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تیشه غفلت 
بر ریشه میراث

جامعه بناها و بافت های تاریخی عالوه بر اینکه میراث ارزشمند فرهنگی هستند، زیبایی 
خاصی نیز به شهرها و مناطق ما می بخشند به همین دلیل حفظ و نگهداری از آن ها اهمیت 
بسیار زیادی دارد. اما متأسفانه آنچه اتفاق می افتد روایت دیگری را بازگو می کند؛ به عنوان نمونه 
در همین دو دهه اخیر محوطه های تاریخی جوبجی رامهرمز متعلق به دوره ایالمی، کوشک 
اسدآباد بهبهان، سنگ نبشته هخامنشی جزیره خارک و تل روباهی مرودشت تنها در اثر کارهای 
عمرانی تخریب شده اند.  تداوم تخریب بافت ها و آثار باستانی درحالی است که مرمت و احیای 

 ............ صفحه 6آن ها نیز آن گونه که باید پیش نمی رود. در واقع از یک طرف...
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20 سال 
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 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

یـــادداشــت  روز
امید ادیب 

مردم باز هم فراتر از انتظارها ظاهر شدند؛ ملت ایران باوجود ضعف مفرط مدیریت 
اجرایــی و حجــم بــاالی نارضایتی هــای عمومــی نشــان دادند برخالف اشــتباهات 
محاســباتی دشــمنان، در دفاع از کشــور پای کارند. ملت سنگ تمام را گذاشت و 

اکنون رئیس جمهور منتخب با پشتوانه...

 از نان شب واجب تر 
برای رئیس جمهور منتخب

 ............ صفحه 2

 
دعوت تولیت آستان قدس رضوی از رئیس جمهور منتخب

j برای سخنرانی در حرم مطهر امام رضا 

طیتماستلفنیانجامشد
تلفنی  تماس  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت  خبر    
انتخابات  در  را  وی  پیروزی  رئیسی،  ابراهیم  سید  با 
ریاست جمهوری تبریک گفت و از او برای سخنرانی در 
امام رضا)ع( در حرم مطهر رضوی دعوت  جشن میالد 

گفت:  مروی  احمد  والمسلمین  االسالم  حجت  کرد. 
لبیک ملت ایران به رهبر معظم انقالب و حماسه حضور 
دیگر  بار  دشمنان  تبلیغات  همه  باوجود  انتخابات  در 

 ............ صفحه  2هوشیاری ملت ایران را ثابت کرد...

83
یادداشتی از مهدی سالمی معاون اول دستگاه قضا:

کارشناس مسائل شرق آسیا

گفت وگو با رئیس سابق داروخانه مرکزی هالل احمر

حضرت محمد)صلی اهلل علیه وآله و سلم(: بر شما باد به قرآن، آن را پیشوا و راهبر خود کنید. کنزالعمال- ش 4029

w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه 31 خرداد 1400 10 ذی القعده 1442 21 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9557  8 صفحه    4 صفحه رواق    4صفحه ویژه خراسان     مشهد و شهرستان ها 1000 تومان    تهران 2000 تومان   

قوه قضائیه کمک کار بزرگ دولت 
موانع اتحاد دو کرهبوده است

داروخانه ها و بیماری 
انحصار مجوز تأسیس

تشکلهایجوانوانقالبی؛
پرچمدارگرهگشاییفرهنگی

2

گفت وگوی قدس با »یوسف حسین« همرزم لبنانی شهید چمران
 درباره شخصیت فرهنگی و تربیتی او به بهانه سالگرد شهادتش

کرامت  مصطفیکرامت  مصطفی
 ............ صفحه 4

قدسخراسانبر اساس آیین نامه ساماندهی مشاغل 
و اصنــاف مزاحــم شــهری، شــهرداری ها موظف انــد بــه 
منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب 
بــا وضعیــت فعالیت، مکان اســتقرار و ماهیت شــغلی 

 ............ صفحه 4آن ها، نسبت به...

 ............ صفحه 1 قدس خراسان

 ............ صفحه 1 رواق
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آگهی مناقصه  
سازمان  فنی و نگهداری 

حرم مطهر رضوی  
شرح در صفحه  8

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر داردارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل 
از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اس�ناد 
استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و 
الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در 
مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/03/31 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی 

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

ف
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردی

1
طرح آبرسانی مجتمع 

2000001446000051برجک شهرستان بردسکن
34.551.890.848 ریال

سی و چهار میلیاردو پانصدو پنجاه و یک میلیون و 
هشتصد و نود هزارو هشتصدو چهل و هشت ریال

1.800.000.000 ریال   
 یک میلیارد و هشتصد میلیون

ریال

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/04/07
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 13 روز سه شنبه مورخ  1400/04/22

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841اطالعات تماس 
سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

www.abfakhorasan : هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود. سایت اینترنتی
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

ف
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  »فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی «

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
)فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( شماره 2201/1400/09

نوبت اول 
ش�رکت گاز اس�تان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه ) دریافت اس�تعالم ارزیابی کیفی ، ارائه اس�ناد ارزیابی کیفی ،  دریافت مابقی اس�ناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ، مهر و 

امضای اسناد مناقصه ، بازگشایی پاکتها  بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت.
1- مناقصه گذار : شرکت گاز استان آذربایجانغربی

2- موضوع مناقصه : پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، سیستم حفاظت کاتدیك و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 16 
روس�تای محور خوش آالن شهرس�تان ارومیه روستاهای)قره نسا ،خلیان ،اودالن س�فلی و علیا ،قره آغاج ،کوران آباد ،خوش آالن ،سوفی کانی 

،شگفتیك علیا ،حاجی محمود ،بست ،ایشگه سو ،آسینگران ،زنگگان ،کانسپی و میرداود(  به شرح ذیل :
•خط تغذیه فوالدی به اقطار 2 الی 6 اینچ                                                                              بطول  تقریبی 13068 متر
•شبکه توزیع )4BAR( با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 تا 160 میلیمتر                       بطول  تقریبی71806  متر

•ساخت و نصب انشعاب پلی اتیلنی                                                                                             به تعداد 452 عدد
3-  محل اجرای پروژه: شهرستان ارومیه

4- استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران  
5- ش�رایط متقاضیان: - داش�تن ش�خصیت حقوقی       - داش�تن گواهی صالحیت معتبر پایه پایه چهار یا باالتر در رش�ته تاسیس�ات و تجهیزات از 

سازمان برنامه و بودجه                 - داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار           - توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز  
 www. setadiran.ir 6- نحوه دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

7- مهلت زمانی دریافت کاربرگهای  استعالم ارزیابی:              ساعت 16 تاریخ    1400/04/12
8- مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگها واسناد استعالم ارزیابی:                                            ساعت 16 تاریخ    1400/04/26

9- شماره مناقصه ثبت شده در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( :     2000091931000044
10- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه : مطابق مصوبه ش��ماره123402/ت 50659ه  م�ورخ94/9/22 هیئت وزیران و اصالحیه های بعدی 

آن خواهد بود.  
11- اطالعات تماس مناقصه گذار: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیش�تر یا در صورت داش�تن هرگونه ابهام در خصوص اس�ناد 

مناقصه ، با تلفن شماره33477170-044 تماس یا از طریق نمابر شماره 33444475-044  مکاتبه نمایند.
آدرس: دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ، خیابان مولوی ، شرکت گاز استان آذربایجانغربی ، طبقه اول ، اتاق 102 

متعاقبًا ش�رکتهای مکتس�به حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی ، در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی مجاز به دریافت مابقی اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد 
قیمت خواهند بود. لذا مسئولیت اطالع از روند برگزاری الکترونیکی مناقصه و کنترل های الزم بر عهده مناقصه گران می باشد.

برای آگاهی از اخبار ،  آگهی های مناقصه ، مزایده و عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان غربی می توانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس 
@WAZARGAS  مراجعه فرمایید.                                                                                                                                                                 شناسه آگهی 1149960                              

  روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 2

دعوت تولیت آستان قدس رضوی از رئیس جمهور منتخب برای سخنرانی در حرم مطهر امام رضا)ع(   تولیت آستان قدس رضوی در تماس تلفنی با سید ابراهیم رئیسی، پیروزی وی را در انتخابات 
ریاست جمهوری تبریک گفت و از او برای سخنرانی در جشن میالد امام رضا)ع( در حرم مطهر رضوی دعوت کرد. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی گفت: لبیک ملت ایران به رهبر معظم انقالب و حماسه حضور در 

انتخابات باوجود همه تبلیغات دشمنان بار دیگر هوشیاری ملت ایران را ثابت کرد. حجت االسالم والمسلمین رئیسی نیز ضمن تشکر ابراز امیدواری کرد با فراهم آمدن شرایط به مشهد مشرف شود.

معاون اول قوه قضائیه دربــاره مطالبات ارزی 
دولــت گفت: در نهایت حــدود ۱۸ هــزار نفر 
حدود  که  شدند  معرفی  ما  به  بدهکاران  از 
۱۹میلیارد و خــرده ای دالر ارزش آن مطالبات 
بود. ما بررسی کردیم و دیدیم ۱۰ میلیارد دالر 
آن مربوط به یکی از وزارتخانه های دولت است!
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمین 
اول  مــعــاون  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
قوه قضائیه صبح دیروز در نشست خبری به 
مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه که به علت 
شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا به 
صـــورت مــجــازی بــرگــزار شــد، ضمن تبریک  
فرارسیدن هفته قوه قضائیه و دهه کرامت و 
حضور مردم در پای صندوق های رأی، با اشاره 
به توقع به جای مردم برای تغییر شرایط گفت: 
انتظار و توقع بحق مردم این است که کارها 
بیش از پیش و بهتر انجام شود. یک جهت 
این است که منتخب مردم، حدود ۴۰ سال در 

قوه قضائیه بوده و به آن آگاه است.
وی با تأکید بر اینکه رئیس قوه قضائیه بر 
شرایط کشور وقوف بسیاری دارنــد، اظهار 
کــرد: رئیس قوه قضائیه گلوگاه های فساد 
را مــی شــنــاســنــد، مــشــکــالت بــانــک هــا با 
تولید را می شناسند، واردات و صادرات را 
می شناسند، توزیع ارز ، فرصت ها و نسبت 
رانت هایی که از تخصیص ارز و واردات و 
صـــادرات به وجــود می آید را می شناسند. 
از مسئله زمین و موضوعاتی که مربوط به 

گمرک می شود نیز واقف اند.

 سند تحول قضایی »
باز هم به روزرسانی می شود

اژه ای با اشاره به فرایند آماده شدن سند تحول 
بیان کرد: پیش نویس این سند آماده و خدمت 
رهبر معظم انقالب هم ارسال شد، اما تأکید 
شد ما به همین سند اکتفا نمی کنیم و باید 
به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند 
ارتقا یافته هم به آن پیش نویس اضافه شد و 
امکان دارد در سال های آتی این سند باردیگر 
به روز شود. همچنین در رابطه با اجرایی بودن 
این سند تالش های بسیار شده که این سند 

اجرایی و منطبق با واقعیت باشد.

افتتاح 2۰ سامانه جدید در هفته قوه قضائیه»
وی خاطرنشان کرد: ۴۰ سامانه در سال ۹۹ 
راه انــدازی شد و ۲۰ سامانه هم در هفته 
قوه قضائیه راه اندازی می شود، استفاده از 
فناوری های جدید در سال ۹۶ شروع و تا به 

امروز ادامه دارد، بسیاری از رسیدگی های 
ــا آنـــالیـــن شـــده و  ــاه هــ ــ ــا و دادگ ــراهــ دادســ

امیدواریم اکثر آن ها را الکترونیکی کنیم.
معاون اول دستگاه قضا گفت: با استفاده 
انــدازی سامانه ها دیگر نیاز نیست  از راه 
زنــدانــی از زنــدان به محل دادگـــاه منتقل 
دادخواست ها  و  لوایح  از  بسیاری  و  شود 
الکترونیکی انجام می شود. همچنین ارتباط 
خانواده زندانیان با زندانی الکترونیک شده 
و این برای خانواده زندانیانی که از زندانی 
خود دور هستند یا نمی خواهند به دالیلی 
حــضــوری مــالقــات داشــتــه باشند، خیلی 

مفید است.

کمک های قوه قضائیه به بانک مرکزی»
کــمــک هــای  بـــه  اشـــــاره  بـــا  اژه ای  محسنی 
قــوه قضائیه بــه بانک مــرکــزی تصریح کــرد: 
تعاونی  شــرکــت هــای  و  اعــتــبــاری  مؤسسات 
اعتبار که مشکل جدی برای بانک مرکزی و 
مردم ایجادکرده بودند را ساماندهی کردیم. 
همچنین در ارتباط با معوقات بانک ها کمک 
جدی به بانک ها کردیم و به آن ها هم هشدار 
می دادیم که معوقات شما را وصول کرده ایم، 
اما مراقب باشید که این معوقات تکرار نشود 
که امیدواریم با استقرار آیت هللا رئیسی، دیگر 

بانک ها معوقات نداشته باشند.

۱۰ میلیارد دالر از مطالبات ارزی دولت »
از خود دولت بود!

بــه ما  نفر  هـــزار  گــفــت: حـــدود ۱۸  اژه ای 

و  میلیارد   ۱۹ حـــدود  کــه  شــدنــد  معرفی 
بــود. ما  خــرده ای دالر ارزش مطالباتشان 
دالر  میلیارد   ۱۰ دیدیم  و  کردیم  بررسی 
آن مربوط به یکی از وزارتخانه های دولت 
مرکزی  بانک  رئیس  از  را  ایــن  کــه  اســت 
پرسیدیم، ولی آن ها ابتدا تکذیب کردند 
که ما گفتیم از بانک مرکزی تمام اطالعات 
نیز  پیگیری ها  نهایت  در  گــرفــتــه ایــم.  را 

دیدیم که چنین چیزی هست.

شرط رفع موانع تولید، کمک دولت است»
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر نقش 
گفت:  تولید  مــوانــع  رفــع  در  قــوه مجریه 
اگر چنانچه موانع تولید را از دولت رفع 
نکنیم، در قوه قضائیه هرچه هم برخورد 
کنیم به جایی نمی رسیم، ساختار بودجه، 
ــا اصـــالح نــشــود،  نــظــام بــانــکــی و غــیــره ت
نمی شود با موانع تولید برخورد کرد. قوه 
جلوگیری  و  تولید  به  کمک  در  قضائیه 
هرچه  اقــتــصــادی  بنگاه های  تعطیلی  از 

می توانسته کمک کرده است.

 قوه قضائیه و مبارزه با »
مفاسد بزرگ اقتصادی

وی با اشاره به مبارزه با فساد تصریح کرد: 
گاهی ما با یک فساد برخورد می کنیم و 
آیند  امــا می  آن فساد ریشه کن می شود 
و فسادهای دیگری ایجاد می کنند. اژه ای 
با اشاره به رسیدگی جدی قوه قضائیه به 
کرد:  اظهار  اقتصادی  مفاسد  پرونده های 

در سال ۹۰ پرونده امیرمنصور آریا مطرح،  
در همان سال ۹۰ رسیدگی به این پرونده 
شروع و در مرداد سال بعد حکم آن صادر 
شد، ما اگر می توانستیم رسیدگی به این 
پرونده را کوتاه کنیم، فواید بهتری داشت. 
یا پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد 
یا مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع، اما 
تا پرونده حکم قطعی گرفت زمان برد و در 
سال ۹۹ حکم این فرد اعالم شد، یا پرونده 

حسین فریدون و بانک سرمایه.

ارز تزریقی به دست مصرف کننده نرسید»
محسنی اژه ای درباره مشکالت ارز گفت: 
در مورد پرونده ای که برای بعضی مسئوالن 
و دســت انــدرکــاران تشکیل شــد، سؤاالتی 
مطرح بود، در مورد اجــرای طرح اتفاقاتی 
دست  امــا  کردند؛  تزریق  را  ارز  که  افتاده 
مصرف کننده نرسید و فرد ارز را همان جا 
گرفت و به خارج از کشور قاچاق کرد! زمانی 
هم گفتند برای تعدیل قیمت در بازار سکه، 
سکه در بــازار تزریق کنند، ما گفتیم وارد 
سیاست تصمیم گیری نمی شویم اما وارد 

شیوه اجرا می شویم.
از ۶۰۰ صرافی  بیش  داد: گفتیم  ادامــه  وی 
دارید، ولی به ۱۵ صرافی فقط سکه می دهید 
که ایــن خــودش رانــت بزرگی ایجاد می کند، 
بــرای کــار دیگری  از بانک تسهیالت  فــردی 
هــزار سکه خرید، گفتیم حق  و ۳۸  گرفت 
ندارید تسهیالت بانکی برای مقصدی خاص 

را در خرید ۳۸ هزار سکه مصرف کنید.

معاون اول دستگاه قضا:

قوه قضائیه کمک کار بزرگ دولت بوده است

با پیروزی آیت هللا رئیسی درانتخابات جا دارد رئیس دولت منتخب مذاکرات س
عراقچی با اروپایی ها را تعطیل کند تا خدای نکرده تعهدات آبنبات چوبی سربار 

دولت جدید به وجود نیاید. 9110000339
آقای رئیسی با اعالم خبر پیروزی شما مفسدان و مزدوران اقتصادی همگی س

در داخل کشور هستند و با این گرانی ها عده ای قصد مقاومت و عده ای نیت 
عقب نشینی دارند. ۱۸میلیون رأی شما نماینده   پدر و مادر و برادر و خواهر هر  
رأی دهنده است.  به عبارتی شما نماینده ۹۰ میلیون ایرانی شده اید، همه مردم 
و نظامیان با شما و در کنار شما برای نابودی دشمنان اقتصادی با انتخاب شما 
به شما اختیار داده اند، این آخرین سنگر دشمن باید برای همیشه نابود شود. 

 9370000856
آفرین و هزاران آفرین به هموطنان عزیزی که با فهم و شعور سیاسی خود در س

این برهه حساس و با تمام مشکالت و معضالت موجود کشور با حضور خود پای 
صندوق های رأی حماسه آفریدند و تبریک به رئیس جمهور منتخب، ان شاءهللا 
که با درایت و مدیریتی که از ایشان سراغ داریم، چهار سال دیگر مردم را با 

حضور ۱۰۰درصدی پای صندوق های رأی ببینیم. 9150000893 
پیشنهاد می شود برای انتخاب شورای شهر ابتدا انتخابات داخلی انجام شود س

تا تعداد اعضا کمتر باشد؛ چون انتخاب از میان ۸۰۰ نفر برای مردم واقعاً مشکل 
است و شناخت خیلی کم است. 9150000905 

اصالح طلبان ۸/۵ درصد  رأی دارند، ۸۵درصد ادعا. 9150000215 س
در جبهه اصالحات  آقای مهر علیزاده با انصراف به نفع آقای همتی برنده س

اخالق ومعرفت جبهه اصالحات گردید و در جبهه اصول گرایی آقای قالیباف )با 
شرکت نکردن( و آقایان جلیلی و زاکانی )با انصراف دادن(  به نفع آقای رئیسی  

برنده اخالق و معرفت شدند. 9150000088 
سالم علیکم. اَِشدّاءُ علَی الکُفّار رُحَماءُ بَینَهُم  آمد، نماز  ُشکر به جا آورید و س

خدا را شاکر باشید. 9190000428 
سالم آقای حسین زهی نماینده مجلس! شما باید به جد رسیدگی کنید من س

از سرزمین خراسانم ولی ایران سرای من است. حقآبه هامون  و هریرود حق ایران 
است. امسال شما باید پشت این کار خداپسندانه را بگیرید هر جا آب باشد 

آبادی است. 9150000561 
لطفاً از مرکز نظارت بر خوراک ها درخواست فرمایید سری به فروشگاه های س

شبانه پارک ها بزنند. اغلب اجناس خوراکی، تقلبی و بدون هیچ توضیحی است.  
فقط یک اسم روی بسته بندی شیک و دیگر هیچ. 9150000539

حجت االسالم والمسلمین رئیسی بعدازظهر امروز در یک کنفرانس خبری س
رئیس جمهور  پاسخ می دهد.  و خارجی  به پرسش های خبرنگاران داخلی 
منتخب همچنین در نخستین پیام خود به مردم با تأکید بر اینکه وی مستقل 
وارد شده و خود را رئیس جمهور همه مردم و سالیق می داند، افزوده است:  
به پشتوانه آرای باال و اعتماد کم نظیر شما، ان شاء هللا دولتی پرکار، انقالبی 
و ضدفساد را تشکیل می دهم و به سوی بسط عدالت، به عنوان مأموریت 
محوری انقالب اسالمی حرکت خواهیم کرد و تمام ظرفیت های دولت را برای 

ایجاد نهضت بزرگ خدمت به ایرانیان عزیز به کار خواهیم بست.
سیدحسن نصرهللا دبیرکل حزب  هللا لبنان در پیامی خطاب به رئیسی، س

ضمن تبریک گفت: پیروزی شما امید مردم ایران و مردم منطقه ما به آینده و 
توانایی مقابله با چالش ها را زنده کرد. 

در ادامه پیام های تبریک مقامات مختلف دنیا به رئیس جمهور منتخب س
ایران، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، رؤسای جمهور ونزوئال، بالروس، ازبکستان، 
کوبا و قزاقستان، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، نخست وزیر 
ارمنستان، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، امرای قطر و کویت، 
حاکم دبــی، رئیس تشکیالت خــودگــردان فلسطین و رئیس شــورای عالی 
سیاسی یمن که در حکم رئیس جمهور این کشور است، در پیام هایی جداگانه 
پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته و 

ضمن تأکید بر گسترش همکاری ها بر تقویت روابط دوجانبه تأکید کردند.
گروه های سیاسی مقاومت در عراق شامل عصائب اهل الحق، کتائب سید س

الشهداء، کنگره کردهای شیعه عراق معروف به »فیلی« ها، جماعت علمای 
اهل سنت عراق و تشکل تجمع علمای خط والیت در عراق در بیانیه های 
جداگانه ای ضمن تجلیل از حضور مردم ایران در انتخابات ۲۸ خــرداد، از 
انتخاب حجت االسالم و المسلمین رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید 

ایران استقبال کرده و آن را موجب خاری دشمنان ایران دانستند.
دست کم س حالت  بدبینانه ترین  در  اصالح طلبان  گفت:  زیباکالم  صــادق 

۱۰میلیون و در خوشبینانه ترین حالت حتی رفتن به دور دوم را برای نامزدشان 
پیش بینی کرده بودند؛ اما شکست آنان به مراتب سنگین تر از دیگران و در 

حکم تیر خالصی به شقیقه اصالح طلبان بود.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که تأکید داشت نامش فاش نشود، در س

گفت وگو با بی بی سی، در اظهاراتی مداخله آمیز، انتخابات ریاست جمهوری 
ایران را غیرعادالنه و غیرآزاد خواند. همچنین »لیور هایات« سخنگوی وزارت 
خارجه رژیم صهیونیستی ضمن اهانت به منتخب مردم ایران مدعی شد 
انتخاب ابراهیم رئیسی باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد؛ چون او به 

»پیشبرد سریع برنامه اتمی نظامی ایران« متعهد است.
روزنامه شرق مدعی شد نام ضرغامی، فتاح، رستم قاسمی، امیرعبداللهیان، س

ذوالقدر و علیرضا زاکانی، به ترتیب برای وزارتخانه های ارشاد، نیرو، نفت، امور 
خارجه، کشور و معاونت پارلمانی شنیده می شود. 

سیدناصر حسینی پور جانباز نام آشنا و خالق کتاب به یاد ماندنی »پایی که س
جا ماند« به عنوان منتخب مردم گچساران راهی مجلس شد. وی به جای 
غالمرضا تاجگردون بر کرسی مجلس نشست. اعتبارنامه تاجگردون به دلیل 

تخلفات مالی توسط مجلس یازدهم رد شده بود. 
ستاد انتخابات استان تهران اعالم کرد رئیسی با بدست آوردن ۲ میلیون و س

۱۵۹ هزار و ۵۰۴ رأی معادل ۶۴.۲۶ درصد آرا در استان تهران بیشترین رأی را 
کسب کرده است. وی میزان مشارکت در شهر تهران را ۲۶ درصد اعالم کرد.

حسن روحانی از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش های الزم از وضعیت س
اقتصادی کشور و اقدام های انجام شده را به رئیس جمهور منتخب ارائه کنند.

