکت در 
این رویداد بزرگ نهایی شده و امکان 
دارد دو نفر دیگر در دوچرخه سواری 
لیست  این  به  آینده  در  تیروکمان  و 

اضافه شوند.
وی درباره رشته های اعزامی گفت: در 
پاراوزنه برداری 6 سهمیه کسب شده 
بود که از این تعداد تنها پنج نفر که 
رکورد آن ها مطابق با سیاست کمیته 

ملی پارالمپیک بود و دو نفر کادر 
اعزامی  نفرات  لیست  در  فنی 

قرار گرفتند.
دوومـــیـــدانـــی  در  گـــفـــت:  وی 

1۴ نفر به همراه پنج کادر 
ــزام  ــ ــو اع ــی ــوک ــه ت ــنــی بـ ف
این  از  که  شد  خواهند 
تعداد یک نفر زن و 13 
البته  هستند.  مرد  نفر 
در لیست نفرات اعزامی 
پنج  را  تـــعـــداد  ایـــن  از 
نابینا  ــار  ک دوومــیــدانــی 

معلوالن  را  نفر  هشت  و  بینا  کــم  و 
تشکیل می دهند.

ــان کــــــــرد: در  ــشــ ــ ــرن ــاطــ ــی خــ ــ ــایـ ــ رضـ
پاراتیروکمان 6 ورزشکار و دو کادرفنی 
داریم که در ریکرو و کامپوند هستند. 
1۲ ورزشکار و یک کادرفنی در والیبال 
ورزشکار  دو  نیز  در جودو  و  نشسته 
و دو مربی را به توکیو اعزام خواهیم 

کرد. 
سه  ــــدازی  ــران ــ ــی ــ ــارات ــ پ در  هــمــچــنــیــن 
و  مربی  دو  همراه  به  خانم  ورزشــکــار 
مرد،  ورزشکار  دو  نیز  پاراتکواندو  در 
یک زن و دو مربی اعزام خواهند شد. 
پــاراقــایــقــرانــی دو ورزشــکــار  در رشــتــه 
آقا  ورزشکار  یک  که  می شوند  اعــزام 
و یک ورزشکار خانم هستند که یک 
در  بــود.  آن هــا خواهد  کنار  در  مربی 
بسکتبال با ویلچر نیز 1۲ ورزشکار و 
دو کادرفنی در لیست نفرات اعزامی 

قرار گرفتند.
رضایی درباره این پرسش که 
چرا تعداد کادرفنی در برخی 
رشـــتـــه هـــا کــمــتــر 
اســـــــت، افـــــــزود: 
مــــــا مـــجـــبـــوریـــم 
کــم  کــــادرفــــنــــی  از 
کــنــیــم، چـــون بـــرای 
ــا ســهــمــیــه قــائــل  مـ
با  شدند، محبوریم 
اعزام  کاروان  حداقل 

شویم «.

جباری در گفت و گو با قدس:

تکنیک فردی مقابل عراق  گره گشاست
هادی رضایی اعالم کرد

ایران با ۵۹ ورزشکار در پارالمپیک 

اعضای تیم ملی فوتسال واکسینه شدند
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با تاش و پیگیری های رئیس 
فدراسیون فوتبال و هماهنگی های صورت گرفته توسط دکتر امین نوروزی، 
نیز همکاری وزارت بهداشت، درمــان و  مشاور پزشکی عزیزی خادم و 
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال  از  آموزش پزشکی، در آخرین روز 
کــادر فنی تیم ملی  بازیکنان و  )یکشنبه ٢٣ خــرداد(، واکسن کرونا به 

فوتسال در کمپ تیم های ملی تزریق شد.

پاداش پیروزی تیم ملی مقابل کامبوج پرداخت شد 
پاداش پیروزی برابر کامبوج به اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان پرداخت 
شد.  به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با دستور شهاب الدین 
عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، پاداش پیروزی تیم ملی فوتبال 

کشورمان برابر کامبوج به حساب ملی پوشان واریز شد.

