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آگهی تجديد  مزايده
           شماره  16-37-1400 )نوبت اول(

اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد
شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمانکاران واجد ش�رایط جهت ش�رکت در مزایده می بایس�ت  در  س�امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)س�تاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.الزم 
به ذکراس�ت کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت 

مزبورانجام می گردد. 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره سالن شهدای راه آهن مشهد .
 3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30  روز پنجشنبه  مورخ : 1400/07/29 .             
4- ش�ایان ذکراس�ت دریافت اس�ناد و ارائه پاس�خ اس�تعالم ارزیابی صرفا"میبایس�ت 
ازطریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت پذیرد و شرکت کنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس�ناد می باش�ند که قبال در سامانه مذکور 

ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- قیم�ت اس�ناد مزای�ده و نح�وه واری�ز وج�ه : مبل�غ 1.000.000 ) ی�ک میلیون ( 
ری�ال ب�ه ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747 ب�ا  شناس�ه واری�ز: 
راه آه�ن  ضمن�ا  تمرک�ز درآم�د  بن�ام   294064060280500885132319906000

واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  
6- مزایده از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع 

رسانی می گردد .  
7-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده 
درپ�اکات"ب" و"ج"  را هم�راه با پاکت "الف" تا س�اعت 15:30  روز یکش�نبه مورخ : 
   www.setadiran.ir1400/08/09- درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
بارگذاری  نمایند . در غیر اینصورت از فرآیند مزایده حذف خواهد گردید و هیچگونه 
ادعایی از س�وی ش�رکت کننده در مزایده در اینخصوص قابل استماع نخواهد بود .

 

8- کلی�ه ش�رکت کنندگان در مزای�ده مکلف و متعهد ب�ه ارائه فیزیک�ی پاکت ))الف(( 
ت�ا س�اعت 15:30  روز یکش�نبه  م�ورخ : 1400/08/09 - به آدرس ذیل می باش�ند .  
9-  مح�ل  ارائ�ه  پاکت ))الف(( بصورت  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت 

توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
10- متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده بایستی دارای یکی از شرایط 
ذیل  بوده  و مجوز الزم را  در پاکت ))ب(( به همراه اسناد مرتبط درسامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir بارگ�ذاری نمایند. در غیر اینصورت 
از فرآیند مزایده حذف خواهد گردید و هیچگونه ادعایی از س�وی شرکت کننده در 

مزایده در اینخصوص قابل استماع نخواهد بود.
1-10(  فارغ التحصیالن رشته های ورزشی ) همه گرایش ها و همه مقاطع  ( 

2-10( دارندگان مجوز ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون اجاره ، تاسیس باشگاه ورزشی 
و ورزشگاهها توسط مردم 

3-10( مربی�ان و داوران ورزش�ی دارای مدرک از فدراس�یون های ورزش�ی در هر 
درجه ای 

4-10( قهرمانان ورزشی در هر سطحی 
11- زمان بازگش�ائی پاکات مزایده : س�اعت 12  روز  دوشنبه  مورخ : 1400/08/10 .

مبل�غ    : کار  ارج�اع  فرآین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن  درص�د  ی�ا  مبل�غ  و  ن�وع   -12
61.875.000 ) ش�صت و ی�ک   میلی�ون و هش�تصد و هفت�اد و پن�ج ه�زار ( ری�ال  
مطاب�ق ب�ا تضامی�ن معتب�ر من�درج در آیی�ن نام�ه تضمین معام�الت دولت�ی موضوع 
مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 50659 ه�� م�ورخ 94/09/22 هی�ات محت�رم وزی�ران 
و اصالحی�ه آن ب�ا ش�ماره  5211/ت 57592 ه�� م�ورخ 1400/01/22  ، در ص�ورت 
واری�ز نق�د ش�ماره حس�اب IR290100004001064006372624  ب�ا شناس�ه واری�ز " 

984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد .
 تذکر: به درخواس�ت مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است 

به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
13- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

14- حق الزحمه  کارش�ناس رس�می دادگستری به مبلغ  4.000.000 ) چهار   میلیون ( 
ریال به عهده برنده مزایده است 

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

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان

آگهی مزايده عمومی
  موسسه فرهنگی قدس در نظر دارد : 

به  ارائه پیشنهاد قیمت  از متقاضیان دعوت می شود جهت  لذا  به فروش رساند  از طریق برگزاری مزایده  ضایعات چاپی خود را 
صورت کتبی و ارائه چک تضمینی یا فیش بانکی معادل 200میلیون ریال به حساب بانک ملت شماره 5858493902 به نام موسسه 
فرهنگی قدس  و بازدید از نمونه اقالم ضایعاتی حداکثرتا5 روز پس از درج آگهی در ساعات اداری به دبیرخانه روزنامه قدس 
واقع در مشهد – بلوار سجاد – نبش سجاد یک –موسسه فرهنگی قدس مراجعه و پاکت پیشنهادی خود را تحویل دهند جهت 

کسب اطالعات بیشتر با تلفن 37685011 تماس حاصل فرمائید .
 به پیشنهاداتی که پس از تاریخ مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.                   

برنده مزایده باید حداکثر ظرف 72ساعت نسبت به تسویه حساب کامل  وانتقال اقالم ضایعاتی اقدام نماید.
ضمنًا هزینه درج آگهی و9درصد مالیات برارزش افزوده بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

موسسه فرهنگی قدس در قبول یا رد برنده مزایده مختار میباشد.
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موسسه  فرهنگی قدس

وزننوع ضایعاتردیفوزننوع ضایعاتردیف

2تنکارتن64تنپوشال )خمیری(1

2تنسررول وته رول45تنروزنامه باطله2
20عددبشکه مرکب46تنزینک باطله3
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/07/25الی سه شنبه مورخ1400/07/27 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

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

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب  
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و60230.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 1145/211
الباقی 18 ماهه

2814
سیدی - انتهای 

 60درصد نقد و120150.000.000تجارت محلهخیابان ثامن
الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و136300.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی39,862
الباقی 18 ماهه

نقد60.37130,000,000تجاریشهر رضویه416107

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی51792

نقد280.95160,000,000مسکونیبلوار مصلی6113

نقد14020,000,000مسکونیشهر رضویه7253

8111
سیدی- انتهای 

نقد230.91110,000,000مسکونیخیابان ثامن

9444
سیدی – 

نقد297.5100,000,000مسکونیخیابان قائم

1079
منزل آباد – 

نقد30070,000,000مسکونیمجاور بلوار الهیه

فرامرز عباسی1112,3188/2
آپارتمان – 

طبقه سوم  
جنوبی

نقد157.59185.000.000

»طاللعتریسی«درگفتوگوباقدسازدالیلتغییرنگاهجهانعرببهتهرانوتوافقهستهایمیگوید
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رواق



   شرح نهج البالغه 
سوسیالیستی 
است؟
احمد توکلی نماینده 
مردم تهران در مجلس 
نهم به بهانه اظهارات 
اخیر رئیس دولت 
اصالحات مبنی بر اینکه 
»انقالب اسالمی در 
فضای چپ زده به وجود 
آمده«، گفت: »آقای 
خاتمی زمانی به آقای 
رحیم پور ازغدی گفته 
بود: »چرا نهج البالغه 
را شرح می دهید و 
این حرف های چپی 
و سوسیالیستی را 
می زنید. اگر اندیشه ای، 
کاری برای بشریت 
کرده باشد همین لیبرال 
دموکراسی غرب کرده 
است«. احمد توکلی 
افزود: شیفتگی نسبت 
به غرب در رفتار و 
کردارشان دیده می شود 
و همین موضوع موجب 
طرح این دیدگاه هاست.

یادداشت

انتصابات جدید

جــواد فراهانی    پــس از 
خــروج آمریکا از افغانستان و 
تأکید گروه های مختلف عراق 
ــر ضــــرورت خـــروج نــیــروهــای  ب
ــن کـــشـــور و  ــ ــی از ای ــکــای ــری آم
همچنین احتمال خروج آن ها از 
سوریه، تغییر رویکرد سیاسی و راهبردی واشنگتن 
در قبال منطقه و تضعیف قدرت آمریکا در جهان 
و در نتیجه ظهور قــدرت هــای جدید بین المللی 
و منطقه ای، کشورهای عربی که متحدان مهم 
آمریکا در منطقه اند، متوجه شدند که دیگر زمان 
دلخوشی به حمایت های آمریکا پایان یافته و باید 
تا دیر نشده بــرای دوران تنهایی خود در منطقه 
و تعامل با جمهوری اسالمی ایــران به عنوان یک 
قدرت مهم چاره ای بیندیشند؛ به همین خاطر این 
کشورها که در گذشته مخالف توافق هسته ای ایران 
بودند و هنگام خروج آمریکا از آن خوشحال شدند، 
اکنون موضع خود را تغییر داده و از احیای این توافق 
استقبال کرده و خود نیز برای حل مشکالتشان با 

ایران، وارد گفت وگو شده اند.
رئیس مرکز مطالعات سیاسی در لبنان در مصاحبه 
با خبرنگار قدس دربــاره دیدگاه کشورهای عربی 
نسبت به احیای توافق هسته ای ایـــران، گفت: 
می دانیم که در گذشته کشورهای عربی به ویژه 
عربستان سعودی مخالف توافق هسته ای ایران 
و 1+5 بودند. عربستان سعودی نگران بود که این 
توافق به اعتراف بین المللی به نفوذ و نقش ایران 
در منطقه منجر شود، حضور آمریکا در آن کاهش 
یابد و در نتیجه نقش متحدان ایران تقویت شود؛ 
از این رو عربستان، بحرین و امارات برای مقابله با 
ایران به فکر ائتالف با رژیم صهیونیستی افتادند. 
همچنین هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور 
سابق آمریکا از برجام خــارج شــد، ایــن کشورها 
احساس کردند شرایط بهتر شده و به زودی از نفوذ 

ایران کاسته می شود و ایران ضعیف خواهد شد؛ 
اما آنچه اتفاق افتاد این گونه نبود و باوجود فشاری 

که ترامپ تحمیل کرد، از نفوذ ایران کاسته نشد.
دکتر »طـــالل عتریسی« افـــزود: پــس از ترامپ 
جوبایدن برسرکار آمد و گفت می خواهد به توافق 
هسته ای برگردد و آن را احیا کند. نکته اساسی 
دربــاره دیدگاه کشورهای عربی مانند عربستان، 
امارات و بحرین به احیای توافق هسته ای این است 
که ایران سیاست های خود را تغییر نداده و همچنان 
در موضع قدرت  قرار دارد، در مقابل آمریکا به ویژه 
پس از شکست در افغانستان در حال خروج کامل 
از منطقه است؛ بنابراین آن کشورها متقاعد شدند 
توافق هسته ای بهترین راه بــرای ایجاد ثبات در 
منطقه است و موجب بازشدن درهای گفت وگو 
به جای درگیری و نزاع می شود. براین اساس و زودتر 
از همه امــارات متوجه این موضوع شد که روابط 

خود را با ایران قطع نکند، همان گونه که عربستان 
نیز وارد گفت وگو با ایران شد.

ــاره دالیــل تغییر دیدگاه کشورهای عربی  وی درب
نسبت به احیای توافق هسته ای گفت: این تغییر 
در وهله نخست نتیجه شکست سیاست های 
آمریکا در مهار و تضعیف ایران در منطقه، سپس 
خروج آن از افغانستان، تصیم برای خروج از عراق و 
احتمال ترک سوریه بوده است. بنابراین متحدان 
آمریکا در منطقه دیگر اعتماد و اطمینان ندارند 
که واشنگتن به حمایت های خود از آن ها ادامه 
دهد، همان طور که در افغانستان دولت این کشور 
را تنها گــذاشــت. از ایــن رو ایــن کشورهای عربی 
و بــه ویــژه عربستان بــه انــحــای مختلف درصــدد 
جبران این خأل برآمده اند و این موضوع یکی از 
مهم ترین دالیل اقــدام سعودی ها در مذاکرات با 
ایران است. عربستان اکنون می خواهد از طریق 

ایــن گفت وگوها، ایـــران به حل مشکالت آن در 
یمن و دیگر پرونده ها کمک کند، به ویژه آنکه خود 
آمریکا هم خواهان گفت وگو با ایران است و ایران در 
موقعیتی قوی و مناسب قرار دارد، در مقابل ائتالف 
با اسرائیل هیچ چیزی را تغییر نداده و برعکس، 
خود به کمک نیاز دارد و می خواهد که آمریکا از آن 

حمایت و به ایران حمله کند. 
ــاره  رئیس مرکز مطالعات سیاسی در لبنان درب
آینده موقعیت و نقش ایران در منطقه با توجه به 
تحوالت مذکور تصریح کرد: درباره آینده ایران باید 
بگویم ایران پایه ثابت منطقه و یکی از امور ثابت 
در صحنه سیاسی منطقه است؛ چون سرنوشت 
همه کشورهای منطقه به ایران گره خورده و تحوالتی 
که امــروز در منطقه اعــم از سوریه، لبنان، یمن، 
فلسطین و عراق رخ می دهد همه این تحوالت به 
نوعی با ایــران و مواضع آن مرتبط است. مواضع 
ایران درباره فلسطین، مقابله با سلطه آمریکا و نیز 
روابط آن با روسیه و چین، تأکید می کند حضور، 
نقش و تأثیر ایران در منطقه به هیچ وجه قابل انکار 
و نادیده گرفتن نیست؛ بنابراین هر طرحی برای 
ــران محقق نخواهد شد،  منطقه بــدون حضور ای
خواه از طریق نزاع باشد خواه از طریق توافق با آن و 
آنچه امروز رقم می خورد، یک مرحله انتقالی است.
عتریسی در پــایــان گفت: بــا توجه بــه کاهش 
ــه ســمــت جــهــان  ــدرت آمــریــکــا و حـــرکـــت بـ ــ قـ
چندقطبی، هر تحول و اقدامی در تحکیم نفوذ 
قدرت های منطقه ای، ایران قطعاً جزو اصلی آن 
خواهد بود و تفاهم و توافق با آن امری ضروری 
اســـت. ایـــران مــی خــواهــد مشکالت منطقه و 
مشکل توافق هسته ای را حل کند، ولی به هیچ 
وجه امتیاز نخواهد داد و خــارج از برنامه های 
خــود مــذاکــره نخواهد کــرد؛ بنابراین هیچ کس 
نخواهد توانست بر ایران تحمیل کند که روند 

مذاکراتی خود را تغییر دهد.  
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چرخش عربی به سوی ایران

خبرخبر
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پاسخشمخانیبهگزافهگوییعلیاف ◾
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در واکنش به ادعاهای 
مضحک رئیس جمهور آذربایجان تأکید کرد: بی توجهی 
به اصول و الزامات همسایگی نشانه حسن نیت و تدبیر 
نیست. علی شمخانی در توییت خود افزود: اتهام زنی به 
کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه 
با مواد مخدر می شناسد، اثری جز بی اعتبارسازی کالم 
گوینده ندارد، مراقب دام های پرهزینه شیاطین باشید!

فیلمردصالحیتهاشمیمنتشرمیشود ◾
ــاره  سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درب
حواشی رد صالحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و اینکه 
آیا فیلم جلسه رد صالحیت را منتشر می کنند؟ گفت: 
»ان شاءلله در زمان مناسب منتشر می کنیم. این فرایندی 
دارد که طی می شود«. طحان نظیف در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه آیا الریجانی از پرونده چین کنار گذاشته شده، 

گفت: من هم در رسانه ها خواندم و تعجب کردم!

سفرهیئتسعودیبهتهران ◾
در حالی که وزیــر خارجه آل سعود می گوید چهار دور 
مــذاکــرات ریــاض و تهران دوستانه ولــی بــدون پیشرفت 
ملموسی بوده، شبکه آلمانی دویچه وله مدعی شده »یک 
هیئت سعودی برای بازدید از دفاتر دیپلماتیک قبلی خود 
به تهران رفته است. اگرچه این سفر به صورت رسمی اعالم 
نشده است.« فیصل بن فرحان پیشتر گفته بود ریاض 

در حال بررسی بازگشایی کنسولگری ایران در جده است.

ناکامیحملهدزداندریاییبهنفتکشایرانی ◾
بامداد دیــروز دزدان دریایی با پنج فروند قایق تندرو، 
ــاد و تجهیزات پیشرفته در خلیج عــدن به  نــفــرات زی
نفتکش ایرانی هجوم بردند و قصد ربایش این کشتی 
را داشتند که پس از تبادل آتش سنگین بین ناوگروه 
78 نیروی دریایی ارتش و دزدان دریایی متخاصم، آن ها 
فرار را برقرار ترجیح دادند. ناوشکن البرز از اواسط مرداد 

پرچم کشورمان را در آب های آزاد به اهتزاز درآورد.

پنج مقام ارشــد دولــت روحانی 
بــه دلیل ســوء مدیریت در بــازار 
ارز و حیف و میل بیت المال به 
حــبــس هــای ســنــگــیــن محکوم 
شدند؛ در ایــن بین نــام ولــی  هللا سیف رئیس 
اســبــق بــانــک مــرکــزی مــی درخــشــد؛ کسی که 
ــام او بــرای  ــود ن رئیس جمهور سابق مدعی ب
همیشه در تاریخ ایران جاودانه می ماند، اما امروز 
به دلیل برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور 
و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز 
به میزان حدود 16۰ میلیون دالر به تحمل 1۰سال 
حبس محکوم شده است! سید احمد عراقچی 
معاون سیف هم با همین اتهامات به  تحمل 
هشت سال حبس محکوم شده است. به گفته 
سخنگوی قوه قضائیه متهم ردیــف سوم این 
پرونده ساالر آقاخانی است؛ جوان بی تجربه ای 
که با حمایت تام و تمام سیف و عراقچی، ده ها 
میلیون دالر از ذخایر ارزی کشور را بدون هرگونه 

وثیقه ای در اختیار گرفت و به جای توزیع این 
دالرهــا در بــازار غیررسمی آن را به صرافی های 
محدود و مرتبط با خود داد و در نهایت این ارزها 
از کشور خارج و بازار هم ملتهب تر شد. آقاخانی، 
خود توسط میثم خدایی کارمند نهاد ریاست 
جمهوری وقــت معرفی شــده بــود و بــه همین 
دلیل رشــوه هنگفتی هم به خدایی پرداخته 
بود. به همین دلیل دیروز سخنگوی قوه قضائیه 
اعالم کرد میثم خدایی هم به پنج سال حبس 
محکوم شده اســت. سیدرسول سجاد مدیر 
وقت بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز 
دیگرمتهم این پرونده بوده که به تحمل هفت 
سال حبس محکوم شده است. بانک مرکزی 
دولت دوازدهم به جای اتخاذ تصمیمات علمی 
و فنی، به فاسدترین شیوه ممکن تصمیم به 
ــازار گرفت که البته ایــن ارزهــا از  ارزپــاشــی در ب
خارج کشور سر در آورد و در نهایت قیمت ارز در 

سال های 96 و 97 سر به فلک کشید.

حبس های سنگین برای پنج مقام ارشد دولت روحانی به دلیل سوء مدیریت و فساد در بازار ارز

گاندوی مستند!