مرضیه آذر افزا، فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به شیطنت های مجری س
تلویزیون بی بی سی که به دنبال القای پیروزی تحریم طلبان انتخابات بود، 
گفت: اگر تحریم انتخابات سبب می شد مشارکت به زیر ۳۰ درصد برسد، 
می توان گفت پروژه تحریم موفقیت آمیز بوده است؛ اتفاقاً این میزان مشارکت 

نشان دهنده طبیعی و سالم بودن انتخابات در ایران است.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به برداشته شدن تحریم واکسن کرونا و س

داروهای مورد نیاز آن، تأکید کرد: »۸۲هزار ایرانی قربانی کرونا شدند و اکنون آمریکا 
۱۶ ماه پس از ساخت واکسن ایرانی، برای مبادالت کرونایی معافیت صادر می کند!«.

 از نان شب واجب تر 
برای رئیس جمهور منتخب

ظاهر  انتظارها  از  فــراتــر  هــم  ــاز  ب مـــردم 
شـــدنـــد؛ مــلــت ایـــــران بـــاوجـــود ضعف 
باالی  حجم  و  اجــرایــی  مدیریت  مفرط 
نــارضــایــتــی هــای عــمــومــی نــشــان دادنـــد 
برخالف اشتباهات محاسباتی دشمنان، 
در دفاع از کشور پای کارند. ملت سنگ 
تمام را گذاشت و اکنون رئیس جمهور 
مطلوب،  رأی  یک  پشتوانه  با  منتخب 
باید به گونه ای عمل کند که ۵۱ درصد 
ناراضی را راضی کند. حجت االسالم و 
نخستین  امــروز  که  رئیسی  المسلمین 
خبرنگاران  بــا  را  خــود  خــبــری  نشست 
وارث  کند،  برگزار می  و خارجی  داخلی 
ابــربــحــران هایی اســت کــه جــز بــا توجه 
نخواهد  هرگز  عنصر  چهار  بــه  ــداوم  مـ

توانست از سد آن ها بگذرد. 
1.آرامـــــــش: تـــزریـــق آرامـــــش بـــه کــشــور 
بــرای  کشور  کــوتــاه مــدت  نیاز  مهم ترین 
تهدیدهای  شــدن  بالفعل  از  جلوگیری 
سیاسی  تــنــش هــای  و  بــالــقــوه  امنیتی 
رئیس  مشی  اســت.  خارجی  و  داخلی 
انتخاباتی  مبارزات  در  منتخب  جمهور 
وی  هــوادار  اجتماعی  جریان  واکنش  و 
پس از پیروزی در انتخابات به خوبی این 

مسئله را مدیریت کرده است. 
2.ایجاد و تقویت انسجام ملی: به طور 
ایجاد  فصل  انتخابات،  فصل  طبیعی 
دوقــطــبــی، مــرزبــنــدی، غیریت ســـازی و 
حتی ایجاد کینه و نقار در بین هواداران 
نامزدهای منتخب است. به ویژه در این 
انقالب،  رهبر  تصریح  به  که  انتخابات 
درگیر  بـــرای  مشخصی  برنامه  دشــمــن 
کــردن هـــواداران نامزدها داشــت. رئیس 
جدید دولت باید اثبات کند واقعاً رئیس 
جمهور همه مردم است؛ چه آن ها که به 
وی رأی داده اند، چه آن ها که به رقبای 
وی رأی داده اند و چه کسانی که اصالً 
رأی نداده اند. البته این مسئله باید در 
دولت سیزدهم  دوران چهار ساله  تمام 
ادامه یابد که ان شاء هللا با شناختی که 
رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم  از 

هست این مهم، شدنی است.  
3.دخیل کردن همه ظرفیت ها در اداره 
کشور: اصلی ترین دغدغه رئیس جمهور 
منتخب در این روزها، چینش کابینه ای 
ایـــن مسیر  ــت. در  کــارآمــد اسـ قـــوی و 
کند  توجه  باید  سیزدهم  دولت  رئیس 
که حجم مشکالت ساختاری، اقتصادی 
و اداری به قدری است که یک جناح و 
آن  حل  پس  از  نمی تواند  سلیقه  یک 
مختلف،  دولــت هــای  ابتدای  در  برآید. 
گوناگونی  صــورت هــای  به  انقالب  رهبر 
ــای جــمــهــور جـــدیـــد تــوصــیــه  ــ ــه رؤســ بـ
قبل  دولت  کارآمد  نیروهای  از  کرده اند 
اگر دولت سیزدهم  استفاده شود.  نیز 
بـــه مــعــنــای واقـــعـــی کــلــمــه فــراجــنــاحــی 
باشد و بتواند به تبع استفاده از همه 
چهره های  ]حتی  سیاسی  ظرفیت های 
جریان اصالح طلب[، عموم مردم را هم 
اجتماعی  و  اقــتــصــادی  عــرصــه هــای  در 
ــوان امـــیـــدوار بـــود که  وارد کــنــد، مــی تـ
 دولت جدید در حل معضالت مختلف 

موفق باشد. 
4.پرهیز از حاشیه سازی و تمرکز بر کار: 
انتخاب  و  کــشــور  مشکالت  بــر  تمرکز 
ها  حل  راه  ترین  سریع  و  ترین  دقیق 
است  اقدامی  مهم ترین  آن،  رفع  بــرای 
ــیــس جمهور  رئ دســـتـــور  در  ــد  ــای ب کـــه 
رئیس  از  مـــردم  گــیــرد.  قـــرار  منتخب 
اقدام هایی  انجام  توقع  جدید  جمهور 
نامزدهای  دارند.  کوتاه مدت  و  ضربتی 
کشور  بـــرای مشکالت  انــتــخــابــات  ــن  ای
برنامه های  و  پیشنهادها  راه حـــل هـــا، 
مختلفی داشتند که باید ضمن آسیب 
اجرای  مقدمات  ها،  طرح  این  شناسی 
طرح های فوری را تا روز در دست گرفتن 
دولت انجام گیرد؛ چرا که واقعاً فرصتی 
برای هدر دادن نیست! مافیایی که در 
گلوگاه های گوناگون کشور رخنه کرده و 
االسالم  آمدن حجت  کار  روی  با  طبعاً 
تمام تالش خود  رئیسی،  المسلمین  و 
را برای زمین زدن دولت جدید خواهد 
کرد، دارای بازوهای قدرتمندی در فضای 
ــانـــه ای اســـت کــه برخی  مــجــازی و رسـ
شبه رسانه های زرد داخلی از جمله آن 
هستند. در این میان سمِ مهلک دولت 
حاشیه های  با  شــدن  درگیر  سیزدهم، 
این رسانه ها به جای انجام امور اصلی 
باید صرف  تماماً  دولــت  انــرژی  اســت. 
حل مشکالت و ارائــه گــزارش صادقانه 
این تالش ها به مردم شود. مردم خود 
در  که  چنان  هستند،  قاضی  بهترین 

انتخابات ۲۸ خرداد بهترین بودند.  

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

در کالنشهرهای تهران، مشهد و اصفهان 
لیست ائتالف نیروهای انقالب برای شورای 

اسالمی شهر پیروز انتخابات شد. 
تا زمان تنظیم این خبر نتایج انتخابات شهر 
تهران به صورت رسمی اعالم نشده، اما بر 
اساس گزارش تسنیم بخش اعظم لیست 
شورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران به 
شورای شهر راه یافته اند. در مشهد نتایج به 
صورت رسمی اعالم شد و به جز غالمحسین 
به  موفق  دیگر  لیست های  از  که  صاحبی 
کسب رأی مردم شد، ۱۴ عضو دیگر شورای 
شهر از لیست شانا بوده اند. در سایر شهرها 
نیز خبرها از پیش تازی لیست شورای ائتالف 
حکایت دارد. در روز ۲۸ خرداد دو انتخابات 
میان دوره ای خبرگان و میان دوره ای مجلس 

نیز در برخی حوزه ها برگزار شد. در استان 
قم آیت هللا سیدمحمد سعیدی گلپایگانی 
با ۲۶۹ هزار و ۵ رأی به عنوان نماینده این 
استان راهــی مجلس خبرگان رهبری شد. 
وی  اصلی  رقیب  نیکویی  مهدی  آیــت هللا 

صندوق های  در  رأی   ۵۰۴ و  هـــزار   ۵۶ نیز 
رأی گیری داشت. به گزارش ایرنا در استان 
المسلمین  و  حـــجـــت االســـالم  ــدران  ــ ــازن ــ م
سیدصادق پیشنمازی با کسب ۵۹۱ هزار و 
۲۸۱ رأی بیشترین میزان آرای مردم مازندران 

را کسب کرد. همچنین در خراسان رضوی 
آیت هللا محمد رضا مدرسی مصلی معروف 
به مدرسی یــزدی با کسب یک میلیون و 
۵۳ هزار و ۳۸۵ رأی و کسب ۶۰ درصد آرا 
در خراسان رضوی به عنوان منتخب مردم 
خراسان رضوی در خبرگان رهبری معرفی 
شد. آیت هللا عباس شاه رفعتی با ۳۸۲ هزارو 
۴۵۰ رأی ۲۹/۱ درصد آرا و حجت االسالم 
 ۳۱۲ ــا  ب مقیسه  غــالمــرضــا  المسلمین  و 
هــزارو ۶۶۲ رای ۱7/۹ درصــد آرا را به خود 
اختصاص دادند. تا این لحظه)عصر دیروز( 
نتایج انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری 
مــیــان دوره ای  همچنین  و  تهران  استان  در 
ــورای اســالمــی بـــرای جانشینی  مجلس شـ

مرحوم فاطمه رهبر اعالم نشده است. 

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

کوتاه از سیاست

خبـر

گزارش خبری
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اعالم نتایج انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و شوراها

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اسالمی گفت: نامه کمیسیون اصل۹۰ در 
مورد آرای باطله به وزارت کشور ارسال شد.

به گزارش مهر، نصرهللا پژمانفر از مکاتبه 
با وزارت کشور برای  کمیسیون اصل ۹۰ 
بــرگــزاری  شبهات  برخی  بــه  پاسخگویی 
و  داد  خبر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
گفت: طرز کار وزارت کشور در رأی گیری 
برای انتخابات ریاست جمهوری موجب 
فراوانی آرای باطله در انتخابات شده است 
و وظیفه کمیسیون اصل ۹۰، بررسی طرز 

کار دستگاه هاست.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
انتخابات  جریان  در  داد:  ادامــه  اسالمی 
اخیر، برگه رأی ریاست جمهوری و مجلس 
ظاهری  تــفــاوت  و  بـــوده  مشابه  خبرگان 
نداشته است؛ بنابراین در مواردی مردم رأی 
خود را جا به جا در برگه ها نوشته اند و یا در 

صندوق های اشتباه انداخته اند. متأسفانه 
مردم  آرای  ــوارد،  مـ همه  در  کشور  وزارت 
را باطله اعالم کرده که همین امر موجب 

افزایش آرای باطله شده است.
بـــرای   ۹۰ اصـــل  کمیسیون  ــزود:  ــ ــ اف وی 
نامه ای  باطله،  آرای  افزایش  علل  بررسی 
به وزارت کشور ارسال کرده که در صورت 
کشور،  وزارت  مناسب  پاسخگویی  عــدم 
از ظرفیت نظارتی این کمیسیون جهت 
صیانت از آرای مردم استفاده خواهد شد.

سیاست داخلی

سیستم غلط رأی گیری، آرای باطله را زیاد کرد
نامه کمیسیون اصل  90 درباره »آرای باطله« به وزارت کشور

ششمین نشست کمیسیون برجام برای 
بازگشت آمریکا به تعهدات خود در توافق 
هسته ای عصر دیروز در وین برگزار شد. 
انریکه مورا معاون نماینده اتحادیه اروپا 
در سیاست خارجی  و عباس عراقچی به 
همراه نمایندگان سایر کشورهای باقیمانده 
ایـــن نشست  بــرجــام، حــاضــران در  در 
بودند. به گــزارش ایرنا پیش از نشست 
عراقچی گفته بود در مرحله تنظیم اسناد 
توافق هستیم و پس از نشست به ایران 
در همین حال شنیده ها  می گردیم.  باز 
حاکی اســت شـــورای عالی امنیت ملی 
پیشنهاد داده تا کمیته ای تحت عنوان 
تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران 
و گــروه ۱+۴ بــرقــرار شــود و قبل از اینکه 
متن نهایی توافق در وین امضا شود، این 
کمیته متن توافق را بازبینی و بررسی کرده 
و نظر نهایی خود را به تیم مذاکره کننده 

اعالم کند. این پیشنهاد با موافقت رهبر 
انقالب همراه شده و مقرر شده است این 
کمیته با ترکیبی از مجلس، نمایندگان 
دولت و شــورای عالی امنیت ملی شکل 
حالی  در  برجام  دیـــروز  نشست  بگیرد. 
برگزار شد که رئیس هیئت مذاکره کننده 
کــرد موضوعات مهم  تأکید  کــشــورمــان، 
باقیمانده نیازمند تصمیم گیری های جدی 
در پایتخت ها به خصوص در کشورهای 

طرف مذاکره است.

سیاست خارجی

تصمیم گیری درباره مذاکرات به پایتخت ها رسید 
نشست کمیسیون برجام پایان یافت

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 امید ادیب 

همزمان با دهه کرامت انجام شد

 حضور تولیت آستان قدس رضوی 
در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد

تولیت آستان قدس رضوی همزمان با دهه کرامت از محل زندگی کارگران 
کوره های آجر پزی در مناطق حاشیه شهر مشهد بازدید و ضمن گفت وگو با 

ساکنان این مناطق از نزدیک در جریان مشکالت و نیازهای آنان قرار گرفت.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در راستای 
تأکیدات رهبر معظم انقالب نسبت به رسیدگی به نیازمندان، بازدیدهای 
دوره ای از روستاها و مناطق محروم حاشیه مشهد را آغاز کرده و پنجشنبه های 
هر هفته با حضور در یکی از مناطق محروم حاشیه مشهد با مشکالت مردم 
این مناطق آشنا و دستوراتی را برای رفع مشکالت معیشتی، درمانی و بهبود 

شرایط زندگی آن ها صادر می کند.
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وزیر صمت: با عرضه خودرو در بورس مخالفم   وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرحی وزارت صمت برای قیمت گذاری خودرو ها به مجلس ارائه داده که کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح موافقت 
کرده است؛ بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرای آن هستیم و امیدواریم با اجرای این طرح قیمت ها بهتر شود. به گزارش فارس؛ رزم حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای طرح عرضه خودرو در 

بورس کاال موافق است، گفت: خیر، با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کاال موافق نیستم، زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی شده ای نیست.

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

 ۲عامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت ها 
در بازار طال و سکه

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به کاهش قیمت ها 
در بازار طال و سکه گفت: عامل نخست کاهش قیمت ها، افت قیمت 
اونس جهانی و عامل دیگر کاهش قیمت ارز در داخل کشور است. 
به گزارش ایرنا، محمد کشتی آرای گفت: اکنون فرصت مناسبی برای 
تحلیل بازار نبوده و زود است در این مورد صحبت کنیم. وی با بیان 
عامل  دو  از  ناشی  گذشته  روز  در  و سکه  قیمت طال  کاهش  اینکه 
اونــس جهانی  کــرد: عامل نخست، افت قیمت  بــوده اســت، اضافه  
نایب رئیس  در داخل کشور است.  ارز  قیمت  دیگر کاهش  و عامل 
اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: کاهش قیمت ارز به دلیل تحوالت 
سیاسی داخلی و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده و افت حدود 
۱۰۰دالری قیمت اونس جهانی نیز به سبب شرایط اقتصاد جهانی 
است که موجب شده بازار طال با کاهش قیمت همراه شود. وی تأکید 
کرد: هیچ پیش بینی در مورد بازار سکه و طال نمی توان کرد، اما انتظار 
داریم از اواسط هفته قیمت تغییر کند. کشتی آرای ادامه  داد: به نظر 
می رسد به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، قیمت ها اکنون ثابت بماند 

و از روز دوشنبه دوباره تغییر کند.

تک نرخی شدن بازار مرغ در دو  ماه آینده
یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت: 
بود  یکروزه  تولید جوجه  کاهش  مرغ  گرانی  علت  پیش  ماه های  در 
تخم مرغ  واردات  و  یکروزه  تولید جوجه  به  این مشکل  رفع  بــرای  و 
نطفه دار پرداختیم. هنوز به شرایط عادی بازنگشته ایم، ولی شرایط 
رو به بهبود است و در یکی دو ماه آینده مشکل برطرف می شود و 
دیگر بحث مرغ آزاد و مصوب نداریم و بازار مرغ تک نرخی می شود. 
به گزارش میزان، وی افزود: هم اکنون بازار آزاد نرخ خود را دارد و مرغ 
با قیمت آزاد تهیه، کشتار و عرضه می شود و در ماه های آینده که  
وضعیت تولید بهتر شود، قیمت ها تک نرخی می شود. یوسف خانی 
با اشاره به وضعیت بازار تخم مرغ گفت: در روزهای اخیر تخم مرغ 
تا مرز ۱۹هــزارو  ۵۰۰تومان رسیده  و  افزایش قیمت داشته  مقداری 
است. در هفته های پیش وضعیت بهتر بود حتی تا زیر نرخ مصوب 
و  پرنده  اتحادیه فروشندگان  تومان هم رسید. رئیس  یعنی ۱۳هــزار 
ماهی تهران گفت: قیمت تخم مرغ یک ماه  رو به افزایش است و نرخ 
است  کم  تخم مرغ  تولید  ولی  است،  ۱۷هزارتومان  تخم مرغ  مصوب 

و باید بیشتر شود و در یکی دو ماه آینده وضعیت بهتر می شود.

در گفت و گو بارئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر مطرح شد

غفلت از مگاپروژه ها در بازار قطر
فرزانه غالمی: عدنان موسی پور 
با  قدس آنالین  با  گفت وگو  در 
نتوانسته  ایران  اینکه  از  انتقاد 
باشد،  منطقه  بــازار  پاسخگوی 
افزود: در حالی که اولویت ایران 
کشورهای  به  صــادرات  افزایش 
عنوان  هیچ  به  ــوده،  ب همسایه 
حاصل  صــادرات  در  پیشرفتی 
نشده و شاید بتوان گفت تنها 

پیشرفت در مانع تراشی در مسیر فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان 
را شاهد بوده ایم.

رفع تعهدات ارزی؛ بازی بدون پیروزی برای تجارت خارجی»
در  همسایه  کشورهای  به  ــران  ای صـــادرات  میانگین  داد:  ادامــه  وی 
برخی کشورها  بــازار  آنکه ظرفیت  بــوده، حال  ثابت  بهترین حالت، 

برای کاالهای ایرانی در مدت سه سال دو برابر شده است.
به گفته این فعال اقتصادی، رفع تعهدات ارزی و نبود زیرساخت های 
مناسب  حمل و نقلی در عدم توسعه بازارهای صادراتی و از دست 
گفت:  موسی پور  اســت.  داشــتــه  زیـــادی  نقش  بــازارهــا  برخی  دادن 
رفع تعهدات ارزی یک بازی بدون پیروزی برای تجارت خارجی کشور 
بود که تنها به محدود کردن فعالیت صادرکنندگان واقعی انجامید و 
اینکه در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی و دولت دیگر بخشنامه 
برای  بزرگی  پیروزی  نکرده اند،  صادر  زمینه  این  در  پاگیری  و  دست 

صادرکنندگان است.

صادرات به قطر در محدوده 3۰۰میلیون دالر»
این فعال اقتصادی در خصوص حجم صادرات ایران به قطر اظهار 
کرد: صادرات ایران به قطر تا حدود چهار سال پیش در محدوده ۶۰ 
تا ۷۰ میلیون دالر ثابت بود اما پس از قطع روابط  قطر با عربستان 
به حدود  امــروز  و  کرد  تا ۴۰۰میلیون دالر جهش  این عدد  ناگاه  به 

۳۰۰میلیون دالر رسیده است.
وی عمده صادرات ایران به قطر را مواد ساختمانی و غذایی اعالم و 
پیش بینی کرد امسال هم صادرات به قطر در محدوده ۳۰۰میلیون 

دالر و بدون جهش قابل توجهی باقی بماند.

غفلت از مگاپروژه ها و تعریف منافع مشترک در بازار قطر»
به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک  ایران و قطر، در سال هایی که 
قطر تحریم شد الزم بود ایران با انعقاد مگاپروژه ها )قراردادهای بزرگ( 
بازار  این  از  بیشتری  بهره  کشور،  دو  بین  منافع مشترک  تعریف  و 
ببرد اما متأسفانه این کار صورت نگرفت و صادرات ایران به قطر در 
محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون دالر ثابت ماند که این عدد در تجارت 

بین الملل رقم ناچیزی است.
قــراردادهــای  قالب  در  اغلب  ترکیه  مانند  کشوری  ــزود:  اف موسی پور 
بلندمدت و بزرگ در حوزه خدمات فنی- مهندسی توانسته است از 
بازار قطر بهره زیادی ببرد اما کاالهای صادراتی ایران عالوه بر وجود 
مشکالت زیرساختی و حمل و نقلی به دلیل رعایت نکردن بسیاری 
از استانداردها، از کیفیت الزم برخوردار نیست و نگاه تراز اولی به 

محصول ایرانی وجود ندارد.

افزایش صادرات به یک میلیارد دالر، قابل قبول است»
به گفته موسی پور تحریم ها هم در حجم تجارت ایران و قطر بی تأثیر 
نبوده حال آنکه به تعبیر وی تجار ترکیه مورد حمایت دولت خود 
هستند و قوانین دست و پاگیر داخلی ندارند. رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و قطر صادرات ۵ میلیارد دالری به این کشور را آرزویی 
بتوانیم حجم  وهله نخست  در  و گفت:  دانست  ایــران  بــرای  بــزرگ 
صادرات را به یک میلیارد دالر  برسانیم، قابل قبول است که دستیابی 
به چنین هدفی نیازمند اصالح زیرساخت ها و عقد قراردادهای بزرگ 
بــازار قطر  است. وی با اشــاره به حضور قدرتمند چین و آمریکا در 
اظهار کرد: بازار قطر رقابتی است و در جریان رقابت، کیفیت و قیمت 
حرف اول را می زند. اگر ما بتوانیم این دو فاکتور را در صادرات پیاده 
کنیم، تولیداتمان جذاب می شود در غیر این صورت حجم صادرات 

ایران به قطر همچنان ثابت می ماند.

»تولید،  سال  در  غالمی   اسماعیل   
پرداختن  مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی ها 
از   یکی  کسب وکارها  مجوز  مسئله  به 
اعطای  موضوع هاست.  ضروری ترین 
سخت مجوزهای شروع کسب وکار موجب 
می شود انحصار و درآمد فراوانی حاصل از 
این انحصار برای انحصارگران ایجاد شود. 
همین موضوع نیز موجب ایجاد ذی نفعان 
عمالً  و  خواهد شد  موضوع  این  در  قوی 
شدت  به  را  شده  ایجاد  انحصار  حذف 
مانع  قوی  ذی نفعان  زیرا  می کند  سخت 
اجرای صحیح قوانین ضدانحصار خواهند 
خود  پیگیرانه  پرونده های  در  قدس  شد. 
سراغ کسب وکارهای مرتبط با داروسازی و 

داروخانه ها رفته است.
ــال حــاضــر انــجــمــن داروســـــــازان که  در حـ
داروخــانــه دارهــاســت، مخالف  از  متشکل 
جدی رفع انحصار مجوز این حوزه است. در 
همین زمینه با آقای حسین شمالی، داروساز 
و رئیس سابق داروخانه مرکزی هالل احمر به 

گفت وگو پرداختیم.

ماجرای ابالغ آیین نامه جدید تأسیس »
داروخانه

حسین شمالی، داروساز و پژوهشگر حوزه 
سالمت و رئیس سابق داروخانه هالل احمر 
کل در گفت وگو با قدس درباره ابالغ آیین نامه 
جدید تأسیس داروخانه ها، گفت: آیین نامه  
با  مــاه کشمکش  از چندین  پــس  جــدیــد 
انجمن های مختلف و تالش بــرای تسریع 
تصویب، سرانجام ابالغ شد. از مهم ترین 
مخالفان این اصالحات آیین نامه، انجمن 
داروســازان است و از مهم ترین موافقان آن 
هم عمده داروسازها هستند. به نظر می رسد 
این انجمن با توجه به خطر افتادن انحصار 
داروخانه ها و حاشیه سود باالی آن ها، با این 
مسئله مخالف باشند. این درحالی است که 
داروسازانی که در این بازار انحصاری حقی 
نداشتند، می توانند با تغییر جدید وارد بازار 
کــار شوند و از ایــن اصالحات انجام شده 

بسیار راضی بودند.