حسن زاده در گیتی پسند ماندنی شد
کاپیتان تیم گیتی پسند اصفهان، قــرارداد جدید خود را با این باشگاه 
امضا کرد. به گزارش سرویس ورزش علی اصغر حسن زاده پس از توافق 
پایان فصل  تا  را  ــرارداد خود  ق اصفهان،  گیتی پسند  باشگاه  مدیران  با 
در سه فصل گذشته  گیتی پسند  کــرد.  تمدید  باشگاه  این  با   1۴00-01
مسابقات به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و محمد کشاورز هدایت 

این تیم را در فصل آینده بر عهده خواهد داشت.

شکست لبنان مقابل کره جنوبی به سود ایران

بازی تشریفاتی عراق مقابل تیم ملی کشورمان
با نتایج ثبت شده در انتخابی جام جهانی در آسیا، صعود تیم ملی عراق 
به مرحله نهایی این رقابت ها مسجل شد و این تیم برابر ایران در دیداری 
به گزارش سرویس ورزش شاگردان  به میدان خواهد رفت.  تشریفاتی 
سرچکو کاتانچ که از هفت دیدار خود 17 امتیاز کسب کردند، در صورت 
شکست در بازی پایانی مقابل ایران، باز هم به مرحله بعد صعود می کنند. 
در واقع عراق در صورت باختن به ایران در هشتمین بازی و قرار گرفتن در 
رتبه دوم گروه، جزو برترین تیم های دوم می شود و به طور قطع به مرحله 
بعد صعود می کند. شکست دیروز لبنان مقابل کره جنوبی به نوعی به 
سود ایران تمام شد و حاال اگر شاگردان اسکوچیچ مقابل عراق مساوی 
هم بکنند به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود خواهند کرد. با توجه به 
اینکه قرعه کشی مرحله سوم انتخابی جام جهانی براساس رنکینگ فیفا 
انجام می شود و صدرنشینی یا قرار گرفتن در رتبه دوم گروه تأثیری در 
بخت تیم ها ندارد، هر نتیجه ای جلو ایران برای عراق فرقی نخواهد داشت .

رمضانی:    روزی درباره برخی مسائل صحبت می کنم 
مهاجم تیم استقال درباره اینکه اگر به عقب بازگردیم با توجه به تبعات 
انتقال از پرسپولیس به استقال بازهم چنین تصمیمی می گیرد، خاطرنشان 
کرد: اول فصل هم در آستانه آمدن به استقال بودم اما برخی اتفاقات رخ 
داد که بعدها درباره اش صحبت می کنم. به گزارش فارس آرمان رمضانی 
درباره اینکه آیا قبل از حضور در پرسپولیس هم جزو لیست فرهاد مجیدی 
بود، توضیح داد: برخی اتفاقات افتاد که بعدها درباره اش صحبت می کنم 
اما قطعاً به استقال می آمدم. اگر در نیم فصل این اتفاق رخ نمی داد جوری 
کار کرده و آن قدر تاش می کردم که سال های بعد به استقال بیایم. در 
این مورد حرف خیلی زیاد است اما االن فقط تمرکزم ابتدا روی موفقیت 
باشگاه. این  بــزرگ استقال است و سپس موفقیت خــودم در  باشگاه 

 رونمایی AFC از سیستم برگزاری 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی

پس از اتمام مسابقات مرحله دوم انتخابی جام جهانی 1۲ تیم راه یافته 
به مرحله نهایی مشخص می شوند تا در دو گروه 6 تیمی باهم رقابت 
کنند. قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات در تاریخ 3 تیر برگزار می شود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد داده مسابقات نهایی در سه  یا دو 
مرحله برگزار شود. در صورت برگزاری مسابقات به صورت سه مرحله 
به این شکل می شود که  قسمت اول و دوم بازی ها در هر کدام چهار 
مسابقه برگزار خواهد شد و در مرحله آخر دو بازی برگزار می شود. در 
صورت برگزاری مسابقات در دو مرحله به این شکل می شود که در مرحله 
اول بازی های رفت و در مرحله دوم بازی های برگشت برگزار خواهد شد. 

