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 گفت وگوی قدس
 با غالمرضا مصباحی مقدم

چابکی دولت، قدرت 
حکمرانی را باال می برد

تبلیغات  »ایران مال« صدای رئیس 
 سازمان سینمایی را هم درآورد
 شتر گاو پلنگی
 به نام جشنواره   سینمایی!

آبان4

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

45

سه شنبه  4 آبان ۱4۰۰     ۱9 ربیع االول  ۱443       ۲6  اکتبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9654      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

عالمی از جبل عاملرواق2
او در همان منطقه ای از لبنان به دنیا آمده بود که 13 قرن پیش 

به واسطه روشنگری های یک تبعیدی محب علی)ع( 
یعنی ابوذر غفاری، تمامی ساکنانش به مذهب تشیع گرویدند...

نگاهی به زندگی و دیدگاه های عالمه سیّد جعفر مرتضی عاملی در سالروز رحلت ایشان

 »مکارم اخالق« 
گمشده فضای مجازی

6تقی دژاکام

4

2

ایده جدید اما اعالم نشده وزیر صمت زمزمه تغییر 
در شیوه فروش خودروسازها را مطرح کرده است

ترمز قرعه کشی 
کشیده می شود؟

در حاشیه چادرخوابی 
و ماشین خوابی 
در اطراف بیمارستان ها

همراهان بیمار 
و درد 
اسکان موقت

راهکار های پایان دادن به سکونت 40 درصد جمعیت کشور در بافت فرسوده 

توسعه افقی شهر ها 
با عرضه زمین های دولتی

گفت و گو با دو کارشناس 
درباره سیاست گذاری رسانه ای 

در دستگاه قضا

ادامه 
سیاست اصولی 
استقالل قضایی

مشکالت عدیده عرصه صنعت خودروسازی 
ــاره سازوکار  و طرح انتقادهای گسترده ای درب
قرعه کشی خــودرو موجب شده صاحبنظران 
ــدم کــارایــی  ــوزه نــیــز بــر عـ ــن حــ و مــســئــوالن ایـ
100درصــــدی ایــن روش تأکید داشته باشند. 
در همین راستا، وزیر صمت نیز هفته گذشته 

ضمن اعــالم حذف قرعه کشی خــودرو از سال 
آینده، تصریح کــرد: »در حال حاضر صنعت 
خــودرو دارای مشکالت حــادی اســت. برنامه 
ــرای آن طراحی کــرده ایــم که در حال  دقیقی ب
اجــراســت و ترجیح مــی دهــم وقتی بــه نتیجه 

خاصی رسید در مورد آن صحبت کنم«...
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شرح در صفحه 8

آگهی  مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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اداره کل  غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی 

موضوع مناقصه : خرید و نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری
اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به تجهیز یا تکمیل سیستم های
 نظارت تصویری مراکز تحت پوشش در سطح استان  با شرایط زیر واگذار نماید. لذا از شرکت 
هایی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند تقاضا میشود جهت کسب اطالعات و اخذ مدارك 
setadiran.ir و شماره  به آدرس  الکترونیک دولت  تدارکات  به سامانه  به شرح ذیل  مربوطه 

مناقصه 2000001533000003 مراجعه نمایند:
 - ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار 

- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست بومی استان باشند.
-  دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار 

- سایر موارد خواسته شده در مدارك ثبت شده در سامانه 
 ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 500,000,000 ریال  به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

ایران به شناسه ملی 10100709826 ،  3 ماهه و قابل تمدید 3 ماه دیگر 
ـ مدت دریافت اسنادمناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( : ازتاریخ انتشار آگهی 

،  1400/08/04 تا مورخ 1400/08/08 به مدت 4 روز کاری می  باشد.
 14 روزتاساعت   10 مدت  به  حداکثر  پیشنهادات  بارگذاری  مناقصه:  اسناد  بارگذاری  مدت  ـ 

روزسه شنبه  مورخ 1400/08/18 می باشد. 
ـ تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه روز چهارشنبه 1400/08/19 رأس ساعت 9 صبح  در محل 

دفتر مرکزی اداره کل.
ـ حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در جلسه آزاد است .

نشانی : مشهد ـ کوی طالب ـ چهارراه سیلو ـ اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی  
ـ امور قراردادها– تلفن 32722019  

آگهی مناقصه  ) نوبت اول  ( 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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آب ، نعمت بزرگ الهی است ، آن را هدر ندهیم
آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای 

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

  

ف
مدت اجرا موضوعردی

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ريال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

1
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه 

فاضالب به صورت پراکنده و غیر پراکنده در 
سطح منطقه یک ) بدون لوازم( – فاز 4

923/885/671/000847/000/000
حداقل پایه 5 آب از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب 
جاري شماره 100050004 

بانك پاسارگاد
 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی 
دولت 

2
اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه 

فاضالب به صورت پراکنده و غیر پراکنده در 
سطح منطقه یک ) بدون لوازم( – فاز 5

924/411/571/000863/000/000

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.          2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.
  http://iets.mporg.ir 3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/8/3 لغایت 1400/8/5 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی

قابل دریافت می باشد.
4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه : پایان وقت اداری مورخ 1400/8/15 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.  6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 

خراسانخراسان

یازدهمین  شماره ضمیمه »مستندنگاری مردم ایران« منتشر شد

سفر »قاف« به بشرویه
گفت وگو با دکتر یاحقی درباره ابوالفضل بیهقی و تاریخ نگاری او
سفیداب های یزد همه جای ایران مشتری دارد
طعم مزار شریف در گلشهر مشهد

درگذشت 
طاهره صفارزاده
بانوی اهل قلم
 در سال 1387



تبریک انتصاب 
تولیت جدید 
آستان علوی
تولیت آستان قدس 
رضوی با صدور پیامی، 
انتصاب »سیدعیسی 
محمد صالح الخرسان« 
را به عنوان تولیت 
آستان مقدس علوی 
تبریک گفت. به گزارش 
آستان نیوز، در بخشی 
از پیام حجت االسالم 
والمسلمین احمد مروی 
آمده است: آستان مقدس 
علوی دارای ظرفیت های 
عمیق فرهنگی و علمی با 
پشتوانه عظیم مرجعیت 
و حوزه علمیه نجف 
است که می تواند با هم 
افزایی و تعامالت بیشتر 
با بخش های فرهنگی، 
علمی و پژوهشی آستان 
قدس رضوی زمینه 
اثرگذاری بیشتر در جهان 
اسالم را فراهم کند.

یادداشت امید ادیب   از نکات جالب 
توجه مدیریت رئیس جدید 
قوه قضائیه، ارتباط با نخبگان 
حـــوزه هـــای گــونــاگــون چـــه در 
ــالــب نــظــرخــواهــی و چـــه در  ق
قــالــب نشست هایی بــا آن هــا 
بــوده اســت. یکی از این نشست ها روز یکشنبه 
بــرگــزار شــد کــه اظــهــارات محسنی اژه ای در این 
نشست درباره استقالل دستگاه قضا از جریان های 
سیاسی مــورد توجه رسانه ها قــرار گرفت. دربــاره 
الــزامــات مدیریتی و رســانــه ای دستگاه قضا در 
 دوره جدید با احسان صالحی و عبدهللا گنجی 

دو پژوهشگر حوزه رسانه گفت وگو کردیم. 

شما در جلسه اخیر رئیس قوه قضائیه با فعاالن  ◾
سیاسی و اجتماعی حضور داشتید. ارزیابی شما از 
گفت وگوی رودررو با صاحبنظران امور اجتماعی، 

سیاسی و حقوقی چیست؟ 
صالحی :این جلسه، نشست خوب، بدون تعارف 
و ابتکار خوبی بود. اُذُن بودن، ویژگی بسیار مهمی 
اســت که مــورد تأیید قــرآن کریم اســت و رهبران 
سیاسی و اجتماعی باید خود را به آن بیارایند. 
ضمن اینکه در جریان این گفت وگوها، دو طرف 
با امکانات و مضایق یکدیگر آشنا می شوند و این 
نقطه عزیمت مهمی برای ایجاد وفاق و همدلی 
اجتماعی برای کارهای بزرگ و مورد انتظار از قوه 

قضائیه خواهد بود.

دستگاه قضا به نوعی قــوه قهریه نظام است  ◾
می شود از این دستگاه، سیگنال های مثبتی مثل 

»وفاق و همدلی اجتماعی« تولید کرد؟
صالحی:دستگاه قضایی برای انجام مأموریت بزرگ 
خود، نیازمند اعتماد به نفس و احساس توانایی 
است. این احساس تا قبل از ریاست آقای رئیسی 

در قوه، رو به افول بود. نگاه های مردم و نخبگان به 
قوه یک نگاه بیشتر تهدیدمحور بود تا فرصت ساز. 
یعنی دائماً این نگرانی وجود داشت که پروژه بعدی 
چیست که قرار است با سوار شدن بر نقاط ضعف 
قوه قضائیه علیه نظام اجــرا شــود. در دوره آقای 
رئیسی این اعتماد به نفس احیا و نشان داده شد 
که خلق فرصت و محبوبیت برای نظام و جریان 

انقالبی از این قوه، کامالً شدنی است. 