قیمت باالی مجوزها نشانه چیست؟»
وی در ادامه افزود: یک قاعده ا ی وجود دارد 
که هر زمان خود مجوز قیمت باالیی پیدا 
وجود  فسادی  و  انحصار  یک  یعنی  کــرد 
دارد. از سال های گذشته تاکنون، برای اینکه 
تأسیس کند، دو  داروخــانــه  بتواند  فــردی 
حالت وجود داشت: نخست اینکه سال ها 
در نوبت انتظار برای اخذ مجوز باشد و دوم 
با پرداخت مبلغ زیادی، مجوز فرد دیگری 
بسیار مضحک  مــوضــوع  ایــن  و  بخرد  را 
است؛ چراکه اگر یک داروسازی صالحیت 
باید  کند، چرا  تأسیس  داروخانه  که  دارد 

معطل شود؟! اگر صالحیت 
ندارد چگونه با پول می تواند 
داروخانه تأسیس کند. این 
یک تناقض جدی است که 
همیشه وجود داشته و دلیل 

آن انحصارطلبی است. 

بازارسیاه مجوزهای »
کسب وکار

این  بــه  پــاســخ  در  شمالی 
بازارسیاه  پرسش که علت 
ــا  ــه هـ ــانـ مـــجـــوزهـــای داروخـ
داد:  تــوضــیــح  چــیــســت، 

گاهی دیده می شود مجوزی ۲ تا ۱۰میلیارد 
تــومــان خرید و فــروش مــی شــود. درحــال 
بـــوده و هستند که  ــی  ــازانـ حــاضــر داروسـ
دلیل  بــه  امــا  بزنند  ــه  داروخــان می توانند 
حدنصاب جمعیتی که در آیین نامه قبلی 
بــود، امکان  بــرای هــر شهر تعیین شــده 
ورود به داروخانه ها را به داروسازان جدید 
نمی داد. در تهران محله هایی وجود دارد 
داروخانه  به  بــرای دسترسی  فرد  که یک 
باید مسافت طوالنی را طی کند، یعنی در 
یک محله با جمعیت زیاد داروخانه وجود 
ندارد که این به دلیل بازار انحصاری است 
جاهایی  داروخــانــه هــا  دلیل  همین  بــه  و 
فــروش  اصطالحاً  کــه  می شوند  تأسیس 
بیشتری داشته باشند که به معنای وجود 
امکانات در شهرهای بزرگ و عدم توسعه 
حاشیه  و  کوچک  شهرهای  در  امکانات 
شهرهاست که این موضوع از عدالت به 

دور است. 

باید ورود به بازار تسهیل شود»
ارائـــــه  ــت در  کـــارشـــنـــاس حــــــوزه ســـالمـ

در  انحصارشکنی  راه حــــل 
کــرد:  تصریح  داروخــانــه هــا، 
ــل اســاســی ایـــن است  راه حــ
که ورود به این بازار تسهیل 
شود. بعضی ها معتقدند در 
این صورت درآمد داروخانه ها 
کــم مــی شــود، خــب بشود، 
قــرار است داروخانه ها  مگر 
با هر کیفیتی و با هر گونه 
رفتاری با مردم و با هر نوع 
که  شوند  تضمین  تخلفی 
بتوانند در این بازار بمانند. 
اما یک داروســاز باانگیزه ای 
که به مردم خدمات باکیفیت ارائه می دهد، 
ــروش نبوده و خدمات دارویی  داروف صرفاً 
و مــشــاوره ای درســت بــه مــردم مــی دهــد و 
استقبال مردم را نیز به خود جذب می کند، 
شایسته است در این بازار بماند و کسانی 
که کیفیت ندارند، تخلف می کنند و حقوق 
مردم را رعایت نمی کنند باید از بازار حذف 

شوند.
وی درباره کمک و خدمتی که تسهیل ورود 
داروســـازان و اخذ مجوز داروســـازان برای 
ارائه می کند،  به مردم  داروخانه  تأسیس 
ــه دلیل  ــال حــاضــر ب ــرد: در حـ ــ ــوان ک عــن
دارد،  داروخانه ها وجود  در  که  انحصاری 
آن ها خدمات به مردم نمی دهند و صرفاً 
محلی بــرای فــروش دارو شــده انــد. یعنی 
داروفــروش  حقیقت  در  ما  داروخانه های 
بازار انحصاری وجود  شده اند؛ چون یک 
این  بین  از  مــردم مجبور هستند  و  دارد 
تعداد معدودی که وجود دارد، برای گرفتن 
دارو یک جایی را انتخاب کنند. اصطالحاً 
اگــر تعداد  امــا  نـــدارد  هیچ رقابتی وجــود 
ــه هــا زیـــاد شــود آن وقـــت مجبور  داروخــان

و  مشتریان  بتوانند  اینکه  بــرای  هستند 
خدمات  کنند،  حفظ  را  خــود  مخاطبان 
مضاعفی عالوه  بر فروش دارو ارائه دهند.
رئیس سابق داروخانه هالل احمر با اشاره 
به مشاوره دارویی به عنوان یکی از وظایف 
مشاوره   کــرد:  عنوان  داروخــانــه هــا،  اصلی 
دارویی وظیفه  داروساز در داروخانه هاست، 
اما وقتی یک داروخانه تنها از محل فروش 
دارو درآمد خوبی دارد چه دلیلی دارد که 
خدمات دارویــی به همه ارائــه بدهد یا در 
که  رژیــمــی  مکمل های  از  بسیاری  بحث 
مصرف خیلی باالیی هم دارند، ورود کند؟ 
در حال حاضر مصرف تمامی این مکمل ها 
نیاز به مشاوره  درست برای مصرف دارد. 
بسیاری از عوارضی که وجود دارد در اثر 
مکمل هاست  ایــن  از  نــادرســت  استفاده  
به  سال هاست  که  بیماران  از  بسیاری  یا 
غلط از داروهایی استفاده می کنند؛ دلیل 
این است که آموزش درستی به مردم داده 
از مردم  از طرف دیگر بسیاری  نمی شود. 
بــرای مشکالت جزئی همانند بسیاری از 
دیگر کشورها به پزشک مراجعه نمی کنند 
که وجود یک دکتر داروســاز در داروخانه 
حیطه  در  که  براساس ضوابطی  می تواند 
اختیارات خود دارد، آن داروهایی که بدون 
نسخه به مشتری می دهد را تجویز کند. اگر 
داروخانه ای بخواهد صرفاً از طریق فروش 
دارو در بــازار انحصاری کسب درآمــد کند 
هیچ گاه کشور نمی تواند به سمت افزایش 
کیفیت در داروخانه ها برود. بنابراین باید 
ســود فــروش دارو را به حداقل رســانــده و 
سود و مزایای ارائه  خدمات دارویی حداکثر 
شود که این مسئله راهی جز افزایش تعداد 
داروخانه ها و ایجاد رقابت برای رسیدن به 

این هدف وجود ندارد.

قدس در گفت وگو با رئیس سابق داروخانه مرکزی هالل احمر بررسی می کند  

وام ویژه بازنشستگان داروخانه ها و بیماری انحصار مجوز تأسیس
تأمین اجتماعی

بانک رفاه کارگران در راستای تداوم تکریم 
و مساعدت به منظور رفع نیازهای مالی 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی، سقف فردی تسهیالت 
پرداخت  قابل  ضـــروری  قرض الحسنه 
گزارش  به  داد.  افزایش  را  قشر  این  به 
ــــردی تسهیالت  خــبــرآنــالیــن، ســقــف ف
پرداخت  قابل  ضـــروری  قرض الحسنه 
مستمری بگیران  و  بازنشستگان  ــه  ب
سازمان تأمین اجتماعی از حداکثر مبلغ 
۵۰میلیون ریال به مبلغ ۷۰میلیون ریال 

افزایش یافت.

 برقراری مجدد پروازها 
به پاکستان و فرانسه

پــرواز شرکت های هواپیمایی داخلی به 
فرودگاه های پاریس و کراچی از سر گرفته 
شده،  انجام  برنامه ریزی  براساس  شد. 
پرواز روزهای دوشنبه به مقصد پاریس 
از ۷ تیرماه سال جاری )۲۷ ژوئن سال 
۲۰۲۱( آغــاز شده و تا ۸ آبــان ماه ادامه 

خواهد داشت. 

افزایش ۵۰درصدی 
عرضه گوشت

رسمی  کشتارگاه های  عملکرد  مقایسه 
مــاه  بـــا  اردیــبــهــشــت ۱۴۰۰  در  کــشــور 
مشابه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده افزایش 
۴۹درصــدی مقدار عرضه گوشت قرمز 
در کشتارگاه های رسمی کشور است. به 
گزارش مهر، نتایج طرح آمارگیری کشتار 
دام کشتارگاه های رسمی کشور در ماه 
اردیبهشت ســال جــاری از ســوی مرکز 

آمار ایران منتشر شد.
گوشت  وزن  طــرح،  این  نتایج  براساس 
قرمز عرضه شده انواع دام های ذبح شده 
در کــشــتــارگــاه هــای رســمــی کــشــور در 
اردیبهشت ۱۴۰۰ جمعاً ۴۵هزار و ۷۷۹ 
تن گــزارش شــده که سهم گوشت گاو 
و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده 

است.

رشد ۷۳درصدی 
صادرات ایران به سوریه

عربی آفریقایی  دفتر  سوریه  میز  دبیر 
ــــران گفت:  ای تــجــارت  ســازمــان توسعه 
صــــادرات کــشــورمــان بــه ســوریــه در دو 
ماهه اول سال جاری به رقم ۴۹میلیون 
مــدت  ــا  ب مقایسه  در  ــه  ک رســیــد  دالر 
مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد 
ــه گــــزارش ایــرنــا،  ۷۳درصـــــدی اســـت. ب
خبر  ایــن  بیان  با  رسولی نژاد«  »سهیال 
ــــران به  ــادرات ای ــرد: مــیــزان صــ اظــهــار کـ
سوریه نسبت به دو ماه نخست سال 
۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته، ۷۳درصد 
مهم ترین  رتــبــه۱۴  در  و  یافته  افــزایــش 
بازارهای صادراتی ایران قرار گرفته است.

خزانه س رئیس  و  مالی  نظارت  معاون 
معین اداره  کل امور اقتصادی و دارایی 
اســتــان تــهــران گــفــت: صـــدور چــک از 
این  دولتی  دستگاه های  مالی  گردونه 
ابــتــدای ســال گذشته حذف  از  استان 
شده است. اکنون تمام خدمات مربوط 
دستگاه های  در  وجــوه  جابه جایی  بــه 
انجام  الکترونیکی  صــورت  بــه  دولــتــی 

می گیرد و چکی صادر نمی شود.
پایان س در  تهران  بــورس  کل  شاخص 

ــرداد  ــ ۳۰خــ یــکــشــنــبــه  روز  مــعــامــالت 
ــزارو۶۸۷واحـــدی  یـــک هـ بــا رشـــد   ۱۴۰۰
به یک میلیون و ۱۶۳هـــزار و ۷۱۹واحــد 
هم وزن  کل  شاخص  همچنین  رسید. 
نیز ۹۱۳ واحد افت کرد و به ۳۶۹هزار و 

۸۸۷ واحد رسید.
سدهای س وضعیت  ــزارش   ــ گ آخــریــن 

تا ۲۸خـــرداد ۱۴۰۰ نشان  بــزرگ کشور 
سال  ابــتــدای  از  آب  ورودی  مــی دهــد، 
آبـــــــــــــی۱۴۰۰-۱۳۹۹ تـــاکـــنـــون بـــرابـــر با 
مترمکعب  ۴۲۰میلیون  و  ۲۶میلیارد 
کاهش ۴۷درصــدی  از  که حاکی  بــوده 
ورودی سدهای کشور نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته است.
مــرکــز پــژوهــش هــای مجلس شــورای س

اســالمــی در بــررســی بــودجــه ســه قــوه 
دستگاه های  بودجه  کــرد  اعــالم  کشور 
حــدود  قوه مقننه  اجـــرایـــی۵۶درصـــد، 
۶۷درصد و قوه قضائیه حدود ۵۷درصد 
نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است.

خبر خوب

بدون تیتر

گفت و گو

خبر
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 گاهی دیده می شود 
مجوزی 2 تا 1۰میلیارد 
تومان خرید و فروش 

می شود

بـــــــرش

پیش بینی های  دنبال  به  توانیر  شرکت 
افزایش دمای  انجام شده در خصوص 
هوا، از مردم خواست در فاصله ساعت 
بــرق خــود را کاهش  تــا ۱۸ مــصــرف   ۱۲
در  ایسنا،  خبرگزاری  گــزارش  به  دهند. 
با  اســت:  آمــده  توانیر  اطالعیه شرکت 
توجه به پیش بینی افزایش دما در اغلب 
پایان هفته  تا  آن  ــداوم  ت و  نقاط کشور 
جــاری، همچنین محدودیت های ایجاد 
شده در بخش تولید به  دلیل تعمیرات 
واحد نیروگاه بوشهر که تا آخر هفته به 
 طول می انجامد، از عموم هموطنان عزیز 
درخواست می کنیم به منظور کمک به 
تأمین برق و جلوگیری از بروز خاموشی 
به ویژه در این شرایط، نسبت به کاهش 
مصرف برق خود در فاصله ساعت های 
منظور  بــه  ایـــن  کنند.  ــدام  ــ اق تــا ۱۸   ۱۲
تنظیم  مانند  نکاتی  خواهشمند است 

استفاده  روی ۲۵درجـــه،  گــازی  کولرهای 
از دور کند کولرهای آبی، استفاده از نور 
طبیعی روز و خاموش کردن المپ های 
از وسایل  نــکــردن  اســتــفــاده  و  اضــافــی 
ــو، بــخــارشــور،  پــرمــصــرف بــرقــی مانند اتـ
ساعات  در  و…  ظرفشویی  لباسشویی، 
گرم روز )۱۲ تا ۱۸( توسط همه هموطنان 
تمامی  از  پــیــشــاپــیــش  شــــود.  رعـــایـــت 
هموطنان به دلیل همراهی در مدیریت 

مصرف برق قدردانی و تشکر می کنیم.

انرژی

ساعت ۱۲ تا ۱۸ کمتر برق مصرف کنید
شرکت توانیر درخواست کرد

ــــل زاده، رئـــیـــس انــجــمــن  ــوی ــحــ ــ هـــانـــی ت
در  نـــوزاد  شیرخشک  تولیدکنندگان 
ــــرد: هفته  ــا مــهــر اظــهــار ک گــفــت وگــو ب
گذشته برخی از شرکت های تولیدکننده 
شیر خشک برای واردات مواد اولیه ارز 
دولتی دریافت کردند و با توجه به این 
در  مشکلی  نمی رسد  نظر  بــه  مسئله 
تولید و تأمین شیرخشک نوزاد و بازار 
با اشاره  ایجاد شود. وی  این محصول 
از  برخی  به  ارز  تخصیص  با  اینکه  به 
شرکت های واردکننده، از شرایط بحرانی 
از  کـــرد:  تأکید  ــم،  شــده ای خـــارج  تولید 
سازمان غذا و دارو درخواست داریم ارز 
مورد نیاز مابقی شرکت ها را نیز سریع تر 
تخصیص دهد تا تمام نگرانی ها برطرف 
از  دیگری  بخش  در  تحویل زاده  شــود. 
سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح 
شده مبنی بر کمبود شیرخشک نوزاد 

دارد  وجــود  کمبود  گفت:  نیز  بــازار  در 
ولی ما در حال مدیریت آن هستیم. با 
توجه به تخصیص ارزی که انجام گرفته 
نیز تالش می کنیم هر چه سریع تر مواد 
شود.  جبران  کمبود  و  شده  وارد  اولیه 
خــانــواده هــا  اینکه  بیان  بــا  تــحــویــل زاده 
ــادی  زی تــعــداد  ایــجــاد کمبود،  ــرس  ت از 
افزود:  می کنند،  خریداری  شیرخشک 
همین مسئله موجب می شود با کمبود 

در بازار مواجه شویم. 

بازار

کمبود شیرخشک نوزاد جبران می شود
وعده جدید مسئوالن

تازگی  به   هواپیمایی کشوری گفت:  سخنگوی سازمان 
ســازمــان،  بــا  بدون هماهنگی  هواپیمایی  شــرکــت هــای 
افزایش قیمت های بلیت را اعمال کرده اند که سازمان 
هواپیمایی کشوری با شرکت های متخلف در این حوزه 
بــرخــورد خــواهــد کــرد. بــه گـــزارش فـــارس، محمدحسن 
پروازهای  برخی  بلیت  قیمت  افزایش  دربــاره  ذیبخش 
داخلی در چند روز اخیر، اظهار کرد: این افزایش قیمت 
مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری نیست و سازمان 
کامالً  بلیت  قیمت  افزایش  این  با  کشوری  هواپیمایی 

کشوری  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی  اســت.  مخالف 
ادامه داد: همه شرکت های هواپیمایی موظف هستند 
نرخ ها را به همان قیمت های قبل برگردانند. وی اظهار 
کرد: در صورت ضرورت افزایش قیمت بلیت حتماً باید 
این موضوع در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح 
و با نظر وزیر راه و شهرسازی این افزایش قیمت اعمال 
شــود که در حــال حاضر هیچ یک از ایــن مراحل طی 
نشده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید 
افزایش  هماهنگی  بــدون  هواپیمایی  شرکت های  کــرد: 

را اعمال کردند و سازمان هواپیمایی  قیمت های بلیت 
کشوری با شرکت های هواپیمایی متخلف در این حوزه 
برخورد خواهد کرد. ذیبخش اضافه کرد: موضوع افزایش 
این  نامبارک است و در  اتفاقی  قیمت بدون هماهنگی 
مخالفت  دارد  ضـــرورت  و  می شد  انجام  نباید  شرایط 
سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به این افزایش قیمت 
از سوی رسانه ها هم اطالع رسانی شود. به گزارش فارس؛ 
به تازگی برخی شرکت های هواپیمایی نرخ بلیت پروازهای 

داخلی را افزایش داده اند.

حمل و نقل

یک مقام مسئول اعالم کرد

مخالفت سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت بلیت هواپیما



 نازلی مروت  مصطفی چمران را دانشمندی 
می شناسیم که لباس چریک به تن کرده، در 
لبنان جنگید و مبارز تربیت کرد. با آغاز جنگ 
تحمیلی علیه ایران، به وطن بازگشت و فرمانده 
نیایش های  گاهی  شــد.  نامنظم  جنگ های 
عارفانه و عاشقانه اش را نیز خوانده ایم و همین.
آنــکــه یک  از  پــیــش  امـــا مصطفی چــمــران 
ــا چــریــک  دانــشــمــنــد فــیــزیــک پــاســمــا و یـ
جهانشهر باشد، انسان مسلمانی است که 
دغدغه دین، فرهنگ و تربیت دارد. شخصیت 
چمران را نباید در جنگاوری خاصه کرد، او 
را می توان فراتر از آنچه شنیده ایم، در میدان 

مبارزه فرهنگی نیز شناخت. 
و  هــمــراه  ــت،  یــوســف حسین؛ دوســ الشیخ 
همرزم شهید دکتر مصطفی چمران است، او 
در جنوب لبنان زندگی می کند. این گفت وگو 

حاصل تماس من با ایشان در لبنان است. 
آقای یوسف حسین برای ما از مصطفایی گفت 
که در دوران دوستی اش شناخته است. این 

گفت وگو را بخوانید. 

چگونه با مصطفی چمران آشنا شدید؟  
 من در سال 1972 میادی بــرای تدریس در 
بود،  آن  مدیر  چمران  دکتر  که  فنی  مدرسه 
به جنوب لبنان رفتم. آن زمان یک جوان 20 
ساله بودم که از دیگران درباره »چمران« شنیده 
بودم. در آن مدرسه مردی را دیدم که سرشار 
از انسانیت، محبت، شجاعت و علم بود. از 
او را شناختم شیفته  اولــی که  همان لحظه 
ویژگی های اخاقی دکتر چمران شدم. محبتی 
داشت  مدرسه  دانـــش آمـــوزان  به  چمران  که 
را من در طول سال های عمرم در رفتار پدر و 
مادر کسی ندیدم، او سرشار از محبت بود. این 
آشنایی زمینه یک همکاری هفت ساله با دکتر 
در آن مدرسه بود. شبانه روز و در همه فصل ها 

و ماه ها همراه او بودم. 

در ایران و شاید لبنان شهید چمران را با   
میدان  در  مــبــارزات  و  چریکی  عملیات های 
جنگ می شناسند، برنامه های فرهنگی دکتر 

در لبنان بر چه محوری استوار بود؟
 شعار آقای چمران برای تأسیس مدرسه ای 
فقرا  و  یتیمان  آن  شـــاگـــردان  بیشتر  کــه 
ایــن مدرسه  که می خواهم  بــود  ایــن  بودند 
او  نظر  از  باشد.  »انــســان ســازی«  کارخانه 
در  بلکه  نبود،  آمــوزش  فقط محل  مدرسه 
کنار آمــوزش محلی بــرای پــرورش و تربیت 
معلم های  برخی  دلیل  همین  به  بــود.  نیز 
آلمانی آن مدرسه که وابستگی های فکری 
اینجا  که  می گفتند  داشتند،  هم  خاصی 

اســت  دیـــنـــی  ــه  ــدرسـ مـ اول 
بعد فنی. برای دکتر، تربیت 
دینی و فرهنگی دانش آموزان 
اولویت داشت. روش شهید 
در تربیت دانش آموزان روش 
و  بود  قــرآن  و  معصومین)ع( 
بر  دکــتــر  فرهنگی  فعالیت 

دین و تربیت استوار بود.

چـــرا دکــتــر چــمــران چنین   
رویکرد فرهنگی داشت؟

 اولویت تربیت دینی و بعد 
برگرفته  دانش آموزان،  علمی 
از نظر امام موسی صدر بود. 
و  ــام موسی صــدر  ام عقیده 
و  انسان  که  بود  این  چمران 
مسئله  مهم ترین  انسانیت 
در این دنیاست، زیرا انسان 
در  انسان  اســت.  خلیفه هللا 
می شود  خلیفه هللا  صورتی 
که بافرهنگ، معتقد به خدا، 
باشد  اندیشمند  و  مــوحــد 
ــرا هـــدف خــلــقــت انــســان  ــ زی

به  اســت.  معنوی  و  اخاقی  تعالی  و  رشــد 
عقیده من رسیدن به این مرحله، ایدئولوژی 
همه انسان ها در شرق و غرب عالم است. 
انــســان دوســتــی  و  عــدالــت  مبنا  همین  ــر  ب

ایدئولوژی چمران بود. 

فعالیت های فرهنگی و نگاه ویژه دکتر   
به مباحث تربیتی چه تأثیری در جامعه 

لبنان گذاشت؟
 شهید چمران سیره و زندگی 
عجیبی داشت. او برای تحقق 
آرمان هایش از هیچ کوششی 
دریغ نمی کرد. او برای شاگردان 
ــدر بـــود. پدر  مــدرســه مانند پ
معنوی و حقیقی و مربی همه 
دانــش آمــوزان بود. چمران در 
عاوه  لبنان  فــرزنــدان  تربیت 
آموزشی،  و  تربیتی  قانون  بر 
ــت.  ــ مــحــبــتــی ســـرشـــار داشـ
تعلم،  و  تعلیم  کنار  دکتر در 
مادی  و  شهروندی  حقوق  از 
دانــش آمــوزان دفــاع می کرد و 
برای داشتن زندگی آرام آن ها 
آن  در  اسرائیل  می جنگید. 
زمــان جنوب را مــدام بمباران 
نیز  اطــراف مدرسه  و  می کرد 
مستثنا نبود. شهید چمران 
را  حقانیت  و  حــق  از  دفـــاع 
ــوزان آمــــوزش  ــ ــ ــش آم ــ ــ ــه دان بـ
می داد و خودش معلم عملی 
عملی  معلم  او  ــود.  ــ ب ــا  آن هــ
بــا چشمه جوشان  چــمــران  بـــود.  حق طلبی 
را شیفته  دانــش آمــوزان  و  دیگران  محبتش 
بــود. در مدرسه ما، دانش آموزان  خود کــرده 
یتیمی بودند که روزهــای تعطیل جایی برای 
رفتن نداشتند. شهید در همان دو اتاقی که 
کنار مدرسه داشت، با دستان خودش برای 
آن هــا غــذا می پخت و آن هــا را بــه خانه اش 
آن ها  عاطفی  محرومیت  تا  می کرد  دعــوت 

فاصله  تا  بــود  مراقب  بسیار  کند.  را جبران 
طبقاتی میان دانش آموزان آزاردهنده نباشد 
و کسانی که محرومیت مالی داشتند دلخور 
نشوند. در همان سال های تدریسم به ایشان 
پیشنهاد کردم تا در مدرسه فروشگاه کوچکی 
برای فروش تنقات و مایحتاج دانش آموزان 
و گفت  کــرد  تأسیس کنیم، دکتر مخالفت 
یتیمان و فقرا نمی توانند شکات و تنقات 
و  همکاسی  می بینند  وقتی  و  کنند  تهیه 
ــا قــدرت  دوســتــان تنقات مــی خــرنــد و آن هـ
به  بچه ها  تربیت  در  بعداً  ما  ندارند  خرید 
مشکل می خوریم. او از غذایی می خورد که 
شاگردانش می خوردند. بعضی وقت ها غذایی 
پخته می شد که شهید دوست نداشت اما 
می گفت من به خاطر رعایت عدالت از همان 
و  بچه ها می نشست  کنار  او  غذا می خورم. 
اوقات  در  و  می خورد  غذا  دانش آموزانش  با 
فراغت با آن ها فوتبال بازی می کرد. موقع نماز 
در آخرین صف نماز جماعت می ایستاد و 
طوری رفتار می کرد که گاهی شاگردان تازه وارد 

نمی دانستند او مدیر است یا کارمند جزء.