فیفا درحال بررسی پیشنهادهای ارائه شده است.

خط و نشان کاپیتان تیم ملی عراق برای ایران
کاپیتان تیم ملی فوتبال عراق پیش از دیدار با ایران خط و نشان کشید 
عــاء عبدالزهراء در صفحه  برنده می شوند.  بــار هم  ایــن  کــرد  اعــام  و 
اینستاگرامش ویدئویی از دو بازی تاریخی عراق با ایران گذاشت که در هر 
دوی آن ها، در پیروزی مقابل تیم ملی کشورمان نقش آفرینی می کند و 
در پیامی به هواداران فوتبال عراق اطمینان داد این بار هم برنده می شوند.

شجاعیان به پدیده نمی رسد
هافبک استقال چند هفته دور از تمرینات خواهد بود. به گزارش ایلنا، 
داریــوش شجاعیان هافبک استقال به دلیل شدت مصدومیت چند 
هفته ای دور از میادین بوده و در بازی با پدیده نیز غایب خواهد بود. با 
شرایطی که هافبک استقال دارد، این بازیکن احتماالً بازی با گل گهر 

سیرجان را نیز از دست خواهد داد. 

پیام مشهد در حال بازگشت  
محمد بابایی دستیار عباس چمنیان در تیم ملی نوجوانان سرمربی پیام 
خراسان شد. به گزارش ورزش سه، با تاش های رضا محمدی مدیرعامل 
سابق باشگاه پیام در جذب اسپانسر جدید و دور هم جمع کردن عوامل 
سابق باشگاه سبزپوش مشهدی حاال باید گفت پیام خراسان دوباره احیا 
شده و به زودی فعالیت خود را در یکی از لیگ های دسته اول یا دوم کشور 
آغاز خواهد کرد. روز گذشته از سوی رضا محمدی رئیس هیئت مدیره 
باشگاه پیام توس خراسان به طور رسمی مراسم معارفه سرمربی این تیم 
برگزار و کادر فنی محمد بابایی نیز مشخص شدند. در کادر فنی بابایی، 
جلیل ذوالفقاری، محمد عصار و عماد ملکی به عنوان مربی و حسین 
هوشیار به عنوان مربی دروازه بانان فعالیت خواهند کرد.  گفتنی است 
پیام خراسان اکنون در انتظار اتمام رقابت های لیگ دسته اول و دوم کشور 
است تا بافاصله با خرید امتیاز به طور رسمی وارد کارزار فوتبال ایران شود.

برنامه نبردهای امشب

تماشای اسپانیا بدون 
راموس را از دست ندهید

و   اســکــاتــلــنــد   17:30 ســـاعـــت  ــروز  ــ ــ ام
جــمــهــوری چـــک در گــاســکــو نــبــردی 
جذاب را از سری رقابت های یورو برگزار 
می کنند. دو تیم اگرچه صابت گذشته 
را ندارند اما هنوز هم نبرد سخت کوشانه 
اســت. سه ساعت  توجه  آن هــا جالب 
نبرد    ۲0:30 ســاعــت  در  یعنی  بــعــد 
پترزبورگ  سن  در  اسلواکی  و  لهستان 
برای هنرنمایی لواندوفسکی کافی است 
تا به همه بفهماند که بهترین بازیکن 
به  رو  رونــد  در  جهان کیست؟اسلواکی 
رشد البته تیمی سخت جان نشان داده 
معموالً  که  مثل سوئد  درســت  اســت. 
به تیم های بزرگ تر باج نمی دهد، حتی 
و  امشب  بــاشــد.   اسپانیا  تیم  آن  اگــر 
تماشای  منتظر  باید   ۲3:30 ساعت  از 
ــوس بــاشــیــم.آیــا  ــ ــدون رامـ ــ اســپــانــیــای ب
ماتادورها بدون رامــوس هم قدرت قبل 

را دارند؟

آغاز مقتدرانه شیاطین
بعد از شکست تراژیک دانمارک مقابل 
فناند بلژیک در نخستین دیدارش در 
رقابت های یورو  موفق شد با نتیجه 3 بر 
صفر روسیه را شکست بدهد.شاگردان 
روبرتو مارتینز در میهمانی روس ها کاماً 
برتر از حریف نشان دادند و در نهایت 
با گل های روملو لوکاکو )دو گل( و توماس 
مونیه به پیروزی رسیدند.دو تیم ولز و 
به  ای دیدنی  سوئیس هم در مسابقه 

تساوی 1-1رضایت دادند.