الزام های این مسیر چیست؟ ◾
صالحی:یکی از مهم ترین کارها این است که قوه 
قضائیه باید در دوره جدید مفهوم مرکزی خود را 
معین کند. مثالً در دوره قبل، این مفهوم مرکزی، 

»مــبــارزه با فساد« بــود. پیشنهاد من بــرای دوره 
جدید، الهام از مفهوم عدلیه و تأکید بر »ضد 
ظلم« بــودن اســت. نقش شخص رئیس قــوه در 
برجسته سازی این مفهوم با اقدام های نمادین و 
الهام بخش برای همه مجموعه قضایی بسیار مؤثر 
است. حساسیت نسبت به مظاهر ظلم عمومی 
دستگاه ها و حتی احیاناً اجحاف های قضایی و 
همچنین واکنش سریع به مواردی که افکار عمومی 
را درگیر و دغدغه مند می کند، در تعمیق مفهوم 
مــبــارزه با ظلم بسیار مؤثر اســت. یا مثالً حفظ 
استقالل دستگاه قضایی در قبال دستگاه ها و 
ضابطه مند کردن رفتار ضابطان با مردم و متهمان 

جزو موارد دیگری است که باید به آن توجه کرد.

به جز انتخاب ایــن مفهوم مــرکــزی، چه مــوارد  ◾
دیگری باید در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد؟ 

صالحی:یکی از این رویکردها، بازگشت قوه به 
جایگاه فصل الخطابی است. در امور عمومی نباید 
مردم در بمباران صدق و کذب ها رها شوند. مثالً 
در امر عمومی کرونا، کوتاهی دولت قبل در واردات 
به موقع واکسن جــزو مسائل پر تکرار در افکار 
عمومی است. قوه قضائیه باید با حساسیت این 
مسائل را دنبال و درباره آن ها تعیین تکلیف کند. 
همچنین بازنگری در شیوه برخورد با گروه های 
مرجع مانند دانشجو، کارگر، معلم، فعاالن مدنی و 
سیاسی و پرهیز از وارد کردن مواجهه با این گروه ها 
به کانال امنیتی از جمله مطالب دیگری است که 

باید به آن توجه شود.

سخنان غافلگیرکننده رئیس دستگاه قضا  ◾
درباره اهمیت استقالل دستگاه قضایی از سیاست 
و جلوگیری از تبدیل شدن قوه قضائیه به ابزاری برای 
رانت سازی و تسویه حساب های سیاسی را چقدر 

مهم می دانید؟
گنجی: نکته ای که آقای اژه ای به آن اشاره کردند، 
یک سیاست اصولی است و اگر این دستگاه، 
قبالً به این کار - ابــزار شدن بــرای سیاسیون - 
تن داده، باید پاسخگو باشد. دربـــاره رویکرد 
جــدیــد قــوه قضائیه و تعاملی کــه ایــن نــهــاد با 
سیاسیون به ویژه افرادی از طیف منتقدان قوه 
قضائیه داشته، هم معتقدم آقای اژه ای بسیار 
خــوب شــروع کردند و فراتر از چیزی بودند که 
قــالــب هــای ذهــنــی مــا قــضــاوت مــی کــرد. رئیس 
جدید قــوه قضائیه همان مسیری را که آقای 
رئیسی در توجه به محکومان و متهمان سیاسی 
یا دگراندیش باز کرده بود، قوام بخشید و این 
حرکت ایشان ستودنی اســت. امــیــدوارم آقای 

اژه ای و قوه قضائیه همین فرمان را ادامه دهد. 

گفت و گو با دو کارشناس درباره سیاست گذاری رسانه ای در دستگاه قضا

ادامه سیاست اصولی 
استقالل قضایی

خبرخبر
ویژهویژه

سیاست    با وجود تالش آمریکا 
و شرکای منطقه ای اش در ایجاد 
بدبینی و اختالف میان دو ملت 
ایران و لبنان اما به نظر می رسد 
همه این نقشه ها نقش بر آب شده و روابط 
طرفین هــر روز در حــال گــرم تــر شــدن اســت. 
17 مهرماه بود که وزیر امورخارجه کشورمان 
در یکی از نخستین سفرهای خارجی اش به 
بیروت رفت و تأکید کرد تهران با وجود شرایط 
اقتصادی دشواری که با آن روبه رواست، آماده 

ارائه هر گونه کمکی به لبنان است. 
حال چند هفته پس از این اظهارات، همتای 
لبنانی حسین امیرعبداللهیان روز گذشته در 
سخنانی گفت کشورش روابط خوبی با ایران 
دارد. به گــزارش المنار، »عبدهللا بوحبیب« 
با بیان اینکه در مسیر تقویت این روابط گام 
برمی دارد، ادامه داد: سخنان امیرعبداللهیان 
بیانگر سیاست ایران در برابر لبنان است و ما 

افتخار می کنیم که تریبونی برای بیان رویکرد 
خود هستیم. سخنان این مقام لبنانی در حالی 
است که مثلث آمریکا، رژیــم صهیونیستی 
و سعودی در یکی دو سال گذشته اقدام های 
بسیاری با هدف تخریب روابط دو ملت و در 
پی آن ضربه  زدن به قدرت و اعتبار حزب هللا را 
کلید زده اند. آخرین آن ها درگیری خیابانی روز 
پنجشنبه 22مهر در بیروت بود که هدف همه 
آن ها بی ثباتی سیاسی و ایجاد جنگ داخلی 
در لبنان بود که این نقشه خائنانه با درایت 
دبیرکل حزب هللا ناکام ماند. به نظر می رسد 
پیروزی هایی که حزب هللا با شکستن بخش 
بزرگی از محاصره اقتصادی لبنان از خالل 
وارد کردن سوخت ایران به لبنان انجام داده، 
برخالف خواست آمریکایی هاست و شانس 
مقاومت را برای پیروزی در انتخابات پارلمانی 
آینده افزایش می دهد و این چیزی است که 
قطعاً به مذاق آمریکایی ها خوش نخواهد آمد.

آب پاکی بیروت روی دست مثلث فتنه

بهبود روابط با ایران را ادامه می دهیم

قابگزارش خبری

 بازدید شرکت کنندگان کنفرانس وحدت اسالمی
 از حسینیه جماران

در  حاشيه

چرا بازگشت 
نخبگان 
برجسته سازی 
نمی شود؟ 

مصطفی عاشوری 
کاربر فضای مجازی 
در توییتش با طرح این 
پرسش که چرا بازگشت 
نخبگان به وطن 
توسط رسانه ها پررنگ 
نمی شود؟ نوشت: 
» در پنج سال گذشته 
2هزارو600  نخبه ایرانی 
 فارغ التحصیل از 
200 دانشگاه برتر دنیا 
به ایران برگشتند. 
سؤال این است آیا 
به همان اندازه که 
فرار نخبه ها از کشور 
توسط  رسانه ها پروموت 
می شود، بازگشت آن ها 
به وطن هم پروموت 
می شود؟«. این کاربر 
خود به این سؤال 
پاسخ می دهد: »خیر! 
شما چیزی را خواهید 
دانست که به  نفع 
رسانه ها باشد!«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000965     شیوه جدید کالهبرداری در پاساژ 
عالءالدین: هنگام خرید گوشی، قیمت پایین اعالم می کنند. 
بعد از کارت کشیدن به بهانه های مختلف شروع می کنه به 

منصرف کردن مشتری از خرید مزبور، از قبیل اینکه آپدیت 
 نمی شه و تأییدیه اروپا نداره و غیرفعال می شه و...

 بعد شخص را وادار به خرید گوشی دیگری با قیمت 
خیلی گران تر از مغازه های دیگر می کنند. مغازه دار از طرف 
مدیریت هم پشتش گرمه و به خریدار میگه نه پولتو می دم 
نه گوشیتو. برو هر کاری می خوای بکن. پیش مدیر پاساژ 

هم رفتم ولی کامالً از مغازه دارها حمایت می کرد!

9360000425      خیلی ممنون بابت طرح عالی جهش 
مسکن. اما کارگری که با حقوق قانون کار 5 تومان 

حقوقشه و کارگر پیمانکاری که کمتر، چطور باید اقساط 
3.5 تا 5 میلیون تومن را پرداخت کنه و زندگی خودش را 

هم راه ببره با این گرانی؟

9120000949     2 هزار مالباخته پرونده پارک  آبی پارس 
گرمدره کرج در شرف نزدیک شدن به پنجمین سال خود 

است و همچنان سرگردان در دادگاه برای رسیدن به حقوق 
خود! تعجیل و تسریع در رسیدگی نهایی و صدور حکم تنها 
مطالبه این مردم است که متأسفانه کمتر شنیده می شود. 