شهید چمران چه ارتباطاتی با چهره های   
فرهنگی لبنان برای تحقق آرمان هایش داشت؟
 ارتباط آقای چمران فقط با امام موسی صدر 
بود. امام موسی صدر یک برنامه جامع برای 
همه جهان اسام داشت و با امام خمینی)ره( 
و شهرهای نجف و قم هماهنگ بــود. برنامه 
اساسی امام موسی ایجاد جو معنوی و فرهنگی 
برای تشکیات مقاومت بر ضد اسرائیل بود. 
برنامه های سری تشکیات و نظم  بخشیدن 
ــاهــای جنوب  ــه بــرنــامــه هــای جـــوانـــان روســت ب
لبنان وظیفه چمران بود. تربیت کادر نظامی، 
فرهنگی و اقتصادی جریان مقاومت برنامه ای 
بود که چمران عهده دار آن بود و کاری بسیار 
پیچیده بود زیرا دولت لبنان اجازه فعالیت برای 
تشکیات مقاومت به کسی نمی داد. بیشتر 
جــوانــان در گــروه هــای سیاسی چپ و راست 
عضو بودند و امام موسی صدر و چمران تاش 
می کردند با تربیت دینی و برنامه های فرهنگی 
آن ها را جذب جریان مقاومت کنند. دولت لبنان 
تحت سیطره استعمار فرانسوی و آمریکایی بود 
و فعالیت های چمران با وجود سخت گیری های 
دولتی بسیار محدود بود. اما تاش های چمران 
به نتیجه رسید و جوانان از گروه های سیاسی 
جذب جریان امام موسی صدر و چمران شده 
و جریان مقاومت را تقویت کردند. موفقیتی 
بــه رهبری  ــروز جــریــان مقاومت لبنان  کــه امـ
ــصــرهللا کــســب کــــرده اســـت،  ســیــدحــســن ن
 امتداد جریان فرهنگی صدر و چمران است.

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

روزنامـه صبـح ایـران فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر4
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r قاسم افشار از ترانه رضوی اش می گوید  دوشنبه 31 خرداد 1400 10 ذی القعده 1442 21 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9557 

»متبرک« به نام امام رئوف)ع(
قاسم افشار با اشاره به اینکه هنر نقش 
مهمی در فرهنگ سازی ایفا می کند، 
گفت: جامعه ما بیش از هر زمان به 
ترویج سیره رضوی نیاز دارد و در این 
میان وظیفه آن است که امام رئوف)ع( 
را در شاخه های مختلف هنری معرفی 

کنیم.
به گزارش قدس آناین، قاسم افشار با 
اشــاره به ضــرورت استفاده از ظرفیت 
هنرهای مختلف از جمله موسیقی برای معرفی فرهنگ رضوی اظهار کرد: در این 
عرصه فعالیت شده اما نه آنچنان که انتظار داشتیم، به هر حال کار هنری برای 
امام رضا)ع( باید با عشق همراه بوده و از دل برآید. نمی توان انتظار داشت که با 
یک کار سفارشی به نتیجه مطلوب برسیم شخصاً ترانه »متبرک« را تقدیم به 
ساحت امام رئوف)ع( کردم. این اثر یکی از بهترین کارهایی بود که تاکنون داشتم 
و معتقدم مناسبت هایی نظیر دهه کرامت فرصت مناسبی برای پرداختن و ارائه 

آثاری از این دست است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هنر می تواند در انتشار و معرفی بیشتر سیره 
رضوی مؤثر باشد، گفت: چرا که نه. همان طور که گفتم ما نباید یک زمان و ایام 
خاص را برای گفتن و شنیدن و تولید آثار مختلف با موضوع امام رضا)ع( قائل 
باشیم اما دهه ای به نام دهه کرامت یک فرصت است پس باید از هر نظر آن را 

غنیمت بدانیم. 
  

»درام نوازی« بی صدا روی خرابه های جنگ غزه 
بهره گیری  بــا  ــوازنــده موسیقی  ن یــک 
از چوب درام، با کودکان غزه در میان 
خرابه های جنگ موسیقی کار می کند.

از الجزیره؛  به گــزارش ایسنا به نقل 
موسیقی  هــنــرمــنــد  نــبــهــان،  محمد 
است که از چوب های درام به عنوان 
خرابی های  بــا  مقابله  بـــرای  ســاحــی 
جنگ استفاده می کند و معتقد است 
موسیقی غذای روح است و دردهــا را 

دوا کرده و امید را در دل زنده می کند.
او با کودکان در میان خرابه های جنگ درام نوازی می کند اما خود درام را با خود 
نمی برد؛ چراکه معتقد است درام صدای بلندی دارد و با توجه به عزادار بودن  
مردم، کار درستی  نیست. این هنرمند فقط با استفاده از چوب های درام و گاهی 
چند تکه سنگ به کودکان غزه موسیقی آموزش می دهد تا به این ترتیب از صدای 
آن کسی را هم آزرده نکند. محمد نبهان می گوید: به عنوان یک پدر دیده است 
که جنگ چقدر کودکان را غمگین  می کند برای همین تصمیم  گرفته با استفاده 
از موسیقی به آن ها کمک کند. او ادامه می دهد: رنجی  که این کودکان کشیده اند 

موجب شده جسم و روحشان ده ها سال بزرگ تر به نظر بیاید.
محمد نبهان معتقد است: این تمرین موسیقی در روحیه کودکان تأثیر مثبتی 

گذاشته است و آن ها از این کار استقبال کرده اند.
او پیام هنر را صلح و دوستی می داند که زبان  مشترک جهان است و از جهان 
می خواهد تا صلح را در فلسطین برقرار کند. بتول المصری 1۵ ساله یکی از 
کودکانی است که در کنار محمد نبهان موسیقی یاد می گیرد. غم و اندوه در 
چشمانش مشهود است. او شاهد اتفاق دردناکی بوده که برای خانواده اش افتاده 
است. بتول به الجزیره گفته است: همه خانواده در خانه بودیم که ناگهان صدایی 
آمد و بعد احساس کردم پایم درد می کند. دیدم که خواهر، برادرها و عموزاده هایم 
زخمی  بر زمین افتاده اند. خواهر کوچکم را بغل کردم و برای کمک به سمت خانه 
همسایه رفتم که بیهوش شدم. وقتی چشم باز کردم در اتاق عمل بودم و فهمیدم 
که آن ها مرده اند. این دختر فلسطینی در ادامه گفته است محمد نبهان با آموزش 

موسیقی به آن ها کمک می کند تا خاطرات تلخشان را فراموش کنند.
یکی از مادران ساکن غزه نیز عنوان کرده است که دیدن صحنه های دلخراش 
جنگ سبب شده کودکان دچار مشکات روحی شوند. برخی از آن ها به شدت 

خشن شده و برخی از هر صدایی می ترسند و سریع پناه می گیرند. 
این مادر فلسطینی گفته است: امنیت و آرامش حق ماست. ما می خواهیم آینده 
بچه هایمان را بدون ترس از دست دادنشان بسازیم. شرایط طوری شده است که 

می ترسیم کودکی به دنیا بیاوریم و او را از دست بدهیم. 

برای عالقه مندان به خواندن آثار پلیسی

»خدا به داد آدم ابله برسد« 
منتشر شد  

کتاب »خــدا به داد آدم ابله برسد« نوشته  
بهمنی  کیهان  ترجمه   با  وست لیک  دانلد 
ــن رمـــان در ۳20 صفحه و  ای منتشر شــد. 
با قیمت ۶۵هـــزار تومان توسط نشر آموت 

منتشر شده است. 
فرد فیچ، شهروند ســاده ای است در جهنم 
نیویورک )شهری مملو از آدم های کاهبردار و 
شیاد( که فقط خدا باید به داد او برسد؛ به 
 ویژه هنگامی که ثروتی بادآورده، ناگهان او را 
به طعمه ای خوب برای گروه های گانگستری 

نیویورک مبدل می کند.
در ایـــن داســـتـــان پـــرفـــراز و نــشــیــب، دانــلــد 
از عناصر  گــرفــتــن  کــمــک  بـــا  ــیــک  وســت ل
عین  در  و  جــنــایــی  و  پــلــیــســی  ــات  ــ ــی ــ ادب
ــوب و خلق  ــا شــخــصــیــت پــردازی خـ ــال ب حـ
شخصیت هایی جذاب، داستانی پرکشش را 
پدید آورده که بیشتر شبیه نوعی معماست؛ 
اثــر را به  ایــن  معمایی که حل آن، خواندن 

تجربه ای شیرین تبدیل می کند.
دانلد ادوین وست لیک، نویسنده ای پرکار بوده 
و در طول دوران کاری خود بیش از 100 اثر 
خلق کرده است. غالب آثار او در ژانر پلیسی 
و داستان های علمی  تخیلی قرار می گیرند. 
وست لیک در طول دوران نویسندگی اش سه 
بار موفق به دریافت جایزه  »ادگار« شده است 
و رمان »خدا به داد آدم ابله برسد« در سال 
19۶۸ در بخش بهترین رمان موفق به دریافت 

این جایزه شد.
کیهان بهمنی، متولد 1۳۵0، مترجم و استاد 
دانــشــگــاه اســـت. از او تــرجــمــه  کــتــاب هــای 
»خدمتکار و پروفسور«، »انتقام«، »پلیس 
حافظه«، »دختری که پادشاه سوئد را نجات 
پنجره  از  کــه  »پــیــرمــرد صــدســالــه ای  داد«، 
بیرون رفت و ناپدید شد«، »پیرزنی که تمام 
ــاره  قوانین را زیــر پا گــذاشــت«، »پــیــرزن دوب
شانس می آورد«، »پیرزن دوباره قانون شکنی 
می کند«، »من از گردنم بدم میاد« و »کشتن 
عمه خانم« در نشر آموت منتشر شده است. 

خواندنی ها 

تازه های نشر  

طراحی عروسک هایی با الهام از اساطیر و ادبیات کهن ایران 
رحمت اهلل یغماییان، طراح و تولیدکننده که بیش از 30 سال است در عرصه تولید عروسک  فعالیت می کند، گفت: عروسک هایی با الهام از اساطیر ایرانی و ادبیات کهن کشورمان طراحی شود؛ چراکه این عروسک ها 

جایگاه ویژه ای در بازار خواهند داشت. درک و شناخت از توانایی های خود و امکاناتی که داریم در تعیین بازار کار ما و شمارگان تولیدات عروسک بسیار تأثیرگذار است.

گفت وگوی قدس با »یوسف حسین« همرزم لبنانی شهید چمران درباره شخصیت فرهنگی و تربیتی او به بهانه سالگرد شهادتش

کرامت  مصطفی

شهید چمران سیره و 
زندگی عجیبی داشت. 

او برای شاگردان 
مدرسه مانند پدر 
بود. پدر معنوی و 

حقیقی و مربی همه 
دانش آموزان بود و در 
تربیت فرزندان لبنان 
عالوه بر قانون تربیتی 

و آموزشی، محبتی 
سرشار داشت

بـــــــرش

کارت و برگ س���بز خودرو س���واری پرای���د صبا دوگانه 
س���وز مدل 1385 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
 S1412285994228 شاس���ی  ش���ماره  و   1783931
و ش���ماره انتظام���ی 166 ج 94 ای���ران 36 به مالکیت 
مرتض���ی س���زاوار رحمت مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  س
14

02
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دی

قو
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گه

آ

مفق���ودی س���ند کمپان���ی و ب���رگ س���بز  موت���ور 
س���یکلت راپکا 125 سی س���ی مشکی مدل 1392 
ش���ماره انتظام���ی 614-32235 و ش���ماره موتور
تن���ه ش���ماره  و   NB1241383  0124

NB1 *** 125 n -9224615  مفق���ود و از درج���ه 
اعتبار ساقط می باشد. ف
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اینجانب حسن درودی مالک خودرو پژو آردی  
به شماره شهربانی 416 ل 72 ایران 36 شماره 
بدنه RFC   381 v 10 P 113811 ش���ماره موتور  
11783013679 به علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاض���ای رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذک���ور را 
نموده اس���ت. لذا چنانچه هرک���س ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر ساختمان سمند مراجعه 
نمای���د. بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

شركت آرد قدس رضوی در نظر دارد خرید كیسه آرد و سبوس را از طریق مناقصه 
برگزار نماید. لذا از متقاضیان محترم خواهشمند است جهت دریافت فرم مناقصه و 
مشخصات كاال و شرایط آن حداكثر تا تاریخ 1400/04/06 به دفتر كارخانه واقع 
در پشت آرامگاه فردوس�ی كیلومتر 6 جاده اخنجان بعد از روستای حسن آباد 

مراجعه یا با تلفن 36654670 و 36515466 تماس حاصل فرمائید .  
شركت آرد قدس رضوی
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آگهی مناقصه خرید كیسه آرد و سبوس

  بیمارس��تان رض��وی  در نظ��ر دارد، 
نس��بت به خرید کیف بیم��ار از طریق 
مناقصه اقدام نماید. متقاضیان واجد 
ش��رایط در صورت تمایل می توانند ، 
جهت دریافت شرایط مناقصه از تاریخ 
درج آگهی لغایت مورخ 1400/04/03 
در ساعات اداری به بیمارستان رضوی 
، واح��د اداری مراجعه نموده و پس از 
تکمیل اس��ناد مذکور نسبت به ارائه 
آن حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ 

1400/04/10اقدام نمایند. 

مناقصه عمومی
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موض�وع مناقصه واگذاری انجام كلیه امور مربوط به مدیریت جمعه 
بازار ش�هید شوش�تری و بهره ب�رداری از پاركینگ موج�ود مطابق 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه برای مدت یك سال
مبلغ برآورد اولیه: هفت میلیارد و پانصد و نود میلیون و یكصد و نود و یك هزار و نهصد و هشتاد و یك ) 7.590.191.981 ( ریال
 http://ets.mashhad.ir جهت ش�ركت در مناقصه و كس�ب اطالعات بیشتر به سایت ارجاع كار ش�هرداری مشهد به آدرس

مراجعه و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  درج میگردد.
معاونت خدمات  شهری شهرداری مشهد- سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی

ف
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8

برگ س���بز خ���ودروی  وان���ت پیکان م���دل 1386 رنگ 
س���فید-روغنی به ش���ماره انتظامی 228س36 ایران 
36  ش���ماره موتور 11486014473 و ش���ماره شاسی 
31620655 به مالکیت علی محبی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ س�ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
ش�هری شهرداری سبزوار در نظر دارد 
مناقصه عمومی احداث میدان مولوی 
توحیدش�هر را از طریق س�امانه تداركات الكترونیكی دولت برگزارنماید.كلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاكت ها ازطریق 
 )www.setadiran. i r ( درگاه س�امانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد(به آدرس 
انج�ام خواه�د ش�د والزم اس�ت مناقص�ه گران در ص�ورت ع�دم عضویت 
قبلی،مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور ودریافت گواه�ی امضا الكترونیكی راجهت 
ش�ركت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 1400/03/31میباشد.
مهل�ت دریافت اس�نادمناقصه:1400/4/10 مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد:1400/4/20 
زمان بازگشایی پاكت ها:1400/4/21 مبلغ ش�ركت درمناقصه:352/000/000 ریال 
عالق�ه من�دان ب�ه ش�ركت در مناقصه می بایس�ت جهت ثبت ن�ام و دریاف�ت گواهی 
الكترونیك�ی )توكن(ب�ه ش�ماره 02141934 مركز پش�تیبانی و راهبری س�امانه تماس 

حاصل نمایند.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان

»آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان
 شماره 2000094575000003« نوبت اول

ف
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32

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )1152352(

آگهی تغییرات شركت خوشه زرین نوده شركت تعاونی به شماره ثبت 2023 و شناسه ملی 10860322600 

برای مدت  به قرار ذیل  : - اعضاء هیئت مدیره  اتخاذ شد  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400,02,01 تصمیمات ذیل 
3 سال انتخاب گردیدند: آقای حسن بهادری به شماره ملی 0681164689 - عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد علی هادیزاده به شماره ملی 
0681169214 - عضو اصلی هیئت مدیره خانم ساجده بهادری به شماره ملی 0670750451 - عضو اصلی هیئت مدیره خانم سكینه بهادری به شماره 
ملی 0682206644 - عضو علی البدل هیئت مدیره خانم فاطمه اسكندریان به شماره ملی 0682132403 - عضو علی البدل هیئت مدیره - آقای عباس 
بهادری به شماره ملی 0670258105 به عنوان بازرس اصلی و خانم زینب اسكندریان به شماره ملی 0681169771 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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کارت و برگ س���بز خودرو س���واری پرای���د صبا دوگانه 
س���وز مدل 1385 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
 S1412285994228 شاس���ی  ش���ماره  و   1783931
و ش���ماره انتظام���ی 166 ج 94 ای���ران 36 به مالکیت 
مرتض���ی س���زاوار رحمت مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  س
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آ

مفق���ودی س���ند کمپان���ی و ب���رگ س���بز  موت���ور 
س���یکلت راپکا 125 سی س���ی مشکی مدل 1392 
ش���ماره انتظام���ی 614-32235 و ش���ماره موتور
تن���ه ش���ماره  و   NB1241383  0124

NB1 *** 125 n -9224615  مفق���ود و از درج���ه 
اعتبار ساقط می باشد. ف
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اینجانب حسن درودی مالک خودرو پژو آردی  
به شماره شهربانی 416 ل 72 ایران 36 شماره 
بدنه RFC   381 v 10 P 113811 ش���ماره موتور  
11783013679 به علت فقدان اس���ناد فروش 
تقاض���ای رونوش���ت المثن���ی اس���ناد مذک���ور را 
نموده اس���ت. لذا چنانچه هرک���س ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر ساختمان سمند مراجعه 
نمای���د. بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

شركت آرد قدس رضوی در نظر دارد خرید كیسه آرد و سبوس را از طریق مناقصه 
برگزار نماید. لذا از متقاضیان محترم خواهشمند است جهت دریافت فرم مناقصه و 
مشخصات كاال و شرایط آن حداكثر تا تاریخ 1400/04/06 به دفتر كارخانه واقع 
در پشت آرامگاه فردوس�ی كیلومتر 6 جاده اخنجان بعد از روستای حسن آباد 

مراجعه یا با تلفن 36654670 و 36515466 تماس حاصل فرمائید .  
شركت آرد قدس رضوی
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آگهی مناقصه خرید كیسه آرد و سبوس

  بیمارس��تان رض��وی  در نظ��ر دارد، 
نس��بت به خرید کیف بیم��ار از طریق 
مناقصه اقدام نماید. متقاضیان واجد 
ش��رایط در صورت تمایل می توانند ، 
جهت دریافت شرایط مناقصه از تاریخ 
درج آگهی لغایت مورخ 1400/04/03 
در ساعات اداری به بیمارستان رضوی 
، واح��د اداری مراجعه نموده و پس از 
تکمیل اس��ناد مذکور نسبت به ارائه 
آن حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ 

1400/04/10اقدام نمایند. 

مناقصه عمومی
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موض�وع مناقصه واگذاری انجام كلیه امور مربوط به مدیریت جمعه 
بازار ش�هید شوش�تری و بهره ب�رداری از پاركینگ موج�ود مطابق 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه برای مدت یك سال
مبلغ برآورد اولیه: هفت میلیارد و پانصد و نود میلیون و یكصد و نود و یك هزار و نهصد و هشتاد و یك ) 7.590.191.981 ( ریال
 http://ets.mashhad.ir جهت ش�ركت در مناقصه و كس�ب اطالعات بیشتر به سایت ارجاع كار ش�هرداری مشهد به آدرس

مراجعه و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  درج میگردد.
معاونت خدمات  شهری شهرداری مشهد- سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی
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برگ س���بز خ���ودروی  وان���ت پیکان م���دل 1386 رنگ 
س���فید-روغنی به ش���ماره انتظامی 228س36 ایران 
36  ش���ماره موتور 11486014473 و ش���ماره شاسی 
31620655 به مالکیت علی محبی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1

40
28

29
دی

قو
مف

ی 
گه

آ س�ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
ش�هری شهرداری سبزوار در نظر دارد 
مناقصه عمومی احداث میدان مولوی 
توحیدش�هر را از طریق س�امانه تداركات الكترونیكی دولت برگزارنماید.كلیه مراحل 
برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاكت ها ازطریق 
 )www.setadiran. i r ( درگاه س�امانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد(به آدرس 
انج�ام خواه�د ش�د والزم اس�ت مناقص�ه گران در ص�ورت ع�دم عضویت 
قبلی،مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور ودریافت گواه�ی امضا الكترونیكی راجهت 
ش�ركت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 1400/03/31میباشد.
مهل�ت دریافت اس�نادمناقصه:1400/4/10 مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد:1400/4/20 
زمان بازگشایی پاكت ها:1400/4/21 مبلغ ش�ركت درمناقصه:352/000/000 ریال 
عالق�ه من�دان ب�ه ش�ركت در مناقصه می بایس�ت جهت ثبت ن�ام و دریاف�ت گواهی 
الكترونیك�ی )توكن(ب�ه ش�ماره 02141934 مركز پش�تیبانی و راهبری س�امانه تماس 

حاصل نمایند.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان

»آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان
 شماره 2000094575000003« نوبت اول
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )1152352(

آگهی تغییرات شركت خوشه زرین نوده شركت تعاونی به شماره ثبت 2023 و شناسه ملی 10860322600 

برای مدت  به قرار ذیل  : - اعضاء هیئت مدیره  اتخاذ شد  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400,02,01 تصمیمات ذیل 
3 سال انتخاب گردیدند: آقای حسن بهادری به شماره ملی 0681164689 - عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد علی هادیزاده به شماره ملی 
0681169214 - عضو اصلی هیئت مدیره خانم ساجده بهادری به شماره ملی 0670750451 - عضو اصلی هیئت مدیره خانم سكینه بهادری به شماره 
ملی 0682206644 - عضو علی البدل هیئت مدیره خانم فاطمه اسكندریان به شماره ملی 0682132403 - عضو علی البدل هیئت مدیره - آقای عباس 
بهادری به شماره ملی 0670258105 به عنوان بازرس اصلی و خانم زینب اسكندریان به شماره ملی 0681169771 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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 زهره کهندل  محسن آقایی با ساخت »ایکسونامی« و نقد 
سیاست های آمریکا در مسئله آزادی های جنسی، شناخته 
شد. مستندی که با واکنش های متفاوتی روبه رو شد، عده ای 
آن را آگاهی بخش و هشداردهنده توصیف کردند و عده ای 
هم ساختارشکن و قبح شکن. حاال سازندگان آن مستند در 
اثر »دیوارکش« سراغ نقطه تالقی دو امر حساس و بسیار 
طرح  با  و  رفته اند  امــروز  جامعه  زندگی  در  چالش برانگیز 
چگونگی ارتباط مسائل حوزه زیست جنسی و سیاست، 
نحوه بهره برداری سیاسیون از امور مورد توجه عموم مردم به 
ویژه در ایران را بررسی کردند. این مستند اواخر اردیبهشت 
ماه روی پلتفرم های نمایشی عماریار و سفیرفیلم رفت و 
همچنان در دسترس عالقه مندان قرار دارد. با محسن آقایی، 
کارگردان مستند »دیوارکش« دربــاره جزئیات آن گفت وگو 

کردیم که می خوانید. 