دشان: قهرمان نیستیم
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، 
این  دانستن  قهرمان  پیش  از  می گوید 
تیم در رقابت های یورو اصاً اتفاق خوبی 

نیست.
دشان در مورد اینکه آیا عدم قهرمانی 
بــــرای تــیــم ملی  یــــورو  در رقـــابـــت هـــای 
فــرانــســه یــک نــاکــامــی بـــزرگ محسوب 
دیپورتیوو  مــونــدو  بــه  یــا خیر  مــی شــود 
گفت: » اکنون در مورد ناکامی صحبت 
هستیم.  جــهــان  قهرمان  مــا  مــی شــود. 
از نقاط قوتمان  همچنین بازیکنان نیز 
مطلع هستند. ما بازیکنان با کیفیت، 
اختیار  در  باالیی  سطح  و  استعداد  با 
فکر  بسیاری  حتی  فرانسه  در  داریـــم. 
می کنند که ما نیازی به حضور در زمین 
مسابقه نداریم و از پیش برنده هستیم. 
ورزشکار  یک  بــرای  نگرش  بدترین  این 

سطح باال محسوب می شود«.

درخواست هوایی 
هلندی ها از دی بوئر 

هواداران تیم ملی هلند بر فراز تمرینات 
ــرواز  ــنــری بــه پـ ــن کــشــور ب تــیــم مــلــی ایـ
از فرانک دی بوئر، سرمربی  ــد و  درآوردن
در   ۴-3-3 سیستم  از  خواستند  خود 
تیم ملی  ــواداران  هـ کند.  استفاده  یــورو 
هلند به شکلی جالب از سرمربی خود 
درخواست کردند که در رقابت های یورو 

از سیستم 3-3-۴ استفاده کند.

مدافع ایتالیا دیدار 
سوئیس را از دست داد

اتفاق  یک  ترکیه  برابر  ایتالیا  دیــدار  در 
مانچینی  روبرتو  تیم  برای  کننده  نگران 
رخ داد؛ جــایــی کــه مــدافــع راســـت این 
ــدرو فــلــورنــزی دچــار  ــســان تــیــم یعنی ال
دوم  نیمه  آغــاز  در  و  شــد  مصدومیت 
جای خود را به جیووانی دی لورنزو داد.
حاال گفته می شود الساندرو فلورنزی، به 
دلیل مصدومیت دیدار بعدی این تیم 

مقابل سوئیس را از دست داده است.

 سرمربی روسیه: 
حذف نشدیم

فوتبال  ملی  تیم  اســپــورت،  از  نقل  بــه 
ناامید  را   ۲0۲0 یورو  رقابت های  روسیه 
کننده آغاز کرد و در دیدار برابر بلژیک 
خورد.استانیساو  شکست  گل  سه  با 
چرچسوف سرمربی روسیه در نشست 
خبری بعد از بازی گفت: از این شکست 
ناراحت هستیم. انتظار نتیجه بهتری را 
داشتیم. تا قبل از گل اول بلژیک خوب 
بازی کردیم اما بعد از آن شرایط تغییر 
کرد. هنوز حذف نشده ایم و به تاش 

خود ادامه خواهیم داد.