 »مکارم اخالق« 
گمشده فضای مجازی

تقی دژاکام   بیانات رهبر فرزانه انقالب در 17 
ربیع امسال، کلیدواژه های متعددی داشــت که 
اکثراً مبتنی بر وحدت اسالمی بود. اما یکی از این 
تأکیدات، موضوعی بود که بارها از سوی ایشان بر 
آن اصرار شده بود: احتراز از تهمت، دروغ و اهانت 
در فضای عمومی و مجازی. معلوم است که فضای 
بی دروپیکر مجازی بار دیگر بیش از پیش در حوزه 
اخالق آزاردهنده شده که رهبر انقالب را به تذکر 
چندباره این موضوع بدیهی واداشته است. این 
نکته را هم فراموش نکنیم که این تذکرات مجدد، 
در سالگرد میالد رسول اکرم )ص( داده شده است؛ 
پیامبری که مهم ترین انگیزه بعثت خود را تکمیل 
»اخــالق« دانسته و خداوند هم در آیــات متعدد 
قــرآن، مهم ترین رسالت انبیا را، پیش از آموزش 
مفاهیم دینی و حکمت، »تزکیه« اعالم کرده است.
آیت هللا خامنه ای در روز میالد رسول اکرم )ص( 
ضمن تأکید بر رفتار عادالنه در همه شئون، به 
نکته مهم و البته مغفولی اشاره کردند و آن اینکه 
ایــن رفتار عــادالنــه نباید مثالً به تقسیم امــوال 
و ثــروت هــا مــحــدود شــود، بلکه عــدالــت باید در 
همه رفتارهای فردی و اجتماعی ما جاری باشد. 
ایشان  به عنوان نمونه به فضای مجازی اشاره و 
خاطرنشان کردند: »گاهی در فضای مجازی با 
»خالف گویی«، »تهمت« و »قول بغیر علم«، بر 
خالف عدالت رفتار می شود که هم افرادی که با این 
فضا سروکار دارند و هم کسانی که مسئولیت آن را 

در اختیار دارند، باید مراقبت کنند«.
ایشان با بیان یک قاعده عقلی، اخالقی و شرعی 
افزودند: »باید یاد بگیریم عادالنه رفتار کنیم و 
حتی در موقعیتی که حرف کسی را قبول نداریم، 
مخالفت خود را با »تهمت«، »دروغ« و »اهانت« 

آلوده نکنیم«.
ایــن رفتار غیراخالقی گاهی متأسفانه در میان 
جامعه مؤمنان هم دیده می شود؛ آنجا که یا در 
بــهــره بــرداری یــا تولید محتوای فضای مجازی، 
مطالب غیرمستند، درســت آمیخته با غلط، یا 
اساساً اشتباه و غلط منتشر یا بازنشر می شوند، 
آبرویی به ناحق ریخته می شود، محیط زیست 
فکری با دروغ و غیبت و تهمت و ناسزا و فحاشی 
به کثافت و آلودگی کشیده می شود و آرامــش و 

معنویت از آن رخت برمی بندد.
رهبر عزیز انقالب کمتر از یک ماه پیش نیز در 
در پایان مراسم عـــزاداری اربعین حسینی، در 
سخنانی بــر همین نکته انگشت گذاشتند و 
با تأکید بر »میدان بازِ انتشار افکار و نظرات در 
فضای عمومی و مجازی« و برکات بزرگ آن از جمله 
فرمودند: »البتّه اصل قطعی در این باب این است 
که بایستی از »شیوه  اخالقی« در این کار پیروی 
کرد. از این کاری که بعضی ها در فضای مجازی 
یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا و آنجا انجام 
می دهند که با »دشنام«، با »تهمت« و »فریب« 
و »دروغ« با افکار عمومی مواجه می شوند، باید 
به شدّت اجتناب کرد. بایستی حقایق را با »منطق 
قوی«، »سخن متین« و »عقالنیّت کامل«، همراه 
با »زینت عاطفه و عواطف انسانی«، و »به کارگیری 
اخالق« منتشر کرد. امروز همه   ما بایستی در این 
میدان حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی 
که در این راه داریم«.ممکن است کسی با یک 
مسئول، یک مدیر، یک روحانی، حتی یک عالم و 
فقیه عالی قدر و درگذشته، اختالف داشته باشد، 
او را -به هر دلیل درســت و غلط- قبول نداشته 
باشد، اما نباید و حق ندارد با فحاشی و بی ادبی و 
رکیک گویی حرف خود را بزند. همان طور که ممکن 
است کسی با یک مسئول جدید خرده حساب 
قبلی داشــتــه بــاشــد، امــا اینکه در جمع و بــدون 
رعایت حداقل آداب و اخالق بر صورت او سیلی 
بزند، نشانه یک فاجعه و عقب ماندگی اخالقی 
و فاصله زیاد با اخالق محمدی و سیره اهل بیت 
»علیهم السالم« اســـت. یــادمــان بیاید پــس از 
مناظره مــعــروف ســال 88، رهبر معظم انقالب 
در نمازجمعه 29 خرداد آن سال صریحاً از رفتار 
غیراخالقی و غیرشرعی یکی از نامزدها در انتساب 
برخی نسبت های اثبات نشده به چندنفر در جلو 

دوربین زنده تلویزیون به شدت انتقاد کردند. 
این تذکرات مکرر اخیر رهبر انقالب باید توجه 
همه فــعــاالن فــضــای مــجــازی و البته همان طور 
ــد مــدیــران و  کــه خــودشــان بــارهــا تصریح کــرده ان
تصمیم سازان این حــوزه را به رعایت حریم های 
اخالقی و -برای مدعیان و ملتزمان به دینداری- 
حریم های شرعی بیش از پیش جلب کند تا عالوه 
بر اصــالح محیط زیست فکری روانــی جامعه و 
عالوه بر گسترش منطق و درگیری ممدوح فکری، 

تأثیرگذاری سخنان و تولیدات هم بیشتر شود.

خبـر

WWW.QUDSONLINE.IR

دفاعی و امنيتیدفاعی و امنيتیستاد کروناستاد کرونا دولتدولت

 لغو محدودیت تردد شبانه 
در دست بررسی است

استاندار تهران گفت: فعالً تصمیمی بــرای لغو محدودیت 
شبانه نداریم اما موضوع در دست بررسی است. به گزارش 
ایرنا، محسن منصوری درباره شایعه لغو محدودیت ترددشبانه 
افزود: برداشتن محدودیت ها بستگی به شرایط شیوع کرونا 
دارد. وی ادامه داد: درباره محدودیت تردد شبانه هفته گذشته 
در ستاد ملی مقابله با کرونا مطالب و نظراتی مطرح شد که این 
هفته در مورد آن تصمیم گیری می شود. فعالً تصمیمی برای 
حذف محدودیت شبانه نداریم اما موضوع در دست بررسی 
است. گفتنی است پس از شیوع کرونا برخی محدودیت ها 

برای تردد شبانه خودروها اعمال شد.

 با وجود تمام فشارها، ایران
 روز به روز قوی تر شده است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نزدیک به ۴۳ سال از 
انقالب اسالمی گذشته و با وجود تمام فشار هایی که دنیای 
 استکبار به کشور ما وارد کرده، بحمدهللا نظام اسالمی روز به روز
قوی تر شده اســت. به گــزارش فــارس، سرلشکر باقری که در 
حاشیه نمایشگاه کوثر والیت سخن می گفت با اشاره به اینکه 
در تاریخ انقالب اسالمی برای اولین بار پس از حکومت 10 ساله 
نبی مکرم اسالم )ص( و حکومت پنج ساله امیر مؤمنان )ع( 
فرصتی پیش آمــده است تا بخشی از احکام اســالم ناب به 
نمایش گذاشته شود، گفت: در این چهار دهه همه تالش ها بر 

این بوده که احکام اسالم و قوانین دینی اجرا شود.

اروپا جوری عمل نکند که آمریکا 
آن را حوزه نفوذ خود بداند

سفرای کشورهای فنالند،  بلژیک،  سوئیس،  قرقیزستان و 
 قبرس در حالی صبح روز گذشته  استوارنامه های خود را تقدیم 
سید ابراهیم رئیسی کردند که رئیس جمهور به سفیران اروپایی 
توصیه کرد جوری عمل نکنند که آمریکا، اروپا را حوزه نفوذ خود 
بداند. رئیس جمهور پس از دریافت استوارنامه »کریستین 
دوسی« سفیر سوئیس گفت: امیدوارم سوئیس بتواند نقش 
مستقل خود را در برابر سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا 
حفظ کند. رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه »کاری 
کاهیلوتو« سفیر جدید فنالند هم گفت: اتحادیه اروپایی نباید 

تحت تأثیر فشارها و یک جانبه گرایی آمریکا قرار گیرد.
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خیاطیان؛ رئیس جدید مرکز بررسی های استراتژیک ◾
رئیس جمهور در حکمی محمدصادق خیاطیان را به عنوان 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
منصوب کرد. این مرکز وظیفه تدوین گفتمان و تحقیق 
دربــاره راهبردهای  ملیِ مورد نیاز دولت در زمینه های 
مختلف را برعهده دارد. وی جانشین حسام الدین 
 آشنا و علی ربیعی رؤسای این مرکز در دولت روحانی 

شده است. 

امتیاز قفقاز را در صف وین باختیم ◾
یک کارشناس بین الملل در میزگرد تخصصی خبرگزاری 
مهر با تأکید بر نقش صهیونیست ها در بــروز فتنه در 
قفقاز جنوبی، بر ضرورت تقویت ظرفیت ها برای مواجهه 
بابحران ها تأکید کرد. سید مصطفی خوش چشم غفلت 
روحانی در ابتدای تحوالت قفقاز را زیر سؤال برد و گفت: 
رویارویی که به تازگی شروع کردیم را آن موقع می توانستیم 

بهتر دخالت کنیم و منافع ملی مان رعایت می شد.

سیلی خوردن استاندار و یک نکته مهم ◾
حامد شیخ پــور، از فعاالن رسانه ای  به ماجرای سیلی 
خـــوردن استاندار جدید آذربــایــجــان شرقی در مراسم 
معارفه اش پرداخته و نوشت: تصور کنید اگر طرف به جای 
سیلی زدن، گلوله ای در شقیقه استاندار خالی می کرد چه 
می شد! این ماجرا عالوه بر اینکه ضعف موضوع حفاظت 
از شخصیت ها در کشور را نشان داد، بار دیگر اهمیت و 
ضرورت تقویت و تشدید حفاظت فیزیکی را گوشزد کرد.