هدفتان از ساخت مستند »دیوارکش« چه بود؟  
و  اجتماعی  پیامدهای  بــه  »ایکسونامی«  مستند  در  مــا 
این  که  در حالی  پرداختیم  آزادی هـــای جنسی  خانوادگی 
حــوزه هــای مختلف همچون  در  تخریبی  تبعات  مــوضــوع 
سیاست هم داشت و  می خواستم در فرصتی به این موضوع 
بپردازم. با توجه به اینکه در زمان انتخابات نسبت به مسئله 
آزادی هــای جنسی، سوءاستفاده هایی از سوی کاندیداها و 
احزاب سیاسی اتفاق می افتد پیش بینی کردیم که در زمان 
انتخابات ریاست جمهوری هم این موضوع پررنگ می شود 
بنابراین پیش از انتخابات، این مستند را ساختیم تا از این 
مسیر بتوانیم گفتمانی را نقد یا بابی را برای گفت وگو باز کنیم. 

یعنی قرار بود که این مستند پیش از انتخابات پخش   
شود و روی کیفیت انتخاب رأی دهندگان تأثیرگذار باشد؟

در واقع روی انتخاب سیاست ورزی شان اثرگذار باشد. خیلی 
روی شخص خاصی اصرار نداشتیم و تا آنجا که توانستیم به 
جناح خاصی نپرداختیم، در واقع تمام طیف های سیاسی که 

از این حربه استفاده کرده بودند را نقد کردیم.

سیاسی    جریان  به  انتقادها  بیشتر  مستند  در  البته 
اصالحات وارد شده بود؟

چون در واقعیت هم چنین است. شاید به ما ایراد وارد کنند 
که فیلمتان یکطرفه است اما واقعیت جامعه چطور است؟ 
آیا یک جناح خاص سیاسی روی مسئله امر جنسی تمرکز 

بیشتری نکرده است؟ در واقع جریان اصالح طلبی، مزیت 
وارد  و  کــرده  تعریف  ایــن موضوع  به  پرداختن  را  خــودش 

موضوعات معیشتی و اقتصادی نشده است.

در مستند شما قرار است ارتباط بین زیست جنسی و   
سیاست به نقد کشیده شود، احتمال اینکه 

متهم به قضاوتگری شوید را می دادید؟
در  تــنــدروی هــایــی  کــه  اینجاست  مسئله 
از تعطیل کردن  دوره هــایــی وجــود داشته؛ 
فیلم »برزخی ها« گرفته تا سخت گیری که 
دربـــاره حجاب وجــود داشته اســت. لحن 
فیلم روشـــن اســت کــه ایــن تــنــدروی هــا را 
نقد می کند. در کشور ما این امکان برای 
کاندیداها وجود ندارد که به صراحت اعالم 
هستند  غربی  ــای  آزادی هــ بــه  قائل  کنند 
چون هم جامعه آن ها را پس می زند و هم 
اینکه نهادهای نظارتی چنین اجــازه ای به 
این  استعاره  با  اما گاهی  نمی دهند  آن ها 
استعاره می تواند  این  را می زنند.  حرف ها 
ربنای شجریان باشد که حرفش اعتراض 
به حذف یک طیف فکری فرهنگی خاص 
حامی موسیقی و کنسرت است یا برجامی 
بــود یک کنش سیاسی در حوزه  قــرار  که 

روابط بین الملل باشد اما شبی که توافق اتفاق می افتد، 
حامیان آن در خیابان شادی می کنند. حتی از برجام هم 
خوانش فرهنگی کرده اند که نمایندگی یک سبک زندگی 
محدودیت های  که  زندگی  سبک  آن  می کند،  را  خــاص 
که  رقص  و  موسیقی  یا  است  کمتر  زیست جنسی اش 
سرفصل التذاذات فردی است در آن بیشتر. 
ببینید در همه جای دنیا سیاستمداران از 
دم دستی  لذت های  و  جنسی  تکانش های 
برای پررنگ کردن کمپین های تبلیغاتی شان 
خودمان  انتخابات  در  می کنند.  استفاده 
این  از  ارزشــی  هم کاندیداهای اصول گرا و 
را  عمومی  مطالبات  و  بــردنــد  بهره  حربه 
تنزل  پوپولیستی  خواسته های  سطح  در 
کسانی  بگوییم  می خواستیم  مــا  ــد.  دادنـ
آوردن  رأی  را مستمسک  این مسائل  که 
می کنند، بدون حل مسائل کالن تر و گاهی 
با تغییر گفتمان مشهودی که طی سال ها 
سوءاستفاده  مصداق  کارشان  داشته اند، 
دربــــاره جــریــان اصالح طلبی  مــثــالً  اســت 
تندروی ها  شدیدترین  که  کسانی  چطور 
فکری شان  سیستم  ناگهان  داشته اند  را 
ــاهـــدی بر  ــن شـ ــ ــا ای ــ ــوض مـــی شـــود؟ آی عــ

قدرت طلبی شان نیست؟!

جامعه مخاطبان را طیف خاصی در نظر گرفته بودید؟  
ــرادی کــه نظام فــکــری شــان موافق  ــ ــود اف ــن ب تــالش مــا بــر ای
گفتمان های مــورد نقد فیلم اســت، مستند را ببینند ولی 
دسترسی به چنین مخاطبی کار آسانی نیست مگر اینکه 
مخاطبان مذهبی و ارزشی، پس از دیدن فیلم آن را تبلیغ 
کنند یا در حرف هایشان ارجاعاتی به این مستند بدهند. 
ضمن اینکه ساختار فعلی شبکه های اجتماعی و توزیع پیام 
به شکلی است که طیف های مختلف در تفکرات خودشان 
رادیکال تر می شوند و کمتر در معرض پیام های مخالف قرار 

می گیرند. 

تعمد خاصی برای اضافه  کردن چاشنی طنز داشتید؟  
چون کلیت اتفاق، یک طنز تلخ است اما دلم می خواست 
طنز کار بیشتر باشد چون مصاحبه شونده ها در کنترل ما 
نبودند و اگر طنز ماجرا بیشتر از این می شد شاید به لودگی 

کشیده می شد. 

در پایان کار هم راوی به نتیجه مشخصی نمی رسد؟  
مستندساز قرار نیست که مسائل را حل کند، طرح درست 
مسئله هم نیمی از پاسخ است. به جز سیاست هایی که 
در فیلم نقد شد، مقداری هم باید به الیه ایجابی ماجرا 
توجه می کردیم. اینکه مردم به برنامه های واقعی و عملکرد 
کاندیداها رأی بدهند اما موضوع اصلی فیلم تبیین زیست 
جنسی و سیاست بود که خیلی بیشتر از این ها جای کار 
داشت ولی محدودیت زمانی اجازه پرداخت بیشتر نمی داد.

آیــا »دیـــوارکـــش« یــک مستند فصلی بــود کــه بــا پایان   
انتخابات، تاریخ انقضایش به پایان رسیده است؟ 

از دو منظر می توان به ماجرا نگاه کــرد؛ از یک منظر این 
مستند فصلی و موسمی است و درباره آن آگاهی داشتیم 
اما درباره رویکرد اصلی مستند، می تواند سال های آینده هم 
مورد استفاده قرار بگیرد و به حوزه های دیگر هم توسعه یابد 
اینکه از موضوعی مثل امر جنسی در عرصه های مختلف 
سوءاستفاده شده است. یکی از غفلت های سیاست ورزی 
در کشور ما این است که مدعی حمایت از مطالبات زنان 
است در حالی که نخستین و جدی ترین قربانی در این شکل 
سیاست ورزی، زنان هستند چون به جای ایجاد بسترهای 
الزم اقتصادی و فرهنگی برای تشکیل خانواده، جامعه را به 

سمت روابط متکثر می برد. 

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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بهترین کارگردان شانگهای شد
ابوالفضل جلیلی با فیلم سینمایی 
»مسیر معکوس«، جایزه بهترین 
کارگردانی بیست و چهارمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم شانگهای 
را کسب کرد. به گزارش فارس، فیلم 
به  معکوس«  »مسیر  سینمایی 
تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل 
بنیاد  مــحــصــوالت  از  و  جلیلی 
سینمایی فارابی، موفق به کسب دو 

جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد )پویان شکری( در بخش 
اصلی رقابتی بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم شانگهای شد. 
این فیلم به مسائل مربوط به نوجوانان و چالش های آن ها در مسیر ساخت 
یک فیلم می پردازد. جلیلی همچون بسیاری از فیلمسازان بین المللی به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و محدودیت های سفری قادر به حضور در 
جشنواره شانگهای نبود و پس از معرفی به عنوان برنده جایزه بهترین کارگردانی 
به صورت ویدئویی در مراسم اعطای جوایز شرکت کرد و گفت: »فاصله برای 
برقراری ارتباط مسئله ساز نیست و امیدوارم روزی بتوانم با فیلمسازان چینی 

در یک پروژه درباره انسانیت همکاری داشته باشم«.
پویان شکری، مهدیار اصغری، مسعود ناجی، محمدحسین پاکدامن، فائزه 
هلیا  پامساری،  حسنی  ســام  مؤمنی،  فهیمه  تقی آبادی،  عباس  یوسفی، 
حسن زاده، حسین محروقی، کوروش خزائی و میالد نوابی بازیگران این فیلم 

سینمایی هستند.
جشنواره شانگهای چین به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی قاره 
آسیا و یکی از معتبرترین جشنواره های جهانی، در تاریخ ۱۱ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ 

میالدی )۲۱ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۰( برگزار شد.

»فرار« پناهجوی افغان
 جایزه بزرگ آنسی را برد

بـــــزرگ شــصــتــمــیــن دوره  ــزه  ــایـ جـ
انیمیشن  بین المللی  »جشنواره 
انیمیشنی  مستند  ــه  ب ــســی«  آن
»فــــــرار« دربــــــاره مـــاجـــراهـــای یک 

پناهجوی افغان اهدا شد.
پــایــگــاه  از  ــا  ــ ــرن ــ ای گـــــــزارش  ــه  ــ ب
ریپورتر،  هــالــیــوود  اطــالع رســانــی 
جــشــنــواره  از  دوره  شصتمین 
بــیــن الــمــلــلــی انــیــمــیــشــن آنــســی 

 )Flee( فرار  پویانمایی  و  رسید  پایان  به   )۱۴۰۰ ۲۹ خرداد  )شنبه  دیروز 
فرانسه،  دانمارک،  راسموسن و محصول مشترک  پوهر  یوناس  ساخته 
را  این جشنواره  بلند  انیمیشن  بهترین  کریستال  و سوئد، جایزه  نروژ 
از آن خود کرد. مستند انیمیشنی فرار روایتگر داستان یک مرد با نام 
مستعار امین است که برای نخستین بار ماجراهای خود به عنوان یک 
ریزاحمد،  می کند.  بازگو  را  کــرده  فــرار  افغانستان  از  که  پناهجو  کــودک 
نامزد  و  درخشید  متال  صــدای  فیلم  در  که  پاکستانی  مطرح  بازیگر 
بازیگر  کاستر-والدو  نیکاُلی  و  مرد شد  بازیگر  بهترین  اسکار  دریافت 
جمله  از  تخت  و  تاج  بــازی  سریال  در  لنیستر  جیمی  نقش  دانمارکی 

تهیه کنندگان اجرایی این انیمیشن هستند.

گفت وگو با محسن آقایی، کارگردان مستند افشاگر »دیوارکش«

استفاده ابزاری از جنسیت در سیاست

خـــبر

رضا نعیمی: به تئاتر فکر نمی کنم   حمیدرضا نعیمی با گالیه از وضعیت تئاتر در یک سال و نیم گذشته و بی توجهی دولت به مقوله فرهنگ و هنر، عنوان کرد تصمیم گرفته به تئاتر فکر نکند و به دنبال شغل 
دیگری باشد. وی که در دوران کرونا در دو اثر بازی کرده و یک نمایش را روی صحنه برده، گفت: امروز هیچ تفاوتی با کسانی که در این یک سال و نیم خانه نشین بودند، ندارم. به این دلیل که تهیه کننده تا این لحظه 

حاضر به پرداخت دستمزد من و باقی بازیگران نشده و از طرف دیگر انجمن هنرهای نمایشی هیچ اقدامی برای جبران خسارت نمایش نکرده است.

در همه جای دنیا 
سیاستمداران از 

تکانش های جنسی و 
لذت های دم دستی 

برای پررنگ 
کردن کمپین های 

تبلیغاتی شان استفاده 
می کنند

بـــــــرش
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سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

 30روز بعد20/485/712مشاغلبرگ تشخيص4647-13951400/02/22على نادرى1198125/001
اداره امور مالياتى شهرستان كاشمراز ابالغ

26101/000
 سمانه يعقوب
30روز بعد 19/912/200مشاغلبرگ تشخيص4970-13941400/02/28زاده قوژدى

اداره امور مالياتى شهرستان كاشمراز ابالغ

38124/280
 رمضانعلى
30روز بعد 36/086/340مشاغلبرگ تشخيص5569-13941400/03/10كشورى

اداره امور مالياتى شهرستان كاشمراز ابالغ

48124/279
 محمد طبسى

30روز بعد 41/363/070مشاغلبرگ تشخيص5567-13941400/03/10مقدم
اداره امور مالياتى شهرستان كاشمراز ابالغ

51029/000
 محمد رحيمى

30روز بعد 17/272/320مشاغلبرگ تشخيص4974-13941400/02/28ادرگانى
اداره امور مالياتى شهرستان كاشمراز ابالغ

61030/000
 محمد حسين
30روز بعد 34/846/350مشاغلبرگ تشخيص4967-13941400/02/28نظرى برون

اداره امور مالياتى شهرستان كاشمراز ابالغ

71030/000
 محمد حسين
30روز بعد 29/144/220مشاغلبرگ تشخيص4983-13951400/02/28نظرى برون

اداره امور مالياتى شهرستان كاشمراز ابالغ

81158/000
 على دانش

30روز بعد 38/466/750مشاغلبرگ تشخيص4977-13941400/02/28پژوه
اداره امور مالياتى شهرستان كاشمراز ابالغ

حسين مير 97000/008
1400/04/16 83,269,580مشاغلدعوتنامه هيات139333547اكبرى

ساعت 09:00
خيابان امام خمينى سه راه جم اداره كل   

ساختمان هيات حل اختالف

حسين مير 107000/008
1400/04/16 3,945,975,000مشاغلدعوتنامه هيات9433547اكبرى

ساعت 09:00
خيابان امام خمينى سه راه جم اداره كل   

ساختمان هيات حل اختالف

حسين مير 117000/008
1400/04/16 849,075,000مشاغلدعوتنامه هيات9533547اكبرى

ساعت 09:00
خيابان امام خمينى سه راه جم اداره كل   

ساختمان هيات حل اختالف

12 91000/35
17,223,180مشاغلراى هيات28529-13911400/03/10حميد بهرامى191442

20 روز بعداز 
ابالغ

بين فكورى 32 و 34 – اداره 
امور مالياتى 1914

13 91000/41
191442

حميدرضا 
244,464,700مشاغلراى هيات28779-13911400/03/10پيرودين

20 روز بعداز 
ابالغ

بين فكورى 32 و 34 – اداره 
امور مالياتى 1914

14 91000/46
191442

سجاد 
26,106,270مشاغلراى هيات28778-13911400/03/10جهانگيرى

20 روز بعداز 
ابالغ

بين فكورى 32 و 34 – اداره 
امور مالياتى 1914

15 91000/47
12,699,730مشاغلراى هيات28629-13911400/03/10دكتر پروين191442

20 روز بعداز 
ابالغ

بين فكورى 32 و 34 – اداره 
امور مالياتى 1914

16 95000/148
191442

امير جعفر 
20 روز بعداز 12,006,010مشاغلراى هيات28780-13911400/03/10زاده

ابالغ
بين فكورى 32 و 34 – اداره 

امور مالياتى 1914

محمدحسن 172460
خ.امام خمينى اداره كل امور مالياتى 16744825161400/04/13سكهدعوتنامه هيات139798201056وظيف خواه

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

خ.امام خمينى اداره كل امور مالياتى 25062911251400/04/13سكهدعوتنامه هيات139798201070محمود معينى182511
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

مرتضى ناظر 192404
مقدم

خ.امام خمينى اداره كل امور مالياتى 768180801400/04/13سكهدعوتنامه هيات139798201080
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

خ.امام خمينى اداره كل امور مالياتى 27833887501400/04/13سكهدعوتنامه هيات139798201094نيره آدمى202503
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

خ.امام خمينى اداره كل امور مالياتى 982011041400/04/13سكهدعوتنامه هيات139798201104وحيد محمدنيا212547
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

مجيد رضائى 222380
خ.امام خمينى اداره كل امور مالياتى 10082288111400/04/13سكهدعوتنامه هيات139798201024ناندل

ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

خ.امام خمينى اداره كل امور مالياتى 9817843451400/04/13سكهدعوتنامه هيات139798202302ندا كنويسى232491
ساختمان هيات هاى حل اختالف مالياتى

ارزش برگ قطعى13951403140000197237482محمد نوردى24933
10 روز بعداز 22833236229افزوده

اداره امور مالياتى طرقبه شانديزابالغ

25 91000/013
191442

سيد حسن 
اداره كل امور مالياتى-ساختمان 807,338,5401400/04/15مشاغلدعوت به هيات33323-13911400/03/23سخاوتى

هيات حل اختالف

26 91000/013
191442

سيد حسن 
اداره كل امور مالياتى-ساختمان 428,605,7601400/04/15مشاغلدعوت به هيات33323-13921400/03/23سخاوتى

هيات حل اختالف

27 93000/006
191442

اداره كل امور مالياتى-ساختمان 159,833,8901400/04/15مشاغلدعوت به هيات33338-13931400/03/23مهدى شعبانى
هيات حل اختالف

اداره امور مالياتى تربت حيدريه7331092701400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393746على اسدى289611900/028

زهره هاشم 299611800/085
زاده

اداره امور مالياتى تربت حيدريه50654501400/06/06مشاغلدعوت به هيات1392724

سالنام موديكالسهرديف
منبع نوع برگشماره  وتاريخ برگعملكرد

مالياتى
مبلغ ماليات

محل مراجعهتاريخ مراجعهبه ريال

اداره امور مالياتى تربت حيدريه234376801400/06/06مشاغلدعوت به هيات1394725زهره هاشم زاده309611800/085

اداره امور مالياتى تربت حيدريه154996001400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393732مسعود قربانيان319611900/910

اداره امور مالياتى تربت حيدريه150713801400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393731على اكبر صبوحى329611900/909

اداره امور مالياتى تربت حيدريه435014601400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393730م نظامى339611900/908

اداره امور مالياتى تربت حيدريه1754463101400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393729م زمانى349611900/907

اداره امور مالياتى تربت حيدريه2400225401400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393728خانم ابراهيمى359611900/902

اداره امور مالياتى تربت حيدريه50716893901400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393727حسين رحيمى369611800/045

اداره امور مالياتى تربت حيدريه355321601400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393726م عليزاده379611800/040

اداره امور مالياتى تربت حيدريه11938657601400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393719م فالح389611900/903

اداره امور مالياتى تربت حيدريه674730601400/06/06مشاغلدعوت به هيات1392722محمود عباسپور399611900/001

اداره امور مالياتى تربت حيدريه266828401400/06/06مشاغلدعوت به هيات1394723محمود عباسپور409611900/001

اداره امور مالياتى تربت حيدريه1131271401400/06/06مشاغلدعوت به هيات1392752محمد پورخداداد419611800/007

اداره امور مالياتى تربت حيدريه11164680401400/06/06مشاغلدعوت به هيات1394753محمد پورخداداد429611800/007

اداره امور مالياتى تربت حيدريه115538401400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393749حسام رزاقيان4396121897/001

محمد حسن 449611472/001
اداره امور مالياتى تربت حيدريه1094381801400/06/06مشاغلدعوت به هيات1393748عليزاده

اداره امور مالياتى تربت حيدريه101470501400/06/20مشاغلدعوت به هيات1392876محمد ارغوانى459611800/039

اداره امور مالياتى تربت حيدريه443243601400/06/20مشاغلدعوت به هيات1393875محمد ارغوانى469611800/039

اداره امور مالياتى تربت حيدريه863561801400/05/10مشاغلدعوت به هيات139223315محمد ادريس زارع479611800/031

محسن تاجى 48497727
نصرآبادى وشريك

پاييز 89 الى 
زمستان 93

ارزش هيات بدوى34465 مورخ 1400/03/24
افزوده

ساعت 9صبح 92,180,000
1400/04/23

خ.امام خمينى اداره كل 
امورمالياتى –ساختمان هياتهاى 

حل اختالف مالياتى

بهار 89الى احمدكوهى49238689
زمستان 95

7775 مورخ 1400/01/30 
و 8711الى 8746 مورخ 

1400/01/31
ارزش راى هيات بدوى

افزوده
هاشمى نژاد 20/1-ساختمان 20 روز بعد از ابالغ176,448,841

دارايى طبقه دوم

پاييز 89 الى احمدفرهنگ50561650
زمستان 95

13056 مورخ 1400/02/08 
و 13394 الى 13414 مورخ 

1400/02/09
ارزش راى هيات بدوى

افزوده
هاشمى نژاد 20/1-ساختمان 20 روز بعد از ابالغ106,940,000

دارايى طبقه دوم

پاييز 88 الى طاهره خسروى51171858
زمستان 95

7776 مورخ 1400/01/30 
و 8626 الى 8661 مورخ 

1400/01/31
ارزش راى هيات بدوى

افزوده
هاشمى نژاد 20/1-ساختمان 20 روز بعد از ابالغ98,147,159

دارايى طبقه دوم

52172745
محمدتقى 

ساعديوسفى
پاييز 88 الى 
زمستان 95

146278 الى 146616 مورخ 
1399/12/19

ارزش راى هيات بدوى
هاشمى نژاد 20/1-ساختمان 20 روز بعد از ابالغ13,233,662افزوده

دارايى طبقه دوم

حسين جمعه پور531573
چهار دوره 

ارزش افزوده 
1395

ارزش دعوت به هيات3500980193169465
افزوده

اداره امور مالياتى تربت حيدريه27000001400/06/06

حسين جمعه پور541573
چهار دوره 

ارزش افزوده 
1394

ارزش دعوت به هيات3500980193164454
اداره امور مالياتى تربت حيدريه52380001400/06/06افزوده

حسين جمعه پور551573
چهار دوره 

ارزش افزوده 
1393

ارزش دعوت به هيات3500980193169449
اداره امور مالياتى تربت حيدريه21600001400/06/06افزوده

حسين جمعه پور561573
چهار دوره 

ارزش 
افزوده1392

ارزش دعوت به هيات3500980193169432
اداره امور مالياتى تربت حيدريه10800001400/06/06افزوده

حسين جمعه پور571573
چهار دوره 

ارزش افزوده 
1391

ارزش دعوت به هيات3500980193169390
اداره امور مالياتى تربت حيدريه5400001400/06/06افزوده

حسين جمعه پور581573
چهار دوره 

ارزش افزوده 
1390

ارزش دعوت به هيات3500980193169416
اداره امور مالياتى تربت حيدريه01400/06/06افزوده

آگهي ابالغ اوراق مالياتي
دراجراي مادة 208 قانون مالياتهـاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366 بدينوسيله آگهى اوراق مالياتى با مشخصـات زيربه مؤديان نامبرده ابالغ مي گردد تا در زمان و مكان تعيين شده مراجعه و نسبت به 

رفع اختالف احتمالي برابر مقررات اقدام نمايند ، بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين قانونى رفتار خواهد شد .