تیم ایــران در حالی در بازی دوم و پایانی خود از ساعت 
کــه صعود  مـــی رود  عربستان  مــصــاف  بــه  امـــروز   1۴:30
ملی پوشان ما به رقابت های آسیاکاپ در بازی با قطر قطعی 
شده است. با اینکه تیم ملی بسکتبال ایران دیرتر از سایر 
تیم ها و ورزشکاران اردوی خود را برای حضور در المپیک 
توکیو آغاز کرد، اما گویا شاگردان شاهین طبع به خاطر 
فاصله کم پایان لیگ با آغاز اردوی تیم ملی از آمادگی 
خوبی برخوردارند.در شرایطی که حامد حدادی به دلیل 
مصدومیت همراه تیم ملی نبود، آسمان خراش های ایرانی 

توانستند با یک نمایش درخشان و یک بازی هماهنگ، با 
اختاف 38 امتیاز از سد قطر عبور کنند. سایت فدراسیون 
جهانی بسکتبال )فیبا( با انتشار خبری کوتاه به صعود تیم 
ملی ایران به دور نهایی رقابت های آسیاکاپ ۲0۲1 اندونزی 
پرداخت و نوشت: »ایران چهارمین تیمی است که پس از 
پیروزی 8۴ - ۴6 مقابل قطر به آسیا کاپ راه می یابد. آن ها 
به تیم های لبنان و بحرین می پیوندند که از مرحله گروه 
خود را به این رقابت ها رسانده اند. ضمن اینکه اندونزی 
هم به عنوان میزبان حضورش در این رویداد مسجل است 

مسابقات کاپ آسیا با صعود 1۲ تیم از دور مقدماتی به 
مرحله نهایی برگزار می شود«.

جدول به نفع ایران »
گفتنی است با این نتیجه ایران با 9 امتیاز و کسب ۵ 
پیروزی صدرنشین ماند و قطر با 6 امتیاز در قعر جدول 
قرار گرفته و باید در دیدار امروز مقابل سوریه به میدان 
برود. در دیگر بازی این گروه عربستان با نتیجه نزدیک 

و اختاف دو امتیاز 79 به 77 سوریه را شکست داد.

قرعه کشی قرعه کشی یک چهارم نهایی رقابت های حذفی برگزار شدیک چهارم نهایی رقابت های حذفی برگزار شد
سه دربی در یک جامسه دربی در یک جام    
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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 قاضی الحاجات

 نخستین روز نشست گروه 7 در میان اعتراض ها برگزار شد

دورهمیواکسندزدها
 علوی  نشست گروه 7 امسال در حالی شروع 
به  معترض  مختلف  گروه های  که  است  شده 
رویکرد کشورهای صنعتی در جهان علیه آن 
برنامه های هنری متفاوتی اجرا کردند. در یکی از 
این اعتراضات، معترضان که سرهای عروسکی 
رهبران جی 7 را پوشیده بودند به طور نمادین 
دعوای این کشورها بر سر واکسن را نمایش 
دادند. دعوایی که به دزدی این کشورها در زمینه 
اعتراضات  از  دیگر  بخشی  رسید.  واکسن هم 
توسط گروه های حامی فلسطین و در اعتراض به 
استاندارد های دوگانه کشورهای صنعتی در قبال 
اسرائیل بود.این در حالی است که یک دستور 
کار جدی نشست هم مقابله با نفوذ فزاینده چین 
بود. پس از آنکه اواخر هفته گذشته روس ها 
از بی میلی خود برای بهبود روابط با آمریکا 
آن هم پیش از دیــدار رئیسان جمهور دو 
کشور سخن گفتند، روز گذشته سخنگوی 
سفارت چین در لندن در واکنش به طرح 
40 تریلیون دالری گــروه 7 بــرای مقابله با 
چین تأکید کرد: خیلی وقت است دوره ای 
که تصمیمات جهانی توسط گروه کوچکی 
از کشورهای جهان دیکته می شد، گذشته 
است. به گزارش فارس، این دیپلمات چینی 
ضمن انتقاد از نشست کورنوال تأکید کرد: 

تاریخ  و  منسوخ  نشست  ایــن  قالب  کــل 
مصرف گذشته است. این واکنش پس از 
آن بود که سران کشورهای صنعتی جهان 
موسوم به گروه 7 تالش کردند از طریق یک 
در  دالری  تریلیون   40 سرمایه گذاری  طرح 
کشورهای در حال توسعه با قــدرت رو به 