تجمع چهارنفره منافقین علیه کشورمان! ◾
اعضای فرقه منافقین که هر سال در نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت حاضر و قصد تعرض به غرفه ملی ایران را دارند، 
امسال در یک تجمع چهارنفره در رسیدن به اهداف خود 
ناکام ماندند. آن ها قصد خوش خدمتی به اربابان خود را از 
طریق تعرض و برهم زدن نظم غرفه ایران داشتند، که این 
امر با هوشیاری کامل اعضای غرفه ملی ایران خنثی شد و 

کامالً بی اثر و ناکام ماند.

عبدهللا گنجی احسان صالحی



تکذیب افزایش 
قیمت حامل های 

انرژی
مسعود میرکاظمی، 

رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در پاسخ به 

پرسشی درباره ادعای 
بعضی از رسانه ها 

مبنی بر افزایش قیمت 
حامل های انرژی در 

بودجه سال آینده، 
گفت: خیر، چنین 
تغییراتی نداریم. 

به گزارش ایرنا، در 
روزهای گذشته 

خبری مبنی بر افزایش 
 قیمت بنزین تا 

۱۴ هزار تومان در 
فضای مجازی مطرح 

شده بود.  خبری که 
از سوی سخنگوی 
شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی 
تکذیب شد.  

ــرازه   مشکالت  مینا اف
ــه صــنــعــت  ــرصــ عــــدیــــده عــ
خـــــــــودروســـــــــازی و طــــرح 
انتقادهای گسترده ای درباره 
ســازوکــار قرعه کشی خــودرو 
مــوجــب شــده صاحبنظران 
ــدم کــارایــی  ــوزه نــیــز بــر عـ ــن حــ و مــســئــوالن ایـ
ــدی ایــن روش تأکید داشته باشند.  100درصـ
در همین راستا، وزیر صمت نیز هفته گذشته 
ضمن اعالم حذف قرعه کشی خــودرو از سال 
آینده، تصریح کرد: »در حال حاضر صنعت 
خــودرو دارای مشکالت حــادی اســت. برنامه 
دقیقی بــرای آن طراحی کــرده ایــم که در حال 
اجــراســت و ترجیح مــی دهــم وقتی بــه نتیجه 

خاصی رسید در مورد آن صحبت کنم«.
این خبر در حالی است که رضا شیوا، رئیس 
شورای رقابت نظر دیگری درباره فروش خودرو 
از طریق قرعه کشی داشــتــه و معتقد اســت: 
»در قرعه کشی هیچ  کــس دخــالــت و نفوذی 
ندارد ولی پیش  از این زمانی که فروش خودرو 
از طریق سایت انجام  می شد دائم با شکایت 
و اعــالم مشکل از ســوی مــردم مــواجــه بودیم 
که می گفتند دالالن و روبــات هــا در ایــن نحوه 
فــروش برد بیشتری دارنــد، بنابراین از نظر ما 
بهترین راه، قرعه کشی بود ولی اگر منتقدان 
شیوه جدیدی دارند ارائه کنند تا مورد بررسی 

قرار گیرد«.

عدم تحقق هدف راه اندازی قرعه کشی خودرو ◾
گرچه رئیس شــورای رقابت، روش قرعه کشی 
را بهترین گزینه موجود برای حل معضل بازار 
خودرو می داند، اما عمده صاحبنظران و فعاالن 
صنعت خودرو بر این باورند که قرعه کشی عمالً 
به عرصه ای بــرای رانــت و فساد تبدیل  شده و 
تنها اقدامی نمایشی برای فرار از پاسخگویی 
نسبت به مسائل کنونی بازار است. موضوعی 
که فرید زاوه، کارشناس خودرو در مصاحبه ای 
ــت: »در ایـــن طـــرح هیچ  دربــــاره آن گفته اسـ
مصرف کننده واقــعــی قـــادر بــه خــریــد خــودرو 
نشد و هدف راه اندازی آن نیز تحقق پیدا نکرد. 
قرعه کشی برای فروش خودرو تنها بهانه ای به  
منظور اجــرای عدالت اســت. شــورای رقابت و 
وزارت صنعت باید دست از توزیع این رانت 
ثبت نامی بردارند؛ زیرا خودرو به دست مردم 
عادی نخواهد رسید، کما اینکه تاکنون نیز این 

امر انجام  نشده است«.
ــدازی طرح  ــ بدین ترتیب بــا وجــود اینکه راه ان
قرعه کشی خـــودرو بــا هــدف اجـــرای عــدالــت و 
رســانــدن خـــودرو بــه دســت مصرف کنندگان 
واقعی بود، اما برخی شروط تعیین  شده برای 
نام نویسی در قرعه کشی ها نیز عمالً مسیر 
تحقق آن را غیرممکن ساخته است. چنانکه 
ــاره، هــر فـــردی کــه دارای پــالک فعال  در ایــن  بـ
باشد از شانس نام نویسی و راهیابی به گردونه 

قرعه کشی محروم می شود؛ در حالی  که ممکن 
است همین شخص دارای خودرویی فرسوده 
با حداقل استانداردهای ایمنی و کیفیت بوده 
و نیازمند داشتن خودرویی مناسب تر باشد. 
در ســوی دیگر ماجرا، به نظر می رسد دالالن 
بازار خودرو نیز با اجرای برخی اقدام ها همچون 
اجاره کارت ملی افراد فاقد پالک فعال به  راحتی 
توانسته اند اهــداف مدنظر طــرح قرعه کشی 
را به چالش بکشند. جــدای از ایــن، بایستی 
ایجاد و تشدید فضای تقاضای کــاذب در هر 
بــار قرعه کشی خــودرو و دامــن زدن به بحران 
بـــازار خـــودرو را نیز بــر دیگر علل ناکامی این 

طرح افزود.

 با آزادسازی قیمت ها  ◾
دیگر نیازی به قرعه کشی نیست

در همین باره امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو 
ــاره حــذف قرعه کشی  در گفت وگو با قــدس دربـ
خودرو و بسترهای ضروری برای عملیاتی شدن 
آن، اظهار کــرد: اجــرای قرعه کشی خــودرو با دو 
دلیل صورت می گیرد؛ نخست اینکه حوزه تولید 
از سال 97 تاکنون به خاطر تحریم ها با چالش 
مواجه شده و با وجود اقدام های تدریجی برای 
رفع آن اما همچنان مسائل حل  نشده باقی  مانده 
است. چنان که بیش از 150 هزار خودرو ناقص به 
دلیل کمبود قطعات و مواد خاص در پارکینگ ها 

رها شده است.
کاکایی ادامه داد: دلیل دیگر اجرای قرعه کشی 
ایــن اســت کــه بــه دلیل قیمت گذاری غلط، به 
جای اینکه تنها شاهد حضور مصرف کنندگان 
در صف خرید خودرو باشیم، اما تعداد زیادی 
سرمایه گذار برای آزمــودن شانس خود در بازار 
خــودرو به این عرصه ورود کردند؛ بنابراین در 
هر نام نویسی، جمعیتی در حد 5 تا 8 میلیون 
نفر شرکت کردند. پس  از آن در سال 97 اوضاع 
بحرانی شد، بنابراین سال 99 پدیده قرعه کشی 
خــودرو را راه انـــدازی کردند و التــاری ملی به راه 
انداختند. در نتیجه، این اقدام پایه گذاری یک 

مسیر اشتباه بود.
ایــن کارشناس خــودرو افـــزود: اکنون بــرای حل 
معضل قرعه کشی خــودرو، اوالً باید قیمت ها 
آزاد شود تا دیگر نیازی به قرعه کشی نباشد، 
زیـــرا زمــانــی کــه قیمت ها آزاد شـــود اکثریت 
ــودرو کنار خواهند  ــازار خـ ســرمــایــه گــذاران از بـ
کشید. از ســوی دیــگــر نیز بــا تــوجــه بــه اینکه 
رشد قیمت خــودرو و بسیاری از کاالها در این 
چند ســال ســرعــت بــاالیــی داشــتــه امــا درآمــد 
مصرف کننده افــزایــش نیافته، تقاضا پایین 
خــواهــد آمــد. عــالوه بــر ایــن بایستی تولیدات 
خــودرویــی افزایش یابد و بــرای تحقق ایــن امر، 
نیاز است مشکالت واردات مواد اولیه و برخی 

قطعات خاص حل شود.