قابگزارش 2

جلسهسرانقوا
بهمیزبانیرئیسمجلسشورایاسالمی

در  حاشيه

مجرم امروز 
دوسال پیش 
چه گفت؟

علی قلهکی فعال 
رسانه ای اصول گرا با 
اشاره به محکومیت 
سیف و عراقچی در 
دادگاه اخاللگران 
اقتصادی نوشت: حاال 
که بعد از مدت ها حکم 
ولی هللا سیف و احمد 
عراقچی آمد، بد نیست 
به مصاحبه سال 98 
عراقچی اشاره کنم. 
آنجایی که می گفت: 
»مداخله دربازار ارز 
به دستور روحانی 
بود«.  زدن شاخ و برگ 
ارزشمند است ولی دیر 
یا زود باید سراغِ ریشه 
رفت! باید معلوم شود 
18 میلیارد دالر و 6۰ تُن 
طال چگونه حیف
  و میل شده!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000404     چرا جلو ظلم بانک ها گرفته نمی شود. 
یک سال سود ودیعه مسکن را گرفت بعد مقرر شد 

پس از یک سال دریافت سود، وام را قسط بندی کند 
که نکرد االن هم دارد روزی۲۰ هزار تومان از مردم 

سود می گیرد. 

اینجانب جانباز۶۰درصد و رزمنده     9160000698
به مدت 14 ماه و 15 روز در اورژانس کرونای 

بیمارستان گنجویان دزفول کارمی کردم ولی گفتند 
چون حالت اشتغال جانبازان هستی نباید کار کنی.

9150000872    شرکت خودروسازی و سایر 

شرکت های مهم مثل فوالد و لوازم خانگی و هرنوع 
شرکت ضروری  برای کشور را اگر به سپاه یا بسیج  
ندهند مشکالت باقی خواهد ماند. اصاًل سپاه فقط 
برای دفاع نظامی نیست برای دفاع اقتصادی هم 

باید به جامعه کمک کند. این باید یک نوع قانون 

باشد تا جامعه از این مشکالت رهایی پیدا کند.
9150000278   کشتار شیعیان افغانستان ادامه 

حضور پاکستان در آذربایجان در کنار ترکیه و 
مجبور کردن ایران به واکنش و باز کردن پنج جبهه 

همزمان علیه ماست.

در حاشیه دستیابی کشورمان 
به موشک کروز دریایی برد بلند

خنثی سازی مانور دریایی دشمن
 حسین دلیریان، تحلیلگر مسائل دفاعی 
و نظامی     به علت توان باالی نظامی در حوزه 
زمینی و هوایی، در راهبرد تهاجمی و خصمانه 
دشمنان علیه جمهوری اســالمــی هــمــواره این 
مسئله نمود داشته که اگر بنا باشد در هر حمله ای 
به خاک ایران ضربه ای وارد شود، مبنای این اقدام 
دریاپایه و حــوزه دریــا خواهد بــود. بر این اساس 
آمریکا و شرکایش در هنگام اوج گرفتن تنش ها 
بارها تهدید کردند و این نکته را به زبــان آوردنــد 
که از قلمرو دریایی و از فاصله دوردســت قادرند 
با موشک کروز مناطقی از کشور ما را هدف قرار 
دهند. در سوی مقابل تهران بر اســاس دکترین 
ــوزه پــدافــنــد غیر  ــاعــی تــعــریــف شــده و در حــ دف
عامل هــمــواره تــالش داشته با شناسایی نقاط 
قوت احتمالی دشمن، برنامه ریزی الزم را انجام 
ــازد. تشکیل  دهــد و ایــن تهدیدات را خنثی سـ
یگان های قدرتمند از قایق های تندرو و مجهز به 
انواع موشک های کوتاه و میان برد با هدف مقابله 
با نــاوهــای هواپیمابر متخاصم در همین راستا 
قابل تعریف است.  از سوی دیگر اقدام سرلشکر 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه در جریان بازدید 
از جزایر خلیج فــارس در اعــالم ایــن نکته که در 
آینده نزدیک موشک کروز با برد 2هزار کیلومتر و با 
قابلیت هدف قرار دادن شناورهای متحرک نیز در 
این نیرو گسترش خواهد یافت، از اهمیت راهبردی 
فراوانی برخوردار است. پیش از این موشک کروز 
ضد کشتی »ابومهدی المهندس«، که توسط 
ُـــرد آن بـــاالی هــزار  وزارت دفـــاع ساخته شــده  و ب
کیلومتر بود، شعاع بازدارندگی خوبی برای کشور 

ایجاد کرده بود.
با وجود این، با اعالم فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی این مانور تهدید آمیز دشمنان در 
حوزه دریا به طور کلی زیر سؤال می رود و وضعیت 
ــران را در مقابل اهـــداف  ــ دفــاعــی و تهاجمی ای
متخاصم و توانمندی کشورمان بیش از پیش در 
حوزه پاسخ دهی به تهدیدات باال می برد. از منظر 
دیگر، این مسئله وقتی حائز اهمیت است که ما 
بدانیم توانمندی تولید موشک کروز با برد 2هزار 
کیلومتر تنها در اختیار کشورهای محدودی قرار 
دارد. برخی کشورها نیز این نوع قدرت دفاعی را وارد 
کرده اند و در این فناوری کامالً وابسته هستند، ولی 
جمهوری اسالمی بدون کمک گرفتن از دیگران، به 
صورت کامالً مستقل و با استفاده از دانش بومی 
و توان تخصصی داخلی به آن دست یافته است.

بــر اســـاس همین واقــعــیــات اســت کــه دستیابی 
نیروهای دفاعی کشورمان به موشک کروز دریایی 
برد بلند در روزهای اخیر در کانون توجه قرار گرفته و 
سروصدای زیادی به پا کرده است. آنچه در مجموع 
دربــاره این تحول می توان بیان کرد این است که 
تهران از ایــن به بعد اگــر بنا باشد به کشورهای 
متخاصم که بخواهند نگاه چپی به کشورمان 
بیندازند پاسخ دهد، می تواند در آینده نزدیک در 
حوزه دریایی پاسخ 2 هزار کیلومتری بدهد و این 
توانمندی باالی دفاعی و امنیت کشور را می رساند.

   در حکمی از ســوی پیمان جبلی، »علیرضا 
خدابخشی« به سمت معاون سیاسی صداوسیما 

منصوب شد.
   حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، در حکمی 
»محمد امين ميرزایی« را به عنوان مديرعامل 
خــبــرگــزاری برنا منصوب کــرد. میرزایی از افــراد 
خوش نام و باسابقه در رسانه است که پیش از این 

مدیرکل سیاسی خبرگزاری فارس بود.
   در جلسه شورای عالی بورس، »مجید عشقی« 
به عنوان رئیس جدید سازمان بــورس منصوب 
شد. وی متولد 1358 و دانش آموخته دانشگاه امام 
صادق )ع( است و قائم مقامی بورس کاال و مشاور 
ارشد مدیرعامل در بورس کاالی ایران را در کارنامه 

مدیریتی خود دارد.
ــا حــکــم دکـــتـــر ســعــیــد مــحــمــد، مــهــنــدس     بـ
»محمدرضا اسکندری« به سمت مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارونــد منصوب شد. رئیس 
سازمان امور عشایر کشور و وزیر جهادکشاورزی 

برخی از سوابق وی است.
ــدور حکمی، »علیرضا     محمد مخبر بــا صـ
رزم حسینی« وزیر سابق صنایع و معادن دولت 
روحانی را به عنوان مشاور خود در امور پروژه های 

انتقال آب از دریا منصوب کرد.
   احمد وحیدی وزیر کشور در حکمی محسن 
اسالمی را به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی 

وزارت کشور منصوب کرد. 

خبـر
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توافق ایران و پاکستان برای 
برگزاری رزمایش دریایی مشترک

ــاد، عــالوه بر  سرلشکر باقری اعــالم کــرد تهران و اســالم آب
افزایش همکاری های اطالعاتی، برای مقابله با تروریسم برای 
برگزاری رزمایش مشترک دریایی در آینده توافق کرده اند. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با ایرنا در پایان 
سفر چهارروزه اش به پاکستان تصریح کرد: در این سفر 
توافقات خوبی به عمل آمد از جمله اینکه ما در آینده چه در 
آب های پاکستان و چه در آب های جنوب جمهوری اسالمی 
ایران رزمایش های مشترک دریایی برگزار کنیم. وی همچنین 
از حضور ناوهای پاکستان در رزمایش مشترک ایران، روسیه 

و چین که از دو سال پیش آغاز شده است، خبر داد.

شکایت خضریان از ظریف 
به کمیسیون اصل ۹۰

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس در نامه ای 
به رئیس مجلس اعالم کرد به دلیل سوء مدیریت ها و تخلفات 
محمدجواد ظریف در جریان توافق برجام، به کمیسیون 
اصل 9۰ شکایت خواهد کــرد. در نامه خضریان به اعتراف 
 )suspend( اخیر ظریف درباره بی اطالعی از وجود واژه تعلیق
در برجام اشاره و بر اهمال دکتر ظریف در انجام مسئولیت 
مذاکرات تأکید شده است. خضریان در نامه خود از قالیباف 
خواسته شکایت از ظریف در کمیسیون اصل 9۰ و همچنین 
نامه به رئیس کمیسیون امنیت ملی بررسی شود و نتایج این 

شکایت و بررسی های بعدی در اختیار نمایندگان قرار گیرد. 

تهران و پکن مصمم به اجرای 
برنامه جامع ۲5ساله

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی تلفنی با همتای 
چینی خود ضمن تأکید ویژه بر ضرورت عملیاتی ساختن 
برنامه جامع همکاری 25ساله، از همراهی ارزشمند چین در 
تأمین واکسن مورد نیاز کشورمان قدردانی کرد. وانگ ای وزیر 
خارجه چین نیز بر موضع پکن مبنی بر ضرورت بازگشت 
کامل همه طرف ها به تعهدات برجامی تأکید کرد. این مقام 
چینی همچنین با اعالم آمادگی پکن برای عملیاتی کردن 
سند همکاری 25ساله، بر تعهد پکن به ادامه همکاری ها با 
تهران برای مهار کرونا و تأمین واکسن مورد نیاز به هر میزان 

و تا هر زمان که تهران درخواست داشته باشد، تأکید کرد.

دکتر طالل عتریســی: ایران می خواهد مشــکالت منطقه و مشکل توافق 
هســته ای را حل کند، ولی به هیچ وجــه امتیاز نخواهــد داد و خارج از 
برنامه های خود مذاکره نخواهد کرد؛ بنابراین هیچ کس نخواهد توانست 

بر ایران تحمیل کند که روند مذاکراتی خود را تغییر دهد. 
گزیدهگزیده



جزئیات افزایش 
حقوق سال آینده

آن طور که رئیس 
سازمان برنامه و 

بودجه اعالم کرد در 
سال آینده افزایش 

حقوق کارکنان 
پلکانی و احتمااًل از 

۱۰ تا باالی ۳۰ درصد 
خواهد بود. به گزارش 

ایسنا، میرکاظمی 
گفت: تالش بر این 

است که حداقل 
افزایش اعمال شود 

ولی حقوق های پایین 
ممکن است تا باالی 

۳۰ درصد نیز افزایش 
یابد اما کسانی که 

چندین بار افزایش 
حقوق داشته اند 

کمترین درصد رشد 
را خواهند داشت، 

بنابراین افزایش 
حقوق برای تمامی 

کارکنان یکسان 
نیست.

ــی از  ــکـ علی صــالــحــی  یـ
مشکالت جدی کشور در حوزه 
انـــرژی، مسئله خاموشی های 
بخش خانگی در فصول گرم 
ــه آســیــب هــای  ــت کـ ــال اســ ســ
جــبــران نــاپــذیــری را بــر اقتصاد 
کشور وارد کــرده اســت. این موضوع از دو عامل 
کمبود تولید برق و رشد مصرف بسیار باال در کشور 
حکایت دارد. مصرف برق کشور در ماه های اخیر 
رشد بی سابقه ای یافته است. هزینه بسیار پایین 
مصرف برق در کشور، موجب هدررفت و مصرف 
اسراف گونه انرژی شده است. از طرفی طبق اعالم 
وزارت نیرو، به دلیل ارزان بودن برق، استفاده خارج 
از الگوی بهینه مشترکان و استفاده غیرمجاز از 
تجهیزات استخراج رمزارز، مصرف برق را به  شدت 

افزایش داده است. 
به تازگی نیز گزارش دیوان محاسبات از یارانه انرژی 
یک میلیون و 600 هزار میلیارد تومانی در سال 99 
حکایت دارد. در سال 1400 این عدد برابر 2میلیون 
و 300هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که 
بزرگ ترین میزان پرداخت یارانه انرژی در جهان 
اســت. بنابراین در واقــع کشور یــارانــه کمکی به 

استخراج کنندگان رمزارز می دهد.
در این شرایط برای حفظ تراز برق کشور، چاره ای 
جــز تغییر الــگــوی مــصــرف مشترکان پرمصرف 

نیست.
ــان کـــرده  ــ مــوضــوعــی کـــه دولــــت نــیــز بـــه آن اذعـ
اســـت. رئیس جمهور در جلسه اخــیــر هیئت 
دولت برنامه ریزی برای اصالح الگوی مصرف در 
بخش های آب، برق و انرژی را ضروری دانسته و 
گفته بود: در این زمینه انجام اقدام های بنیادین 
و پایدار برای جلوگیری از اتالف و استفاده بی رویه 

ضرورت دارد.

ــاره بــه موضوع  رئیس جمهور همچنین بــا اشــ
رمزارز ها و اهمیت ساماندهی آن گفته بود: با توجه 
به اینکه استخراج رمزارز های فاقد مجوز می تواند 
مشکالتی در شبکه برق کشور ایجاد کند، ضرورت 
دارد با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط، 

مقررات استخراج رمزارز ها بازنگری شود.

نیروگاهبرقرابرایپرمصرفهاساختهایم ◾
در همین راستا سیدمجید میری، کارشناس ارشد 
صنعت انرژی در گفت وگو با خبرنگار قدس به ارائه 
راهکار پرداخت و گفت: یکی از بهترین راه حل ها 

برای کنترل و مدیریت مصرف برق، تعرفه گذاری 
پلکانی از نوع IBT است. در این روش هر مشترک 
پرمصرفی هزینه زیــادی را به صنعت برق کشور 

وارد کند، باید آن را بپردازد.
ــوارد شاهد ایــن بــوده ایــم  وی افـــزود: در برخی مـ
که نیروگاه های بسیاری صرفاً بــرای تأمین برق 
پرمصرف ها ساخته شده اند و هزینه بسیاری روی 
دست دولت گذاشته اند. مشترکان پرمصرف اجازه 
دارند برق خارج از الگو مصرف کنند، اما در حالت 
فعلی دولت تمام هزینه برق تمام  شده پرمصرف ها 
را پرداخت و یارانه بسیاری نیز پرداخت می کند 

ــا تحقق تــعــرفــه گــذاری  ولـــی در مـــدل ایـــــده آل ب
پلکانی بهینه )IBT( تمام هزینه برق باید توسط 
مشترکان پرمصرف پرداخت شود و در این مدل 
کمترین فشاری به عمده جامعه وارد نمی شود و 
پرمصرف ها مجبور به پرداخت هزینه واقعی یا 
حرکت به سمت الگوی مصرف خواهند شد و هر 
قدر به سمت مصرف کمتر پیش برویم، هزینه ها 

با برخی ضرایب کمتر خواهند شد. 

حذفیارانهانرژیتصمیمبزرگیاست ◾
میری در ادامـــه بــه ضـــرورت حــذف یــارانــه انــرژی 
پرداخت و اظهار کرد: حذف یارانه انرژی تصمیم 
بزرگی است. وقتی از حذف یارانه انرژی صحبت 
می کنیم، باید بدانیم که نیروگاه ها تقریباً قیمت 
سوخت را نمی دهند، بنابراین قیمت برق خریداری 
شــده نیز بسیار کمتر از قیمت آب درمــی آیــد و 
در ایــن حالت بــهــره وری تولید بــرق را به  طــور کل 
از نیروگاه می گیریم. عـــده ای می گویند قیمت 
سوخت را آزاد کنیم و مابه التفاوت را بین مردم 
بــازتــوزیــع کنیم. از آنــجــایــی کــه یــک ســر قیمت 
سوخت به ارز بستگی دارد، ممکن است در آینده 
نزدیک با افزایش نرخ ارز مواجه شویم و در چنین 
حالتی دوباره باید بازتوزیع و یارانه بیشتری انجام 
دهیم. بنابراین به  جای پول نقد باید یارانه انرژی از 

همان جنس حامل سوخت باشد. 

باماینرهایخانگیچهکنیم؟ ◾
این کارشناس صنعت انرژی به ضرورت برخورد 
با استخراج کنندگان غیرمجاز رمــزارز اشــاره کرد 
و گفت: در خصوص ماینرها باید گفت اگر این 
افراد به صورت غیرمجاز و غیرقابل رصد فعالیت 
می کنند، باید با آن هــا برخورد صــورت گیرد. در 
صــورت پــرداخــت هزینه مصرف بــرق بــه قیمت 

واقعی توسط ماینرهای استفاده کننده از برق 
خانگی، استخراج رمــزارز دیگر توجیه اقتصادی 
نخواهد داشت و اگر هم توجیه اقتصادی داشته 
بــاشــد، دولــت پــول بــرق تمام شــده را از ماینرها 
می گیرد و دیگر یارانه به استخراج کنندگان رمزارز 
تعلق نخواهد گرفت و همه این موضوعات با الگوی 

تعرفه گذاری پلکانی IBT شدنی است.
میری در پایان تأکید کرد: اصالح حذف یارانه در 
طول زنجیره، یعنی از ابتدای نیروگاه تا پیش از 
عرضه  به مصرف کننده نهایی، اولویت بیشتری 
نسبت به بازتوزیع مبلغ به مردم دارد که اگر این 
 IBT کار انجام شود، می توان به مؤثر بودن الگوی
و اجـــرای صحیح آن توسط وزارت نیرو، بیشتر 

امیدوار بود.

جمعبندی ◾
گفتنی است مجلس شــورای اسالمی در تبصره 
۸ قانون بودجه سال 1400، وزارتخانه های نفت 
 IBT و نیرو را موظف کرد از تعرفه گذاری پلکانی
استفاده کنند که با تأخیری پنج ماهه اجرا شد. 
طبق این قانون، ۸۵ درصــد از مــردم که در دسته 
الــگــوی بهینه مصرف هستند و مصرف عــادی 
دارند، شامل افزایش قیمت در هزینه برق مصرفی 

نخواهند شد.
اما برای تحقق عدالت و رسیدن به هدف این نوع 
تعرفه گذاری که مدیریت مصرف است، بایستی نرخ 
و تعرفه هر پله مؤثر باشد. نظام تعرفه  گذاری پلکانی 
 )IBT یا به اختصار Increasing Block Tariff(
مدلی است که در کشورهای توسعه  یافته از جمله 
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با هدف توسعه فناوری های 
کم  مصرف و در کشورهای در حال توسعه از جمله 
چین و هند با هدف کاهش شدت مصرف انرژی و 

تشویق به صرفه جویی به اجرا درآمده  است.