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

ب���رگ س���بز موتور س���یکلت توس نو م���دل 1397 
رنگ آبی به شماره انتظامی 776-53852 شماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   0125N3N025259 موت���ور 
N3NACTKDAJMH01107 به مالکیت احس���ان 
ن���ادرزاده اس���تاد مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
40
27
53

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت خ���ودروی  پ���ژو 206 م���دل 1398 رنگ س���فید- 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 258ق94 ای���ران 42  
شاس���ی  ش���ماره  و   182A0084206 موت���ور  ش���ماره 
NAAP03EE8KJ151548 به مالکیت اکرم السادات 
موس���وی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
27
55

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت بازرگان���ی اینجان���ب عل���ی عابدین زاده 
 1371/1/6 متول���د  محم���ود  فرزن���د  تربت���ی 
کارت  ب���ه ش���ماره   0690329709 مل���ی  ک���د 
ازدرج���ه  و  گردی���ده  مفق���ود   0690329709

اعتبار س���اقط می باش���د. 14
02
82
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند رس���می.برگ س���بز.کارت ماش���ین خودرو 
جیپ توس���ن به ش ش���هربانی 423ب66ایران 
27 ش شناس���ه اتومبیل pJ515B503999 ش 
بدنه شاسی 14mo1 بنام بیت اله ولی لو مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.
ف
,1
40
28
16

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز موتور س���یکلت لیفان200cc،رنگ مشکی 
م���دل 1395 ب���ا ش���ماره موت���ور 0200nc5055390 و 
ش���ماره تن���ه NC5 ***200l9514846 و به ش���ماره 
انتظام���ی775،29696 بن���ام اقای مصطفی یوس���فی 
اص���ل فرزن���د رمضانعلی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ف
, 1
40
27
50

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی خ���ودروی  پ���ژو 206 م���دل 1399 رنگ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 198ق82 ایران 
36  ش���ماره موتور 182A0113033 و ش���ماره شاسی 
س���یده  مالکی���ت  ب���ه   NAAP03EE2lJ035196
معصوم���ه چوبدار مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
40
28
17

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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جــوان،  دانــش پــژوهــان  باشگاه 
آمــوزش  زیرمجموعه  نــهــادی 
وظیفه   کـــه  اســـت  ــرورش  ــ پـ و 
المپیاد  آزمـــون هـــای  بــرگــزاری 
تیم های  آمــاده ســازی  و  علمی 
ملی برای شرکت در مسابقات 

جهانی را برعهده دارد. 
ــای  ــال هــ ــی نـــتـــایـــج ســ ــ ــررسـ ــ  بـ
مــســابــقــات  در   ۹6-۹۷-۹8
جهانی حاکی از سیر نزولی رتبه  ایران در برخی از المپیادهای علمی 
پــرورش استعدادهای  اســت. در ســال گذشته، رئیس ســازمــان ملی 
درخشان و به دنبال آن، ریاست باشگاه دانش پژوهان جوان تغییر کرد. 
جوان  دانش پژوهان  باشگاه  فعلی  رئیس  ارجمند،  نقشینه  امید 
با  المپیادی ها  این باشگاه و چرایی نتایج ضعیف  درباره مشکالت 

ایسنا گفت وگوی مفصلی داشته است.

مشکالت باشگاه»
و  می زند  گــره  مالی  مسائل  به  را  ایــن مشکالت  رشته  سر  یک  او 
مباحث  تدریس  به حق الزحمه   دانشجویی  است  می گوید: ممکن 
شود  موجب  باشگاه  مالی  مشکالت  و  باشد  داشته  نیاز  المپیاد 
وجود  نیز  امکان  ایــن  دیگر،  ســوی  از  آورد.  رو  دیگری  به شغل  او 
دارد که معلم به حق الزحمه  هم نیازی نداشته باشد، اما پرداخت 
صفر  وی  کار  ارزش  کند  فکر  شود  موجب  وی  حق الزحمه   نشدن 
شمرده می شود و با دلسردی و کیفیت پایین به تدریس بپردازد. این 
مشکالت مالی موجب ایجاد محدودیت در فعالیت های کمیته های 
علمی می شد. این کمیته ها، برای طراحی آزمون ها، تصحیح برگه ها و 
برگزاری کالس ها در یافتن افراد متخصص به مشکل برمی خوردند.

افت  ظاهری  جــوان، قسمت  دانش پژوهان  باشگاه  رئیس  گفته  به 
رسالت  اســـت.  جهانی  مسابقات  در  ضعیف  عملکرد  المپیاد، 

المپیاد، اصالً کسب مدال در مسابقات جهانی نیست.

رسالت المپیاد »
در  باید  که  مثبتی است  تأثیر  المپیاد،  کرد: رسالت  بیان  نقشینه 
از  باید برخی  بدنه آموزش و پرورش بگذارد. مثالً هر دانش آموزی 
مباحث علمی را به طور عادی بیاموزد، اما به گروهی از دانش آموزان 
با  متناسب  باید  ــد،  دارن بیشتری  انگیزه   و  استعداد  می دانیم  که 

نیازشان خدمات ارائه دهیم. 
وی ادامه می دهد: اثرگذاری المپیاد در کشور به شدت کاهش پیدا 
کرده است. می توان تصور کرد به گونه ای المپیادها را اداره  کنیم که 
در عین حال،  و  نتایج خوبی می گیرند  که  باشیم  داشته  تیم هایی 
دو،  ایــن  یعنی  باشد،  نداشته  توجهی  قابل  اثــر  کشور  در  المپیاد 
در  المپیادی  فعالیت های  اگر  البته  نیستند.  یکدیگر  ملزوم  و  الزم 
کشور توسعه یابد، اثر مثبت آن را در رتبه های جهانی نیز مشاهده 

می کنیم.
عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 
کنکور  امتیاز  که  المپیادی  هفت  در  افتخارات  بیشتر  اینکه  بیان 
می افزاید:  اســت،  شــده  متمرکز  مــدارس  از  کمی  تعداد  در  دارنــد، 
دانش آموزی که از مدارسی غیر از این مدارس خاص باشد، معموالً 
امیدی به موفقیت در این مسیر ندارد و اثرگذاری المپیاد در آموزش 

و پرورش بسیار مخدوش شده است. 
رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان ادامه می دهد: یکی از دالیل افت 
فعالیت های باشگاه دانش پژوهان جوان این بود که ساختمان این 
باشگاه از سردار جنگل به جردن تغییر پیدا کرد. ساختمان قبلی 
از لحاظ موقعیت جغرافیایی بسیار خوب بود، زیرا دانشجویانی که 
سوی  از  داشتند.  آن  به  خوبی  دسترسی  بودند،  المپیادی  پیشتر 
دیگر، فضای فیزیکی مناسب تری هم در آنجا فراهم بود. بسیاری 
از آن، در  یا پس  المپیاد  انگیزه بخشی ها در مسیر  و  از هدایت ها 
و  بــوده  المپیادی  دانــش آمــوز  پیشتر  که  دانشجویی  یک  با  ارتباط 
اکنون در حال طی کردن مدارج علمی باالتری است، شکل می گیرد. 
شلوغ  منطقه ای  در  که  دلیل  این  به  ساختمان  این  به  دسترسی 
قرار دارد، دشوارتر است و دانشجویانی که قبالً در تیم های المپیاد 
بودند، گاهی مجبور می شوند مدت های طوالنی ترافیک را پشت سر 
بگذارند تا به دانش آموزان المپیادی فعلی سر بزنند. این ارتباطات 
انسانی مهم است. به طور کلی باشگاه دانش پژوهان جوان یعنی 
همین؛ یعنی دانش آموزی که در گذشته المپیادی بوده است، بیاید 
یا مباحث علمی گپ وگفت  با دانــش آمــوزان دربــاره آینده شان و  و 

داشته باشد.

برداشت آزاد

 واکسیناسیون دانشجویان از مردادماه آغاز می شود  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: واکسیناسیون به صورت مرحله ای از مردادماه آغاز می شود. منصور غالمی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
امیدواریم واکسیناسیون از مرداد آغاز شده و بتوانیم دانشگاه ها را در نیم سال آینده به صورت حضوری آغاز کنیم. وی افزود: پیش بینی ما این است اگر واکسیناسیون مرحله ای انجام شود، در مرحله اول 

واکسیناسیون دانشجویان تحصیالت تکمیلی به دلیل کمتر بودن جمعیت و باالتر بودن سن به صورت کامل انجام گیرد و در مرحله بعد دانشجویان مقاطع دیگر در اولویت قرار گیرند.

 محمود مصدق  بناها و بافت های تاریخی 
فرهنگی  ارزشمند  میراث  اینکه  بر  عالوه 
و  شهرها  به  نیز  خاصی  زیبایی  هستند، 
مناطق ما می بخشند به همین دلیل حفظ 
از آن ها اهمیت بسیار زیادی  و نگهداری 
می افتد  اتفاق  آنچه  متأسفانه  اما  دارد. 
عنوان  به  می کند؛  بازگو  را  دیگری  روایت 
نمونه در همین دو دهه اخیر محوطه های 
به  متعلق  رامهرمز  جوبجی  تاریخی 
بهبهان،  اسدآباد  کوشک  ایالمی،  دوره 
و  خارک  جزیره  هخامنشی  سنگ نبشته 
کارهای  اثر  در  تنها  مرودشت  تل روباهی 

عمرانی تخریب شده اند. 
باستانی  آثـــار  و  بــافــت هــا  تخریب  ــداوم  تـ
درحالی است که مرمت و احیای آن ها نیز 
واقع  در  نمی رود.  پیش  باید  که  گونه  آن 
از  و  تخریب هستیم  از یک طرف شاهد 
سوی دیگر با کُندی در مرمت و احیای این 

آثار ارزشمند مواجهیم. 

وزارت میراث فرهنگی به وظایفش »
عمل نمی کند

مـــــــحـــــــمـــــــد رضـــــــــا 
محبوب فر، کارشناس 
حـــوزه  ــژوهــشــگــر  پ و 
مــیــراث فــرهــنــگــی در 
خصوص دالیل تداوم 
قدس  به  کشور  فرهنگی  میراث  تخریب 
می گوید: با اینکه میراث فرهنگی در کشور 
دارای وزارتخانه و متولی مشخصی است 
بی صاحب  و  مانده  حــوزه مهجور  این  اما 
است و متولی اصلی آن به وظایفش عمل 
نمی کند و به عبارتی میراث فرهنگی را رها 

کرده است. 
قانون  وجــود  بــا  مــی افــزایــد:  همچنین  وی 
مرمت و احیای بافت های تاریخی و میراث 
نگهداری  و  حفظ  بــرای  قانونی  فرهنگی، 
این آثار را نداریم و اگر هم قوانینی باشد 
ــامــه ســـازمـــان مــیــراث  ــه اســاس ن ــوط ب مــرب
وقتی  اســـت.  دســتــی  صنایع  و  فرهنگی 
عمل  وظایفش  به  فرهنگی  میراث  وزارت 
نمی کند، بسیاری از دستگاه ها، سازمان ها 
غیرعمدی  و  عمدی  صــورت  بــه  ادارات  و 
و  می کنند  نابود  را  کشور  فرهنگی  میراث 
یا در پی حــوادث طبیعی و محیطی مثل 
سیالب ها، زلزله، آتش سوزی و... بافت ها و 

آثار تاریخی ما از بین می رود. 
از  بسیاری  می کند:  تصریح  فــر  محبوب 
بافت ها و آثار قدیمی ما، متولیان متعددی 
ــان شـــهـــرداری هـــا و ســازمــان  ــازمـ مــثــل سـ

ســوی  از  دارنـــــــد،  اوقــــــاف 
مسئولیت  اینکه  بــا  دیگر 
مــرمــت و احــیــای بــنــاهــای 
میراث  وزارت  بــا  تــاریــخــی 
فــرهــنــگــی اســـت بــســیــاری 
غیراصولی  مــرمــت هــای  از 
تــوســط ســازمــان هــای دیگر 

انجام می شود. 
وی با اشاره به اینکه برای حفظ و احیای 
مدیریت  کنار  در  فرهنگی  آثــار  و  بافت ها 
تأمین  نظر  از  مــوازی کــاری هــا،  و  چندگانه 
نیروی انسانی و اعتبارات مالی هم دچار 
مشکل هستیم، می افزاید: در واقع نیروی 
بخش  این  بــرای  الزم  اعتبارات  و  انسانی 
مــیــراث  یعنی  نمی کند  پــیــدا  تخصیص 
مانده  مهجور  میراث  وزارت  در  فرهنگی 
جزو  هــم  متولی  ســازمــان هــای  سایر  در  و 
اولویت آخر یا از دهم به بعد است و به 
همین دلیل است فقط 10 درصد بناها و 
تاریخی آسیب دیده در کشور مرمت  آثار 
و احــیــا مــی شــونــد و بــه ۹0 درصـــد مــوارد 

بی توجهی می شود. 

منابع محدود وزارت میراث فرهنگی »
پیشین  رئیس  بهشتی،  محمد  سید  اما 

به  فرهنگی  مــیــراث  ســازمــان 
قدس می گوید: چون موضوع 
ــای تــاریــخــی  ــاهـ ــنـ مـــرمـــت بـ
عمومیت پیدا کرده و فقط از 
فرهنگی  میراث  وزارت  سوی 
انجام نمی شود، روند حفظ و 
مرمت بناها و آثار باستانی از 

جهاتی بهتر از پیش شده است. 

در واقع االن بخش خصوصی، شهرداری ها 
و بعضی از دستگاه ها و نهادهای دیگر در 
طوری  به  می کنند  نقش  ایفای  حوزه  این 
ــه بــخــش قــابــل تــوجــهــی از کــارگــاه هــای  ک
مرمت مربوط به آن هاست؛ بنابراین از این 
از گذشته شده است  نظر وضعیت بهتر 
چون در دوره ای نگهداری و مرمت میراث 
فرهنگی  مــیــراث  متولی  تــوســط  فرهنگی 
انــجــام مــی شــد. امـــا از ســـوی دیــگــر و در 
این  با چند سال گذشته مرمت  مقایسه 
آثار به ویژه توسط وزارتخانه، چندان خوب 
پیش نمی رود که عمده دالیلش هم اعمال 
نامناسب  وضعیت  و  کشور  علیه  تحریم 
واقـــع در شرایط  اســـت. در  مــالــی دولـــت 
کنونی منابع الزم )اعتبارات مالی و نیروی 
انسانی( در اختیار وزارت میراث فرهنگی 

به  وزارتــخــانــه  ایــن  طبعاً  و  نمی گیرد  ــرار  ق
اندازه بودجه و امکاناتش فعالیت می کند.

رد مدیریت دوگانه در حفظ و مرمت »
بافت ها و آثار تاریخی

وجــــود  ادعــــــــای  وی 
ــه  ــ ــان ــ ــــت دوگ ــری ــ ــدی ــ م
مــرمــت  و  حــفــظ  در 
بافت ها و آثار تاریخی 
و  ــد  ــ ــن ــ ــی ک ــ م رد  را 
می گوید: هر کدام از سازمان ها و دستگاه ها 
تدوین  حاکمیتی  وظایف  دارنـــد؛  وظایفی 
بر  نــظــارت  و  حفاظتی  دستورالعمل های 
یا  ــرد  ف هیچ  و  اســت  و...  مــرمــت  کیفیت 
دخالت  زمینه  این  در  نمی تواند  سازمانی 
کند اما در زمینه مرمت و فعالیت در این 
و  اســاس ضوابط  بر  حــوزه همه می توانند 
می کند  مشخص  وزارتــخــانــه  کــه  مقرراتی 
بــنــابــرایــن در ایــنــجــا شاهد  اقــــدام کــنــنــد. 
از  اما برخی  چندگانگی مدیریت نیستیم 
وظایف  به  به درستی  دستگاه  و  سازمان ها 
خود عمل نمی کنند. آثار تاریخی، گذشته 
مثالً  بنابراین  و  اســت  مختلف  نهادهای 
وظیفه  تــاریــخــی  بیمارستان  یــک  مــرمــت 
وزارت بهداشت و درمان است اما این کار را 

باید بر اساس ضوابط وزارت میراث فرهنگی 
انجام دهد یا مرمت کاروانسراها و پل های 
تاریخی باید توسط وزارت راه و شهرسازی 
و طبق ضوابط وزارت میراث فرهنگی انجام 

گیرد. 

چه باید کرد؟»
بهشتی در پاسخ به اینکه چه باید کرد تا در 
شرایط فعلی روند حفظ و مرمت بافت ها 
انجام  از پیش  بهتر  تاریخی کشور  آثــار  و 
ملی  نفایس  و  آثار  برخی،  شود، می گوید: 
هستند؛ مثل کاخ گلستان، تخت جمشید، 
دولتخانه صفوی در اصفهان که بدون شک 
باید توسط وزارت میراث فرهنگی حفظ و 
مرمت شوند؛ البته به شرطی که منابع الزم 
نکته  گیرد.  قــرار  وزارتخانه  این  اختیار  در 
کارشناسی  ظرفیت  بــه  باید  اینکه  دیگر 
بیشتری  بهای  حــوزه  ایــن  در  و تخصصی 
گونه  ایــن  و مرمت  نگهداری  بدهیم چــون 
بخش  بنابراین  اســـت؛  علمی  کــامــالً  آثـــار 
شبکه ای  با  باید  میراث  وزارت  تخصصی 
ــاره مــوضــوع  ــ ــه در مــقــیــاس جــهــانــی دربـ ک
تعامل  در  می کند  کــار  مرمت  و  حفاظت 
دائمی باشد. در خارج از این وزارتخانه هم 
باید سازمان و نهادهای مسئول در حفظ 
البته  و مرمت آثار تاریخی فعال تر شوند؛ 
ایــن کــار آســانــی نیست چــون کسانی که 
فرهنگی  میراث  از حــوزه تخصصی  خــارج 
میراث  آثــار  و مرمت  نگهداری  به موضوع 
فرهنگی نگاه می کنند، آن را مثل یک کار 
ساختمانی می دانند. یعنی تصور می کنند 
یک مهندس عمران می تواند این کارها را 
انجام دهد؛ درحالی که این موضوع کامالً 

علمی است و نیاز به تخصص دارد. 
گروه دیگر مردم هستند. اگر موانع ذهنی 
مــردم در موضوع مرمت از بین بــرود آنان 
برای سرمایه گذاری در این حوزه رغبت پیدا 
میراث  وزارت  پیش  چندی  مثالً  می کنند. 
فرهنگی در کاشان نمونه هایی را به عنوان 
مــردم  وقتی  و  داد  قــرار  مرمت  مــورد  الگو 
دیدند این گونه بناها قابل مرمت هستند و 
می توانند درآمدزایی زیادی برایشان داشته 
که  طوری  به  کردند،  سرمایه گذاری  باشند 
توسط  تاریخی  بنای   150 از  بیش  تاکنون 
ــردم مــرمــت شـــده اســــت. مشابه  ــود مــ خـ
اتفاق در اصفهان، شیراز، یزد، کرمان  این 
بخش  یعنی  مــی افــتــد.  دارد  هــم  تبریز  و 
ایـــن عرصه  بــه  ورود  حـــال  در  خــصــوصــی 
است بنابراین وزارت میراث باید چراغ این 
موضوع را در سایر استان ها هم روشن کند. 

دستچین

تعارض منافع در مدیریت دانشگاه های علوم پزشکی
علی اکبر بسطامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به 
فارس گفت: در نظام مدیریت دانشگاه های علوم پزشکی، 
شاهد تعارض منافع شدید هستیم. پزشکان متخصص 
نگاه صنفی  با  و  با مطب های شلوغ بخش خصوصی 
توان برخورد با مشکالت را ندارند. پزشکان طرحی در 
درمانگاه ها حضور ندارند و مردم مجبورند مسافت های 

۷0-60 کیلومتری تا مرکز استان را طی کنند. 

مدرسه

داوطلبان کرونایی به محلی امن می روند

کنکوری های مبتال به کرونا 
فرم خوداظهاری پر کنند

کنکور  داوطلبان  اظــهــاری  خــود  سامانه 
مبتال بــه کــرونــا فــعــال شــد و داوطــلــبــان 
ــرای  ب تــیــر  اول  سه شنبه  ــا  ت مــی تــوانــنــد 
تعیین محل امتحان فرم خوداظهاری را 

تکمیل کنند.
ــرای  ــن ســامــانــه بـ ــ ــه گـــــزارش مـــهـــر، ای بـ
داوطلبانی است که دچار کرونا شده اند 
بیمارستان  در  ــه  ک بــیــمــارانــی  از  )اعــــم 
هستند(؛  قرنطینه  منزل  در  یا  بستری 
فرم  می توانند  داوطــلــبــان  از  دسته  ایــن 
و گواهی  کــرده  را تکمیل  اظــهــاری  خــود 
داشتن بیماری کرونا )تأییدیه بیمارستان 
یــا نــتــیــجــه  آزمـــایـــش مــبــنــی بــر مثبت 
کنند. بــارگــذاری  را  کرونا(  به  ابتال  بــودن 
سازمان سنجش مکان آزمون آن ها را در 
نتیجه  و  کــرد  تعیین خواهد  امــن  محل 
را از طریق شماره تلفن همراه به اطالع 

ذی نفعان می رساند.
داوطلبان می توانند با روش های »شماره 
پرونده و شماره سریال«، »شماره پرونده 
کد  و  پرونده  »شماره  و  پیگیری«  کد  و 

ملی« وارد سامانه شوند.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

وام بازنشستگان به زودی 
نام نویسی می شود

مـــعـــاون فــرهــنــگــی اجــتــمــاعــی ســازمــان 
وام  نام نویسی  گفت:  اجتماعی  تأمین 
بازنشستگان زیرپوشش این سازمان به 

زودی آغاز می شود.
بــا  گـــفـــت وگـــو  در  دهـــدشـــتـــی  ــادل  ــ ــ عـ
ــزار و  ــاری ۲ هـ مــهــر افــــزود: در ســـال جـ
پرداخت  برای  اعتبار  تومان  600میلیارد 
اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  بــه  وام 

اختصاص پیدا کرده است.
که  اســت  در حالی  ایــن  داد:  ــه  ادامـ وی 
سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان و در 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۲00 نیز  ســال ۹8 
برای پرداخت وام به بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود.
این  بــه  پــاســخ  در  همچنین  دهــدشــتــی 
باالی  بازنشستگان  به  چــرا  که  پرسش 
افــزود:  نمی شود،  پرداخت  وام  سال   ۷0
بازنشستگان  بــه  وام  نــشــدن  پــرداخــت 
اما  است  بانک  ۷0 سال ، ضوابط  باالی 
امیدواریم بتوانیم پیش بینی هایی را برای 
ــراد  اف ــن  ای رفــع مشکل  و  وام  پــرداخــت 

انجام دهیم.

بهداشت و درمان

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید۱۹ :

احتمال خطر در تزریق 
واکسن ها صفر نیست

اپــیــدمــیــولــوژی  کــشــوری  کمیته  رئــیــس 
کووید1۹به ایرنا گفت: خطر هر مداخله 
واکــســن،  دارو،  طــریــق  از  بــیــولــوژیــکــی 
-با  کننده  تقویت  مـــواد  و  ویتامین ها 
ــد-  ــ ــود ایــنــکــه فــوایــد بــســیــاری دارن وجــ

هیچ گاه صفر نیست.
به  ابتال  احتمال  ــزود:  افـ ســوری  حمید 
در  نزند  واکسن  کسی  که  زمانی  کرونا 

جامعه ما حدود ۷0 درصد است. 
در واقع افراد در مواجهه ای که در طول 
شــانــس  ــد  درصــ  ۷0 ــدود  حــ دارنــــد  روز 
وخامت  شانس  و  ــد  دارن کرونا  به  ابتال 
بــیــمــاری هــم حـــدود ۲0 درصـــد اســت. 
ــورت تــزریــق  امـــا احــتــمــال ایــنــکــه در صـ
واکسن، عارضه ای برای فرد ایجاد شود 
در  دو  حــدود  ممکن  شکل  بدترین  در 

میلیون است.
که  نــفــری  میلیون  یــک  مــیــان  از  یعنی 
واکسن تزریق کنند دو نفر ممکن است 
به عوارض شدید مبتال شوند که دلیل 
آن هم این است که شاید این عده برای 

آن واکسن خاص آماده نباشند.

خانه و خانواده

معاون سازمان تأمین اجتماعی تشریح کرد

شرایط و نحوه استفاده از 
مرخصی زایمان ۹ ماهه

بــیــمــه شــدگــان  ــور  ــ ام کــل  اداره  مــعــاون 
ــاره  ــان تــأمــیــن اجــتــمــاعــی بـــا اشــ ســـازمـ
ــه تــصــویــب و اجـــرایـــی شـــدن افــزایــش  ب
مرخصی زایمان زنان بیمه شده از 6 به 
۹ ماه، درباره چگونگی بهره مندی از این 

مصوبه توضیح داد.
اگر  گفت:  ایسنا  بــه  بایندریان  محمد 
مادری بخواهد از این مرخصی استفاده 
بارداری دریافت کند الزم  ایام  و غرامت 
غیرحضوری  خدمات  سامانه  به  اســت 
کرده  مراجعه  اجتماعی  تأمین  سازمان 
و در بخش امور بیمه شدگان درخواست 
بارگذاری  را  مدارکش  زایــمــان،  مرخصی 

کند.
بایندریان در پاسخ به اینکه اگر مادری در 
حین استفاده از مرخصی 6 ماهه باشد 
و بخواهد تا ۹ ماه در مرخصی بماند باید 
چه اقداماتی انجام دهد و آیا الزم است 
فرایند  و  دریافت  پزشک  گواهی  دوبــاره 
به  نیازی  را طی کند، گفت: خیر،  قبلی 
دریافت دوباره گواهی پزشک و بارگذاری 
در سامانه خدمات غیرحضوری نیست.