  چالش مربوط به زنجیره مدیریت  ◾
تولید خودرو اصالح شود

وی تصریح کرد: البته مشکل دیگری که تولید 
را با چالش روبه رو کرده، بحث نقدینگی است. 
بــه  هــر حــال از یــک ســو تــورمــی کــه در ایــن سه 
ــاده، مــوجــب افــزایــش قیمت  ــت ســال اتــفــاق اف
نهاده های تولیدی تا هشت برابر شده است. 
ــاســت گــذاری  ــوی دیــگــر بـــه خــاطــر ســی از ســ
ــد و  اشتباهی که سیاست گذاران انجام دادن
 با قیمت گذاری غلط، موجب شدند بیش از 
ــازان  ــودروسـ ــه خـ ــومــان ب 100 هـــزار مــیــلــیــارد ت
خـــســـارت وارد شــــود. در چــنــیــن شــرایــطــی، 
خودروساز ها و حتی قطعه سازان نیز عمالً از 
اندوخته نقدینگی خالی  شده و با چالش های 
ــه رو هستند؛ بنابراین کافی است  جــدی روبـ
سرمایه ای حدود 50 تا 100هزار میلیارد تومان 
تأمین شود، البته افزایش تولید با تزریق تنها 
40 هزار میلیارد تومان نقدینگی به همراه رفع 
 مشکل واردات قطعات و تبادالت بین المللی 

امکان پذیر است.
کــاکــایــی معتقد اســــت: همچنین بایستی 
نقدینگی الزم از منابع مختلف برای سرمایه 
در گــردش و تــداوم برخی سرمایه گذاری هایی 
که برای ادامه تولید نیاز است، تأمین شود تا 
بتوان سال بعد تولید را دو برابر کرده و شاهد 
صــف هــای ثــبــت نــام خـــودرو نــبــود. در صــورت 
تحقق این امر، حتی موضوع تحریک و تشویق 
بــازار مطرح خواهد شد؛ زیرا دیگر کسی برای 
ســرمــایــه گــذاری وارد بـــازار خـــودرو نمی شود و 
مردم نیز برای خرید پول کافی ندارند، در نتیجه 
خریدار خودرو کاهش  یافته و ماجرایی شبیه 
سال 94 رخ خواهد داد، یعنی با توجه به اینکه 
مــردم تــوان خرید ندارند صف خالی می شود 
و باید دولــت بــرای رونــق بــازار و افزایش تقاضا 

تدابیری را در نظر بگیرد.
این کارشناس خودرو با اشاره به  ضرورت تحول 
اساسی در صنعت خودروسازی، گفت: به نظر 
می رسد وزارت صمت منبع مالی خوبی برای 
حل بحران بازار خودرو یافته است تا بتواند در 
زمان کوتاهی مشکالت را حل کند. خوشبختانه 
بخش مهمی از مواد اولیه خودروها در داخل 
کــشــور وجـــود دارد کــه اکــنــون در حــال تولید 
هستیم، اما هر کشوری که همانند ایران دچار 
تحریم شــود مطمئناً تولیداتش به  یک  باره 
متوقف مــی شــود. از طرفی هم نیاز اســت که 
تحوالت داخلی در صنعت خــودرو رخ بدهد 
و چــالــش مــربــوط بــه زنــجــیــره مــدیــریــت تولید 
خــودرو اصــالح شــود. متأسفانه دخالت های 
سیاسیون اجازه نمی دهد این صنعت عملکرد 
اقتصادی داشته باشد، بنابراین بزرگ ترین 
ــت کــه راهــکــار  ــن اسـ ــر صــمــت ایـ ــ چــالــش وزی
تحولی در صنعت خــودرو ارائــه دهد و دست 
 سیاسیون را از تصمیم گیری در ایــن عرصه 

کوتاه کند.

 ایده جدید اما اعالم نشده وزیر صمت 
زمزمه تغییر در شیوه فروش خودروسازها را مطرح کرده است 

ترمز  قرعه کشی 
کشیده  می شود؟

 اکنون برای حل معضل قرعه کشی خودرو، اواًل باید قیمت ها آزاد شود تا 
دیگر نیازی به قرعه کشی نباشد، زیرا زمانی که قیمت ها آزاد شود اکثریت 

سرمایه گذاران از بازار خودرو کنار خواهند کشید.
گزيدهگزيده

خبر
چرالبنیاتارزانتوزیعنمیشود؟

محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جــوان، با اشاره 
به اینکه کارخانه های لبنی مشکلی از نظر تولید 
ندارند، اظهار کرد: کارخانه های لبنی تعهدات خود 
را در قبال تولید سه محصول لبنی پنیر یو اف 400 
گرمی، شیر نایلونی و ماست ۲.5 کیلویی ساده با 
نرخ مصوب انجام می دهند و مشکل اصلی تنها 
در حوزه توزیع است. او افزود: مغازه داران به دلیل 
کاهش ســود عموماً رغبتی به توزیع ایــن کاالها 
ندارند، به همین خاطر با اتاق اصناف و اتحادیه های 
مرتبط بــه دنــبــال حــل مشکل هستیم و تاکنون 

همکاری خوبی صورت گرفته است.

نجاتصنعتپوشاک
کرهجنوبیبایکسریال!

تقاضای بــاالی جهانی بــرای گرمکن های ورزشــی 
سبز و قرمز رنگی که توسط کاراکترهای سریال 
ــازی مرکب« پوشیده می شد،  بسیار محبوب »ب
صنعت پوشاک کره جنوبی را نجات داده است. 
محبوبیت بسیار بــاالی سریال »بــازی مرکب«، 
درست در آستانه تعطیلی هالووین موجب شده 
است نقطه روشنی برای صنعت پوشاک کره جنوبی 
که با مشکالت زیــادی روبــه رو شده بــود، به وجود 
بیاید. به گزارش مهر به نقل از رویترز یک کارخانه 
با مساحت 500 مترمربع در منطقه سنگ بوک 
سئول، پایتخت کره جنوبی، این هفته مدام در حال 
کار است تا بتواند تمام سفارشات برای لباس های 
سبز و قرمزی که توسط کاراکترهای سریال »بازی 
مرکب« پوشیده می شد را برای صادرات آماده کند.

نامنویسی330هزارنفر
درنهضتملیمسکن

ابوالفضل نــوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه تاکنون ۳۳0 هزار نفر در قانون جهش 
تولید مسکن نام نویسی کرده اند و هم  اکنون وزارت 
راه و شهرسازی، اراضی ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی را در اختیار دارد، گفت: اساساً اعتقاد 
این است که ابتدا باید تولید مسکن اتفاق بیفتد تا 
پس از آن تقاضای سرمایه در بخش مسکن خنثی 
شود، بدین  معنا دو بالی که می توانند سبب تثبیت 
قیمت مسکن بشوند، این است که افزایش عرضه 

و کنترل تقاضای سرمایه، همزمان شکل بگیرند.

اقتصاد3
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61.500.000نیم سکه35.950.000ربع سکه1.384.111بورس 263.116دالر )سنا(50.510.000 مثقال طال 18.023دینار عراق )سنا(115.920.000سکه11.663.000 طال  ۱۸ عیار1.801اونس طال 71.645درهم امارات )سنا(

خبرخبر
خوبخوب

ــر اقــتــصــاد در مکاتبه  ســیــداحــســان خـــانـــدوزی، وزیـ
ــر صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت  ــ بــا فــاطــمــی امــیــن، وزی
آورده اســت: با توجه به دستورات اکید رهبر معظم 
انــقــالب)دامــت ظله( در سنوات اخیر مبنی بر لزوم 
حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان 
تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم 

جمهوری در سفر اخیر بــه اســتــان اردبــیــل مبنی بر 
اینکه هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای 
تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید ، ضمن تأکید 
بر الــزام شبکه بانکی به وصــول مطالبات بــدون ورود 
هــر گــونــه خــدشــه بــه رونـــد تولید و اشــتــغــال کــارگــران 
واحدهای تولیدی ، خواهشمند است دستور فرمایید 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر 
بر آخرین وضعیت فعالیت واحــدهــای تولیدی، در 
صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک ها 
منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده 
 است، گزارش نمایند تا پیگیری های الزم حسب مورد 

صورت پذیرد.

 نامه وزیر اقتصاد
  به  وزیر صمت 
برای حمایت  از تولید

قیمت    
آبمیوه گیری

   الینور 
مدل 4۱00

۲,۹۰۰,۰۰۰ تـومـان

   فلر
PJ  ۸0۱ مدل

۳,۲۹۵,۰۰۰ تـومـان

   کنوود
JEM500SS مدل

۲,۴۶۵,۰۰۰ تـومـان

   تک الکتریک 
 - ۸0WS مدل

۱,۷۹۵,۵۰۰ تـومـان

   دورنیکا
 - ۸00VDمدل

۱,۵۵۰,۰۰۰ تـومـان

   پارس خزر 
مدل مانگو

۹۹۹,۰۰۰ تـومـان

-
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آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره  53098587()نوبت دوم(

ن��ام و نش��انی دس��تگاه مناقص��ه گ��ذار : ش��ركت گاز 
اس��تان خراس��ان جنوب��ی )س��هامی خ��اص(- بیرجند- 
س��ایت اداری- بل��وار پیامب��ر اعظ��م )ص(- ابت��دای خیاب��ان ش��هدای 
نیروی انتظامی- ش��ركت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبقه اول- امور 
قرارداده��ا- كدپس��تی : 9719866838 - تلف��ن :  056-32392000 ، 

نماب��ر قرارداده��ا :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، مشتركین ، گازبانی  
قرائت كنتور و توزیع صورتحس��اب مشتركین ، وصول مطالبات ، بازرسی 
و نظارت بر توزیع گاز در س��طح ناحیه فردوس )شامل شهرهای فردوس ، 
اسالمیه ، باغستان علیا ، سرایان ، آیسک ، سه قلعه و روستاهای تابعه ( 
از طریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 

)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2000091444000067(
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 
ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 7.000.000.000 ریال )هفت میلیارد 
ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 

مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از آخرین مهلت 
عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه 
مذكور بایس��تی به امور قراردادهای ش��ركت گاز اس��تان خراسان جنوبی 

ارائه گردد .
مح��ل تأمین اعتب��ار پیمان : اعتب��ارات جاری )منابع داخلی ( ش��ركت گاز 

استان خراسان جنوبی 
ش��رایط متقاضی��ان : •دارا ب��ودن حداقل پایه 4 در رش��ته تأسیس��ات و 

تجهیزات و یا پایه 5  در رشته نفت و گاز 
•ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
•داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط

•ارائ��ه م��دارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مس��تندات مذكور در 
اسناد ارزیابی كیفی 

•ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده س��ال 99 و یا حداقل س��ال 98 
توس��ط مؤسسات حسابرس��ی معتبر مطابق بخش��نامه26510/ت39039ك 

مورخ 1388/2/9 
نکت��ه 1: ارائ��ه اص��ل و یا كپی برابر اص��ل مدارك فوق االش��اره در زمان 

بازگشایی پیشنهادها الزامی است .
برنامه زمانی مناقصه : 

•مهل��ت دریافت   اس��ناد ارزیابی كیف��ی: از تاری��خ 1400/08/03 لغایت 
ساعت 08:00روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 

•آخری��ن مهلت بارگذاری اس��ناد ارزیابی كیفی بر روی س��امانه س��تاد : 
ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1400/08/24

•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1400/08/25 
•مهل��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه : از تاریخ 1400/08/25 لغایت س��اعت 

09:30 مورخ 1400/08/27
•آخرین مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه بر روی س��امانه س��تاد : س��اعت 

09:30 مورخ 1400/09/07
•زم��ان و م��کان بازگش��ایی پ��اكات : س��اعت 10:00روز یکش��نبه م��ورخ 

1400/09/07- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی
كلیه اس��ناد مناقص��ه و ارزیابی كیف��ی از طریق درگاه س��امانه تداركات 
الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه آدرس )www.setadiran.ir( توزیع 
خواه��د ش��د و هر ی��ک از مناقصه گ��ران جه��ت دریافت و عودت اس��ناد 
مناقصه و ارزیابی كیفی ، بایس��تی اسناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در 

آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. 
مناقصه گران تایید ش��ده در ارزیابی كیفی می بایس��ت اسناد مناقصه را 
پس از بارگذاری در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع 
جلس��ه كمیس��یون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و 

محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.
 ،  www.nigc-skgc.ir  ، www.shana.ir این آگهی در س��ایتهای
http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.
                                                                               شناسه آگهی 1209569

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی
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یا  وكیل  سهامداران،  كلیه  از  بدینوسیله 
شركت  سهام  صاحبان  قانونی  مقام  قائم 
تعاونی اعتبار كاركنان استانداری خراسان 
به  دعوت  تابعه  های  فرمانداری  و  رضوی 
عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
  1400/08/05 چهارشنبه  تاریخ  در  كه 
شهید  جلسات  سالن  محل  در   12 ساعت 
برگزار  رضوی  خراسان  استانداری  باهنر 

میگردد حضور بهم رسانند.
رعایت  كرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با 

پروتکلهای بهداشتی ضروری است.
دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره
2. تصویب صورتهای مالی سال 99

3. انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1400
4. تصویب بودجه سال 1400
5. تصویب افزایش سرمایه 

6. سایر موارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی برای سال 
مال منتهی به 1399/12/29 نوبت اول

هیئت مدیره

شهرداری س��بزوار در نظر دارد به اس��تنادبند)ه(تبصره4بودجه مصوب سال1400نسبت 
ب��ه فروش یک قطعه زمین واقع درانتهای خیابان پیروزی)پش��ت هت��ل كاملیا(ازطریق مزایده عمومی 
وباجزئی��ات مندرج دراس��نادمزایده،با بهره گیری از س��امانه ت��داركات الکترونیک��ی دولت

)www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2000093676000025 بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت:1400/07/27                     مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت:1400/08/08

آخرین مهلت شركت در مزایده:1400/08/18      مبلغ شركت در مزایده:5درصدقیمت پایه
ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت میباشدوكلیه مراحل فرآیندمزایده 
ش��امل خرید ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین شركت در مزایده ارسال پیشنهادقیمت واطالع 

از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.كلی��ه اطالع��ات م��ورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رایط ونحوه ف��روش در برد اعالن عمومی س��امانه 

مزایده،قابل مشاهده، بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توكن(به 

شماره02141934مركز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها،درس��ایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل

جعفرصائمی نسب    سرپرست شهرداری سبزوار مزایده گر موجود است.

آگهی تجدیدمزایده )نوبت دوم(
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»علی رهبری« 
نخستین 
کنسرتش را پس 
از کرونا روی 
صحنه می برد

علی رهبری،  
آهنگساز و رهبر 
ارکستر بین المللی 
روز جمعه )۱۴ آبان 
ماه( برای نخستین 
بار پس از همه گیری 
با ارکستر سمفونیک 
دولتی شهر ازمیر 
روی صحنه خواهد 
رفت.  
رهبری در این 
کنسرت آثاری 
از پیوتر ایلیچ 
چایکوفسکی را اجرا 
می کند.

گزارش جیبی ــدی از  ◾ ــدیـ ــســل جـ ــا ن بـ
فیلمسازان کوتاه مواجهیم

ــواره بــیــن الــمــلــلــی  ــ ــنـ ــ ــشـ ــ جـ
فــیــلــم کـــوتـــاه تـــهـــران در سی 
و هشتمین دوره بـــرگـــزاری 
ــیــری ســیــدصــادق  خـــود بــه دب
موسوی، فیلم های رسیده به این دوره از جشنواره 
ــان بــه صــورت مــحــدود بــرای  را از ۲۷ مهر تــا ۲ آب
اهالی فرهنگ و رسانه اکران کرد و همزمان برای 
مخاطبان، اکران برخط نیز داشت. این جشنواره 
بـــرای فیلمسازان جـــوان، جــشــنــواره  مهمی به 
شمار می رود چون عرصه ای برای قدم برداشتن 

تجربه های هنری در عرصه فیلم سازی است.
آرمان فیاض، فیلمساز و فیلمبردار سینما که جایزه 
بهترین فیلم برداری این دوره از جشنواره را برای 
فیلم داستانی »ارفـــاق« گرفته اســت، دربــاره کم 
و کیف این دوره به خبرنگار ما می گوید: درگیری 
ــار به نمایش  دوســالــه ما با کرونا روی کیفیت آث
درآمــده بی تأثیر نبود و توقع من از فیلم های این 
دوره از جشنواره بیشتر بــود. به هر حال نسلی 
از فیلمسازان آثــار کوتاه به عرصه سینمای بلند 
مهاجرت کرده اند یا به هر دلیلی دیگر فیلم کوتاه 
نمی سازند، مــا بــا نسل جــدیــدی از فیلمسازان 
کوتاه مواجهیم که تا سینمایشان جا بیفتد و آثار 

باکیفیت تری بسازند، کمی زمان می برد.
به باور او، فیلم های خوب در این دوره به نسبت 
دوره های گذشته کمتر بود و می افزاید: آرزوی هر 
فیلمسازی این است که برای مخاطبان بیشتری 
فیلم بسازد، قاعدتاً تعداد مخاطب فیلم کوتاه، 
کم است و اساساً مخاطب این آثــار، مخاطبی 
حرفه ای است. البته عده ای از فیلمسازان کوتاه که 
به سینمای بلند مهاجرت کرده اند، برمی گردند و 
فیلم کوتاه می سازند و عده ای هم جذب سینمای 

بلند می شوند و همان جا می مانند.
وی با بیان اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است 
که فیلم کوتاه در آن بسیار جدی است، خاطرنشان 
می کند: انجمن سینمای جوان سابقه ای قدیمی و 
سازماندهی شده دارد و فیلمسازان خوبی را هم 
تربیت کرده است. ضمن اینکه فیلمساز، کارش 
فیلم سازی است و نمی توان او را محدود به تولید 

فیلم کوتاه و بلند یا مستند و داستانی کرد.

هنری ترین مدیوم سینما ◾
او در پاسخ به اینکه چرا فیلمساز فیلم 
کوتاه پس از مهاجرت به سینمای 
بلند، تمایلی به بازگشت به عرصه 
ــدارد، می گوید: چــون نمی تواند از  فیلم کوتاه نـ
این سینما ارتــزاق کند و صرفاً برایش بُعد هنری 
کار اهمیت دارد. فیلم کوتاه، هنری ترین مدیوم 
سینماست و فیلمساز چــون نــگــران بازگشت 
سرمایه نیست، خالقانه تر عمل می کند در حالی 
که نگاه های خالقانه در سینمای بلند ما کمتر اتفاق 

می افتد چون فیلم باید در گیشه بفروشد. 
فیاض جشنواره فیلم کوتاه تهران را بستری برای 
معرفی فیلمسازان جوان و خالق به سینمای ایران 
دانسته و می گوید: این جشنواره 38 دوره را پشت 

سر گذاشته است و فیلمسازان جوان زیــادی با 
اکران آثارشان در این جشنواره، انگیزه های جدی 

فیلم سازی پیدا کرده اند تا پیشرفت کنند.
به باور او، جشنواره فیلم کوتاه تهران مهم ترین و 
تنها رویداد سینمایی برای فیلمسازان فیلم کوتاه 
است چون منتظرند فیلم هایشان دیده شود و با 

نگاه ها و تجربیات جدیدتری آشنا بشوند. 
ــن کـــارگـــردان اظــهــار مــی کــنــد: اینکه امسال  ای
جشنواره توانست شرایط تأیید آکادمی اسکار را 
کسب کند و بهترین فیلمش را به اسکار معرفی 
کــنــد، اتــفــاق خــوبــی اســت چــون فرصتی بــرای 
فیلمسازان جوان ما به شمار می رود. این فرصت 
را باید جدی گرفت تا برای فیلمسازان انگیزه های 
بیشتری ایجاد شود و آثار بهتری برای حضور در 
عرصه های بین المللی بسازند. امیدوارم با ورود 
نسل جدیدی از فیلم سازان کوتاه، طراوت و نگاه 

تازه ای به سینمای ایران تزریق شود. 