رشد چین در جهان مقابله کنند. در روز 
دوم این نشست سه  روزه بود که جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا از کشورهای اروپایی و 
ژاپن درخواست کرد از طریق سرمایه گذاری 
کــشــورهــای در حــال  زیــرســاخــت هــای  در 
توسعه با نفوذ و قدرت روبه رشد امنیتی 

جاستین  کنند.  مقابله  چین  اقتصادی  و 
ترودو، نخست وزیر کانادا نیز از کشورهای 
گروه 7 خواسته است یک رویکرد یکپارچه 
طراحی  چین  بــا  مقابله  بـــرای  را  متحد  و 
کنند. سران گروه 7 که در منطقه کورنوال 
در جنوب غربی انگلیس با یکدیگر در حال 
دیدار هستند، امیدوارند طرح آن ها موسوم 
با   )B3W( »بهتر به »ساخت یک جهان 
تریلیون دالر، جایگزین  هزینه ای افزون بر 40 
و جـــاده چین  طــرح کمربند  بـــرای  بهتری 
باشد. آن ها با آنکه مدعی شده اند این طرح 
امــا منابع  تا ســال ۲03۵ محقق می شود، 
در همین  نکرده اند.  را مشخص  آن  مالی 
حال، آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان در این 
خصوص تأکید کرده است گروه 7 هنوز در 
موقعیتی برای آزادسازی چنین بودجه ای به 

منظور مقابله با قدرت چین نیست. 
گــزارش شده  ایــن  از  گفتنی اســت پیش 
انگلیس،  آمریکا،  کشورهای  رهبران  بود 
به  ژاپــن  و  کانادا  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه، 
مدت سه روز در کورنوال نشست گروه 7 
را برگزار می کنند و این نخستین نشست 
بیماری همه گیر  زمان شیوع  از  گروه  این 

کرونا در جهان است

2 روز پیش از برگزاری نشست

پوتین محور گفت وگوهایش 
با بایدن را اعالم کرد

با  خــود  دیـــدار  محورهای  پوتین  والدیمیر 
بایدن را که قرار است دو روز دیگر برگزار شود 
اعالم کرد. به گزارش ایسنا، مبادله مجرمان 
سایبری نخستین محوری است که پوتین 
به آن ها اشاره کرده؛ اما شرط این عملیات را 
این دانسته که آمریکا هم مجرمان مشابه را 

به فدراسیون روسیه تحویل دهد.
او گفت: تحوالت سوریه و لیبی در دیدار 
آن هـــا در ژنـــو مـــورد بــحــث و بــررســی قــرار 

می گیرد.
به  گذشته  روز  هم  اینترفکس  خبرگزاری 
نقل از پوتین گزارش داد: رئیس جمهوری 
به  بایدن  با  نشست  دارد  انتظار  روسیه 
و  کمک  کشور  دو  میان  گفت وگو  ایــجــاد 

تماس های شخصی را احیا کند.
پوتین در مصاحبه با سایت اسموتریم روسیه 
احیای  اســـت:  گفته  هــم   )Smotrim.ru(
تماس های شخصی، روابط، ایجاد گفت وگوی 
مستقیم، ایجاد سازوکارهای کارآمد واقعی در 
آن حوزه هایی که منافع دوجانبه وجود دارد، 

انتظار می رود.
ابـــراز  رئــیــس جــمــهــوری روســیــه همچنین 
امیدواری کرد نشست با بایدن شرایطی را 
برای رایزنی های بیشتر درباره ثبات هسته ای 
امید  گفت:  پوتین  کند.  فــراهــم  راهــبــردی 
حــضــوری،  نشست  یــک  کــه  دارم  ــادی  ــ زی
دست کم شرایطی را برای رایزنی در مورد این 