 مسئله استخراج بی رویه رمزارز در منازل را 
با تعرفه گذاری پلکانی افزایشی می توان حل کرد 

کشیدن ترمز  ماینرهای خانگی

اقتصاد3
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خبرخبر
خوبخوب

علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 
ضمن ارائه گزارش ارزیابی های انجام شده، از تخصیص 
منابع سال جاری توسط صندوق توسعه ملی بر اساس 
ارزیابی های مشترک انجام شده توسط سازمان توسعه 
تجارت ایران و صندوق توسعه ملی در آینده نزدیک خبر 
داد و گفت: بر اســاس مفاد بسته حمایت از صــادرات 

غیرنفتی ســال 1400، صندوق توسعه ملی نسبت به 
سپرده گذاری 2هزار میلیارد تومان از منابع جدید و هزار 
میلیارد تومان از منابع بازپرداخت شده توسط بانک های 
عامل اقدام کرده و با احتساب منابع بانک های عامل، در 
مجموع 6هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش 
صادراتی با نرخ های ترجیحی به صادرکنندگان پرداخت 

خواهد شد که بر ایــن اســاس شاهد رشــد ۵0 درصــدی 
تسهیالت پرداختی در سال جاری نسبت به سال گذشته 
خواهیم بود. به گزارش مهر، معاون وزیر صمت گفت: 
صادرکنندگان می توانند با مراجعه به سامانه های سپیدار 
و بهین یاب نسبت به ثبت تقاضاهای خود برای دریافت 

تسهیالت ریالی اقدام کنند.

 تسهیالت پرداختی 
 به صادرکنندگان 
۵۰ درصد افزایش می یابد

 قیمت 
بخاری 

   جنرال
مدلپرنسسکد30000 
۲,۱۰۸,۲۵۰ تومان

   بهکارانطرحشومینه
T - 2۸000مدلپرنس
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

   بخاریآبسالبدونفن
G 437مدل

۱,۴۲۸,۰۰۰تومان

   ایمنگازمشهد
مدلشروین

۳,۶۰۰,۰۰۰تومان

   برفاببرقیفندار
QH - 2۸00مدل

۹۲۰,۰۰۰تومان

   ایرانشرق
benyamin  250مدل
۲,۶۲۷,۰۰۰تومان

   مرواریدسوزشرقطرحشومینه
مدلرویال۱2000

۱,۸۲۰,۰۰۰تومان
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی
آگهي فراخوان عمومی انجام خدمات خودرویی جهت ماموریتهای

درون و برون شهری

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای 
پروژه های ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونيكی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه 

زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل 
الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس  از طریق درگاه سامانه تداركات  با آن، تنها  مرتبط 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر 

نخواهد بود.                                     

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید سوم انجام خدمات خودرویی 1400-20
)24 دستگاه(سواری جهت 

ماموریتهای درون و برون شهری

21،096،849،2112000003374000025

                                 آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
به منظور واگذاری بخشی از تاسيسات فاضالب شهر مشهد به روش بيع متقابل)مزایده(

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ک
/1

40
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شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد براساس ماده 37 قانون 
برنامه ششم توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب 
تصفیه  و  آوری  جمع  تاسیسات  از  بخشی  تکمیل   ،1369 سال  مصوب 
منظور  به  ازای تخصیص پساب تصفیه شده  در  را  فاضالب شهر مشهد 
کاربری معین با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش 

بیع متقابل و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. 
الف- شرح مختصری از پروژه: 

- موضوع پروژه: تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر مشهد شامل: 
احداث تصفیه خانه های فاضالب به ظرفیت 234000 مترمکعب در شبانه 
انتقال فاضالب به میزان 1755  روز و اجرای شبکه جمع آوری و خطوط 

کیلومتر 
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب مشهد

- دوره احداث: بر اساس نیاز و میزان فاضالب تولیدی تا پایان دوره طرح 
)سال 1420( بر اساس برنامه زمان بندی مندرج در اسناد مزایده

- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی
- حجم پساب قابل واگذاری: 34 میلیون مترمکعب در سال

- راندمان تصفیه: 95 درصد
- محل اجرا: شهر مشهد

ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
سابقه  داشتن  با  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  صورت  به  گذار  سرمایه   -
عهده  به  را  نیاز  مورد  سرمایه  تخصیص  و  تامین  قبول،  قابل  مدیریتی 

خواهد داشت.
واجد  گذاران  سرمایه   : ارزیابی  اسناد  دریافت  محل  و  مهلت  تاریخ،   -
اداری  وقت  پایان  لغایت   1400/07/24 تاریخ  از  توانند  می  شرایط 
نامه  داشتن  دست  در  با  ارزیابی  اسناد  دریافت  1400/08/03جهت 
ریزی  برنامه  معاونت  به  طرح  در  سرمایه گذاری  جهت  آمادگی  اعالم 
نمایند. مراجعه  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  گذاری  سرمایه  وتوسعه 
- محل و زمان تحویل مدارك درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل 
شده، تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/08/17 به آدرس مشهد، خیابان 
فلسطین، نبش فلسطین 26، دبیرخانه  شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد . 
ارزیابی که توسط شرکت کنندگان  بررسی مدارك  از  بدیهی است پس   -
تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 

قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در 

تمام مراحل اختیار تام دارد.

شناس���نامه )برگ سبز( نوع س���واری سیستم پژو 
تی���پ 405GLX-XU7 مدل1395به رنگ نقره ای 
متالی���ک به ش���ماره موتور124K0910349ش���ماره 
ره  Nش���ما A A M 0 1 C E 9 G K 4 2 8 7 9 8 سی شا
پ���اک481د54 ایران95 بنام نورمحمد قلندرزهی 

مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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  ROA تی���پ  پ���ژو  س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
رن���گ نق���ره ای آب���ی متالی���ک  م���دل 1387 ب���ه  
ش���ماره موت���ور 11687000130 و ش���ماره شاس���ی 
NAAB21AA78H000539 ب���ه ش���ماره پاک 42 
ایران 332 ص 21  مالکیت  احمد صالحی برابادی 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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توليت موقوف��ه ميرزا احمدخ��ان بدر در 
نظ��ر دارد حقوق اعيانی تع��داد 35 قطعه 
تفكيكی خود را واقع در شهریار � باغستان 
واگ��ذار  مزای��ده  طری��ق  از  نصيرآب��اد   �
نمای��د . ب��رای اطالعات بيش��تر با ش��ماره 
09914435328 و 09331596411  تم��اس 
گرفته ی��ا به تابل��و اعالن��ات اداره اوقاف 
و امور خيریه ش��هریار مراجع��ه نمایيد و 
پيشنهادات خود را مطابق شرایط مقرر در 
آگهی مزایده نهایتا تا تاریخ 1400/08/30 
به سركار خانم درخشان در اداره اوقاف و 

امور خيریه شهریار تحویل دهيد .
 توليت موقوفه ميرزا احمدخان بدر

آگهی مزایده )نوبت اول(

ف
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م��ورخ  مدی��ره  هيئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1400،05،19 تصميم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : آق��ای 
غالمحس��ن پوس��تين چی كد مل��ی 0931944724 به 
س��مت رئيس هيئ��ت مدیره و خانم راضي��ه رادبوی 
ني��ا ك��د مل��ی 0932907849 به س��مت نایب رئيس 
هيئ��ت مدی��ره و خان��م صدیق��ه پوس��تين چ��ی كد 
مل��ی 0939367394 ب��ه س��مت مدیرعام��ل ب��رای 
دو س��ال انتخ��اب ش��دند. - كلي��ه اوراق و اس��ناد 
مال��ی و چكها با امض��ای رئيس هيئت مدی��ره )آقای 
غالمحس��ن پوستين چی( و مهر شركت معتبر است  .

اداره كل ثب��ت اس��ناد و ام��الک اس��تان خراس��ان 
رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری 

مشهد )1207894(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نادر 
مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7687 

و شناسه ملی 10380234838 
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مناقصه عمومی

موسسه خدمات دارویی رضوی

موسسه خدمات دارویی رضوی 
در نظر دارد

تامین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به افراد 
واجد ش�رایط واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و 
دریافت شرایط مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/7/29 به 
موسسه خدمات دارویی رضوی واقع در میدان بیمارستان امام رضا )ع(داروخانه 

مرکزی امام طبقه دوم امور اداری مراجعه نمایند .
م�دت قب�ول پیش�نهادات حداکث�ر ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز پنج ش�نبه مورخ 

1400/08/06  خواهد بود. 
تلفن تماس:05131908  داخلی435



   انتشار
 »درخت گردو«
 با صدای 
علیرضا قربانی   
همزمان با نمایش 
عمومی »درخت گردو«، 
قطعه ای که علیرضا 
قربانی برای این فیلم 
سینمایی به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان 
خوانده است، منتشر 
شد.تیتراژ پایانی فیلم 
سینمایی »درخت 
گردو« از روز جمعه 
۲۳ مهر ماه در همه 
پلتفرم های معتبر 
پخش موسیقی 
در سراسر دنیا در 
دسترس عالقه مندان 
قرار گرفت. موسیقی 
متن این فیلم را حبیب 
خزایی فر ساخته و 
تیتراژ پایانی با شعری 
از روزبه بمانی با 
صدای علیرضا قربانی 
اجرا شده است.

خواندنی ها  آقـــــای مـــحـــمـــودی چه  ◾
شد که نمایشگاه »هم خانه« 
با حضور جمعی از هنرمندان 

افغانستانی در تهران برپا شد؟
تمام فعالیت هایی که ما انجام 
می دهیم باید زیــر نظر اداره 
اتباع و مهاجرین خارجی باشد و تأییدیه آن 
را بگیرد. اداره اتباع هم به ما پیشنهاد داد که 
فعالیتمان را با آن ها ادامه دهیم و نمایشگاهی 
در پاکدشت ورامین برگزار کــرد. این نمایشگاه 
در یک روز حدود 500 بازدیدکننده داشت، این 
استقبال پرشور دوستان را به این فکر انداخت که 
نمایشگاهی در تهران برگزار کنند. به همین خاطر 
ما را به اداره اتباع استانداری تهران دعوت کردند 
و گفتند به دلیل استقبال از نمایشگاه پاکدشت 
تصمیم گرفته اند نمایشگاهی در تهران برگزار کنند 
تا فرصتی باشد که هنرمندان و آثارشان بهتر دیده 
و شناخته شوند و به همین منظور خانه هنرمندان 
را انتخاب کردند. البته قرار بود این نمایشگاه 16 
اسفند سال گذشته برگزار شود که به دلیل تشدید 
کرونا به تعویق افتاد و با قرمز شدن شهر تهران 
افتتاحیه هم کنسل شد تا تابستان امسال که 
دوباره شرایط مساعد نبود و برگزاری آن به فصل 

پاییز رسید.

شما و دیگر دوستانی کــه در ایــن نمایشگاه  ◾
حاضرند آیا تجربه زندگی در افغانستان را هم دارید؟ 
ــواده ام از  ــانـ مــن چــهــار ســالــه بـــودم کــه هــمــراه خـ
افغانستان به ایران مهاجرت کردم و هنرمندان 
دیگر نیز ساکن تــهــران هستند. البته استاد 
صادقی به دلیل کمک به مهاجران افغانستانی 

در نمایشگاه حاضر نیستند.

ــا وقتی نمایشگاهی از هنرمندان  ◾ ایــن روزهـ
افغانستانی برپا مــی شــود ایــن تصور را بــه وجــود 
می آورد که معطوف به شرایط این کشور است. این 
مسئله در مورد نمایشگاه »هم خانه« چگونه است؟
همان طور که گفتم برپایی نمایشگاه ما یک سال 
به تعویق افتاد و همان زمــان موضوع آزاد برای 
آن تعیین شده بود و هنرمندان در ارائه اثرشان 
بنا به سبک و تکنیکی که استفاده می کردند 
آزاد بودند. البته در بخش عکاسی، سوژه ها از 
کابل و هــرات افغانستان اســت امــا بخش های 
مجسمه، مینیاتور، خوشنویسی و نقاشی اکثراً با 

موضوعات آزاد بوده است.

من با سه اثر در نمایشگاه حضور دارم که در سبک 
آبستره، انتزاعی و با تکنیک رنگ روغن روی بوم 
است که در نوع خود شیوه جدیدی محسوب 
می شود و بیانگر دنیای دیگری است که به چشم 
ما دیده نمی شود و ریشه در اصلی دارد که تمام 

موجودات و هستی از آن به وجود آمدند.

در حــال حاضر در ســراســر جهان نگاه ها به  ◾
افغانستان است؛ به عنوان یک هنرمند افغانستانی 
فکر می کنید هنر چگونه می تواند بازتابی از شرایط 

موجود و رنج مردم باشد؟
به نظرم این اتفاق تا حدودی افتاده است. من این 
را در نگاه بازدیدکنندگان ایرانی از نمایشگاه دیدم. 
بیشتر مردمی که به نمایشگاه می آمدند نخستین 
چیزی که می گفتند این بود که گمان نمی کردیم در 
ایران چنین نمایشگاهی برپا شود و نمی دانستیم 
هنرمندان افغانستانی در همه بخش ها آثار هنری 
ــد. خوشبختانه بازدید از نمایشگاه بسیار  دارن
زیاد و پرشور است و هر کسی که متوجه می شود 
نمایشگاهی با نام هنرمندان افغانستانی در حال 

برگزاری است با شوق و ذوق می آید که از نزدیک با 
نگاه هنرمندان افغانستانی آشنا شود.

طبیعتاً هنر تأثیر بــســیــاری در بــیــان فرهنگ 
ــردم افغانستان دارد و وقتی  و احــســاســات مـ
نمایشگاهی برگزار می شود هنرمندان و مردم 
ایران انرژی مثبتی از مردم افغانستان می گیرند و از 
آن نگاه و دیدگاه رایجی که معموالً مردم افغانستان 
را در کار، جنگ، فقر و... دیده اند فاصله می گیرند 
و متوجه این موضوع می شوند که اگر موقعیت 
فراهم باشد هنرمندان افغانستان هم به بهترین 
شکل می توانند در همه بخش ها خــودشــان را 

نشان دهند.

به نظر شما فرهنگ و هنر ایران چقدر به کشور  ◾
همسایه خود بها می دهد؟

خوشبختانه رونــد برپایی نمایشگاه ها بسیار 
بهتر شــده که شاید یکی از دالیــل آن جنگ و 
مشکالتی است که این روزها افغانستان با آن 
مواجه است و موجب شده بیشتر در تیررس 
نگاه همگان قــرار گیرد یا حتی می تواند به این 

دلیل باشد که ما نیز روز به روز باالتر می رویم 
و پیشرفت می کنیم. من از سال 93 شــروع به 
فعالیت کردم و وقتی به سیر کاری خودم نگاه 
می کنم این پیشرفت را می بینم و 17 نمایشگاه 
گروهی با هنرمندان ایرانی داشتم و »هم خانه« 
نخستین نمایشگاهی است که با هنرمندان 
خودمان در خانه هنرمندان برپا کردیم و البته 
یک نمایشگاه دیگر هم در گالری صبا داریم. تا به 
حال همین دو نمایشگاه بوده که برای هنرمندان 
افغانستانی برپا شده و قرار است نمایشگاهی 
که این روزها در خانه هنرمندان برپاست را در 

نقاط دیگری هم برگزار کنیم.

نقاشی از چه زمانی برای خودتان جدی شد و  ◾
آن را شروع کردید؟

ــران شــدم و بــه ســن مدرسه  زمــانــی کــه وارد ایـ
رسیدم به دلیل اینکه مــدارک الزم را نداشتم 
ناچار به حضور در مدارس افغانستانی شدم. 
اما خاطرم هست در یک دوره ای دولت ایران 
ایــن مــدارس را بست. تا پیش از بسته شدن 
مدارس من ناچار بودم در یک روز سه امتحان 
بدهم و بــا تمام سختی ها بــا معدل 18 قبول 
شــدم. با بسته شدن مــدارس خودمان هدفم 
این بود برای ادامه تحصیل به مدارس ایرانی 
بــروم که به دلیل نداشتن مــدارک نتوانستم 
در ایــن مــدارس حاضر شــوم و درســم را ادامــه 
بدهم و مجبور شدم وارد دنیای کار شوم، اما 
به دلیل عالقه شدیدی که به نقاشی داشتم به 
کالس های نقاشی رفتم و خوشبختانه عالقه ام 

که نقاشی روی بوم است را دنبال می کنم.
سبک من آبستره و انتزاعی است و خوشبختانه 
تاکنون در هشت نمایشگاه خارجی در آمریکا، 
دبــی، قطر، ترکیه و عمان بــه صــورت مــجــازی و 

حضوری شرکت کرده ام.

آیا قصد دارید در آثارتان رنج مردم افغانستان  ◾
را منعکس کنید؟

بله حتماً. به نظرم بیشترین ظلم در افغانستان به 
زن ها می شود و در نظر دارم مجموعه ای از ظلم به 
زنان در ازدواج اجباری، ترک تحصیل و... را خلق 
کنم و قطعاً این نخستین کاری است که پس از 
نمایشگاه انفرادی ام انجام خواهم داد. امیدوارم 
ــران از هنرمندان افغانستانی  فرهنگ و هنر ای
حمایت بیشتری کند و فرصتی در اختیارشان قرار 

دهد که خودشان را بهتر نشان دهند.

گفت وگو با »بهرامشاه محمودی« هنرمند جوان افغانستانی

تجلی هنر همسایه
 در »هم خانه«

خبرخبر
روزروز

اعطای گواهی درجه یک هنری به »سعید بیابانکی«ساخت مجسمه از مواد دورریختنی!  
نمایشگاه آثار حجمی ژاله اخالقی با عنوان »سویه های 
دیگر تقدیر« در گالری هفت ثمر بــرگــزار شــد. اخالقی 
ــاره آثــار خود گفت: در این  در گفت وگو با هنرآنالین درب
مجموعه ۲8 مجسمه به نمایش گذاشتم که با متریال 
پاپیه ماشه و ترکیب آینه، ظــروف شکسته، فرش های 
پوسیده و مواد دورریختنی ساخته شدند.اخالقی ادامه 

داد: بــرای ساخت این مجسمه ها از ابتدا موضوع و فرم 
خاصی را در نظر نداشتم، اما خود به خود فیگور انسان و 
بیشتر با حالت های زنانه در کارهایم به وجود آمد. بعضی 
از این مجسمه ها دو چهره دارنــد که نشانه دورویی ها و 
دروغ گویی های انسان هستند و بعضی از آن ها خیلی زشت 

هستند و خصلت های منفی انسان را نشان می دهند. 

شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به 
آثار سعید بیابانکی گواهی نامه درجه یک اعطا کرد.

به گزارش ایسنا، بیابانکی افزون بر سه دهه در حوزه شعر 
و ادبیات فعالیت جدی دارد. پیشتر هم دانشگاه اصفهان 
به این دانش آموخته خود نشان درجه یک طالیی اعطا کرده 
بود. بیابانکی برگزیده دوره دوم جشنواره شعر فجر بوده 

و هشت سال هم در شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی عضویت داشته است. وی یک دوره دبیر علمی 
جشنواره شعر فجر و دو دوره دبیر علمی جشنواره شعر و 
داستان جوان سوره بوده است. »ردپایی بر برف«، »نیمی 
از خورشید«، »نه ترنجی نه انــاری«، »نامه های کوفی«، 

»جامه دران« و »یلدا« از جمله آثار او هستند.

خبر

رونمایی کتاب 
»دیوارها سخن 
می گویند« 

کتاب »دیوارها 
سخن می گویند« اثر 
امرهللا فرهادی که به  
طور مشترک توسط 
انتشارات کمیسیون 
ملی یونسکو  و نشر 
نشان نوشت منتشر 
شده، روز سه شنبه 
۲7 مهر در مراسمی با 
همکاری موزه هنرهای 
معاصر تهران رونمایی 
می شود.
به گزارش مهر، این  
کتاب شامل گزیده 
عکس های فرهادی از 
دیوارنوشته های انقالب 
در تهران در سال های 
1357 تا 1358 است.
مراسم رونمایی ساعت 
16 در سالن  سینماتک 
موزه هنرهای معاصر 
تهران برگزار می شود.