مسئله گیشه، خالقیت را می کشد ◾
ــرم رودی، کــارگــردان و نویسنده فیلم  ــ شــادی ک
کوتاه »هرگز گاهی همیشه« که جایزه بخش 
فیلم نامه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
را کسب کرده است نیز درباره کم و کیف این دوره 
از جشنواره به خبرنگار ما می گوید: جشنواره 
امسال به خاطر کرونا در مقایسه با دوره های قبل 
کمی متفاوت بود، آثار به صورت برخط نمایش 

داده شد و عموم مردم امکان تماشای فیلم ها را 
در سالن های سینما نداشتند که سبب شد از 

شور مردمی در اکران ها محروم شویم. 
او با بیان اینکه دوران کرونا تأثیر چندانی روی 
کیفیت آثـــار تــولــیــدی نــداشــتــه، خاطرنشان 
می کند: چند سال است که حتی اگر اثری هم در 
جشنواره نداشته باشم ولی به عنوان مخاطب 
در آن حضور پیدا می کنم، با نگاهی کلی به آثاری 
که در این دوره دیدم به نظرم کرونا تأثیری روی 

کیفیت فیلم ها نداشته است. 
این بازیگر و فیلمساز معتقد است فیلم کوتاه 
عرصه بسیار خوبی برای تجربه کردن و یاد گرفتن 
است و توضیح می دهد: این جشنواره جایی برای 
دیده شدن فیلم های کوتاه است و به نوعی پله ای 
برای ساختن فیلم بلند و عرصه ای برای تجربه 

کردن به شمار می رود. 
ــاه تــهــران هم  او مــی گــویــد: جــشــنــواره فیلم کــوت
مانند بسیاری از جــشــنــواره هــای سینمایی به 
دیــده شدن فیلم هایی که با نگاه هنری و تجربی 
ساخته شده اند، کمک می کند. ما در این سال ها 
شاهد ظهور نسل جدیدی از فیلمسازان جوان و 
خوش ذوق در سینمای ایران بودیم که سابقه خوبی 
در ساخت فیلم های کوتاه داشتند و آثارشان در 

دوره های قبلی این جشنواره هم دیده شده بود. 
وی درباره اینکه امسال جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران واجد شرایط تأیید آکادمی اسکار 

شده و تأثیر آن در دیــده شدن آثــار فیلمسازان 
ایرانی در سطح جهانی می افزاید: این یک اتفاق 
ــود کــه تأثیر مستقیمش را در بخش  خــوب ب
بین الملل جــشــنــواره داشـــت و بهترین فیلم 
جشنواره که به اسکار معرفی شد فیلم ایرانی 
»کپسول« بود. این اتفاق موجب انگیزه بخشی 
به فیلمسازان جوان می شود چون ممکن است 

فیلمشان بخت معرفی به اسکار را پیدا کند.
کـــرم رودی دربـــاره اینکه فیلم کوتاه 
مــی تــوانــد روزی سهمی در گیشه 
ــاشــد،  ــه ب ــتـ ســیــنــمــای ایــــــران داشـ
می گوید: در حال حاضر فیلم های کوتاه در هنر 
و تجربه سینماها اکران می شوند و فیلم من هم 
ــار به  در نوبت اکــران قــرار دارد، ضمن اینکه آث
صــورت برخط هم اکــران می شوند، به هر حال 
اینکه فیلم ها روی پرده سینماها دیده شوند برای 
فیلمساز جذاب است اما برنامه ریزی برای اکران 
فیلم های کوتاه در سالن های سینما مانند آثار 
بلند داستانی، کار درستی نیست چون مخاطبان 
فیلم کوتاه، مخاطبان خاص هستند. فیلم های 
ــاری هنری و تجربی هستند و ممکن  کوتاه، آث
است چندان از قواعد سینمای تجاری پیروی 
نکنند بلکه وجوه هنری و خالقه آن ها اهمیت 
بیشتری دارد از این رو ورودشان به مسئله گیشه 
ــران عمومی سبب از بین رفتن خالقیت و  و اک

طراوت در تولید فیلم های کوتاه می شود.

نگاهی به سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

 آغاز مهاجرت نسل جدید فیلم سازان 
به سینمای بلند

خبرخبر
روزروز

خبر

 »بنیاد شعر و
  ادبیات داستانی «

احیا می شود 

یاسر احمدوند، معاون 
فرهنگی وزیر ارشاد از 
احیای مجدد »بنیاد 
شعر و ادبیات داستانی« 
به فارس خبر داد و 
گفت: به دلیل اهمیت 
تربیت نویسنده و تولید 
محتوا در حوزه شعر 
و ادبیات داستانی و 
تحت تأثیر قرار گرفتن 
این فعالیت در کنار 
کارهای اجرایی مؤسسه 
نمایشگاه های فرهنگی 
و مؤسسه خانه کتاب، 
تصمیم بر این است 
»بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی« از دیگر 
مؤسسه های ادغامی 
وزارت ارشاد جدا شود 
و فعالیتش را به طور 
مستقل ادامه دهد. 
موافقت ها و مجوزهای 
الزم از ارشاد دریافت 
شده، اما در تدارک موارد 
اجرایی هستیم تا کار به 
نحو مطلوب انجام شده 
و در این حوزه مثمرثمر 
باشیم.

  زهره کهندل    سی و هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران با اعالم نفرات برگزیده 

در بخش های مختلف، یکشنبه شب به کار خود 
پایان داد. البته اختتامیه این مراسم خالی از 

حاشیه نبود و رئیس سازمان سینمایی با انتقاد از 

تبلیغ گسترده مجموعه ایران مال به عنوان میزبان 
جشنواره، این مراسم را ترک کرد. محمد خزاعی 

پس از چند بار حضور پیاپی مدیران مجموعه 
ایران مال در جایگاه و تبلیغ گسترده از این مجموعه 

نسبت به فضای حاکم بر اختتامیه انتقاد کرد 

و پیشنهاد داد مجموعه ایران مال برای خودش 
یک جشنواره جداگانه برگزار کند! او خطاب به 
مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر 
جشنواره هم گفت: می خواهم حرمت، وجاهت 
 و استقالل جشنواره و صمیمیت اجتناب ناپذیر 

آن را که با حضور جوانان فیلمساز و آینده سازان 
سینما شکل می گیرد، حفظ کنید. خزاعی همچنین 

به استاندارد نبودن مراسم و حضور آدم های 
نامربوط و بی ربط به حوزه فرهنگ و سینما و تبلیغ 

اشرافی گری اعتراض کرد.

 تبلیغات  »ایران مال« 
در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 

صدای رئیس سازمان سینمایی را هم درآورد

شتر گاو پلنگی به نام 
جشنواره   سینمایی! 

صبا کریمی   در حالی پرونده سی وهشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران بسته شد 
که در اواســط مراسم اختتامیه؛ محمد خزاعی، 
رئیس سازمان سینمایی به  صورت ناگهانی پشت 
تریبون قرار گرفت و در انتقاد از برپایی این مراسم 
به سیدصادق موسوی، دبیر جشنواره پیشنهاد داد 
دو مجوز جداگانه و مجزا برای جشنواره فیلم کوتاه 

ایران مال و جشنواره فیلم کوتاه تهران بگیرد!
خزاعی در ادامه گفت: »خواهش می کنم حرمت و 
صمیمیت جشنواره را حفظ کنید، من امشب حس 
کردم جشنواره ایران مال برگزار می شود! این بد است. 
بچه های ما باید سادگی را یاد بگیرند، اینجا مدام 
فیلم های تبلیغاتی ایران مال پخش شد؛ یک مجوز 

جداگانه برای فیلم کوتاه ایران مال بگیرید!«. 
اتفاقی که در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران 
افتاد شاید مقدمه ای بر یک گالیه قدیمی و سابقه دار 

از برپایی جشنوار ه های سینمایی باشد. 

جشنواره یا دورهمی؟ ◾
مهدی عظیمی  میرآبادی، دبیر شانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت با بیان اینکه سینما همچون 
پیکره ای است که جشنواره ها هم یکی از اعضای 
آن اســت، می گوید: متأسفانه سینمای کشور ما 
در سال های اخیر به موجودی غیرطبیعی با حجم 
نامتوازن و نامتعارفی از اعضا بدل شده و هیچ قسمتی 
از آن با بخش دیگرش تناسب ندارد. به طور مثال چرا 
با وجود اینکه ۲50 تا 300 فیلم در انتظار اکران داریم 
باز هم بیش از 100 فیلم دیگر در سال جاری تولید 
می شود در حالی که نمی توان آن ها را اکران کرد و این 

تولید جدید چه محلی از اعراب دارد؟! 
وی ادامــه می دهد: اگر به عنوان یک شغل به آن 
بنگریم پرسش اینجاست که آیا توانسته مشکل 
معیشتی و اقتصادی اهالی سینما را برطرف کند و 
اگر هدف گذاری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی آن را مد نظر قرار دهیم آیا این اهداف 

برآورده شده یا خیر؟!
ــواره هـــم یــکــی از ایــن  ــیــان ایــنــکــه جــشــن وی بـــا ب
دغدغه هاست، تصریح می کند: در طــول سال 
جشنواره هایی بــرگــزار می کنیم و پولی هم خرج 
ــرآوردی صورت  می شود اما نه تنها از نتیجه آن ب
نمی گیرد بلکه حتی نسبت آن را با دوره های گذشته 
هم پیدا نمی کنیم. این ها جشنواره نیست بلکه 
دورهمی های متعددی است که به صورت فصلی، 
بدون هیچ برنامه ریزی و تقسیم بندی وظایفی برپا 
می شود. در حالی که هر جشنواره باید در تداوم 

دوره گذشته و مقدمه ساز دوره های بعدی باشد. 