حقوقی و قضایی

سامانه ای جدید از سازمان نظام پزشکی 

پزشکان قالبی را چگونه 
شناسایی کنیم؟

ــظــام پــزشــکــی ســـامـــانـــه ای را  ــازمـــان ن سـ
ــــدارک  ــزشــکــان ت  بــــرای احـــــراز هــویــت پ

دیده است.
روابط عمومی  اداره کل  بر اساس اعالم 
سازمان نظام پزشکی، متأسفانه به تازگی 
افراد  شده  مشاهده  متعددی  مــوارد  در 
سودجو با عنوان پزشک و داروساز و با 
جعل مدارک حرفه ای و پروانه طبابت به 
موارد  این  از  یکی  رفته اند؛  خواستگاری 
کــه گـــزارش شــده اســت آقــای جــوانــی با 
داروسازی  ادعای داشتن مدرک دکترای 
و داشتن پروانه تأسیس داروخانه اقدام 
از دختر مورد نظر خود  به خواستگاری 
نموده و حتی مبالغی را از این طریق از 

خانواده او دریافت کرده بود. 
ــردم خواسته  مـ عــمــوم  از  ــان  ایـــن ســازم
اینترنتی ســامــانــه  از  اســتــعــالم  ــدون  ــ ب
 https://membersearch.irimc.org/ 
و اطمینان از اینکه فرد مورد نظر عضوی 
از جامعه پزشکی است اقدام به وصلت 
و پرداخت هزینه یا واریز مبالغ مالی به 

حساب این اشخاص نکنند.

چرا برای واکسن برکت مجوز اورژانسی صادر شد؟
با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو  مــردانــی،  مسعود 
دنیا  در  که  واکسن هایی  تمامی  میزان گفت:  به  کرونا 
کرده اند.  دریافت  مجوز  اورژانسی  می شوند،  استفاده 
ممکن است در مواردی ساخت و دریافت مجوز دائمی 
کرونا  بـــرای  ــر  اگ و  طــول بکشد  واکــســن هشت ســال 
فوت  بسیاری  انسان های  می شد،  صرف  زمانی  چنین 

می کردند.

مؤسسات کنکور حق باالسری می گیرند
آمــوزش  کمیسیون  سخنگوی  فــالحــی،  حسین  احمد 
مجلس به برنا گفت: مؤسسات کنکوری با برگزاری انواع 
کالس ها به منبع درآمد کالن دست پیدا می کنند. چندی 
پیش از سوی معاون وزیر خبری مبنی بر اینکه برخی از 
افراد در مؤسسات کنکور حق باالسری می گیرند، منتشر 
شد. این روند کیفیت آموزش را در کشور کاهش داده 

است. 

فقط 10 درصد بناها 
و آثار تاریخی 

آسیب دیده در کشور 
مرمت و احیا می شوند
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بر اساس این تحقیق استخرها می توانند باز شوند

 آب استخرهای شنا 
در ۳۰ ثانیه ویروس کرونا را غیرفعال می  کند

ــعــه نــشــان  ــج یـــک مــطــال ــای ــت ن
شنا  استخرهای  آب  می دهد 
تنها در ۳0 ثانیه ویروس کرونا 

را از فعالیت می اندازد.
ــا از پــایــگــاه  ــرنـ ــه گــــــزارش ایـ بـ
ایــن   ،swimming اینترنتی 
محققان  تــوســط  کــه  مطالعه 
انجام  لندن«  سلطنتی  »کالج 
ــد خطر  ــی دهـ ــده نـــشـــان مـ شــ

انتقال ویروس کووید1۹ در آب استخرهای شنا بسیار کم است. 
همزمان با بازگشایی استخرهای سرپوشیده شنا در انگلیس به عنوان 
بخشی از نقشه راه دولت برای کاهش محدودیت های قرنطینه، نتایج 
قرار  تحسین  مــورد  خارق العاده«  »خبر  یک  عنوان  به  مطالعه  این 

گرفت.
در این مطالعه، محققان کالج سلطنتی انگلیس اثر آب استخرهای 
شنا را بر ویروس عامل ابتال به کووید1۹ به نام SARS-CoV-۲ بررسی 
کردند تا مقدار زمان و تماس مورد نیاز برای غیرفعال سازی ویروس را 

در سطح کلر و pH های مختلف آب مورد ارزیابی قرار دهند.
نتایج این تحقیق نشان داد 1.5 میلی گرم در لیتر کلر آزاد با pH بین 
۷ تا ۷.۷ در عرض ۳0 ثانیه، میزان آلودگی ویروس کرونا را بیش از هزار 
برابر کاهش می دهد. آزمایش های بیشتر در زمینه دامنه های مختلف 
کلر و pH آزاد تأیید کرد کلر موجود در آب استخر های شنا به همراه 

pH کمتر مؤثرتر است.
این یافته ها حاکی است خطر انتقال ویروس کرونا از آب استخر کم 
است و شاهدی است بر اینکه در صورت انجام اقدامات مناسب، 
استخرهای شنا می توانند محیطی ایمن و بی خطر در زمینه سرایت 

کرونا باشند.
یافته های این مطالعه به افراد آرامش خاطر می دهد که می توانند با 

خیال راحت برای شنا به استخر بروند.

فقط 10 درصد آثار تاریخی کشور مرمت می شوند!

تیشه غفلت بر ریشه میراث 
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فوتسال

 دوشنبه 31 خرداد 1400 10 ذی القعده 1442 21 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9557  

رکورد ملی پرتاب وزنه ایران باز هم شکسته شد  شاهین مهردالن در جریان جام کازانف قزاقستان رکورد ملی ماده پرتاب وزنه ایران را شکست. به گزارش ایسنا، شاهین مهردالن موفق شد با ثبت 
حد نصاب 20.27 متر ضمن کسب عنوان نخست این مسابقات رکورد ملی ایران در ماده پرتاب وزنه را هم ارتقا دهد. نکته حائز اهمیت در مورد این رکورد شکنی این است که مهردالن در کمتر از دو هفته موفق 

شد دو بار پیاپی حد نصاب ملی ایران در این ماده را ارتقا دهد. او در جریان برگزاری مسابقات بین المللی ترکیه موفق شده بود با ثبت حد نصاب  20.23متر رکورد ملی را در اختیار بگیرد.

 همگام با یورو 2020

 سینا حسینی  رقابت های لیگ برتر پس از وقفه ای 
28 روزه امروز  ساعت 19:15 با برگزاری دیدار استقالل – 
پدیده از بازی های معوقه در آزادی دوباره پیگیری خواهد 
و سید مهدی رحمتی  فرهاد مجیدی  شــد. مالقات 
در بازی برگشت دو تیم به خودی خود جذابیت های 
فوق العاده ای را خواهد داشــت، اما شرایط نا بسامان 
مدیریتی در استقالل حساسیت های حاکم بر این بازی 

را دو چندان کرده است.

آتش بیاری فرهاد»
ــازی هفته قــبــل فــرهــاد مــجــیــدی و  ــ ــش ب پــس از آتـ
مدیرعامل  و  مــدیــره  هیئت  علیه  وی  تند  مصاحبه 
باشگاه، آتش بس موقت میان طرفین برقرار شد به 
ایــن امید که مشکالت حل و فصل شــود، مجیدی 
 به جلسه هیئت مدیره رفت و با اعضا مذاکره کرد. 
پس از آن همه هواداران منتظر اتفاقات خوب بودند اما 
مصاحبه شنبه مجیدی باور مطلوب هواداران را خیلی 
زود نقش بر آب کرد. فرهاد این بار مستقیماً احمد 
مددی به عنوان مدیرعامل و مهدی علی نژاد معاون 

وزیر ورزش و جوانان را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد تا 
آن ها باشند استقالل روز خوش نخواهد دید.

 جنگ تمام عیار»
هـــواداران  شد  موجب  مجیدی  مشخص  کددهی 
استقالل حمله ای تمام عیار به مدیرعامل باشگاه 
باشند،  داشته  ورزش  وزارت  مدیریتی  مجموعه  و 
استقالل  بازیکنان  برخی  همراهی  با  اتفاقات  این 
از جمله فرشید اسماعیلی همراه شد تا اوضاع در 
آستانه این بازی مهم به کلی دگرگون شود، پس از 
این اتفاق نوبت به احمد مددی رسید تا به شکل 
بازیکنان  و  مجیدی  فنی،  کــادر  خجالت  از  کامل 
ناراضی در بیاید. مددی مدعی شد فرهاد مجیدی 
به دنبال فرافکنی است تا چنانچه ناکام شد برای 
مـــددی و حمله  تند  بــتــراشــد، لحن  خــود شــریــک 
او به مجیدی حکم بنزین روی آتش را  تمام عیار 
داشت. با این اتفاق بازیکنان ناراضی استقالل هم 
اردوگاه مخالفان مددی ملحق شدند تا جنگی  به 

تمام عیار در بگیرد.

اخراج مجیدی؟»
تابناک با انتشار بندی از مفاد قرارداد مجیدی و استقالل 
مدعی شد مددی به واسطه انتقادهای گسترده مجیدی 
قصد برکناری سرمربی استقالل را دارد؛ در توضیحات 
تکمیلی آمده گویا در قرارداد مجیدی ذکر شده چنانچه 
سرمربی تیم علیه کادر مدیریتی باشگاه انتقاد تندی 
داشته باشد که به واسطه آن مدیریت باشگاه زیر سؤال 
برود، باشگاه استقالل می تواند رأساً اقدام به برکناری وی 
کند، بدون اینکه مربی حق اعتراض و تقاضای پرداخت 

غرامت داشته باشد.
به شدت  باشگاه  بر  معادالت حاکم  فرایند  این  با 
بــرخــی مدعی  کــه  تــا حــدی  دچـــار پیچیدگی شــد 
شدند مددی این کار را انجام خواهد داد و عده ای 
هرگز  را  ریسکی  چنین  مــددی  کــردنــد  پیش بینی 

نخواهد پذیرفت.
هــواداران  از  انبوهی  برای  تکراری  این پرسش  حاال 
ــجــام تــنــش هــای  ــده کــه ســران اســتــقــالل مــطــرح شـ
و مسئوالن  و مدیرعامل  فنی  کادر  میان  مدیریتی 

وزارت ورزش تا کی ادامه خواهد داشت؟

محمد نوازی مربی پدیده در نشست خبری پیش از بازی با استقالل گفت: درست 
است که  استقالل ممکن است مشکالتی داشته باشد ولی با تیمی بازی داریم که هر 
لحظه می تواند برای ما خطرساز باشد و بازیکنان و مربیان 
خوبی دارد. امیدواریم آن چیزی که در تمرینات کار کردیم را 
در زمین مقابل استقالل پیاده کنیم. روی نقاط ضعف و قوت 
استقالل کار کردیم و ان شاءهللا بتوانیم با دست پر به مشهد 
برگردیم. برای هر دو تیم آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم 
با عملکرد خوب خودمان تا پایان فصل امتیازات خوبی جمع 
کنیم و به آن هدفی که داریم، برسیم. مربی پدیده مشهد در 
خصوص محروم و مصدوم تیمش مقابل استقالل عنوان کرد: هیچ محروم و مصدومی 

نداریم و بازیکنان ما همه سرحال و منتظر سوت آغاز بازی با استقالل هستند. 

باشگاه النصر عربستان همچنان پیگیر پرونده مربوط به شکایت از پرسپولیس 
در خصوص ادعای سود بردن سرخپوشان از بازیکن غیرمجاز است و این پرونده 

بار دیگر از سوی CAS مورد بررسی قرار گرفته است. به 
گزارش ورزش سه کنفدراسیون فوتبال آسیا در پاسخ به 
یکم  آگوست،  تاریخ 23  ورزش،  بین المللی  دادگــاه  نامه 
شهریور 1400 را برای جلسه رسیدگی به پرونده شکایت 
باشگاه النصر انتخاب کرد. CAS پیش از این در نامه هایی 
به طرفین دعوا، تاریخی را برای جلسه رسیدگی پیشنهاد 
و نظرخواهی کرده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز تاریخ 

اعالمی را مناسب ندانست و خواستار تشکیل جلسه در روز مذکور شد و باشگاه 
پرسپولیس نیز با تاریخ اعالمی از سوی AFC موافق است.

ادامه ماجرای پرسپولیس - النرص و فینال آسیا نوازی: یم خواهیم دست پر به مهشد برگردیم 

جواد رستم زاده: تیم فوتبال پرسپولیس 
کرد.  پوکر  هم  سوپرجام  قهرمانی  در 
ــروز و در آزادی موفق  مــردان یحیی دی
شدند یک بر صفر از سد تراکتورسازی، 
ــور کــنــنــد و  قــهــرمــان جـــام حــذفــی عــب
سوپرجام را باالی سر ببرند. این بازی که 
معموال باید در ابتدای هر فصل برگزار 
انتهای  در  تاریخی  اقــدامــی  در  شــود 
فصل بعد برگزار شد. در این بازی دو 
تیم در نیمه اول بــازی دلچسبی را به 
نمایش نگذاشتند. آن هم به دلیل نوع 
بازی تراکتور بود که سعی داشت راه های 
نفوذ میزبان را ببندد و به همین دلیل 
بازی فشرده ای را به نمایش می گذاشت. 
به  پرسپولیس  هــم  مــقــابــل  طـــرف  در 
از  لیگ  تعطیالت طوالنی مدت  دلیل 
هماهنگی الزم و شرایط آرمانی به دور 
بود. به همین دلیل دو تیم بدون هیچ 
گزندی به هم راهی رختکن شدند. اما 
در نیمه مربیان سرخ ها با نقشه  بهتری 
وارد زمین شدند و منسجم تر به سمت 
دروازه میهمان حرکت می کردند. ضمن 
اینکه به تراکتور اجازه می دادند که تا 
و  بیایند  جلو  لک  دروازه  نزدیکی های 

بازتر بازی کنند. اتفاقاً روی همین حربه 
و تیزهوشی عیسی آل کثیر موفق شدند 
اخــبــاری  دروازه  غافل گیری  یــک  روی 
را باز کنند. نتیجه یک بر صفر یعنی 
انتحاری  بــازی  ای جز  تبریزی ها چــاره 
و  نــدارنــد. خطیبی دســتــور حمله داد 
یحیی مهاجمان تازه نفسی چون مغانلو 
و عبدی را به زمین فرستاد تا در الک 
ــن حــال کمک  ــرو نـــرود. بــا ای دفــاعــی ف
تیکدری  نتیجه  حفظ  بـــرای  را  بـــزرگ 
کرد.  پرسپولیسی ها  به  تراکتور  مدافع 
او در حالی که تیمش در جست وجوی 
راه نفوذ برای جبران گل خورده بود به 
شکلی عجیبی آقایی را با مشت زد تا 

مستقیم اخراج شود.
تراکتور 10 نفره جنگنده تر بازی می کرد 
ــازی  ب اداره  در  ســعــی  پرسپولیس  و 
ــا غــافــل گــیــر نــشــود. در ایــن  داشـــت ت
رفته  بــاال  بــازی  البته خشونت  دقایق 
داور 6 دقیقه وقت  دلیل  به همین  و 
اضافه اعالم کرد تا سرخ ها برای باال 
به  و  کنند  جــام 96دقیقه صبر  بــردن 
خود  جــام  سوپر  قهرمانی  چهارمین 

دست پیدا کنند.

تیم ملی والیبال در هفته پایانی مرحله 
مقدماتی مسابقات لیگ ملت ها سه دیدار 
سخت مقابل تیم های قدرتمند فرانسه، 

لهستان و آرژانتین خواهد داشت.
ملی پوشان والیبال ایران که در پایان هفته 
چهارم با پنج پیروزی و 18 امتیاز در جایگاه 
یازدهم جدول رده بندی قرار گرفتند امروز از 
ساعت 15:30 مقابل تیم قدرتمند فرانسه 
صف آرایی خواهند کرد. فرانسه با هشت 
پیروزی و 26 امتیاز در مکان پنجم جدول 
رده بندی قرار دارد و برای صعود به جمع 
چهار تیم نهایی تمام تالش خود را به کار 

خواهد بست.
تیم ملی لهستان دومین حریف ایران در 
هفته پنجم، با 10 پیروزی و 30 امتیاز پس 
رده بندی  جــدول  دوم  مکان  در  برزیل  از 
قرار دارد. شاگردان »هنین« در لهستان 
همیشه با ملی پوشان ایران کُری داشته اند 
و این بازی با توجه به همگروهی دو تیم 
در مرحله مقدماتی المپیک از حساسیت 

باالیی برخوردار است.
و آخرین حریف ایــران در مسابقات تیم 
ملی آرژانتین است؛ آرژانتینی که شروع 
خوبی در مسابقات نداشت اما با گذشت 

ــای پایانی  زمــان و نزدیک شــدن به روزهـ
ــه نــمــایــش گــذاشــت.  عملکرد بــهــتــری ب
آرژانتین با 6 پیروزی و 1۷ امتیاز باالتر از 
ایــران در جایگاه هشتم جــدول رده بندی 

قرار دارد.
مسابقات  مقدماتی  مرحله  ــایــان  پ در 
برخالف ادوار گذشته فقط چهار تیم به 
مرحله نهایی صعود خواهند کرد تا برای 
کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت 

کنند .
مسابقات  جـــدول  در  تیم ها  رده بــنــدی 
والیبال ابتدا بر اساس تعداد برد محاسبه 
هر  مــی شــود.  لــحــاظ  امتیازها  سپس  و 
پیروزی 3 بر صفر و یا 3 بر یک، 3 امتیاز 
برای تیم برنده به دنبال دارد و در صورتی 
کــه تیمی بــا نتیجه 3 بــر 2 پــیــروز شود 
امتیاز  یک  و حریف  دریــافــت  امتیاز   2

بدست خواهد آورد.
تیم ملی کشورمان با آلکنو روندی سینوسی 
داشته و با توجه به اعالم قبلی این مربی 
روس در این دوره از بازی ها بیشتر دنبال 
البته  و  المپیک  ــرای  ب ترکیب  شناسایی 
در معرض آزمــون قرار دادن نسل جدید 

والیبال ایران است.

نخستین جام شاگردان یحیی در 1400 

پرسپولیس در سوپرجام هم پوکر کرد
لیگ ملت های والیبال - ایتالیا 

سه بازی سخت تیم ملی در هفته پایانی

آغاز رقابت های لیگ برتر با آتش بازی مجیدیآغاز رقابت های لیگ برتر با آتش بازی مجیدی
پدیده به استقالل توفان زده رسیدپدیده به استقالل توفان زده رسید  

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

بایدها و نبایدهای ورزش در دولت سیزدهم
در روزگــار گذر از دولت دوازدهــم به دولت سیزدهم آنچه بیش از همه 
پدیده  این  به جایگاه  راســخ  اعتقاد  نبود  اســت،  در مقوله ورزش عیان 
اجتماعی در پیشبرد اهداف عالی جامعه و سالمت مردم در دولت های 
این سال ها دیدیم نگاهی سطحی  واقــع آنچه در تمام  قبل اســت. در 
ــزاری به ورزش در سطح کالن تصمیم سازی ها و اجــرا بــوده است.  و اب
برنامه ریزی برای سال های پیش  حاال که دولت آقای رئیسی در حال 
رو است، شاید الزم باشد در بحث ورزش نگاهی نو در انداخته شود و 
ضمن شستن چشم ها، چشم اندازی جدید برای این مقوله اجتماعی 
فراگیر و جذاب ترسیم شود. برای شروع کافی است نگاهی به بودجه های 
در نظر گرفته شده برای ورزش در سال های پیش انداخته شود و آن را 
با بودجه در نظر گرفته شده در کشورهای همسایه مقایسه کرد. مثالً 
در ترکیه بودجه ورزش در سال 2016 چهار برابر وزارت فرهنگ و حتی 
وزارت اطالعات این کشور بود. در کشورهای حوزه خلیج فارس عالوه بر 
در نظر گرفتن بودجه های نجومی به ورزش به عنوان منابع اصلی توسعه 
بین المللی  جوامع  در  نفوذ  و  ارتباط  بــرای  خارجی  دیپلماسی  و  پایدار 
نگریسته می شود. اما در کشور ما با این حجم از استعداد و ظرفیت 
در بهترین حالت، کل بودجه ورزش در سال 1400، حدود یک هزارو500 
میلیارد تومان است که در مقایسه ارزی با دیگر کشورها بسیار جای 
تأمل دارد. از دیگر سوی در بحث مدیریت های کالن ورزشی در تمام این 
سال ها بیش از اینکه بر پایه مباحث علمی و روز دنیا برنامه ریزی ها و 
انتخابات و انتصابات انجام شود، در بر پاشنه نگاه های سیاسی و حزبی 
چرخیده و خیلی زمان ها بر پایه همین تفکرات جناحی از تخصص و 
تعهد چشم پوشی شده و مدیرانی در رأس امور ورزش قرار گرفته اند که 
فاقد تبحر و حتی آشنایی دقیق با امور ورزشی در سطح کالن بوده اند. 
این در حالی است که بسیاری از مدیران با تجربه ورزشی ما هم گاهی با 
قرار گرفتن در این اتمسفر سیاسی پیش از پیشبرد اهداف ورزشی کشور 
به منافع شخصی توجه بیشتری کرده و برای پست های بعدی و بهتر از 
جایگاه خود بیشتر استفاده سیاسی و اقتصادی کرده و اصل ورزش را به 

بوته فراموشی سپرده اند.
تأسف بار اینکه در این سال ها بارها شاهد آن بوده ایم که به دلیل نبود 
نگاه راهبردی و بلندمدت به ورزش همین مدیران در رأس فدراسیون ها 
و ادارات کل ورزش و حتی هیئت های ورزشی در شهرستان ها به جای 
افتادن  با  و  امتیازدهی  و  با هر البی  برای حفظ صندلی خود  خدمت، 
با به جای  از نگاه های بلندمدت مدیریتی،  در دام حاشیه ها و انحراف 

گذاشتن ویرانه ای، پست خود را به مدیر بعدی داده اند.
 همین نگاه های سطحی سبب شده با وجود تأکیدات رهبر معظم انقالب 
در مورد ورزش همگانی در این مقوله مهم وضعیت خوبی نداشته باشیم 
و با بی توجهی به ورزش شهروندی و ورزش بانوان حتی در مورد ورزش 
قهرمانی هم دچار ضعف های فاحشی باشیم. عدم برنامه ریزی دقیق 
استعدادها  در کشف  اختالل  همگانی سبب  ورزش  بعد  در  اصولی  و 
شده و با تمام سرمایه گذاری ها و شعارهایی که در این بخش داده شده، 
شاهد این هستیم یک سیستم و فرایند علمی برای شناسایی و تربیت 
استعدادها و حتی حفظ نخبه های ورزشی در بدنه وزارت ورزش وجود 
ندارد، و در اندک تالش ها نیز، بدون توجه به بحث های اصولی مرتبط با 
فیزیولوژی، روان شناسی و دیگر شاخص های مهم استعدادیابی ورزشی 
راه را به بی راهه رفته و موجب هدررفت زمان و سرمایه ها شده است. این 
بی راهه سبب شده تا با درگیری ورزش قهرمانی به مقوله سکه و کسب 
سکو و نتیجه گیری های مقطعی از اخالق که همانا هدف عالی ورزش 
و هویت سازی اجتماعی و غرور ملی است، دورتر شویم و نه در ورزش 

همگانی و نه در ورزش قهرمانی به سرمنزل مقصود نرسیم. 
 با تمام این تفاسیر آنچه در برهه کنونی باید مورد توجه آقای رئیس جمهور 
و وزیر آینده ورزش و جوانان باشد، گسترش نگاه حکمرانی و حمایتی 
به  المللی اســت.  بین  زیر دستی و جوامع ورزشــی  وزارت در نهادهای 
بیان دیگر امروز نیازمند نگاه مثبت و مجدانه رئیس جمهور به ورزش به 
عنوان یک پدیده مهم اجتماعی و اثرگذار بر سالمت و نشاط جامعه و 
همچنین بینش عمیق وزیر و معاونان وی نسبت به مسائل روز جامعه 
به قبل هستیم. در همین راستا درگیر شدن وزارت به  ورزش، نسبت 
بحث های حاشیه سازی چون استقالل و پرسپولیس و باشگاه ها، سبب 
شده کرسی های اثربخش جهانی زیادی را در ورزش از دست بدهیم و 
ضریب نفوذ ما در ورزش دنیا به کمترین حد خود برسد. همین هست 
که امروز شاهد جفاهای زیادی به قهرمانان ما در سطح جهانی و محروم 
شدن کشورمان از میزبانی های ساده بین المللی هستیم. وزارت ورزش در 
دور جدید فعالیت خود باید و حتماً در دنیای ورزش به دنبال قدرت سازی 
با کمک دیپلماسی ورزشی و ارتباط مؤثر با وزارت خارجه برای تعامل با 

نهادهای خارجی برای دفاع از حقوق ورزشی کشور باشد.
 در بحث قهرمانی هم دولت جدید باید نگاه صددرصدی به ورزش 
را  بودجه  از  ــادی  زی بخش  اینکه  بر  عــالوه  و  باشد  داشته  همگانی 
با  و  بــرده  خانواده ها  دل  به  را  ورزش  دهــد،  اختصاص  مقوله  این  به 
تا  ســازد  فراهم  را  بستری  رسانه ها،  از  گرفتن  کمک  و  فرهنگ سازی 
و شادابی  بر سالمتی  عالوه  تا  ورزش شود  درگیر  آحاد جامعه  تمام 
این  نمود.  شناسایی  طرح ها  همین  دل  از  را  قهرمانانی  بتوان  مردم 
البته عزم شخص رئیس جمهور را می طلبد تا با تشکیل شورای عالی 
پیشکسوتان،  نخبگان،  معاونان،  و حضور  ریاست خودش  به  ورزش 
استادان دانشگاه و حتی روزنامه نگاران با سابقه، شاهد تغییر کلی 
نگرش ها به ورزش و تصمیم گیری های علمی با پشتوانه فنی باشیم. 
در یک نگاه کلی رئیس جمهور جدید در فضای کنونی جهان باید به 
ورزش به عنوان قدرت نرم در توسعه سالمت و شادابی کشور و نفوذ 
بین المللی نگاه خاص داشته باشد تا بتواند با اتکا به نیرو و سرمایه 
و  بهتر  را  ورزش  زمینه  در  دولت  عالی  اهداف  یافته،  توسعه  انسانی 

سریع تر پیش ببرد.