  صبا کریمی      خانه هنرمندان این روزها میزبان 
نمایشگاه »هم خانه« با مجموعه آثاری از هنرمندان 
افغانستانی مقیم ایران است. رویدادی که با استقبال 

خوب عالقه مندان همراه شده و احتماالً این نمایشگاه در 
گالری های دیگر نیز برپا شود.

این نمایشگاه با حمایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی استانداری تهران و همکاری خانه هنرمندان ایران 

در دو گالری استاد ممیز و زمستان با ۶۸ اثر از ۱۶ هنرمند 
در رشته های مختلف نقاشی، مجسمه، عکس، مینیاتور، 

نگارگری و... در حال برگزاری است.

»بهرامشاه محمودی« هنرمند جوان افغانستانی مقیم ایران 
است که با سه اثر در این نمایشگاه حاضر است و همزمان در 

مؤسسه فرهنگی صبا نیز نمایشگاهی از آثارش برپاست. 
با او درباره انگیزه حضورش در این نمایشگاه گروهی به 

گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

کتابهاییکهحرفمیزنند

دربارهکتابخانهانسانی
مترجم- زهرا زمانیان: کتابخانه انسانی 
همانند دیگر کتابخانه هاست با این تفاوت که 
کتاب هایش حــرف می زنند؛ در واقــع کتاب ها 
انسان ها هستند و به جای آنکه آن هــا را ورق 
بزنید بــه مــدت ۲0 دقیقه پــای حــرف هــای یک 
غریبه می نشینید و به داستان زندگی اش گوش 

می دهید و یک تجربه را یاد می گیرید. 
در این کتابخانه به افرادی که قصه زندگی خود 
را تعریف می کنند کتاب گفته مــی شــود، هر 
داوطــلــب کتابی با یک موضوع خــاص است. 
وقتی مــردم داستان را درک می کنند راحت تر 
آن را می پذیرند و این درک بیشتر به داشتن 
جامعه ای موفق کمک می کند. کتابخانه انسانی 
مردم را تشویق می کند کتاب ها را از روی جلد 
آن ها یعنی انسان هایی که بازگوکننده داستان 
زندگی شان هستند، قضاوت نکنند.نخستین 
کتابخانه انسانی در سال ۲000 توسط دو برادر 
به نام های رونی و دنی در شهر کوپنهاگ با شعار 
»خشونت را تمام کنید« بــنــیــان گــذاری شد. 
ایــن ایــده پس از کشته شــدن دوســت آن هــا به 

ذهنشان رسید.
اما این کتابخانه ها با گذشت زمــان به اهداف 
مهم تری مثل جلوگیری از قضاوت، بی عدالتی 

و تبعیض اجتماعی پرداخت. 
بنیان گذار کتابخانه انسانی می گوید: درون هر 
کــدام از ما کتاب های بزرگی پنهان شده و این 
فرصتی است که توسط دیگران خوانده شود و 
جایگاه خود را در فهرست پرفروش ها پیدا کند.

قهرمانهایدرحالانقراض!
در ادبیات جهانی، داستان هایی به نظم و نثر 
وجــود دارنــد که از زبــان حیوانات گفته شده اند 
و شخصیت های آنـــان را حــیــوانــات تشکیل 
می دهند. این نوع داستان ها در اصطالح »فابل« 
نام دارند و از کلمه التین »Fabula« گرفته شده 
و معنای آن قــصــه، حکایت و افــســانــه اســت. 
داستان هایی که از زبــان حیوانات نوشته شده 
باشند، حکایت هایی ساده و اغلب کوتاه هستند 
و هدف نوشتن این داستان ها تعلیم و آموختن 

است.
به گزارش ایبنا، رابطه نزدیک انسان با حیوانات 
در طبیعت و محیط زندگی از دالیلی است که 
سبب شده انسان ها با حیوانات در ارتباط باشند 
ــان توجه نشان دهــنــد. ایــن رابطه  و بــه رفــتــار آن
موجب شده گاهی انسان از آنان تأثیر بپذیرد و 

حتی رفتارهای آنان را تقلید کند.
تحقیقات نشان می دهد حیوانات در رمان ها 
و داستان ها در حال انقراض هستند و در واقع 
محققان از سال 1853 میالدی به این طرف دیگر 
در مرکز محیط زیست و تنوع جــانــوری کشور 
آلــمــان بــا بــررســی 60هـــزار متن و کــتــاب نوشته 
ــروژه گوتنبرگ مربوط  شــده موجود در آرشیو پ
به سال های 1705 تا 1969 میالدی به این نتیجه 
رسیده اند که حیوانات داستان ها و قصه ها در 

حال انقراض هستند.
ــد ولی  البته حیوانات در داستان ها وجــود دارن
نقش آن ها به طور ناصحیحی مورد استفاده قرار 

گرفته است.
از نمونه های خــوب داســتــان هــای نقل شــده به 
روایت حیوانات می توان به رمان قلعه حیوانات 
اثر جورج اورول؛ نویسندٔه انگلیسی و داستان 
جوجه اردک زشت اثر هانس کریستین آندرسن؛ 
داستان نویس دانمارکی و سلطان بوزینگان اثر 
آلکسی میخاییلوویچ رمیزوف؛ فابل نویس روس 

اشاره کرد.
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و هنر فرهنگ 

بهرامشاه محمودی
نقاش افغانستانی

 بهترین داستان های 
یک جشنواره داستانی 

مجموعه داستان »می خواهم بمانم« با گــردآوری وجیهه 
سامانی به همت نشر صاد منتشر شد. 

»مــی خــواهــم بمانم« مجموعه ای از داســتــان هــای برگزیده 
مسابقه می خواهم بمانم بــا مــوضــوع سقط جنین اســت. 
این اثر به کوشش وجیهه سامانی گــردآوری شده است. این 
جشنواره با هــدف انتقال پیام ایــن فرشته های آسمانی به 
خانواده ها برگزار شد تا حقی را که خداوند برایشان قائل  شده 
به ظلم و ستم از ایشان نگیرند، کوله بار خود را با گناه قتل نفس 
 سنگین نکنند و گرفتار سختی و شرمندگی عــذاب  وجدان

 نشوند.
این مسابقه داستان  کوتاه نویسی با موضوع »نه به سقط 
عمدی جنین« در ســال 1398 بــرگــزار شــد کــه ایــن کتاب 

حاصل بهترین آثار دریافتی آن است.
نسخه کاغذی کتاب را می توانید با قیمت 9۲هــزار تومان 
از سایت نشر صاد به نشانی Saadpub.ir تهیه کنید و 
نسخه الکترونیکی اثر نیز با قیمت 46هــزار تومان قابل 

دریافت از پلتفرم طاقچه است.

 در جست وجوی
 » مهدی آذر یزدی« 

رمان نوجوان »من مهدی آذریزدی هستم« نوشته هادی 
حکیمیان منتشر شد.

ایـــن اثـــر داســـتـــانِ دو نــوجــوان بــه نــام هــای حسینعلی و 
کوچک علی است که در دهه 30 زندگی می کنند. 

آن هــا بــرای رســانــدن یــک چــمــدان امانتی بــه هــمــراه یکی 
ــنــده کــامــیــون اســت راهـــی تهران   از آشناهایشان کــه ران

می شوند. 
این دو نوجوان طی حوادثی در تهران با مهدی آذر یزدی؛ 
نویسنده کودک و نوجوان آشنا می شوند. آشنایی آن ها 
با اتفاق های عجیبی همراه می شود تا جایی که به مجلس 

شورای ملی و کاخ سلطنتی شاه نیز می روند.
هادی حکیمیان متولد 1357 و اهل یزد است. از او تاکنون 
ــاری مانند: بــرج قحطی، بــرج نــاز، خــواب پلنگ، پست  آث
طهران، باغ خرمالو، تنگه زاغ، گل انارها را باد می برد و باد 

سرخ منتشر شده است. 
به گزارش ایسنا، این کتاب در ۲78 صفحه و قیمت 34 هزار 

تومان توسط نشر صاد منتشر شده است.

 بچه   ها
در میدان   مین!

ــای خفته« نوشته نوشین شعبانی بــرای  ــان »اژدی هــ رم
نوجوانان منتشر شد.

 شعبانی دربـــاره کتاب جدید خــود گفت: ایــن نخستین 
رمــان نوجوان من و نخستین کتابی است که به موضوع 
میدان های مین و بچه ها پرداخته است. این داستان به 
زندگی مرزنشینان کُرد در جریان جنگ و پس از آن پرداخته 
و خوانندگان ضمن آشنایی با فرهنگ مردم کُرد، با خطرات 
مین های باقی مانده از جنگ و رنــج هــای قربانیان آن به 

خصوص کودکان آشنا می شوند.
ــاع مقدس  ــوزه ملی انــقــالب اســالمــی و دفـ  انــتــشــارات مـ
»اژدی هــای خفته« را با قیمت ٣٠ هزار تومان و شمارگان 
هزار جلد در ١٢4 صفحه به بازار نشر کتاب کودک عرضه 

کرده است.
ــا«، »هـــدیـــه ای بــــرای دوســــت«،  ــ »ســـی گـــل و کــبــوتــر دعـ
ــودی عجیب در ســیــاره  ــوجـ »جــوجــه هــای پــرحــنــا«، »مـ
ــزال طــالیــی«، »خوشبخت ترین نخل  ناشناخته«، »غـ
دنیا« و... از آثــار پیشین نوشین شعبانی، عضو انجمن 

نویسندگان کودک و نوجوان به شمار می روند.



تصویر کردن 
یک رقابت 
حداکثری

هوانگ دونگ-
هیوک نویسنده 
و سازنده »بازی 

مرکب« در گفت وگو 
با »ورایتی گفت«: 

می خواستم داستانی 
بنویسم که حکایت 

یا تمثیلی درباره 
جامعه سرمایه داری 

امروزی باشد، 
داستانی که 

تصویرگر یک رقابت 
حداکثری باشد، 

به نوعی مثل رقابت 
حداکثری زندگی، 

اما می خواستم 
شخصیت هایی 

داشته باشد که همه 
در زندگی واقعی 
مالقات می کنیم.

خبرخبر
روزروز

 فرمول آمریکایی در یک  ◾
سریال کره ای

ایـــن منتقد سینمایی معتقد 
ــر  ــای اخــی ــ ــال هـ ــ ــت: در سـ ــ ــ اسـ
ســریــال هــایــی کــه بناست مــورد 
تـــوجـــه قـــــرار بــگــیــرنــد ســاخــتــار 
بازی های کامپیوتری دارند؛ یعنی جهانی را با قوانین 
خاص خودشان خلق می کنند. سریال »اسکوئید 
گیم« بیشتر از اینکه سریال خوبی باشد، سریال 
جذاب و پرکششی است؛ یعنی تماشاگر را حیران 

می کند مانند سریال اسپانیایی »مانی هایست«. 
به باور او، کشورهای مختلفی فرصت پیدا کرده اند که 
از طریق سریال سازی با مخاطبان چند صد میلیونی 
در جهان ارتباط برقرار کنند و این اتفاق جالب توجهی 
اســت. خوشخو توضیح مــی دهــد: بــا وجــود اینکه 
نتفلیکس به عنوان یک کمپانی آمریکایی پشت 
مــاجــراســت، امــا فرصتی پیدا شــده تــا در ساختار 
رسانه ای جهان هر کشوری بتواند سریالی بسازد که 
با میلیاردها نفر ارتباط برقرار کند، اما فرمول های این 
سریال ها، یکسان هستند؛ یعنی فرمول ساختاری 
»اسکوئید گیم« با »مانی هاست« و »گیم آف ترونز« 

برای جذب تماشاگر شبیه به هم هستند.
او ادامه می دهد: این اتفاق سبب شده سریال های 
نتفلیکس از انحصار و سیطره زبان انگلیسی خارج 
شده و مردم جهان با زبان و لهجه اسپانیایی و کره ای 
آشنا شوند، اما فرهنگی که در همه این سریال ها 
حاکم است و تبلیغ می شود تفاوت چندانی با  فرهنگ 
غالب در سریال های آمریکایی ندارد، فقط این فرصت 
به مردم جهان داده شده تا با زبان و مردم کشورهای 

دیگر جز آمریکا هم آشنا شوند. 
ــن ســریــال هــا با  ــا ای خوشخو در پــاســخ بــه اینکه آی
فرمول های فیلم ســازی آمریکا ساخته می شوند؟ 
ــن  ــویـــد: بـــه  هـــرحـــال نــتــفــلــیــکــس پــشــت ای مـــی گـ

ــه در فرهنگ  ســریــال هــاســت و شــاخــص هــایــی ک
آمریکایی، مــورد قبول اســت در ایــن سریال ها هم 
لحاظ مــی شــود؛ مثالً در دهــه اخیر، نقش زنــان در 
ســریــال هــای نتفلیکس پــررنــگ شــده یــا تــوجــه به 
گرایش های نــژادی و جنسی، بیشتر شده و تبلیغ 
می شود؛ یعنی یک معامله دوسویه است که هم از 
طرف بخش آمریکایی تبلیغ می شود و هم از سوی 
سریال هایی غیر آمریکایی که  به سفارش نتفلیکس 
ساخته می شوند، به بیان دیگر این آثار برای اینکه 
از حمایت کمپانی نتفلیکس برای جذب بودجه و 

مخاطب برخوردار شوند، مجبورند که این شاخصه ها 
را رعایت کنند. 

 خالی از گرایش های بومی ◾
این منتقد سینمایی با بیان اینکه کره جنوبی یکی از 
کشورهای صنعتی شرق آسیاست و پس از جنگ 
جهانی دوم تا سال ها نیروهای آمریکایی در این کشور 
حضور داشتند، تأکید می کند که در حال حاضر، کره 
جنوبی کشوری کامالً تابع سیاست های آمریکاست؛ 
یعنی 100درصد از فرهنگ و نظام اقتصادی آمریکایی 

پیروی می کند و هیچ گونه گرایش مستقلی ندارد، این 
تابعیت سیاسی و اقتصادی که سال ها در کشورهای 
کره جنوبی و ژاپن وجود داشته، خود به خود تأثیراتش 
را در فرهنگ این کشورها گذاشته است، به همین 
دلیل فیلم های کره جنوبی، گرایش های بومی ندارند 
که بگوییم فرهنگ کــره ای را به ما نشان می دهند و 
فقط نشان دهنده زندگی کره ای و زبان کره ای است. 

وی باور دارد ذهنیت غلطی درباره کره جنوبی و ژاپن 
در کشور ما وجود دارد که تصور می شود این کشورها 
روی پای خودشان ایستاده اند و کشورهایی مستقل 
و سختکوشی هستند، در حالی که اگر تاریخ پس از 
جنگ جهانی دوم را بخوانید، می بینید این دو کشور 
به عنوان بازوهای آمریکا در شرق آسیا عمل می کنند 
و به لحاظ اقتصادی و فرهنگی بسیار متأثر از آمریکا 
هستند. او می گوید: حتی تصور شکوفایی اقتصادی 
کــره جنوبی و ژاپــن به عنوان کشورهایی مستقل، 
واقعیت ندارد، بلکه این دو کشور شعبه ای از آمریکا 
در شرق آسیا هستند. در موسیقی پاپ که گروه های 
بی تی اس یا کی پاپ در جهان شناخته شده اند، 
به دلیل نزدیکی گرایش فکری فرهنگی کــره ای به 
فرهنگ آمریکایی اســت؛ حتی تأثیر فرهنگی کره 
جنوبی از آمریکا در مقایسه با ژاپنی بیشتر است، 
به همین دلیل توقعات ما از کره جنوبی باید معقول 

تر و کمتر باشد. 
این کارشناس رسانه با بیان اینکه پس از جنگ جهانی 
دوم، کره جنوبی به چهره شرقی آمریکا در آسیا تبدیل 
شده است، خاطرنشان می کند: بعد از دموکراتیزه 
شدن این کشور در دهه 90 میالدی، کره جنوبی به 
عنوان بازوی سیاسی و اقتصادی آمریکا در منطقه 

عمل می کند.
او دربــاره اینکه آیا موج صدور محصوالت فرهنگی 
کره جنوبی در جهان با حمایت های آمریکا انجام 
می شود، می گوید: نمی توان گفت حمایت، در واقع 

کره جنوبی یکی از بازیگران آمریکا در آسیاست و خود 
به خود از رانت و رابطه هایش استفاده می کند؛ چون 
بازیگر نمایشی است که آمریکا در جهان راه انداخته 

و محصوالتش چیزی جدای از فرهنگ غربی ندارد.

 4 از 10 ◾
خوشخو با اشــاره به آمار باالی بینندگان سریال 
»اسکوئید گیم« معتقد اســت پربیننده شدن 
یک سریال به معنای شاهکار بــودن آن نیست. 
وی می افزاید: هر چیزی که مورد توجه مردم قرار 
می گیرد، الزاماً اثر خوبی نیست، ولی این سریال 
با فرهنگ عموم مردم در دنیا همراه است؛ یعنی 
آنچه را به نمایش می گذارد که مردم دنیا متمایل 
به آن هستند، اینکه مردم جهان چطور به سمت 
فرهنگ غــربــی و آمــریــکــایــی متمایل شــده انــد، 
بحث جداگانه و مفصلی است، اما این سریال، 
همان مبحثی از خشونت و بازی مرگ و زندگی را 
نشان می دهد که در فیلم های »هانگر گیمز« یا 
سریال های »مانی هایست« و »گیم آف ترونز« 
هم می بینید، بخشی از این فروش هم به تقاضای 
بازار برمی گردد که متأثر از همان فرهنگ جهانی 
غالب )گلوبالیزم( است و »اسکوئید گیم« پاسخی 

به این خواسته است. 
این منتقد سینمایی عنوان می کند: اگر بخواهم به 
این سریال از 10 نمره بدهم حداکثر 4 می دهم، ولی 
این سریال منطبق با خواسته بازار است و تماشاگر 
از آن لذت می برد؛ چون سریال خوش ساختی است 
و جهانی با قوانین خاص را خلق می کند که مانند 
بازی های کامپیوتری است. به نظر می رسد پس از 
این سریال، موجی هم ایجاد خواهد شد که فیلم های 
سینمایی و سریال ها به سمت بازی های کامپیوتری 
بروند؛ یعنی از دنیای واقعی جدا شده و وارد جهان 

مجازی با قواعد خاصی شوند. 

 درباره سریال کره ای »بازی مرکب«که نشان دهنده
تقابل فقیر و غنی در بازی مرگ و زندگی است

یک سریال آمریکایی
با نقاب شرقی
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 »بازی مرکب« به مشکالت مردم در نظام سرمایه داری اشاره می کند اما ضد آن نیست
آرش خوشخو درباره این ادعا که موج جدید کره ای با صدور 
محصوالت فرهنگی اش در جهان راه افتاده، اذعان می کند: 
به نظرم این حرف درستی نیست، بلکه تولیدات فرهنگی 
کــره جنوبی، نقابی شرقی از فرهنگ آمریکایی اســت و 
به جز تفاوت زبان و نژاد و مکان، فرهنگ کــره ای را در این 
محصوالت نمی بینید، حتی پوشش و مناسباتشان نیز 

همان چیزی است که در غرب و آمریکا وجود دارد؛ چون 
فرهنگ کره جنوبی در فرهنگ آمریکایی حل شده است. 

او درباره محتوای سریال که گفته می شود محتوایی ضدنظام 
سرمایه داری دارد، یـــادآور مــی شــود:  سریال هایی مانند 
»اسکوئید گیم« و »مانی هایست« به مشکالت مردم 
 در نظام سرمایه داری اشاره می کنند اما ضد آن نیستند. 