مسائل فراهم کند.
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مقاومت و جنگ منطقه ای علیه صهیونیسم
دبیرکل حزب هللا لبنان ماه گذشته چندین مرتبه از تهدید به جنگ منطقه  ای 
در پاسخ به تجاوز صهیونیست ها به قدس استفاده کرد. به نظر می رسد 
ماجرا فراتر از یک عرض اندام تبلیغاتی و رسانه ای باشد. با موفق بودن الگوی 
تشکیل حزب هللا در لبنان و ناتوانی اسرائیل در نابودی این جنبش، ایران 
در پی حمایت از گروه های مقاومت فلسطینی برآمد و به خصوص پس از 
عقب نشینی ارتش یهود از نوار غزه، سیاست حداکثری جمهوری اسالمی بر 
حمایت و تقویت مقاومت فعال در این باریکه قرار گرفت. در جوالی و آگوست 
۲00۶ و خارج شدن موفق حزب هللا از نبرد 33 روزه، کامیابی کامل راهبرد یاد 
شده به وضوح نمایان شد و با وقوع بحران سلفی در عراق و سوریه و نیاز به 
مقابله با آن، بار دیگر ظرفیت های جدیدی برای ایجاد متحدان نیابتی در 

اختیار ایران قرار گرفت. 
به اذعان بسیاری از تحلیلگران بین المللی، منازعات اخیر میان محور مقاومت 
و دشمن صهیونیستی کامالً برنامه ریزی شده بوده و تمایل جمهوری اسالمی 
به افزایش تنش در مرزهای اشغالی و سیاست ناامن سازی فلسطین برای 
یهودیان را خاطرنشان می کند. به خصوص آگاهان سیاسی و نظامی، نبرد 
اخیر سیف القدس که تأثیرات راهبردی بسیاری در معادالت نظامی میان 
فلسطین و اسرائیل داشت را متأثر از دستورالعمل محور مقاومت می دانند. 
رویارویی یاد شده، آزمایشی از توانایی های صهیونیست ها و قدرت واکنش 
ایشان در شرایط جنگی بود که نتایج آن کامالً مطابق با انتظارات مقامات 
مقاومت ارزیابی می شود. این نبرد عالوه بر آشکارسازی ناکارآمدی نظامی 
ارتش صهیونیست در انظار شهروندان اشغالگر، آماده نبودن جبهه داخلی 
این رژیم را نیز به روشنی تصویر کرد و نشان داد ضعیف ترین حلقه مقاومت 
منطقه تا چه حد می تواند استیصال دولت رژیم اسرائیل را موجب شود و 
همین امر نیز مسبب خیزش های بی سابقه ساکنان عرب در سرزمین های 
۱۹4۸ شد. موفقیت های مورد انتظار نظامی، شرایط داخلی رژیم صهیونیستی 
برای  را  مقاومت  محور  بین الملل،  عرصه  در  آمریکا  راهبردی  تنگناهای  و 
شعله ور ساختن نبرد منطقه ای علیه اسرائیل ترغیب کرده و به نظر می رسد 
سخنان چندباره سیدحسن نصرهللا و تهدید وی به راه اندازی جنگ فراگیر 
در صورت تجاوز مجدد صهیونیست ها به قدس نیز به این دالیل بیان شده 
باشد. خاصه اینکه بالفاصله انصارهللا یمن که در سال های گذشته هزاران 
عملیات پهپادی و موشکی موفق علیه سعودی داشته است، آمادگی خود را 
برای شرکت در جنگ آزادسازی قدس اعالم کرد و برخی گروه های مقاومت 
عراقی نیز از حضور نظامی در مرزهای فلسطین خبر دادند. در مجموع، در 
مواجهه فراگیر آینده، از جغرافیای عراق، لبنان، سوریه، یمن و غزه به صورت 
ارتش  و  بعید است  همزمان به سمت اسرائیل آتش گشوده خواهد شد 

صهیونیست در چنین شرایطی بتواند کاری از پیش برد.
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 دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه

عکس نوشت

یک شرکت تولیدکننده کفش با ترسیم دو جای پا بر ساحل 
کورنوال در جنوب غربی بریتانیا تفاوت میزان انتشار گاز 
دی اکسید کربن در کشورهای عضو گروه 7 با دیگر کشورها 