شب شلوغ یورو
شب های  ترین  شلوغ  از  یکی  امشب 
یورو را شاهد خواهیم بود . از  ساعت 
 Cگــروه در  همزمان  طــور  بــه  و    20:30
اوکراین- اتریش در بخارست و  مقدونیه 
شمالی و هلند در آمستردام مقابل هم 
اوکراینی ها  بین  بازی  که  می گیرند  قرار 
و اتریشی ها با توجه به امتیاز برابر دو 
تیم در عدد 3 فوق العاده حساس است. 
دارد،  رو  پیش  در  را  مقدونیه  هلند، 
در حالی که با 6 امتیازی که االن دارد 
و  اتریش  صعودش قطعی اســت. پس 
اوکراین باید برای دومی در گروه و صعود 

تمام انرژی خود را وسط بیاورند.
اما از ساعت 23:30   فنالند- بلژیک 
با هم   B و روسیه- دانــمــارک در گــروه 
مــســابــقــه خــواهــنــد داشـــــت. در ایــن 
که جز  اســت  گونه ای  به  گــروه شرایط 
دیگر شانس صعود  تیم  دانمارک سه 
بازی های  باعث  عامل  همین  و  ــد  دارن
ــروه خــواهــد شــد.  انــتــحــاری در ایـــن گـ
شبی  در  آلــمــان  چــارچــوب  همین  در 
شکست   2 بر   4 را  پرتغال  استثنایی 
نتایج ضعیف  ادامــه  در  اسپانیا  و  داد 
مــقــابــل لهستان  یـــک  بـــر  یـــک  ــود  خــ
متوقف شد. فرانسه هم در شبی که در 
در  تماشاچی  حضور  رکــورد  بخارست 
دوران کرونا با 6۷ هزار نفر را شکست 

مقابل مجارستان یک بر یک کرد.

لوو: در مورد خودمان 
تردید نداشتیم

یواخیم لوو، سرمربی تیم ملی آلمان، از 
که  پرتغال  مقابل  شاگردانش  عملکرد 
با پیروزی 4 بر 2 مانشافت همراه بود، 
خودمان  مــورد  در  کرد.»هرگز  تمجید 
تـــردیـــد نــداشــتــیــم. مــی دانــســتــیــم که 
بعدی  بازی  کنیم.  کار  بهتر  می توانیم 
مجارستان  زیــرا  باشد؛  دشوارتر  شاید 
نفر   8-9 با  و  می کند  بــازی  تر  دفاعی 
دفاع می کند. ما باید قدم به قدم پیش 
اول  بــازی  دو  در  که  تیم هایی  بــرویــم. 
بی نقص کار می کنند، به ندرت قهرمان 

تورنمنت می شوند«.

 ستاره هلند چگونه 
به اسپانیا رفت؟

پس  و  یافت  پایان  انتظارها  سرانجام 
باشگاه  ــراوان  ــ فـ قـــوس هـــای  و  کــش  از 
هلندی  ستاره  جذب  از  خبر  بارسلونا 
داد. با ماندگار شدن رونالد کومان در 
ایــن تیم دی پــای حــاال بــه خــط حمله 
و  اضافه خواهد شد  بارسلونا  پرقدرت 
در کنار ستاره هایی نظیر سرخیو آگوئرو 
گرفت.  خواهد  قــرار  گریزمان  آنتوان  و 
دو  بازیکن  ایــن  ــرارداد  قـ اســت  گفتنی 
ساله خواهد بود و او پس از رقابت های 
خواهد  معارفه  رسمی  شکل  به  یــورو 

شد.

غول های اروپا 
به دنبال بازیکن ایتالیا

یــورو  رقــابــت هــای  در  لوکاتلی  مــانــوئــل 
در  درخشانی  نمایش  امــروز  تا   2020
ترکیب ایتالیا داشته و تبدیل به یکی 
از ستاره های غیرمنتظره این تورنمنت 
شده است. عجیب نیست که تیم های 
ــاال بــرای  ــی از هــمــیــن حـ ــایـ ــزرگ اروپـ ــ ب
ساسولو  ساله   23 بازیکن  ایــن  جــذب 
ــا نشریه  امـ بــاشــنــد،  نــقــشــه کــشــیــده 
از  یوونتوس  شد  مدعی  توتواسپورت 
رقبا  دیگر  به  نسبت  بیشتری  شانس 

برای خرید او برخوردار است.

حمایت دشان از بنزما 
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، 
از کریم بنزما حمایت کرد و گفت او در 
ادامه مسابقات موفق به گلزنی خواهد 
تردیدی  هیچ  کنم  نمی  فکر  شد.»من 
ما  باشد.  داشته  وجود  بنزما  مورد  در 
می دانیم که او مانند هر مهاجم دیگری 
توانایی کارهای خوبی را دارد. همان طور 
که در طول بازی های دوستانه توانسته 
بود این را نشان دهد. اما او از تجربه 
کافی برخوردار است و می تواند از این 

شرایط عبور کند«.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکترجوادغالمیان،  استادیار گروه  تربیت بدنی  دانشگاه فردوسی  مشهد

مرتضایی سرمربی فرش آرا باقی ماند
مجید مرتضایی که در دو سال گذشته هدایت تیم فوتسال فرش آرای 
مشهد را بر عهده داشت، قرارداد خود را به مدت یک سال دیگر تمدید 
کرد. به گــزارش سرویس ورزش فــرش آرا فصل گذشته توانست خود را 
به پلی آف قهرمانی لیگ برتر برساند و در پایان فصل به جایگاه چهارم 

جدول مسابقات دست یافت.
فصل جدید لیگ برتر فوتسال از روز ۷ مرداد آغاز می شود و روز 21 تیر 

هم قرعه کشی رقابت ها برگزار خواهد شد.
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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

 عملیات ترکیبی جدید مقاومت یمن با 18 فروند پهپاد و موشک بالستیک علیه سعودی

سعودی زیر تیغ انصاراهلل
 علوی  پس از آنکه چند روز پیش ائتالف 
متجاوز سعودی به مناطقی از یمن حمله 
هوایی کــرد، جنبش انصارهللا در پاسخی 
متقابل روز گذشته عملیات تهاجم هوایی 
ترکیبی علیه عربستان انجام داد. به گزارش 
گفت:  سعودی  ائتالف  سخنگوی   فـــارس، 
۱۷ فروند پهپاد انفجاری متعلق به نیروهای 
یمنی به اهدافی در سعودی حمله کردند 
عربستان  پدافندی  آنکه شبکه  از  پس  و 
فروند  یــک  شـــد،  آن  ــا  ب مقابله  مشغول 
موشک بالستیک هدفی را در اطراف شهر 
طائف سعودی با موفقیت هدف قرار داد. 
ائتالف عربستان در عین حال  سخنگوی 
را  یمن  پهپادهای  از  فروند  مدعی شد: 6 
پیش از برخورد رهگیری کرده اند. پیش از 
این، صبح شنبه نیز یگان پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن با یک فروند پهپاد 
قاصف کی۲، پایگاه هوایی ملک خالد در 
قرار  هــدف  موفقیت  با  را  خمیس مشیط 
دادنــد. از مهم ترین قابلیت های این پهپاد 
آن است که می تواند با حمل مقادیر زیادی 

باالی  متری   ۱0 ارتــفــاع  در  منفجره،  مــواد 
هدف منفجر شود و ترکش های زیــادی را 
می گویند  یمن  نظامی  منابع  کند.  پخش 
ناحیه انتشار ترکش ها، ۸0 متر طول و ۳0 

متر عرض دارد.
نیروهای مسلح  دیگر، سخنگوی  از سوی 
یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی 
آمریکایی بر فــراز استان مــأرب خبر داد و 
گفت ویدئوی این عملیات به زودی پخش 

این  نــوع  سریع  یحیی  مــی شــود. سرتیپ 
پهپاد جاسوسی آمریکایی را اسکن ایگل 
اعالم کرده که با موشک زمین به هوا ساقط 
شده است. وی در توییتر خود نوشت: این 
پهپاد در حال انجام اقدامات خصمانه در 
منطقه المشجح شهر صراوح استان مأرب 
بود. سریع تأکید کرد: نیروهای مسلح یمن 
از هیچ تالشی برای انجام مسئولیت  خود 
در حمایت از حریم هوایی یمن و مقابله با 

اقدامات خصمانه دریغ نخواهد کرد.
در همین حال، رئیس کمیته عالی انقالب 
فرماندهی  مــرکــز  فــرمــانــده  اظــهــارات  یمن 
منطقه  در  آمــریــکــا  تروریستی  نــیــروهــای 
ــأرب و  ــ مــوســوم بــه »ســنــتــکــام« دربـــــاره م
مــذاکــرات یمن را بــه سخره گــرفــت. ژنــرال 
ــدون اشــــاره به  ــ ــازگــی ب ــه ت کــنــت مــکــنــزی ب
کارشکنی های ائتالف سعودی مدعی شده 
بود دولت نجات ملی یمن خواهان نشستن 
بر سر میز مذاکره نیست و پیش از ورود 
به هر مذاکره می خواهد بر »مأرب« مسلط 
ــود. ایـــن اظــهــارت فــرمــانــده سنتکام با  شـ
واکنش محمد علی الحوثی روبه رو شد. وی 
در توییتر خود نوشت: اظهارات فرماندهی 
مرکزی آمریکا و مکنزی تأکید می کند آن ها 
از دنیای سیاست هستند و فقط  به دور 
اظهار نظر می کنند. من به تصمیم گیرندگان 
مکنزی  حــال  بــه  دلــشــان  می کنم  توصیه 
درباره  اطالعات سیاسی درستی  و  بسوزد 
اتفاقات منطقه و راه حل های ارائه شده در 

اختیار وی قرار دهند.

 رئیس دفتر سیاسی طالبان 
در یک بیانیه:

اشتغال و آموزش زنان را 
تسهیل می کنیم

گروه شبه نظامی طالبان 
اعـــالم  بـــا  گــذشــتــه  روز 
اینکه به مذاکرات صلح 
پایبند است، گفت این 
گروه یک نظام اسالمی 

واقعی در افغانستان می خواهد که مقرراتی را 
برای حقوق زنان مطابق با سنت های فرهنگی 
و قوانین دینی وضع کند. به گزارش ایسنا، مال 
عبدالغنی برادر )رئیس دفتر سیاسی طالبان( 
در بیانیه ای گفت: ما متوجه شده ایم جهان و 
افغان ها، درباره شکل نظامی که پس از خروج 
نیروهای خارجی تشکیل می شود، پرسش هایی 
دارند. این مسائل به نحوی بهتر حین مذاکرات 
در دوحه مورد رسیدگی قرار می گیرد. به گفته 
او، در نظام آینده افغانستان زنان و اقلیت ها 
و  دیپلمات ها  و  گرفته  قـــرار  حفاظت  تحت 
اعضای گروه های مردم نهاد می توانند در امنیت 
کار کنند. این عضو ارشد طالبان با اشــاره به 
اینکه اماکنی برای اشتغال و آموزش زنان فراهم 
می شود، افزود: ما این را به عنوان یک تعهد 
به عهده می گیریم که همه حقوق شهروندان 
کشورمان، چه زن و چه مرد را با توجه به قوانین 
دین با شکوه اسالم و سنت های اصیل جامعه 

افغانستان تأمین کنیم.

شهروندان ارمنستان دیروز برای برگزیدن س
ــــن کــشــور بـــه پــای  نــمــایــنــدگــان پــارلــمــان ای
صندوق های رأی رفتند. این دومین انتخابات 

زودهنگام در چهار سال گذشته است.
کابینه رژیم صهیونیستی دیروز نشستی را س

با ریاست نخست وزیر جدید برای بررسی از 
سرگیری جنگ علیه غزه برگزار کرد.
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موانع اتحاد دو کره
مــدت ۳5 سال  به  دوم  تا  اول  فاصله جنگ جهانی  در  کــره  شبه جزیره 
مستعمره ژاپنی ها بود. پس از تسلیم ژاپن و پیروزی متفقین، این سرزمین 
از مدار ۳۸ درجه میان شــوروی و ایــاالت متحده تقسیم شد و هر یک به 
ترتیب قیمومت بخش شمالی و جنوبی را بر عهده گرفتند. هرچند قرار بود 
انتخاباتی برای تشکیل دولت مرکزی انجام شود، اما این اتفاق دیگر نیفتاد 
و شوروی در نیمه شمالی به تأسیس دولت کمونیستی و ایاالت متحده نیز 
به تشکیل دولت غرب گرا در جنوب پرداخت. به دلیل وجود بیشتر صنایع 
سنگین و کارخانجات مختلف در نیمه شمالی، نگاه مردم به شمال مثبت 
بود و حتی در آن دوره، برخی به امید آینده بهتر به سمت کره شمالی کوچ 
می کردند! اما به خصوص از اوایل دهه 90 میالدی، توان اقتصادی کره شمالی 
رو به افول گذاشته و از جهات زیادی از جنوب بازمانده است. تاکنون راه 
حل های مختلفی برای اتحاد دوباره دو کره مورد بحث قرار گرفته، اما موانع 
متعدد داخلی و خارجی مانع تحقق آن بوده است. یکی از موانع بزرگ، تعیین 
نوع نظام کره متحد و همچنین رضایت خاندان کیم به تقسیم قدرت است. 
راه حل هایی از قبیل »یک کشور، دو نظام« همانند هنگ کنگ و چین هم هنوز 
مورد قبول واقع نشده است. از منظر اقتصادی، تولید خالص ملی کره شمالی 
حدود یک درصد همسایه جنوبی است. به عالوه، از نظر صنعتی و فناوری 
قابل مقایسه نیستند. ترکیب اقتصاد دهم دنیا با یک اقتصاد عقب افتاده، 
بار بسیار سنگینی را برای کره جنوبی ایجاد می کند. بنابراین کارشناسان 
پیشنهاد می کنند این الحاق، قدم به قدم و طی سالیان متمادی صورت پذیرد. 
از دیدگاه اجتماعی نیز فاصله قابل توجهی میان جوامع دو کشور وجود دارد. 
گفته شده برخی از پناهجویانی که به کره جنوبی فرار کرده اند، به علت ناتوانی 
در تطابق خود با محیط اجتماعی و تفاوت های دو جامعه، به کره شمالی 
بازگشته اند. از بعد نظامی اما کره شمالی نسبت به همسایه خود حرف های 
بیشتری برای گفتن دارد. آن ها عالوه بر ارتش یک میلیون نفری و صنایع 
نظامی متعدد و کارآمد، تعداد زیادی بمب اتم و نیز دانشمندان نظامی در 
اختیار دارند. هنوز مشخص نیست در صورت اتحاد دو کره، چه بر سر بخش 
نظامی شمالی خواهد آمد. از دید ژئوپلتیک نیز ساختار امنیتی شرق آسیا به 
دو بخش کلی تحت حمایت آمریکا و تحت حمایت روسیه و چین تقسیم 
می شود و در حال حاضر، حدود 40 هزار نظامی آمریکایی در ژاپن و کره جنوبی 
به سر می برند. هرگونه اتحاد یا توافق صلح دائم، دالیل حضور نظامی ایاالت 
متحده در منطقه ای که چین بر آن چشم دارد را از بین می برد. از سوی دیگر، 
در صورت اتحاد دو کره، چین هم ممکن است متحد نظامی قدرتمندی که 
گهگاه به عنوان اهرم فشار در صحنه بین المللی از آن بهره می برد را از دست 
بدهد. پس طبیعی به نظر می رسد حتی برخی سنگ اندازی ها در این زمینه، 

از طرف قدرت های خارجی باشد.

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

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                                14- 37685011 )051(

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

چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس:
  علی یعقوبی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

   دوشنبه 31 خرداد 1400 10 ذی القعده 1442 21 ژوئن 2021  سال سی و چهارم  شماره 9557 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مهدی سالمی، کارشناس مسائل شرق آسیا

عکس نوشت

نمایشگاهی از عکس کودکان غزه که در جنگ اخیر رژیم 
صهیونیستی به شهادت رسیده اند، بر یک خانه  ویران شده 
برگزار شد. به گزارش فارس، انجمن فلسطینی »لو بطلنا نحلم« 
در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، این نمایشگاه را 

برگزار کرد.
در این نمایشگاه که بر ویرانه های منزل خانواده »السقا« برگزار 
شد، تصاویری از جنایت های رژیم صهیونیستی، عروسک های 
کودکان و مجسمه های کاغذی جنگنده های رژیم صهیونیستی 
و کلید کاغذی به عنوان نماد بازگشت آوارگــان فلسطینی به 

خانه هایشان، به نمایش گذاشته شد.
فلسطین  اسامی شهرهای  که  کاغذی  تابلوهای   همچنین 
همانند یافا، حیفا و عکا بر آن ها نوشته شده، روی ویرانه های 

این خانه قرار داده شده بود.
رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه غزه ۲۹۰ نفر از جمله 
۶۹ کودک، ۴۰ زن و ۱۷ سالخورده را به شهادت رسانده و بیش 
از 8هزار و ۹۰۰ نفر را زخمی کرد. باوجود این آنتونیو گوترش در 
نخستین روز کاری در دور جدید مسئولیتش، اسرائیل را از 

لیست متجاوزان به حقوق کودکان حذف کرد.

نمایشگاهعکسکودکانشهیدفلسطینیدرخانیونس
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دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
 برون س��پاری خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مش��هد به شماره )2000091579000017( را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
ش��رکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در س��امانه تاریخ 1400/03/30 می  باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ1400/04/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10مورخ 1400/04/19

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:10مورخ 1400/04/19
اطالع��ات تماس دس��تگاه مناقص��ه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و 
ارائه پاکتهای الف:  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی) تلفن 

 )051-38802265
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934 -021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ 
پروفای��ل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود اس��ت.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه اس��ت.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای 
برون سپاری خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد-نوبت اول

جلس�ه مجمع عمومی عادی 
س�الیانه نوب�ت اول ش�رکت 
پرس�نل  مس�کن  تعاون�ی 
هوانیروز خراسان )در حال 
تصفیه( در س�اعت 9/30 روز دوش�نبه مورخ 1400/4/13 در محل پایگاه هوانیروز مشهد مقدس برگزار 
می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه 

حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس�ه مقدور نمی باش�د می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنام�ه کتب�ی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س�ه 
رأی و هر ش�خص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود. اعض�ای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل 
مورد نظر خود باید از س�اعت 9 تا 12 از س�ه ش�نبه تاریخ  1400/4/1 تا یکش�نبه تاریخ 1400/4/12 در 
روزهای اداری  به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه: 1- تصویب صورتهای مالی سال های 95 الی 99 پس از استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر

2-  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال  1400                3- تمدید مدت تصفیه شرکت تعاونی
4- انتخ�اب هیئت تصفیه و ناظرین جدید 5- تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص زمین س�اغروان 

بابت اخذ قرارداد با وکیل یا مصالحه در خصوص اعضاء فاز 3
6- تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص زمین 1/7 هکتار شاندیز بابت اخذ قرارداد با وکیل و تأمین 

هزینه توسط اعضاء شاندیز  7- اصالح نقشه زمین فاز 1 و 2 شاندیزو جانمایی قطعات خارج از سند 
8- تعیین تکلیف در خصوص زمین فاز 1 و 2 شاندیزبرای بستن قرارداد با کار گروه جهت تغییر کاربری 
9-مج�وز ف�روش قطعات در اختیار تعاونی )بع�د از جانمایی قطعات خارج از س�ند (جهت تامین هزینه 

های زمین شاندیز
امام خمینی 85 پالک 76 تلفن 051-38547327
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 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز خراسان )در حال تصفیه(  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز خراسان )در حال تصفیه(

 تاریخ انتشار: 1400/03/31

موض�وع مناقص�ه: انج�ام عملی�ات تجهیز، تعمی�ر و بهس�ازی آکهی نما 
)بیلبورد(های تبلیغاتی و فرهنگی سطح شهر

مبلغ برآورد اولیه: هفده میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون و سیصد 
و ش�صت و چهار ه�زار و نهص�د و چه�ل )17.962.364.940( ریال بر 

مبنای فهرست بهای ابنیه و ساختمان و تاسیسات برقی سال 1400
جهت ش�رکت در مناقصه و کس�ب اطالعات بیشتر به س�ایت ارجاع کار 
شهرداری مش�هد به آدرس http://ets.mashhad.ir مراجعه و همچنین 

جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir درج می گردد.
معاونت خدمات  شهری شهرداری مشهد- سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی
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موض�وع مناقص�ه: انجام ام�ور خدمات پش�تیبانی )پذیرائ�ی و نظافتی( 
س�اختمانهای س�تادی و تواب�ع س�ازمان س�اماندهی مش�اغل ش�هری و                    

فراورده های کشاورزی 
مبل�غ برآورد اولی�ه: چهارده میلیارد و یکصد و ش�صت و پن�ج میلیون و 

ششصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و سه )14.165.678.503( ریال
جه�ت ش�رکت در مناقصه و کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت ارجاع کار 
ش�هرداری مش�هد به آدرس http://ets.mashhad.ir مراجعه و همچنین 

جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir درج میگردد.
معاونت خدمات  شهری شهرداری مشهد- سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی
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س�ازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد تهیه و 
تحویل 3000 متر کابل ش�یلدار canare  مدل  L-  2T2S  را از 

طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 
1399/04/03 ضمن مراجعه به س�ایت اینترنتی اس�تعالم ها و 
  http:// sem.aqr-harimeharm.org   مناقصات به آدرس
) تلفن 31305243- 051 ( نس�بت به دریافت اس�ناد مناقصه 

اقدام نمایند.
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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آگهی مناقصه 

شهرداری بجنورد درنظردارد مناقصه بازسازی اتوبوسهای درون شهری 
)6 دستگاه ( به شماره فراخوان 2000005297000001

ب�ا ب�رآورد اولیه 000 / 500 / 818 / 9 ریال و تضمین ش�رکت در مناقصه 
000 / 000 / 491 ری�ال را از طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت برگزار 

نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران 
و بازگش�ایی پاکته�ا از طریق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد ( به 
آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران درصورت 
ع�دم عضویت قبل�ی، مراحل ثبت نام درس�ایت مذکور  و دریاف�ت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
-  تاریخ انتشار مناقصه درسامانه 25 / 3 / 1400 می باشد

-  مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه : ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 2 / 4/ 1400 
-  مهلت زمان ارائه پیشنهادات ساعت 14 روز شنبه 12 / 4/ 1400

-  زمان بازگشایی پاکتها ساعت 17 روز یک شنبه تاریخ 13 / 4/ 1400 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 
مناقص�ه و ارائ�ه پاکتهای آدرس بجنورد – بلوار دولت – ش�هرداری بجنورد و تلفن : 
14 – 32222110 – 058 اطالعات تماس س�امانه س�تاد جه�ت انجام مراحل عضویت 

درسامانه با مرکز تماس 41914 – 021 تماس حاصل فرمایند.
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آگهی موضوع مناقصه بازسازی اتوبوسهای درون شهری-نوبت دوم

شهرداری بجنورد
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