در فیلم های آمریکایی هم این مشکالت نشان داده می شود 
اما نمی توان گفت این تولیدات انتقاد به نظام سرمایه داری 
است، بلکه این محتوا برگرفته از خواسته و مطالبه مردم 
جهان است. در واقع فیلمساز از اختالفات و کینه های میان 
قشر فقیر و پولدار برای پیشبرد درام استفاده می کند اما 
انتقاد خاصی به نظام سرمایه داری ندارد، شاید بتوان گفت 

فیلم »جوکر« انتقاد آشکارتری به نظام سرمایه داری دارد تا 
»اسکوئید گیم«، آن ها برای بازار و فروش کار می کنند و هر 
آنچه بازار بپسندد را می سازند. این طور نیست که اتاق فکری 
پشت ماجرا باشد، بلکه این ماهیت فرهنگ آمریکایی است 
که گاهی محصوالتی ضد خودش را تولید می کند تا بفروشد؛ 

یعنی در خدمت نظام سرمایه داری هستند، نه ضد آن.

آرش خوشخو
منتقد

 Squid( زهره کهندل      این روزها سریال بازی مرکب  
Game( به یکی از سریال های بحث برانگیز در رسانه ها تبدیل 
شده است. پربیننده ترین سریال »نتفلیکس« توانسته با ثبت 

رکورد ۱۱۱میلیون بیننده در چهار هفته نخست انتشار، 
جایگاه نخست پربیننده ترین سریال نتفلیکس را تصاحب 

کند، اما آنچه بیش از این سریال مورد توجه قرار گرفته است، 
عرض اندام محصوالت فرهنگی کره جنوبی در بازار جهانی 

است. تولیدات نماینده آمریکا در شرق آسیا در سال های 
اخیر نه فقط در حوزه فیلم های سینمایی که عرصه 

موسیقی پاپ و سریال هم مشتری های پروپاقرصی پیدا 

کرده است. جدیدترین محصول »نتفلیکس« توسط هوانگ 
دونگ-هیوک  یک کارگردان کره ای ساخته شده که افراد را 
در دوراهی انتخاب بین گزینه های مرگ و فقر قرار می دهد.

 با آرش خوشخو، منتقد سینمایی در این باره بیشتر 
گفت و گو کردیم که می خوانید. 
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ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه م��ورخ 1400،05،19 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : آق��ای غالمحس��ن 
پوس��تین چ��ی0931944724 - خان��م راضی��ه رادب��وی نی��ا0932907849 - خان��م صدیق��ه پوس��تین چ��ی0939367394 ب��ه عنوان 
اعض��ای اعض��ای اصل��ی هیئت مدی��ره برای دو س��ال انتخ��اب ش��دند. -صورته��ای مالی س��ال1399به تصوی��ب مجمع رس��ید - آقای 
ج��واد پرون��ده0942241983 ب��ه عن��وان بازرس اصل��ی و خانم الهه احتش��ام نی��ا 0682348872 به عن��وان بازرس عل��ی البدل برای 
م��دت یکس��ال مال��ی تعیین ش��دند - روزنامه ق��دس به عن��وان روزنامه کثیر االنتش��ار جه��ت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1207893(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نادر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7687 و شناسه ملی 10380234838 

ک
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54

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400،04،22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ترازنامه و سود و زیان 98 به تصویب 
رسید. 2- آقای غالمحسن پوستین چی 0931944724 و خانم صدیقه پوستین چی 0939367394 و خانم نادره پوستین چی 0920236251 
به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . 3 -آقای محس��ن فتحیان 0943251303 و خانم راضیه دش��تی 
0933475012 ب��ه عن��وان بازرس اصلی و  علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند 4 -روزنامه ق��دس به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی برگزیده شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1207895(

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی زریاب توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12838 و شناسه ملی 10380285164 
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400،04،22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم نادره پوستین چی 0920236251 به سمت 
مدیر عامل و آقای غالمحسن پوستین چی 0931944724 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه پوستین چی0939367394 
به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب ش��دند.و کلیه اس��ناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با یک امضا از دو امضای رئیس 

هیئت مدیره )آقای غالمحسن پوستین چی( یا مدیرعامل )خانم نادره پوستین چی( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1207896(

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی زریاب توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12838 و شناسه ملی 10380285164 
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س���ند موتورس���یکلت تکتاز 125 م���دل 1395 رنگ 
مش���کی به ش���ماره موت���ور 0124NEJ037686 و 
شماره شناسه 125G9506707 و شماره انتظامی 
11643 ای���ران 775 ب���ه مالکیت غالمرضا قاصدی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
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برگ س���بز خودرو سواری پراید  تیپ  جی تی ایکس 
ای  رنگ س���بز  متالیک مدل 1385 به  شماره موتور 
1417890 و ش���ماره شاس���ی S1412285765816 ب���ه 
شماره پالک 12 ایران 876 د 39  مالکیت زهرا یعقوبی 
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط می گردد.
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برگ س���بز خ���ودرو  س���واری پی���کان تی���پ1600 مدل 
1376رنگ سفید روغنی شماره موتور 11127657291 
و شماره شاس���ی 76460072 شماره پالک 74 ایران 
146ص 55 متعلق به خانم فرزانه صداقت نیازآبادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
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گه

آ

برگ س���بز خ���ودروی  پرای���د مدل 1384 رنگ س���فید 
ش���یری- روغنی به ش���ماره انتظامی 812ص91 ایران 
32  ش���ماره موت���ور 01253859 و ش���ماره شاس���ی 
S1412284613746 ب���ه مالکی���ت س���عید رمضان���ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ
برگ سبز،س���ندکمپانی ،کارت سوخت و کارت موتور 
آریانا مدل 1382 رنگ آبی به شماره انتظامی 

سیکلت 
767 / 92548  شماره موتور 157FMTAR1011314 و 
شماره تنه AR8208854 به مالکیت رضا حسین پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ی 
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آ

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060327001000012هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت گاز استان زنجان در عرصه 0/001 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ به مساحت 231/06 مترمربع 

پالک 67 اصلی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406164
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

مجتبی محمدلو - رئیس ثبت اسناد و امالک
     
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140060327001000013هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شرکت گاز استان زنجان در ششدانگ یک باب ایستگاه تقلیل فشار گاز  به مساحت 8222 مترمربع پالک 5 اصلی 

بخش 5 زنجان در مالکیت شرکت گاز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406165
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمدرضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک
     

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060327001000014هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت گاز استان زنجان در ششدانگ به مساحت 211 مترمربع پالک 161 اصلی واقع در بخش 7 زنجان 

بصورت ایستگاه تقلیل فشار گاز  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406166
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمد رضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک 
    
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 براب��ر رای ش��ماره 140060327001000019هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت گاز استان زنجان در ششدانگ یک باب ایستگاه تقلیل فشار گاز  به مساحت 6109 مترمربع پالک 

182 اصلی در مالکیت شرکت گاز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406168
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

مجتبی محمدلو - رئیس ثبت اسناد و امالک     

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060327001000028هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت گاز استان زنجان در عرصه 0/003 شعیر مشاع از 96 شعیر به مساحت 108/3 مترمربع پالک 82 

اصلی واقع در بخش 7 زنجان در مالکیت شرکت گاز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406169
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمد رضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک  
   

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

 برابر رای شماره 140060327001000060هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شرکت گاز استان زنجان در ششدانگ یکباب ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 223/4 مترمربع پالک 188 اصلی 

در مالکیت شرکت گاز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406170
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

مجتبی محمدلو - رئیس ثبت اسناد و امالک     

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060327001000185هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت گاز استان زنجان در عرصه 0/0003 شعیر مشاع از 96 شعیر به مساحت 108/3 مترمربع پالک 34 

اصلی واقع در بخش 19 زنجان بصورت ایستگاه تقلیل فشار گاز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406171
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمد رضا حسنی - رئیس ثبت اسناد و امالک     

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060327001001218هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت گاز استان زنجان در ششدانگ یکباب ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 7220 مترمربع پالک 15 

اصلی واقع در بخش 5 زنجان در مالکیت شرکت گاز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1406172
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

محمد رضا حسنی -رئیس ثبت اسناد و امالک     



 اعتبار 125 
میلیارد تومانی 
برای زنان 
سرپرست خانوار 
حبیب اهلل مسعودی 
فرید، معاون امور 
اجتماعی بهزیستی به 
 برنا گفت: بیش از 
250 هزار نفر از 
خانوارهای زن 
سرپرست زیرپوشش 
سازمان بهزیستی 
هستند و امسال 
اعتبارات خوبی در 
بودجه سال 1400 
برای زنان سرپرست 
خانوار درنظر گرفته 
شده است.وی همچنین 
افزود: برای حمایت 
و توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار اعتبار 
125 میلیارد تومانی 
به سازمان بهزیستی 
در بودجه 1400 
اختصاص داده شده 
است.

ــمـــود مـــصـــدق   مـــحـ
مهدهای کودک  باید زیــر نظر 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش اداره 
شــونــد. ایــن یکی از مهم ترین 
مطالبات آیــت هللا خامنه ای، 
رهــبــر معظم انــقــالب اسالمی 
در جلسه مجازی با مقام های آموزش و پرورش در 

سیزدهم شهریورماه سال گذشته بود. 
مطالبه ای که کمی بعد موجب تدوین و تهیه طرح 
»اصــالح قانون تأسیس و اداره مــدارس و مراکز 
آموزشی و پرورشی غیردولتی« از سوی بعضی از 

نمایندگان مجلس شد. 
با این همه پرسش این است عالوه بر بحث نگاه 
آموزشی و پرورشی به مهدهای کــودک به جای 
نگاه خدماتی به این مراکز، قانون فعلی تأسیس و 
اداره مدارس و مراکز آموزشی دچار چه نواقص و 
مشکالتی است که باید حتماً اصالح شود و این 

موضوع چه فوایدی به دنبال دارد؟

مدارسغیرقانونیتعطیلمیشوند ◾
محمد مهدی زاهــدی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس در پاسخ به قدس می گوید: یکی از نواقص 
این قانون مربوط به سوءاستفاده از نام یا عنوان 
مدرسه است. جاهایی با عنوان مدرسه ایجاد شده 
است بدون اینکه مدرسه باشند یا از وزارت آموزش 
و پرورش مجوز فعالیت گرفته باشند، فقط چون 
خانواده ها این مراکز را نمی شناسند فرزندان خود 
را به آن ها می سپارند. برای مقابله با این موضوع 
در این طرح آمده هیچ فرد حقیقی و حقوقی حق 
ندارد از واژه مدرسه برای مراکز آموزشی و تربیتی 
استفاده کند مگر اینکه از وزارت آموزش و پرورش 
مجوز بگیرد. البته در ایــن طــرح، مــدارس حوزه  
علمیه و مواردی که شورای عالی انقالب فرهنگی 
مجوز می دهند، مستثنا هستند. بنابراین پس از 
تصویب این طرح، چیزی به نام مدرسه طبیعت، 
مــدرســه سبز، مــدرســه فوتبال و مــدرســه هنر با 
استفاده از نام »مدرسه« نخواهیم داشت؛ بلکه 
این مراکز می توانند در قالب آموزشگاه یا موارد 

دیگر مجوز دریافت کنند.
وی مشکل دیگر قــانــون یــاد شــده را مــربــوط به 
مهدهای کودک می داند و می گوید: طبق قانون 
فعلی، اداره مهدهای کودک با سازمان بهزیستی 
اســـت. در حــالــی کــه ایــن مــراکــز یــک مجموعه 
آمــوزشــی و پــرورشــی به شمار می آیند و خشت 
اول تعلیم و تربیت محسوب می شوند و درست 
نیست زیرمجموعه بهزیستی باشند. به همین 
دلیل چندی پیش رهبر معظم انقالب در این 
ــد. ضمن اینکه شــورای  خصوص تذکراتی دادن
عالی انقالب فرهنگی هم در این زمینه مصوبه ای 
داشته اســت. بنابراین، ایــن موضوع را هم در 
طرح اصالحیه دیدیم به طــوری که تمامی امور 
مهدهای کــودک اعم از صــدور مجوزها، تعیین 
ــوزش و  محتوا و نــظــارت هــا از بهزیستی بــه آمـ

پرورش واگذار می شود.
زاهــدی بی توجهی به حقوق معلمان و کارکنان 
مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی را به عنوان 
یکی دیگر از مسائل ایــن حـــوزه برمی شمارد و 
می گوید: گــزارش هــای زیــادی داشتیم که حق و 
حقوق این افــراد به درستی پرداخت نمی شود و 
در حقشان اجحاف می شود و حتی در معرض 
تهدید اخراج قرار می گیرند که این نحوه برخورد با 
یک معلم به لحاظ شرعی و قانونی اصالً صحیح 
نیست. بنابراین در طرح اصــالح قانون یاد شده 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش مکلف شــده سامانه 
الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی 
تمامی مــدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی را 
راه اندازی کند تا با ثبت تمام اطالعات از جمله آمار 
کارکنان و دانش آموزان، فضا و تجهیزات آموزشی، 

مجوزهای تأسیس، شاخص های ارزیابی، میزان 
شهریه دریــافــتــی، درآمــدهــا و هزینه های آن هــا 
و هــر نـــوع تسهیالت و حــمــایــت هــای دریــافــتــی 
ایــن نــوع مـــدارس بــه طــور جــامــع، دقیق و شفاف 
مشخص شود. همچنین در خصوص شهریه ها 
هم مصادیقی تعیین کردیم از جمله اینکه فوق 
برنامه ها، امکانات و تجهیزات و فضای مدرسه، 
کیفیت آموزش و پرورش باید چگونه و شامل چه 
چیزهایی باشند. ضمن اینکه مشخص کردیم 
شهریه ها باید بر اساس مدل منطقه ای و اقلیمی 
دریافت شــود. در کنار این ها معلمان و کارکنان 
مــدارس غیردولتی به لحاظ پوشش بیمه ای نیز 
زیرنظر سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند و 
از تمامی حق و حقوق و مزایای مندرج در قانون 

بهره مند می شوند.
وی در همین زمینه می افزاید: با ایجاد سامانه 
الکترونیک یکپارچه مدیریت، تمامی مدیران 
آمــوزش و پــرورش و اعضای کمیسیون آمــوزش و 
تحقیقات می توانند بر نحوه دخل و خرج مدارس 

نظارت داشته باشند. 

دلیلکمرنگشدنمدارسدولتی ◾
مــحــمــدرضــا احــمــدی، عــضــو دیــگــر کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیز 
تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
از سوی بعضی از مدیران وزارت آموزش پرورش 
را یکی از مشکالت جدی این حوزه می خواند و 
به قدس می گوید: این موضوع موجب کمرنگ 
ــی مـــی شـــود، بــنــابــرایــن به  ــت شـــدن مــــدارس دول
عنوان تعارض منافع در طرح اصالحیه قانون، 
پیش بینی شده است. به طوری که هیچ یک از 
مسئوالن و مدیران کالن و حتی میانی و استانی 
در سطح معاون و مدیر کل حق دریافت مجوز 
تأسیس مـــدارس غیردولتی را نــدارنــد. یکی از 
دالیلی که چندی پیش آقای زینی وند از سمت 
ریاست سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش 
و پــرورش استعفا کــرد و یا برکنار شد به همین 
موضوع برمی گردد چون ایشان اقدام به تأسیس 

مدرسه غیردولتی کرده بود. به اعتقاد ما کسی 
که می خواهد مدرسه غیردولتی تأسیس کند 
نباید پست مدیریتی داشــتــه بــاشــد چــون به 
هنگام تصویب قوانین و مقررات به احتمال قوی 
منافع خود را لحاظ می کند یا نمی تواند از منافع 
شخصی خــود بگذرد و اقــدام به وضــع قوانینی 
ــار ایــجــاد مــدارس  می کند کــه شــایــد بــا ســاز و ک
غیردولتی در تضاد باشد. بنابراین کمیسیون 
آموزش به صورت جدی به بحث تعارض منافع 
در این حوزه ورود کرد و دیگر هیچ یک از مدیران 
و مسئوالن دولتی نمی توانند اقدام به تأسیس 

مدارس غیردولتی کنند. 
وی در بحث رونـــد افــزایــشــی تأسیس مــدارس 
غیردولتی در کشور نیز نگاهی مشابه به موضوع 
دارد و می گوید: این مشکل بیشتر به بحث تعارض 
منافع بــرمــی گــردد. بعضی از مــدیــران به دنبال 
ــدارس غیرانتفاعی بــا کیفیت ترین  تأسیس مـ
معلمان و... را جــذب می کردند. بنابراین همان 
طور که رهبر معظم انقالب فرمودند باید چنان 
به وضعیت مــدارس دولتی به لحاظ برخورداری 
از معلمان و تجهیزات با کیفیت رسیدگی شود 
که دانــش آمــوزان به تحصیل در مــدارس دولتی 
احساس افتخار کنند. به همین خاطر در قانون 
پیش بینی شد به مدارس دولتی بیشتر توجه شود 
اما در طرح اصالحیه مــوادی از قانون تأسیس و 
اداره مدارس غیردولتی هیچ ماده و یا تبصره ای که 
مانع رشد بی حساب تأسیس این مدارس شود، 

نیامده است. 
وی در خصوص عمده فــوایــد اصــالح قــانــون یاد 
شده هم می گوید: این طرح به وضعیت نابسامان 
مدارس غیردولتی نظم می بخشد و جلو تضییع 
حق و حقوق معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی  
ــن حـــوزه کمک  را مــی گــیــرد و بــه شــفــاف ســازی ای
می کند. با اصالح قانون عالوه بر اینکه مؤسسان 
این نوع مدارس به انتفاع می رسند حقوق معلمان 
و کارکنان مدارس رعایت می شود و دانش آموزان 
هم بر اســاس شاخص های تعیین شده شهریه 

پرداخت می کنند. 

پیگیری  قدس از نمایندگان مجلس

 مدارس غیردولتی 
سر و سامان می گیرند؟

ددستچينستچين

فراسوخبر مشروح

واکنش

واکنش به 
نتایج یک 
مطالعه درباره 
سینوفارم

رئیس کمیته 
راهبری مطالعات 
واکسیناسیون وزارت 
بهداشت در واکنش 
به مطالعه ای که در 
زمینه واکسن سینوفارم 
انجام شده،  گفت: 
حتی اگر بپذیریم میزان 
محافظت واکسن 
سینوفارم از افراد در 
برابر مرگ و فرم های 
شدید، به ۶۵ و ۵۵ 
درصد هم کاهش یافته 
باشد، باز هم برای 
واکسیناسیون عمومی 
مناسب است.
مسعود یونسیان 
همچنین تأکید کرد: 
برداشت رسانه های 
معاند در این زمینه 
کامالً مغرضانه است و 
اگر رسانه های داخلی 
هم چنین برداشتی 
داشتند، غیر حرفه ای 
 رفتار کرده اند زیرا 
کم اهمیت ترین بخش 
نتایج این مطالعه را 
پررنگ و در جامعه 
نگرانی ایجاد کرده اند.

محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس با اشاره به اقدام بعضی 
از مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش به 

تأسیس و اداره مدارس غیرانتفاعی که شائبه 
تعارض منافع را به دنبال داشته است، می گوید: 

برای رفع این مشکل تبصره ای به ماده 8 قانون 
تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و 

پرورشی غیر دولتی الحاق شده است که بر 
اساس آن نه تنها مقام های دستگاه آموزش و 
پرورش بلکه تمام مدیران سایر دستگاه ها و 

ادارات دولتی هم تا زمانی که مسئولیت دارند 
حق تأسیس و اداره این نوع مدارس و مراکز 

آموزشی و پرورشی را ندارند و آموزش و 
 پرورش هم نباید به آن ها مجوز 

تأسیس بدهد.
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ــزارش بــرنــا؛ علیرضا جــاللــی، رئیس  بــه گـ
انجمن بیهوشی قلب ایران گفت: در پنج 
سال گذشته تمایل پزشکان برای ورود به 
تخصص بیهوشی ۵۰ درصد کاهش یافته به طوری که 
امسال ۷۰ درصد صندلی های حوزه تخصص بیهوشی 
خالی ماند. اگر اقدامات الزم انجام نشود با مشکل 

کمبود متخصص بیهوشی روبه رو می شویم.

مسکّنموقتآموزشوپرورش ◾
محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه 
عدالت آموزشی و آمــوزش عشایر وزارت 
آموزش وپرورش به ایرنا گفت: تعداد زیادی 
از پسران به دلیل شرایط سخت سربازی، سرباز معلمی 
را انتخاب می کنند. آمــوزش و پــرورش هم از آن هــا به 
عنوان مسکّن موقت بهره می گیرد و آن ها هم امیدی به 

استخدام ندارند.

شورایعالیآموزشوپرورشجایمتعهدهاست ◾
ابوالقاسم جامه بزرگ، کارشناس تعلیم و 
تربیت به فارس گفت: کسانی که متعهد 
بــه تعلیم و تربیت غربی هستند مانند 
طرفداران سند 2۰3۰، نباید در شورای عالی آموزش و 
پرورش عضویت داشته باشند؛ اگر هم کسانی حضور 
دارند باید جای خود را به دیگرانی بدهند که به تعلیم و 

تربیت اسالمی باور دارند.

بیمهشدنخدماتروانشناسی؛فعالًهیچ! ◾
ــادی، عضو  ــ ــح نــجــف آبـ هــمــایــون ســامــه ی
کمیسیون بهداشت مجلس به برنا گفت: 
باید تهمیداتی در نظر گرفت که هزینه 
خدمات روان شناسی توسط بیمه ها ارائه شود. در حال 
حاضر هیچ صحبتی در خصوص بیمه شدن خدمات 
روان شناسی انجام نشده و وزارت بهداشت نیز برنامه ای 

در این زمینه ندارد. 

جامعه

محيط زیستمحيط زیستنظامی و انتظامینظامی و انتظامی آسيب های اجتماعیآسيب های اجتماعیآموزشآموزش

رئیس پلیس راهور ناجا مطرح کرد

 نرخ جرایم رانندگی
یابد  افزایش نمی 

به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، ســردار سید کمال 
هادیانفر، رئیس پلیس راهــور ناجا گفت: متأسفانه به 
طور میانگین روزانه ۴۰ تا ۴۷ نفر بر اثر تصادف جان خود 
را از دســت می دهند.وی گفت: یک روزی نــرخ بعضی از 
جرایم بــازدارنــده بــود، اما االن بــازدارنــدگــی اش را از دست 
داده است همچنین ارزان بودن سوخت و تمایل استفاده 
از خــودرو و موتورسیکلت در افــراد از عوامل تأثیرگذار در 
تصادفات است.هنوز پیشنهادی به دولت با عنوان افزایش 
جریمه های رانندگی نداده ایم، ولی معتقدیم دست کم باید 
 در تخلفاتی که موجب فوت افراد می شود و سالیانه جان 

۱۷ هزار نفر را می گیرد بازنگری شود.

یک مسئول محیط زیست خبر داد

احتمال کوچ اجباری 37 میلیون نفر 
به غرب و شمال کشور

رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیالب کمیته ملی سدهای 
بزرگ ایران به ایلنا گفت: مهم ترین پیامد های قابل پیش بینی 
در اثر فرونشست زمین، عالوه بر نابودی آبخوان ها و زوال هر 
چه بیشتر آب های تجدیدپذیر، موجب تخریب بسیاری از 
زیرساخت های راه، راه آهــن، خطوط انتقال آب، نفت و گاز، 
دکل های برق، مناطق شهری و روستایی شده و در نهایت، 
موجبات کوچ اجباری بیش از 3۷ میلیون نفر به منطقه غرب و 
شمال کشور را فراهم می کند.مصطفی فدایی فرد افزود: در این 
صورت جمعیت این مناطق از 2۱ میلیون نفر فعلی به حدود 
۵8 میلیون نفر افزایش می یابد که پیامدها و بحران های مرتبط 

با آن قابل تصور نیست.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:

شیوه آموزش در مهدهای کودک  
کتاب محور نیست

علیرضا حاجیان زاده، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
به ایلنا گفت: آموزش در مهدهای کودک  کتاب محور نیست، 
بلکه فعالیت محور است. ممکن است در کتاب هایی به مربیان 
آموزش دهیم که چه فعالیت هایی برای بچه ها انجام دهند. ما 
مثل آموزش و پرورش کتاب در اختیار بچه ها نمی گذاریم. حتی 
ممکن است کتاب در حد کتاب های کار نقاشی باشد ولی عمده 
آموزش ها فعالیت محور است. برای همه مهدها یک کتاب 
ثابت را تجویز نمی کنیم اگرچه یک برنامه مشترک داریم اما 
کتاب ها می تواند کامالً متفاوت باشد. حتی ممکن است یک 
مهدکودک خودش طراحی محتوا داشته باشد که در صورت 

انطباق با اصول سازمان، آن را تأیید می کنیم. 

یک مدیر شهرداری تهران عنوان کرد

 تخریب مخازن شن و نمک 
توسط معتادان 

به گــزارش ایسنا، اصغر عطایی، مدیرکل خدمات شهری 
شهرداری تهران با اشاره به تخریب برخی از مخازن زردرنگ 
شن و نمک توسط معتادان متجاهر در طول ماه های سرد، 
گفت: زمان سردی هوا، معتادان متجاهر دست به هر کاری 
می زنند و ممکن است این مخازن را بسوزانند تا گرم شوند. 
معتادان متجاهر به المان های دیگر شهر نیز آسیب می زنند 
اما این تخریب ها به دفعات زیــاد رخ نمی دهد و به صورت 
موردی اتفاق می افتد. در بزرگراه ها و محل های خلوت آسیب 
بیشتری به المان های شهر زده می شود و در نقاط شلوغ این 
اتفاق کمتر رخ می دهد. معتادان حتی جان پناه های پل های 

عابر پیاده را هم تخریب می کنند که بسیار خطرناک است.

یکشنبه ۲5 مهر ۱4۰۰    ۱۰ ربیع االول ۱443   ۱7 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9647

سخنگوی کمیسیون آمــوزش مجلس به پانا 
گفت: الیحه رتبه بندی با بودجه ۵ هزار میلیارد 
تومانی به مجلس فرستاده شده که نمی توان با 

این بودجه این طرح را اجرا کرد.
رضا حاجی پور ادامه داد: براساس راستی آزمایی نظرات، اگر 
بودجه رتبه بندی تا سقف 3۰ هزار میلیارد تومان تأمین شود 

می توانیم آن را اجرا کنیم.
وی با اعالم اینکه این طرح، امروز در صحن علنی بررسی 
ــزود: ایــن طــرح در صحن مجلس بررسی  خــواهــد شــد، افـ
ــروز با  ــه شــده اســـت، امــیــدواریــم امـ و پیشنهادهایی ارائـ

چکش کاری نهایی، زمینه اجرای آن را فراهم کنیم.
حاجی پور با تأکید براینکه کمیسیون آموزش برای اجرای 
نظام رتبه بندی موافقت کامل را اعالم کرده است، عنوان 

کرد: حتی موافق هستیم با اعتبار 2۰ هزار میلیارد تومان نیز 
این طرح را اجرا کنیم.

 همچنین جبار کوچکی نژاد در ایــن زمینه عــنــوان کــرد: 
رتبه بندی یک فرایند تازه در حوزه آموزش و پرورش است و 
به اعتقاد من هفته آینده مطرح می شود و رأی هم می آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اینکه گفته 
ــدارد«،  ــ ــت مــنــابــع کــافــی بـــرای ایـــن طـــرح ن ــ مــی شــود »دول
خاطرنشان کرد: اینکه منابع کم دارند بله من هم قبول دارم 
اما اگر می خواهند این را ساماندهی کنند بروند حقوق های 
باالی 2۰ میلیون تومان را حذف و اصالح کنند. با توجه به 
اینکه خیلی ها حقوق های باال می گیرند به سمت اصالح آن 
حقوق ها حرکت کنند نه کسانی که حقوق های ۵، ۶ و ۷ و یا 

در نهایت کمتر از ۱۰ میلیون تومان دارند. 

در حالی که رونــد جهانی واکسیناسیون کرونا 
ــرای بــازگــشــت بــه زندگی  بــارقــه هــای امــیــد را بـ
عــادی روشــن کــرده، دولت ها تالش می کنند با 
اتخاذ تدابیری شهروندان را از بی اعتنایی به 

واکسیناسیون بازدارند.
به گزارش ایرنا، بیمارستان متدیست هوستون ایالت تگزاس 
واکسیناسیون کرونا را برای دو هزار و ۵۰۰ کارمند، پرستار و دیگر 
اعضای کادر پزشکی، اجباری و در ماه ژوئن ۱۵3 نفر را به دلیل 

امتناع از دریافت واکسن اخراج کرد.
دولت کانادا خبر داده تا پایان اکتبر )اوایل آبان( واکسیناسیون را 

برای کارکنان دولتی و کارکنان حمل ونقل الزامی می کند. 
دولت انگلیس نیز واکسن کرونا را برای تمام کارکنان خانه های 
سالمندان از جمله پرستاران، کادر پزشکی و خدمه از اکتبر 

)مهر/آبان( اجباری کرده است.
مقام های بهداشتی جنوب غربی کاالبریا ایتالیا از تعلیق حقوق 
۱۶ نفر از مراقبان سالمت ازجمله پرستار، ماما و دامپزشک تا 

پایان سال جاری میالدی خبر داده اند.
دولت ایتالیا اعالم کرده از ۱۵ اکتبر )23 مهر( هر کارگری که 

گواهی سالمت معتبر ارائه ندهد، تعلیق می شود.
مردم سوئیس از ۱3 سپتامبر )22 شهریور( ملزم شده اند برای 
ورود به اغذیه فروشی ها، رستوران ها و باشگاه های پرورش اندام 

گواهی سالمت ارائه دهند. 
دولت یونان نیز از سپتامبر واکسیناسیون را برای پرستاران 
خانگی و کارکنان بخش سالمت اجباری کــرده و تنها افــراد 
واکسینه شــده می توانند بــه سینما، تئاتر و دیگر اماکن 

سرپوشیده وارد شوند.

رتبهبندیمعلمانامروزبهمجلسمیآید

چکشکارینهاییطرحرتبهبندی
تالشدولتهابرایمقابلهبابیاعتناییبهواکسیناسیون

ازمحرومیتخدماتتااخراجازکار

محمدمهدی زاهدی

عضو کمیسیون آموزش مجلس



جایزه یک 
میلیونی برای 

پیروزی بر 
قهرمان جهان!

قهرمانی مقتدرانه در 
جام جهانی نروژ، تا 
امروز تنها یک کارت 

هدیه یک میلیون 
تومانی مسدود برای 

کامران قاسم پور به 
همراه داشته است!
در جویبار جدای 
از مردم که برای 

قهرمانشان ارج و 
قرب زیادی قائل اند 

اما هنوز از مسئوالن 
شهری جایزه ای که 

در خور کار بزرگ 
کامران قاسم پور باشد، 

به او اختصاص پیدا 
نکرده است.قاسمپور 

با تأیید این خبر گفت: 
مسئوالن شهری 
آمدند و یک کارت 
هدیه یک میلیون 

تومانی دادند که آن هم 
مسدود بود.

در  حاشيه

 جریمه
 50 میلیونی 

برای تیم های 
 انصرافی 

از جام حذفی

امیرحسین روشنک 
مسئول جام حذفی 

گفت: مسابقات این 
مرحله در روزهای ۹ و ۱۰ 

آبان برگزار می شود. 
مهرداد شفیعی 

مسئول لیگ دو نیز 
گفت: تیم هایی که برای 

حضور در جام حذفی 
اعالم آمادگی کرده 

اند در صورت انصراف 
از مسابقات عالوه بر 
جریمه ۵۰۰ میلیون 
ریالی یک فصل از 

حضور در مسابقات 
محروم خواهند شد.

خبرخبر
روزروز

  دنی آلوس 
 مدافع برزیلی، تماس هایی را با 

مدیران بارسلونا برقرار کرده 
تا شرایط بازگشت به این تیم را 
فراهم کند. آلوس 38 ساله پنج 

سال قبل از بارسا جدا شد.

  لواندوفسکی 
روزنامه آ.اس روی جلد خود مدعی 

شده رئال مقصد مورد عالقه این 
ملی پوش لهستانی است. قرارداد 
او با باشگاه بایرن مونیخ در سال 

2023 به پایان می رسد.

  مائوریسیو ساری 
سرمربی التزیو به برنامه ریزی 

مسابقات ایتالیا اعتراض دارد. 
»هر ماه هفت بازی در 19 روز انجام 

می دهیم و سپس 11 روز بدون 
بازیکنان خود تمرین می کنیم«.

حمیدرضاعرب  
سعید عزت اللهی، 
بدون شک بهترین 
ــازیــکــن تــیــم ملی  ب
ــران در  ــ ــ فــوتــبــال ای
بــازی با کــره جنوبی 
بــود وحتی اگــر کمی شانس و اقبال 
بیشتری داشت می توانست نام خود 
را به عنوان زننده گل 3 امتیازی تیم 
ملی دراین بازی مهم به ثبت برساند. 
ــه عــنــوان  عــزت الــلــهــی در حــالــی کــه ب
بهترین بازیکن ایــن میدان انتخاب 
شــده امــا بــرایــن بـــاور اســت کــه تالش 
جمعی بازیکنان سبب کسب یک 
امتیاز دیگر در بازی سخت مقابل کره 

جنوبی شده است.

ــردهــای مــتــوالــی تیم ملی  ◾ بعد از ب
نتوانست مقابل کره جنوبی به برتری 
برسد و فقط به یک امتیاز قناعت کرد. 

هــمــیــن طـــور اســــت. مـــا بـــا ذهنیت 
بــرنــده گــام بــه ایــن بـــازی گذاشتیم و 
به دنبال پیروزی بودیم اما درنهایت 
نتوانستیم از این بــازی هم 3 امتیاز 
بدست آوریم. بازی خوبی بود و دیدید 
کــه کـــره ای هــا بـــرای بــرتــری مقابل ما 
برنامه داشــتــنــد. آن هـــا بــا بازیکنان 
حرفه ای خود آمده بودند در آزادی ما 

را شکست دهند و از ابتدای بازی به 
دنبال کسب پیروزی بودند. کره تیمی 
نبود که برخی تصور می کردند ما به 
راحــتــی می توانستیم شکستشان 
دهــیــم. هرچند کــه مــن اعتقاد دارم 
آن ها از دست ما فرار کردند و پیروزی 

حق ما بود.

شاید اگر آن ضربه ای که زدی و به  ◾
تیر عمودی خــورد، وارد دروازه  می شد، 

داستان طور دیگری رقم می خورد.
همین طور است. به هرحال آن توپ 
ــار دیــگــر هــم تیر  گــل نشد و مــا یــک ب
دروازه آن ها را با ضربه مهدی به لرزه 
درآوردیم. کره جنوبی وقتی دروازه ما را 
باز کرد عقب نشست چون ما خیلی 
فشار آوردیــم و بچه ها زحمت زیادی 
کشیدند تا گل تساوی به ثمر برسد. اما 
به اعتقاد من حتی درآن شرایط هم ما 
مستحق برد بودیم و می توانستیم این 

3 امتیاز را هم بدست آوریم.

ــاوی در  ◾ ــســ ــ ــن ت ــ فـــکـــر مـــی کـــنـــی ایـ
صدرنشینی ما اثری بگذارد؟

ــازی هــا و  بــه هــرحــال مــا بــایــد هــمــه ب
حریفان را جدی بگیریم. بازی های 
بعدی ما مقابل لبنان و سوریه است 
و نباید خــودمــان را از پیش برنده 

بدانیم. البته ذهنیت بــرد داشتن 
خیلی خــوب اســت امــا بــایــد تالش 
کنیم بــه بهترین شکل ممکن در 
میدان بازی حاضر شویم و حریف را 
دست کم نگیریم و اجازه فضا سازی 

را از آن ها بگیریم.

یعنی معتقدی باز به ریل پیروزی  ◾
برمی گردیم؟

ــاز  ــه ریــــل ب ــک نــکــنــیــد دوبـــــــاره بـ  شـ
می گردیم و به عنوان اولین تیم آسیایی 
صعود می کنیم. لبنان بعد از پیروزی 
مقابل سوریه ۵ امتیازی شــده و نیم 
نگاهی به جایگاه دومی دارد. بازی ما با 
این تیم سخت خواهد شد اما با توجه 
به انگیزه ای که از بازیکنان سراغ دارم 
بــدون شک دربــازی هــای بعدی هم به 
برتری می رسیم و با کسب یک نتیجه 

خوب صعود می کنیم.

به نظر می رسد اسکوچیچ اعتقاد  ◾
خاصی به زوج تو و نوراللهی پیدا کرده 

است؟
ما سرباز تیم ملی هستیم و هر کجا 
سرمربی صالح بداند کنار هر بازیکنی 
کــه باشیم سعی می کنیم بهترین 
باشیم. من هم با تجربه تر شدم و کنار 

احمد به درک بهتری رسیده ایم.

سعید عزت اللهی در گفت و گو با قدس:

 شک نکنید 
به ریل پیروزی برمی گردیم

زیر ذره بين
 پشت پرده توافق عجیب 

فدراسیون فوتبال با هنگ کنگی ها

 قرارداد 8 میلیون دالری 
با شرکت یک دالری!