را نشان داده است.
این شرکت که به تولید محصوالت سازگار با محیط زیست 
شناخته می شود اعالم کرده است هدفش از این کار تنها 
وارد کردن تلنگری به رهبران کشورهای عضو گروه 7 است. 
هفت کشور صنعتی جهان به تنهایی بیش از دو برابر دیگر 

کشورهای جهان دی اکسید کربن تولید می کنند.
اصلی  بــرنــامــه هــای  از  یکی  زیــســت  محیط  معضل  رفـــع 
کشورهای صنعتی است و یکی از دالیل انتخاب کورنوال 

به عنوان محل برگزاری نشست سران این گروه موقعیت 
خاص این منطقه از جنوب غربی بریتانیا در صنعت فناوری 

سبز این کشور است.
این کشورها در زمان اوباما معاهده ای در پاریس را امضا 
کردند تا خود را متعهد به کاهش میزان دی اکسید کربن 

تولیدی کنند اما ترامپ از این معاهده خارج شد.
همزمان با نشست گروه 7 اعتراض های مختلفی نیز صورت 
 »7 گــروه  برابر  در  »مقاومت  عنوان  با  ائتالفی  گیرد.  می 
گروه های مختلفی  که  فوریه سال جاری شکل گرفت  ماه 
از جمله یک گروه مدافع حقوق فلسطینی ها و یک گروه 

مخالف جنگ در آن حضور دارند.

کشورهای گروه 7 قدم اساسی بردارند

      صفحه 8

 بدینوسیله جهت شرکت در مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت دوم در روز س��ه ش��نبه 
مورخ 1400/04/08 س��اعت 16:00 واقع در 
75متری عمار یاسر-خیابان شهیدآیت اله 
قدوسی- کوچه 9- طبقه همكف دانشگاه 
اصول الدین از کلیه اعضای تعاونی دعوت 

بعمل می آید.
دستورات جلسه:

•تصمی��م گیری در خص��وص تمدید مدت 
فعالیت شرکت تعاونی 

 همچنی��ن اعضایی ک��ه امكان حض��ور در 
جلس��ه فوق را ندارند، می توانند حداکثر 
تا تاریخ 1400/04/07 برای حضور در این 
جلسه باتفاق فرد جایگزین برای اخذ برگه 

ورود به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
هیات مدیره شرکت تعاونی مسكن 

 اتحاد کوثر کریمه

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن اتحاد کوثر کریمه

ف
/1
40
25
26

ارتباطات و امور بین الملل

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد انجام PM های سلول ها و تجهیزات پست برق 
KV 132 و پست های KV 20 جانبی خود را به مدت سه سال به پیمانكار واجد شرایط 

واگذار نماید .
سپرده شرکت در مناقصه 250.000.000 ریال می باشد .

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تكمیل و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1400/03/24   
لغایت  1400/04/02  به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در 
روزهای کاری 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 و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 جاده 

مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معامالت در روزهای کاری از ساعت8 الی15 
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1400/04/07              

ساعت 14 می باشد .
)شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(

)هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(

ای مرحله  یک  عمومی  مناقصه  آگهی 
پیمانکاران کیفی  ارزیابی  با   

1400/2959- م/170 شماره:  

14
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9

ف
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40
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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 . پیمانكاران واجد ش��رایط جهت 
ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت ) س��تاد( به نش��انی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الكترونیكی 
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 مكان 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 الكترونیكی 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 الكترونیكی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند . 
8- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مكلف و متعهد به ارائه فیزیكی پاکت ))الف((  تا  ساعت 15:30  روز  دوشنبه  مورخ  :  1400/04/07  -  به آدرس ذیل می باشند . 

محل  ارائه  پاکت ))الف(( بصورت  فیزیكی :  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  یكی از سه  مجوز زیر را  در پاکت ))ب(( به همراه اسناد مرتبط   درسامانه تدارکات الكترونیكی 
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 پزشكی .  
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  فیزیكی :  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 ) یكصد 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 دوم
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وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران
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