سینا حسینی   ماجرای بحث برانگیز ورود 
سیستم کمک داور ویدئویی توسط فدراسیون 
فوتبال به قدری خبرساز شده است که حاال 
گفته مــی شــود دســتــگــاه هــای نــظــارتــی نیز با 
حساسیت ایــن مــوضــوع را دنــبــال می کنند. 
یکی از رسانه های منتقد فدراسیون فوتبال 
چهارشنبه هفته گذشته بــا انتشار پشت 
پرده ای از نحوه انتخاب شرکت مذکور مدعی 
شد برخالف ادعــای فدراسیون فوتبال مبنی 
ــرارداد، این  ــ بــر بلژیکی بــودن شرکت طــرف ق
تجهیزات تــوســط یــک شــرکــت هنگ کنگی 
تأمین شده که نرخ قــرارداد مذکور ۵۰ درصد 
ــه کننده این  ــرخ شــرکــت هــای ارائـ بیشتر از ن
خــدمــات اســتــانــدارد اســت، از طرفی در این 
گـــزارش عجیب اعـــالم شــد سیستم مذکور 
سامانه کمک داور ویــدئــویــی نیست، بلکه 
ــا هــمــان »ســـت تــاپ  تــجــهــیــزات تــلــویــزیــون ی
باکس« است که توسط این شرکت وارد ایران 

شده که مورد تأیید فیفا نیز نیست!
ــن انــتــقــاد بـــه مــدیــریــت  ــ از ســـویـــی دیـــگـــر ای
فــدراســیــون وارد شــد کــه چــرا بــا وجــود هزینه 
صــورت گرفته نمی تــوان از ایــن تجهیزات در 
مسابقات داخلی استفاده کرد به ویژه اینکه 
سرپرست کمیته داوران نیز در مصاحبه ای در 
همین ارتباط آب پاکی را روی دست فوتبالی ها 
ــرد مــجــوز اســتــفــاده از این  ریــخــت و تأکید ک
سامانه هنوز از ســوی نهادهای بین المللی 

صادر نشده است.
اما این پایان جنجال های مرتبط با این پرونده 
ــداری« نــوشــت:  ــ ــرفـ ــ ــود، صــبــح دیـــــروز »طـ ــبـ نـ
پیگیری پــرونــده توافق با شرکت هنگ کنگی 
SIMPLYLIVE حقایق تکان دهنده ای را افشا 
می کند. شرکت طرف قــرارداد که قرار است در 
پروژه ای با ظرفیت ۷ الی ۸ میلیون دالر )تجهیز 
تمام ورزشگاه های بــزرگ تیم های لیگ برتری 
ــران و راه انـــدازی چند سیستم کمک داور  ایـ
ویدئویی سیار بــرای استفاده در ورزشگاه های 
ــا فــدراســیــون هــمــکــاری کــنــد، در  کــوچــک تــر( ب
هنگ کنگ بــا ســرمــایــه یــک دالر هنگ کنگ 
بــه ثبت رســیــده اســـت. یــک دالر هنگ کنگ 
برابر است با ۱3 سنت و این چیزی جز شوخی 
نیست.یعنی اگر روزی شرکت هنگ کنگی به 
هر دلیل، به تعهدات خود عمل نکرد، فدراسیون 
می تواند خسارت چند میلیون دالری خود را از 
روی همین ۱3 سنت دارایی شرکت هنگ کنگی 
بــردارد!خــنــده دار ایــن جاست کــه فدراسیون 
فوتبال در فراخوان عمومی خود از شرکت های 
ایرانی مایل به همکاری با فدراسیون خواسته 
بود حتماً و حتماً باید مدارکی را ارائــه کنند که 
نشان بدهد آن هــا حــداقــل ۱۰۰ میلیارد ریــال 

سرمایه ثبتی دارند.
طــبــق قــانــون تــجــارت بین الملل هــر گـــاه یک 
شخص حقوقی )شــرکــت( تعهد بــه فــروش 
محصول یا ارائه خدمات داشته باشد اما به 
هر دلیل موفق به انجام تعهد خود نشود، یکی 
از راه هــای جبران خسارت، عــالوه بر امــالک و 
اموالی که به نام شرکت و نه به نام مدیران آن 
باشد، سرمایه ثبتی آن شرکت اســت. حاال 
فدراسیون چگونه می خواهد خسارت قرارداد 
۴۸ هزار یورویی که برای اجاره بسته و قرارداد 
چند میلیون یورویی که قرار است برای تجهیز 
ورزشگاه ها ببندد را با این یک دالر هنگ کنگ 
یا همان ۱3 سنت که می شود 3 هــزار و ۵۷۰ 

تومان به پول ایران تضمین کند؟
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پیروزی فر ش آرا در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال ◾
 هفته پنجم لیگ برتر فوتسال عصر دیروز با برگزاری 
سه دیــدار آغــاز شد که در بــازی های برگزار شده مس 
سونگون، سه بر دو از سد مقاومت البرز گذشت. در 
اهواز نیز حفاری خوزستان در خانه خود چهار بر یک 
مغلوب فرش آرای مشهد شد.  در آخرین بازی این روز 
هم زنــدی بتن در دیــداری دشــوار با نتیجه سه بر یک 

مقابل چیپس کامل مشهد به برتری رسید.

تیم ملی در رده ۲۲ جهان و اول آسیا  ◾
با پایان دیدارهای ملی فوتبال جهان، رده بندی تیم های 
ملی در ماه اکتبر نیز مشخص شد و بر این اساس تیم ملی 
فوتبال ایران بدون تغییر نسبت به ماه قبل در رده ۲۲ جهان 

و اول آسیا باقی ماند.
ژاپــن و استرالیا در رده دوم و سوم آسیا قــرار گرفته اند. 
بلژیک همچنان رده نخست را حفظ کرده و باالتر از برزیل 

و فرانسه قرار گرفته است.

هافبک استقالل شاگرد کمالوند شد  ◾
باشگاه نفت مسجدسلیمان به صورت رسمی بازیکن تیم 
استقالل را به خدمت گرفت. سینا خادم پور هافبک تیم 
استقالل با عقد قــراردادی به عضویت تیم نفت مسجد 
سلیمان درآمد. وی پس از انجام توافقات الزم با این باشگاه 
قراردادش را به مدت دو سال تمدید کرد و سپس با قراردادی 
قرضی به مدت یک سال به نفت مسجدسلیمان پیوست تا 
در لیگ بیست و یکم در جمع شاگردان فراز کمالوند باشد.

جهانبخش در معرض ابتال به کرونا! ◾
تاتنهام شــب گذشته تأیید کــرد ســون هیونگ مین، 
ملی پوش کره ای این باشگاه به ویروس کرونا مبتال شده و 

به همین دلیل بازی برابر وستهام را از دست خواهد داد. 
سون در جریان دیدار با ایران با علیرضا جهانبخش، کاپیتان 
تیم ملی کشورمان برخورد صمیمی داشت و این دو پس از 
بازی یکدیگر را در آغوش گرفتند که اکنون بازیکن ایرانی 

فاینورد را در معرض ابتال به این ویروس قرار داده است.

اولــه گونار سولسشر در دیــدار هفته هفتم لیگ برتر برابر اورتــون 
تصمیم گرفت که به کریستیانو رونالدو استراحت دهد و این بازیکن 
کار را از روی نیمکت آغاز کرد. هرچند او در نیمه دوم به زمین آمد 
اما نتوانست کار زیادی از پیش ببرد و در نهایت بازی با تساوی ۱-۱ 

به پایان رسید.
این اقــدام سرمربی نــروژی ناباوری و اعتراض بسیاری را به دنبال 
داشت که معتقد بودند حضور رونالدو در زمین می توانست شرایط 
را بــرای یونایتد به شکل دیگری رقم بزند و به نظر می رسد که این 
بازیکن پرتغالی نیز از نیمکت نشینی چندان راضی نیست.یکی از 
منابع نزدیک به باشگاه یونایتد به سان گفت: »رونالدو از اینکه در 
این بازی نیمکت نشین بود  بسیار ناامید و ناراحت است. اوله فکر 
می کرد که او پس از دیدار برابر ویارئال خسته است، بنابراین تصمیم 
گرفت که او را در اوایل نیمه دوم به زمین بازی بفرستد. اما کریستیانو 
به ایــن مربی گفت که هروقت آمــاده بــازی نباشد به او می گوید و 
می خواهد در تمامی بازی های برگزار شده در لیگ در زمین حضور 
پیدا کند. رونالدو همچنین به او گفته که به اینجا آمده تا قهرمان 
 شود و یونایتد باید مهم ترین بازیکنانش را در تمامی دیدارها به کار 

بگیرد«.
این بازیکن در بازی مقابل اورتــون در دقیقه ۵۷ به جای ادینسون 
ــازی در حالی کــه با  کــاوانــی وارد زمین شــد و پــس از ســوت پــایــان ب
عصبانیت با خــودش صحبت می کرد وارد تونل شد تا به سوی 
رختکن برود. انتشار این تصاویر سبب شد تا فشارها و انتقادات از 
سولسشر بیش از پیش شود و حتی فرگوسن نیز نسبت به استفاده 
نکردن از این فوق ستاره پرتغالی در ترکیب اصلی واکنش نشان دهد.
جالب اینکه سولسشر در واکــنــش بــه احتمال نیمکت نشینی 
کریستیانو رونالدو در بازی های بعدی گفت: »من سرمربی هستم 
و شرایط بازیکنان باشگاه را مدیریت می کنم. خوشحال می شوم 
رونالدو را در زمین در اختیار داشته باشم، زیرا او همیشه نمایش 
خوبی دارد. هرچه بیشتر رونــالــدو در ترکیب باشد بهتر اســت. 
کریستیانو یک بازیکن استثنایی، یک تمام کننده بزرگ، بازیکنی 
گلزن و فوق العاده حرفه ای است.کنار گذاشتن او دشوار است و فکر 
می کنم همه دوست دارند اگر می شد 6 بازی در 6 روز انجام داده و با 
یک ترکیب راهی میدان شد. اما باید از سیستم چرخشی بهره برد و 
ما باید هنگام فرا رسیدن ماه آوریل و می همه بازیکنان را در شرایط 
خوبی در اختیار داشته باشیم. ما در آخرین روزهای فصل گذشته 

خیلی خسته بودیم«.

جنگ روی نیمکت شیاطین باال گرفت

رونالدو: باید همیشه 
در ترکیب باشم!

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

ورزش7

کوین یامگا پس از موفقیت در 
تست  پزشکی، جمعه شب با 
حــضــور در ساختمان باشگاه 
ــدار بــا مصطفی  استقالل و دیـ
آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل، با امضای 
قراردادی دوساله به جمع آبی پوشان پیوست. 
یامگا سابقه حضور در لیگ های دانمارک، 
پرتغال، فرانسه و ایتالیا را در کارنامه خود دارد. 
این بازیکن ۲۵ ساله کامرونی - فرانسوی در 
پست های وینگر راست و  چپ، دفاع راست و 

مهاجم سابقه بازی دارد. 
به نقل از باشگاه استقالل ، کوین یامگا 

ــا باشگاه  ــرارداد ب ــ ــ پــس از امــضــای ق
استقالل اظهار کرد: اولین چیزی که به 
ذهن من می  رسد، فوق العاده بودن این 
قــرارداد است. می دانم اینجا باشگاه 

بــزرگــی اســت و هم تیمی هایم 
ــی از  ــ ــوب ــای خــ ــزهــ ــ ــی چــ

استقالل گفتند. 
نمی توانم صبر 
کــنــم  تـــا اولــیــن 
بــازی  ام را برای 
اســــتــــقــــالل 
ــجــام دهــم.  ان

ــورد  ــ م وی در 
شـــنـــاخـــتـــش از 

ــقــالل تصریح  اســت

کــرد: مــی دانــم اینجا باشگاه بــزرگــی هست، 
ــران و شاید در آسیا  بزرگ ترین باشگاه در ای
و خوشحالم به استقالل آمــدم. بازیکن تیم 
فــوتــبــال اســتــقــالل در خــصــوص هــدفــش از 
حضور در استقالل گفت: هــدف مــن بــردن 
است و می دانم برای چه کاری به اینجا آمده ام. 
می خواهیم همه بازی ها را ببریم و امیدوارم 
ــداف بــزرگــی از  قهرمان لیگ برتر شــویــم. اهـ

پیوستن به استقالل دارم.«
یامگا از امروز باید عالوه بر کارهای گروهی 
در تمرینات اختصاصی ای کــه کادرفنی 
بــرایــش در نظر مــی گــیــرد شــرکــت کند تا 
بتواند عقب افتادگی از سایر بازیکنان را 
جبران کند و در صورت صالحدید فرهاد 
مجیدی در مسابقات اولیه لیگ برتر به 
میدان برود.یامگا با توجه به دیر اضافه 
شدنش به تمرینات از نظر هماهنگی 
با نفرات دیگر مشکل دارد و به 
هــمــیــن خــاطــر 
مـــــمـــــکـــــن 
اســــــت در 
بـــازی هـــای 
اول لیگ امکان 
بـــــــــازی کـــــردن 
نــــــداشــــــتــــــه 

باشد.

بدون شک ستاره کشتی ایران در 
سال ۲۰۲۱ محمدرضا گرایی بود 
که دو تورنمنت موفق را سپری 
کـــرد. ایـــن فرنگی کـــار شــیــرازی 
بعد از کسب مدال طالی وزن 6۷ کیلوگرم در 
المپیک توکیو، در مسابقات جهانی نروژ نیز 
خوش درخشید و توانست یک طالی دیگر به 

کارنامه افتخارات خود اضافه کند.
گرایی بعد از بازگشت از نروژ تصمیم گرفت 
طــالی جهانی خــود را به شهید گمنامی که 
مقبره آن در فدراسیون کشتی واقع شده، اهدا 

کند. محمدرضا گرایی قهرمان المپیک و 
جهان گفت: از همه تشکر می کنم که این 
فضا را فراهم کردند. خدا را شکر در این 
دوسال که تمرین می کردم این شهید 

گمنام ایــن جا آمــدنــد. ما با ایــن شهید 
دوســال زندگی کردیم. ایشان 

جانش را با خدا معامله کرد 
تا پرچم بــاال باشد. شبی 

که می خواستیم اعزام 
شویم بــا ایــن شهید 

عــهــدی بستم که 
اگر مدال طال گرفتم 
مدالم را به ایشان 
اهــــدا کـــنـــم.  آقـــای 

ــر گــفــت ایــشــان  ــی دب
مــعــجــزه مــی کــنــد، در 

کشتی با گرجستانی ۵ بر ۱ عقب بودم در ۱۲ 
ثانیه پایانی یاد عهد خودم با شهید افتادم و 
توانستم کشتی را در بیاورم و به فینال برسم. 
در فینال هم توانستم طال بگیرم و به وعده 

خودم عمل کنم.
رئیس فدراسیون کشتی در ایــن مراسم، 
گفت: یک بزرگی به من گفت شهید بزرگوار 
خودش تصمیم گرفته به اینجا بیاید. این 
اتفاقی که افتاده و بازسازی خانه های کشتی 
و نام گذاری خانه های کشتی به نام شهیدان 
هــادی و صـــدرزاده صدقه ســری همین 

شهید گمنام است.
 از معجزات این شهید گمنام در همین 
دو سال باید یک کتاب هزار صفحه ای 
نوشت. اتفافی که برای کشتی افتاده 
دعای شهدا بوده است.۵۰ تا 6۰ شهید 
کشتی گیر داریــــم و تصاویر 
آن هــا را نصب کــردیــم تا 
ورزشکاران ما آن ها را 
ببینند که چه کار 
بزرگی کردند. 
بــــه گـــرایـــی 
ــک  ــ ــری ــ ــب ــ ت
می گویم که 
خـــدا دوستش 

دارد. 

بازیکن کامرونی استقالل از اهدافی که در سر دارد می گوید

به باشگاه بزرگی آمده ام
محمدرضا گرایی، مدال طالی جهانی را به شهید گمنام خانه کشتی اهدا کرد

سفر به گرای شهدا



دیگر اشک 
تمساح الزم 
نیست
ضیف اهلل الشامی، 
از رهبران انصاراهلل 
و وزیر اطالع رسانی 
دولت صنعا در توییتی 
نوشت: »به فرستاده 
سازمان ملل بگویید 
دیگر ضرورتی برای 
ریختن اشک تمساح 
درباره محاصره 
العبدیه در مأرب 
نیست. ما به وظیفه 
خود عمل کردیم و 
محاصره را شکستیم 
و شهروندان را از دست 
کسانی نجات دادیم 
که از آن ها به عنوان 
سپر انسانی استفاده 
می کردند«. شهر 
العبدیه واقع در جنوب 
غربی استان مأرب، 
اهمیت راهبردی 
فراوانی دارد.

یادداشت

در  حاشيه

 کشتی دعوا
 در دریای ژاپن

روسیه اعالم کرد یکی از 
شناورهای نظامی این 
کشور توانسته ناوشکن 
نیروی دریایی آمریکا 
را که قصد داشت روز 
جمعه و در جریان 
مانور دریایی مشترک 
روسیه و چین در دریای 
ژاپن، وارد آب های 
سرزمینی روسیه شود 
از آن منطقه دور کند. 
بنا بر اعالمیه روسیه، 
ناوشکن آمریکایی 
رفتاری مبنی بر اینکه 
نمی تواند مسیر 
یا سرعت خود را 
تغییر دهد، نشان 
داده و به این ترتیب 
کشتی ضدزیردریایی 
 Admiral Tributs
متناسب با مقررات 
ناوبری بین المللی »برای 
بیرون راندن متجاوز 
از آب های سرزمینی 
روسیه اقدام می کند«. 
ناوشکن نیروی دریایی 
آمریکا سرانجام 
زمانی که دو کشتی در 
فاصله ای کمتر از ۶۰ متر 
از یکدیگر قرار داشتند، 
تغییر مسیر می دهد.

طالبان و معضل مهار داعش  
میراحمدرضا مشرف   

افغانستان مسائل  کارشناس 
وقوع چهار انفجار بزرگ و خونین 
و شهید و زخمی شــدن بیش از هــزار نفر از 
مردم غیرنظامی، آن هم در مدت زمان دو ماهه 
سلطه کامل طالبان بر افغانستان، می تواند 
گواه آن باشد که طالبان به لحاظ تأمین امنیت 
همچون دولت پیشین نقطه ضعف های مهم 
و آشکاری دارد. اکنون نظام امــارت اسالمی 
طالبان داعش را در برابر خود می بیند، شبیه 
ــت غنی  موقعیتی کــه خــودش در مقابل دول
داشــت. شکی نیست که طالبان و داعــش به 
لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی تفاوت های عمده 
و آشکاری دارند. اما در این مقطع و در شرایطی 
که طالبان بــرای تثبیت امــارت اسالمی خود 
می کوشند، بیش از آنکه تفاوت ها تعیین کننده 
و سرنوشت ساز باشند، این شباهت ها هستند 
که چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ امنیتی 

برایشان دردسرساز شده است. 
ــالش مشترک و مشابه طالبان  از یــک ســو ت
ــرای آنچه برپایی نظام اســالمــی و  و داعــش ب
ــی مـــی خـــوانـــنـــد،  ــالمــ اجـــــــرای شـــریـــعـــت اســ
فرایند سیالی را رقــم زده که امکان تحرک و 
جابه جایی افراد را در میان هر دو گروه فراهم 
ساخته و در ســوی دیگر امــکــان اســتــفــاده از 
هر ابـــزاری بــرای رسیدن به هــدف، به کارگیری 
تاکتیک های مبارزاتی مشابه و در عین حال 
ــرای هر دو طــرف قابل توجیه   نامحدودی را ب
ساخته اســت. اکنون به نظر می رسد همین 
اشتراک ها هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ 
امنیتی دامنگیر طالبان شــده و داعــش را به 
معضل سیاسی و امنیتی بزرگ برای طالبان 

بدل ساخته است.      
در واقــع برخی از همین شرایط موجب شده 
رویــکــرد طالبان در تقابل بــا داعــش باوجود 
دشمنی آشکار، با تزلزل و گاه دوگانگی توأم 
شده باشد. بنابراین شاید بتوان تقابل طالبان با 
داعش را در دو مرحله متفاوت مورد بررسی قرار 
داد: در مرحله اول که به چند هفته نخست 
تسلط طالبان بر افغانستان بازمی گردد، رهبران 
طالبان خطر داعش را چندان جدی نگرفته و به 
آن تنها در راستای وقوع برخی تحرکات محدود 

و پراکنده نگاه می کردند. 
اظهارات مؤکد طالبان در این مورد که پس از 
استقرار امــارت اسالمی خشونت ها خاتمه 
خــواهــد یافت و داعــش قابلیت ناامن سازی 
افغانستان را نخواهد داشت، از همین منظر 
قابل توجه اســت. البته در کنار ایــن موضوع 
عدم تقابل جدی طالبان با داعش می توانست 

توجیهات دیگری هم داشته باشد. 
ــه جــامــعــه جــهــانــی در مــورد  بــحــث هــشــدار ب
پیامدهای همکاری نکردن با طالبان، احتماالً 
در ترغیب رهبران این گروه برای نادیده گرفتن 
برخی فعالیت های داعــش و نداشتن تقابل 
جدی تأثیرگذار بوده است. عالوه بر این، نگرانی 
رهبران طالبان از اعمال فشار بر اعضا و ریزش 
هرچه بیشتر به سمت داعش هم موجب شد 
طالبان از تقابل با عناصر نفوذی داعش و حتی 

برخی اقدامات آن ها پرهیز کنند. 

طالبان بر داعش اشراف اطالعاتی دارد؟ ◾
اعالم هشدار طالبان به آمریکایی ها پیش از 
حمله به فرودگاه کابل و حمله به مرکز داعش 
در کــابــل بالفاصله پــس از حمله بــه مراسم 
ترحیم مادر ذبیح هللا مجاهد، نشان می دهد 
ممکن اســت طالبان بــه لــحــاظ اطــالعــاتــی بر 
تحرکات داعش اشراف نسبی داشته باشند.        
اما در بخش دوم که می توان آن را در بازه زمانی 
دو هفته اخیر جای داد، به نظر می رسد طالبان 
بیش از گذشته خطر داعش را درک کرده و به 
ــرای تقابل بــا آن دست  اقــدامــات جــدی تــری ب

زده اند. 
تشکیل شورای تصفیه و اعالم اخراج عناصر 
نامطلوب از گروه، جدی ترین اقدام طالبان در 
این راستا بوده است. این اقدام حکایت از آن 
دارد که طالبان تا حدی به ارزیابی های اشتباه 
خود از قدرت و قابلیت های داعش پی برده و 
مبارزه با داعــش را در مقایسه با نگرانی  های 
دیگری چون ریزش و نارضایتی میان اعضا، در 

اولویت قرار داده اند.  
با ایــن حــال اینکه طالبان بتوانند به تنهایی 
و بـــدون کمک و همراهی جامعه جهانی از 
عهده تقابل بــا داعــش برآیند بسیار دور از 
انتظار به نظر می آید. بنابراین ورود طالبان به 
مرحله ســوم یعنی تعدیل دیدگاه ها، تعامل 
و همکاری بیشتر با جناح  ها و قومیت ها در 
داخل و درنهایت جلب نظر جامعه جهانی؛ 
عنصر نهایی و تعیین کننده دوام صلح و ثبات 
در افغانستان و حتی بقای طالبان محسوب 

می شود.
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 درگذشت سید حسین خدیو جم در 1365
سید حسین خدیو جم در سال 13۰6 خورشیدی در 
مشهد به دنیا آمد. با تالش لیسانس خود را از دانشگاه 
فردوسی مشهد دریافت کرد و از آن پس به تحقیق در 
کتابخانه ها پرداخت. او در سال 13۴۴ موفق به اخذ 

دکتری از دانشگاه بیروت شد. مدتی نیز رایزن فرهنگی 
 ایران در افغانستان بود. 

همه گان او را به عنوان یک غزالی پژوه می شناسند. او 
سرانجام در ۲5 مهر 1365 در مشهد درگذشت و در 

توس، در جوار ابوحامد محمد غزالی مدفون شد.
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جهان

گزارش
درباره سمیر جعجع، عامل تیراندازی روز پنجشنبه بیروت چه می دانید؟

قاتلی برای تمام فصول!
ســجــادی  بــحــث داغ ایــن 
روزهـــــــای لـــبـــنـــان، تـــیـــرانـــدازی 
ــاخ دادگــســتــری  ــ در مــقــابــل ک
ــیــروت و  در منطقه الــطــیــونــه ب
عــامــالن پشت صحنه آن اســت کــه منجر 
بــه شــهــادت دســت کــم هفت تــن و مجروح 
شدن ۶۰ نفر شده است. براساس تحقیقات 
انجام شده توسط جنبش حزب هللا و امل، 
شبه نظامیان حزب »القوات اللبنانیه« به 
سرکردگی »سمیر جعجع« ایــن جنایت را 
ــد. امــا بــررســی بیشتر سوابق  ــ شکل داده ان
شخصی نظیر جعجع و حــزب متبوعش، 
نشان دهنده نکات بسیاری اســت کــه این 

گزارش در این باره است.

اقدام مشکوک جعجع یک روز پیش از  ◾
تیراندازی 

ــواداران  درســـت یــک روز پیش از تجمع هــ
مقاومت لبنان مقابل کــاخ دادگستری در 
بیروت در اعتراض به سیاسی کاری قاضی 
پرونده انفجار بندر بیروت، سمیر جعجع در 
یک کنفرانس خبری در منطقه »معراب« 
از هــواداران خود خواسته بود برای مقابله با 
حزب هللا به خیابان ها بریزند و برای رویارویی 

آماده باشند. 
به گــزارش فــارس، روزنــامــه االخبار لبنان به 
نقل از منابع مطلع در کاخ ریاست جمهوری 
ــون پـــس از  ــوشـــت: مــیــشــل عــ »بـــعـــبـــدا« نـ
حادثه خونین »الطیونه« با سمیر جعجع 
 تماس گرفته و بــه شــدت از اقـــدام نیروهای 
القوات اللبنانیه شکایت کرده و جعجع نیز 
در پاسخ اصــرار کــرده او مسئولیتی در این 
قبال نــدارد و ادعــا کــرده عامالن تیراندازی 
افراد عادی بودند و در این هنگام میشل عون 
با عصبانیت به او می گوید »بازی هایش« را 
تمام کند. در این راستا کاربران لبنانی نیز در 
شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویر شهدا 
و همچنین تصاویر سمیر جعجع، با درج 
هشتگ هایی، القوات اللبنانیه را به خیانت 

به وطن متهم کردند.

سفارتخانه آمریکا، صحنه گردان فاجعه ◾
عصر جمعه شیخ »هــاشــم صفی الدین« 

رئیس شــورای اجرایی جنبش حــزب هللا در 
مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه در 
سخنانی گروه القوات اللبنانیه به سرکردگی 
سمیر جعجع را عامل و سفارتخانه آمریکا را 
در پشت صحنه حمله معرفی کرد و گفت: 
»حزب القوات اللبنانیه خواست لبنان را به 
آن جنگ داخلی پلید بازگرداند. این حزب 
عامل این کشتارهاست و با آن رشد می کند. 
حــزب الــقــوات اللبنانیه به ازای یک مشت 
پــول به خواسته  آمریکایی ها پاسخ مثبت 

می دهد«. 
ــن افــــــزود: »آنـــچـــه روز  ــدی هــاشــم صــفــی ال
پنجشنبه شاهدش بودیم، یک قسمت از 
اقداماتی بود که سفارت آمریکا در لبنان آن 
را مدیریت کرده و برخی طرف های عربی آن را 

تأمین مالی می نمایند«. 
وی در بخش دیگری همچنین اعالم کرد: »ما 
نه به جنگ مذهبی کشیده خواهیم شد و 
نه جنگی داخلی؛ اما نمی توانیم اجازه دهیم 

خون شهدایمان پایمال شود«.

از صبرا و شتیال تا کاخ دادگستری لبنان ◾
ــع نـــــــام آشــــنــــایــــی بـــــرای  ــجـ ــعـ ــر جـ ــیـ ــمـ سـ
ــبــنــانــی هــاســت. او را بـــا حــــزب مسیحی  ل
فــاالنــژهــا در جنگ داخــلــی ۲۰ ســالــه لبنان 
جعجع  مــی شــنــاســنــد.   )۱۹7۵ -۱۹۹۵ (
 کــه از جــوانــی وارد حــزب فــاالنــژهــا یــا همان 

»القوات اللبنانیه« شده بود، به سرعت در 
ایــن گــروه نظامی رشــد کــرد و در طــول جنگ 
داخــلــی، فــرمــانــدهــی ایـــن شــبــه نــظــامــیــان را 
در دســـت داشــــت. سمیر جعجع و حــزب 
فاالنژها عموماً یــادآور کشتار و جنایت های 
متعدد در جنگ داخلی و همچنین همکاری 
 گسترده با رژیم صهیونیستی در دوره اشغال 

لبنان هستند.
برخی از جنایات ایــن حــزب شامل شلیک 
ــوبـــوس حــامــل اعـــضـــای جبهه  بـــه ســـوی اتـ
آزادی بــخــش فلسطین در ۱۳ آوریـــل ۱۹7۵ 
 با ۲7 کشته، یــورش به شهرک »اهــدن« در
 ۱۳ جوالی ۱۹7۸ با ۳۳ کشته، جنایت صبرا و 
شتیال و کشتار آوارگان فلسطینی به دستور 
رژیم صهیونیستی از ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲ 
با بین 7۰۰ تا ۳هــزار و۵۰۰ کشته مرد و زن و 
 پیر و کــودک و جنایت روســتــای الصفره در 

7 جوالی ۱۹۸۰ با ۸۳ کشته است.

جعجع؛ عامل پشت صحنه ربایش  ◾
دیپلمات های ایرانی

در کارنامه سیاه سمیر جعجع و حزب القوات 
البنانیه، ربــایــش دیپلمات های جمهوری 
اسالمی ایــران، حاج احمد متوسلیان و سه 
هــمــرزم او »سیدمحسن مــوســوی«، »تقی 
رستگار مقدم« و »کاظم اخــوان« هم دیده 
می شود. گفتنی است جعجع در سال ۱۳۸۵ 

در مصاحبه با روزنامه السفیر لبنان اعتراف 
کــرد عناصر فاالنژیست در چهارم جوالی 
۱۴ تیر ۱۳۶۱( در یــک مقر ایست و  ( ۱۹۸۲
بازرسی در منطقه »البربره« در شمال بیروت 
دیپلمات های ایــرانــی را دستگیر کــرده انــد. 
او ادعــا کــرد عناصر تحت امــر او آن هــا را در 
ساحل لبنان تیرباران کــرده انــد. ادعایی که 
هنوز از سوی مقامات ایرانی و لبنانی تأیید 

نشده است.

کارنامه ای مملو از خون ریزی ◾
ســمــیــر جــعــجــع یـــک ســـال پــیــش از پــایــان 
نهایی جنگ داخــلــی در ســال ۱۹۹۴ بــرای 
ده هــا جنایت خــود دادگــاهــی شــد. هرچند 
ــمــب گــذاری در کنیسه »ســیــدة  ــهــام ب از ات
النجاة« در کسروان تبرئه شد اما به جرم ترور 
»رشید کرامی« نخست وزیر اسبق لبنان و 
»دانــی شمعون« رئیس حــزب »الوطنیین 
ــرور »طــونــی فــرنــجــیــه« پسر  ــ ــرار« و ت ــ االحــ
سلیمان فرنجیه رئیس  جمهور اسبق لبنان 
ــدن« حکم  ــواده اش در جنایت »اهــ ــانـ  و خـ
ــراوی«  ــهــ ــ ــاس ال ــ ــی ــ ــت. امــــا »ال اعــــــدام گـــرفـ
ــان حــکــم  ــ ــن ــ ــب ــ ــور وقـــــــت ل ــهــ ــمــ رئــــیــــس جــ
ــر داد.  ــی ــغــی ــه حـــبـــس ابـــــد ت اعــــــــدام را بــ
ــیـــه« نــیــز  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــوات الـ ــ ــ ــق ــ ــ  گــــروهــــک »ال
منحل شــد. با تمامی ایــن اوصــاف با خروج 
ارتــــش ســـوریـــه از لــبــنــان در ســـال ۲۰۰۵، 
پارلمان وقت که در فضای ضد سوری به سر 
مــی بــرد، حکم به آزادی »سمیر جعجع« و 
بازگشت وی بــه فعالیت های سیاسی داد 
ــود در سال  ــای چــوبــه دار رفــتــه ب و او کــه تــا پ
ــرای انــتــخــابــات ریــاســت جــمــهــوری  ــ  ۲۰۱۴ ب

نامزد شد. 
در همین حال، »عدنان منصور« وزیر خارجه 
ــاره اظهارات سمیر جعجع  سابق لبنان درب
پس از جنایت روز پنجشنبه بیروت و نیز 
دســت داشــتــن قــوات اللبنانیه در حــوادث 
روز پنجشنبه گــفــت: سمیر جعجع بــرای 
لبنان یک برنامه ویرانگر در دســت دارد و 

نمی خواهد لبنان روی آرامش ببیند. 
وی افزود: کارنامه جعجع، سیاه و مملو از ترور 
و خون ریزی است و دولت لبنان نباید به این 

فرد اجازه ماجراجویی دهد.

مــنــابــع  علوی   
فـــلـــســـطـــیـــنـــی از 
زخمی شــدن بیش 
از ۴۰ فلسطینی در 
درگیری با نظامیان 
صــهــیــونــیــســت در 
مناطق مختلف کــرانــه باختری خبر 
دادند. به گزارش مهر، این اعتراض ها 
در مقابله با سیاست شهرک سازی 
صهیونیست ها عمدتاً در مناطقی 
مانند بیتا و بیت دجن در نابلس رخ 
داده و هــالل احــمــر فلسطین تأکید 
کرده یک فلسطینی با گلوله مشقی 
زخمی شده و ۴۱ فلسطینی دیگر هم 
بر اثر استفاده نظامیان صهیونیست 
از بمب های گازی دچار حالت خفگی 
شــدنــد. از ســوی دیــگــر نیز »کتائب 
الـــقـــســـام« شــاخــه نــظــامــی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( 
تــصــاویــر چــهــار اســیــر اســرائــیــلــی نزد 
مقاومت را منتشر و برای آزادی آن ها 
شرط تعیین کــرد. »خلیل الحیة« از 
رهبران جنبش حماس هم تأکید کرد: 
اسیران اسرائیلی هرگز روی آزادی را 

نخواهند دیــد مگر اینکه اســیــران ما 
آزاد شوند. وی که رئیس دفتر روابط 
عربی و اسالمی جنبش حماس است 
در گفت وگو با شبکه االقصی درباره 
بد رفتارهای رژیــم اشغالگر با اســرا و 
اعتصاب  کنندگان غذا هشدار داد.  در 
همین حال، باوجود تبلیغات تل آویو 
برای توانمندی های نظامی  این رژیم، 
بسیاری از نویسندگان صهیونیست 
پرسش هایی درباره پایداری این رژیم 
مطرح کرده اند. پرسش این تحلیلگران 
در حالی مطرح شده که نخست هیچ 
گزینه ای برای سازش با فلسطینیان در 
حال حاضر مطرح نیست و دوم برخی 
برآوردهای راهبردی حاکی از آن است 
احتمال افزایش تنش نظامی تل آویو 
با گروه ها و کشورهای ضد این رژیم 
وجــود دارد. از جمله سؤال هایی که 
در محافل پژوهشگران صهیونیست 
ــم مطرح شــده،  دربـــاره آیــنــده ایــن رژی
ــا چــه زمــانــی اسرائیل  ــن اســـت: »ت ای
قـــادر بــه مــهــار خــطــرات نهفته پیش  
روی خود است؛ خطراتی که تهدیدی 
موجودیتی برای آن در خاورمیانه به 

شمار می آیند. اسرائیلی ها بدون نیاز 
به امضای توافق های صلح بـــادوام  و 
ماندگار با تمام همسایگان عربی شان 
برای زندگی در این منطقه تا چه حد 
پایدار خواهند بود آن هم در حالی که 
کابینه های پیشین اسرائیل به ریاست 
نتانیاهو مسئول گسترش پدیده تنفر، 
دشمنی و نــاکــامــی هــای دیپلماتیک 
دانسته شده اند. صهیونیست ها هر 
ساله در ماه می  آنچه را روز استقالل 
می نامند کــه در واقـــع هــمــان فاجعه 
بــزرگ اشغال سرزمین فلسطینیان 
ــارادوکــس سیاسی  اســت. ایــن نــوع پ
بــه نـــدرت در تــاریــخ ملت ها رخ داده 
به نحوی که روز چهاردهم ماه می  را 
صهیونیست ها روز عید و در عین 
حـــال فلسطینیان آن را روز نکبت 
می دانند. بنتسیون نتانیاهو، مورخ 
یــهــودی مشهور و پــدر نخست وزیر 
پیشین اسرائیل مدت ها قبل گفته 
است: تا زمانی که عرب های فلسطینی 
روز استقالل ما را روز مصیبت تلقی 
ــن نــبــرد مــیــان مــا و آن هــا  می کنند، ای

حل وفصل نخواهد شد.

تحلیلگران صهیونیست با اشاره به تهدیدهای جدی پیش روی رژیم اشغالگر مطرح کردند

تاکیدواممیآوریم؟!
گزارش کوتاه

کشته شدن یک نماینده پارلمان انگلیس در اقدامی تروریستی

سایه سرد تروریسم بر قاره سبز
تحوالت روزهای اخیر در قاره سبز نشان می دهد گویا تروریسم بر اروپا 
سایه افکنده است. دو روز پس از آنکه در نروژ یک تروریست با تیر و 
کمان به جان عابران پیاده افتاد که منجر به کشته شدن دست کم پنج 
نفر شد، پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس هم حادثه چاقوکشی علیه 
»دیوید آمس«، قانون گذار کهنه کار این کشور را اقدام تروریستی خواند. 
به گــزارش فــارس، پلیس متروپولیتن در نیو اسکاتلندیارد روز جمعه 
در بیانیه ای مدعی شد تحقیقات اولیه، انگیزه بالقوه مرتبط با »افراط 
 گرایی اسالمی« را نشان می دهد. پلیس در بیانیه ای اعــالم کــرد: در 
پی ایــن حادثه یک جــوان ۲۵ ساله به سرعت و به ظن قتل دستگیر 
و یــک چاقو نیز کشف شــد.  او در حــال حاضر در بــازداشــت بــه سر 
می برد. منابع رسمی به خبرگزاری ملی بریتانیا گفتند: مــردی که به 
ظن قتل آمس دستگیر شده، تبعه انگلیسی سومالیایی تبار است. 
به گزارش »ســی ان ان«، مقامات انگلیسی گفتند معتقدند مظنون به 
تنهایی اقدام کرده و در حال حاضر به دنبال شخص دیگری در ارتباط 
 با این حادثه نیستند. با این حــال، تحقیقات در خصوص جزئیات 
ادامه دارد. آمس ۶۹ ساله از اعضای حزب محافظه کار حاکم »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس ظهر جمعه بر اثر ضربه های متعدد 
چاقو در کلیسایی در منطقه اسکس واقع در شرق لندن و در جریان 
دیدار با رأی دهندگان منطقه انتخابی اش، جان باخت. پلیس اسکس 
گفت: وی توسط اورژانــس تحت درمان قرار گرفت اما در محل حادثه 
جــان بــاخــت. پیش از ایــن در ســال ۲۰۱۶ مــیــالدی نیز »جــو کاکس« 
قانون گذار بریتانیایی هنگام مالقات با رأی دهندگان در جریان همه پرسی 
برگزیت به ضرب گلوله کشته شد. پلیس روز جمعه اعالم کرد فرماندهی 
مبارزه با تروریسم بریتانیا تحقیقات در خصوص این قتل را هدایت 
خواهد کرد. مقام های سیاسی، مذهبی و اجتماعی انگلیس این حمله 
را محکوم کردند و در پی این حادثه، قانون گذاران انگلیسی از تمام 
طیف های سیاسی ناراحتی، نگرانی و عصبانیت خود از کشته شدن یکی 

دیگر از همکارانشان را ابراز کردند.
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