پذیرفتن اسکار و  پُز خارجی ◾
عظیمی میرآبادی یادآور می شود: برخی جشنواره ها 
به 30 یا 40 دوره رسیده اما هیچ فایده ای نداشته اند؛ از 
جشنواره هایی که هر سال سیاست های برگزاری آن با 
تعویض دبیر تغییر می کند انتظار چه سودی داریم؟ در 
ذیل این ها جشنواره فیلم کوتاه نیز یک پز خارجی هم 
به خود گرفته که اسکار آن را به عنوان یک جشنواره 

مورد قبول پذیرفته اما این ها چه ارزشی دارد؟
مدیرعامل اسبق انجمن سینمای انقالب و دفاع 
مقدس با اشــاره به حضور اسپانسرها در برپایی 
جشنواره ها می گوید: متأسفانه در این میان کسانی 
که از نظر اقتصادی ورود می کنند و اهداف تبلیغاتی 
و منفعت گرایانه دارند پشتوانه جشنواره می شوند 
و مدیران هم نمی توانند آن ها را مدیریت کرده و پیرو 
خواسته هایشان می شوند، زیرا تزریق منابع مالی 
اطاعت به همراه دارد و نتیجه اش جشنواره ای مانند 
فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
و... است که برگزار می شود و فایده ای هم ندارد. 
اصالً پرسش اینجاست که این هزینهـ  فایده چطور 

طراحی شده و چطور باید در کنار هم قرار بگیرد!
این تهیه کننده در پایان می گوید: اسپانسرها درد 
مشترک همه جشنواره های سینمایی هستند؛ 
چــرا که سیاست گذاری و اهــداف جشنواره ذیل 
درخواست اسپانسر تعریف می شود و این غلط 
است و نتیجه اش شتر گاو پلنگی است که نامش را 

جشنواره گذاشته ایم.
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و هنر فرهنگ 

 سی و هشتمین
 جشنواره بین المللی 
 

فیلم کوتاه تهران

ســی وهــشــتــمــیــن جـــشـــنـــواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران با 
معرفی فیلم کــوتــاه »کپسول« 
ــوان نــمــایــنــده جــشــنــواره  ــن ــه ع ب
ــار۲0۲۲ و شــنــاخــت بــرگــزیــدگــان در  ــکـ بــه اسـ

بخش های مختلف به کار خود پایان داد. 

جشنواره فیلم کوتاه تهران در آکادمی اسکار ◾
در این مراسم؛ سیدصادق موسوی، دبیر سی  و 
هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران روی صحنه 
آمد و با اشاره به تأیید جشنواره فیلم کوتاه تهران 
در آکادمی اسکار گفت: این اتفاق برای نخستین 
بار در تاریخ سینمای ایران رخ داد. مطمئن بودیم 
به دلیل حضور مهم ترین چهره های سینمایی 
جهان می توانیم برای این امر اقدام کنیم. ضمن 
اینکه بحق ما شایسته مرجعیت در همه امور 
در منطقه هستیم. پس از مصر و ترکیه کشور ما 

جشنواره ای مورد تأیید اسکار دارد. 

برگزیدگان بخش بین الملل ◾
ــه مــراســم پــس از معرفی مــشــاوران  در ادامــ
انتخاب و هیئت داوران بخش بین الملل نوبت 

به معرفی برگزیدگان این بخش رسید.
بهترین فیلم تجربی: »تعیین هــویــت« به 
کارگردانی ژان فرانسوا کامینز از کشور فرانسه

بهترین انیمیشن: انیمیشن »بــه رود قدم 
بگذار« ساخته ما ویجیا محصول مشترک 

چین - فرانسه 

بهترین مستند: مستند »تنها نخواهم ماند« 
به کارگردانی یاسر طالبی از ایران 

بهترین فیلم داستانی: فیلم »روز، ورای روزمرگی 
است« به کارگردانی دامیان کوکور از لهستان 

برگزیدگان بخش ملی ◾
در ادامــه مراسم اختتامیه مشاوران انتخاب 
و هیئت های داوری در بخش های مختلف 
مسابقه ملی سینمای ایران و برگزیدگان این 

بخش ها معرفی شدند.
بهترین صــدای فیلم: فیلم داستانی »هرگز 

گاهی همیشه« 

بهترین تــدویــن: حسین جمشیدی گوهری 
برای فیلم داستانی »آخرین الالیی در تهران« 
بهترین فیلم برداری: آرمان فیاض برای فیلم 

داستانی »ارفاق«
بهترین فیلم نامه اقتباسی: محمد وحدانی 
برای فیلم داستانی »آخرین الالیی در تهران« 
بهترین فیلم نامه: شادی کرم رودی برای فیلم 

داستانی »هرگز گاهی همیشه« 
بهترین طــراحــی جــلــوه هــای بــصــری: مهدی 
شرکت معصوم برای فیلم پویانمایی »گذشته« 
بهترین کــارگــردانــی فیلم پویانمایی: حمید 

محمدی برای فیلم »گذشته« 

بهترین کارگردانی فیلم تجربی: عرشیا زینعلی 
برای فیلم »چگونه منتظر گودو باشیم« 

بهترین تحقیق و پژوهش در فیلم مستند: 
امین پاک پرور برای فیلم »میر و مار« 

بهترین کارگردانی فیلم مستند: محمدباقر 
شاهین برای فیلم »صندلی« 

دیپلم افــتــخــار بهترین طــراحــی صحنه: به 
ــرای فیلم داستانی  ریــحــانــه اسماعیلیان بـ

»مورس« اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین بازیگری: بهزاد دورانی 

برای فیلم داستانی »زوزه« 
بهترین کارگردانی فیلم داستانی: به روناک 

جعفری برای فیلم »مورس« اهدا شد.
بهترین فیلم با مضمون هویت ملی و افزایش 
سرمایه های اجتماعی: امیرهوشنگ معین 

برای فیلم پویانمایی »آینه خیس« 
بهترین فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران: 
محمد یوسفی و امیرحسین عنایتی بــرای 

تهیه کنندگی فیلم »مورس« 
جایزه ویژه هیئت داوران در بخش فیلم های 
داستانی یا تجربی: سهیال پورمحمدی برای 

فیلم داستانی »جان داد«  

جایزه بزرگ جشنواره ◾
در ادامه مراسم جایزه بزرگ جشنواره به فیلم 
»کپسول« به کارگردانی امیر پذیرفته اهدا شد. 
فیلم برگزیده این بخش، به  صورت مستقیم به 

آکادمی اسکار معرفی خواهد شد.
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چاپ منتخبی از داستان های کوتاه کالسیک ارواح ◾
مجموعه داستان کوتاه »ارواح قصه می گویند« با گردآوری 
و سرپرستی ترجمه شیوا مقانلو توسط نشر صاد منتشر 
شــد.حــال وهــوای حاکم بــر ایــن قصه ها بیش از تــرس و 
وحشت، از جنس وهم و اندوه است که شاید این امر به  
خاطر ویژگی عام ادبیات داستانی در اواخر قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم باشد.مطالعه این مجموعه داستان به 

عالقه مندانِ ژانر وحشت پیشنهاد می شود.

نمایشگاه آثار هنری معاصر در »کلکسیونر ۹« ◾
گالری »آرتیبیشن« قصد دارد در نمایشگاه جدید خود با 
عنوان »کلکسیونر ۹«  مجموعه ای از آثار هنرمندان هنر 
معاصر را برای نمایش و فروش ارائه کند. به گزارش ایسنا، 
این نمایشگاه از هفتم آبان ماه در این گالری برگزار می شود و 
به مدت 10 روز برپا خواهد بود.آثار هنرمندانی چون اردشیر 
محصص، محمدعلی بنی اسدی، کیومرث هارپا، ایمان 

صفایی، کتایون مقدم و... به نمایش درمی آید.

جشنواره موسیقی نواحی در کرمان ماندگار شد ◾
آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی 
ایران شامگاه ٢ آبان ماه در باغ موزه وزیری برگزار شد و طبق 
اعالم معاون امور هنری وزارت ارشــاد، قرار شد دبیرخانه 
دائمی جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان برپا شود. 
شالویی گفت: من  با پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی 
جشنواره در کرمان موافقت خود را اعالم می کنم؛ کرمان این 
ظرفیت را دارد که این رویداد را برای همیشه میزبانی کند. 

ساخت سری سوم »زیرخاکی« برای نوروز ۱۴۰۱   ◾
سری سوم سریال »زیرخاکی« به نویسندگی و کارگردانی 
جلیل سامان و تهیه کنندگی رضا نصیری نیا برای پخش 
در نوروز 1401 ساخته می شود. مخاطبان تلویزیون شاهد 
پخش نخستین فصل از سریال »زیرخاکی« در سال ۹۹ 
به عنوان پربیننده ترین مجموعه تلویزیونی رمضانی بودند 
و فصل دوم این سریال نیز با پخش در خرداد سال  جاری 

به پربیننده ترین اثر تبدیل شد. 

برترین های سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه معرفی شدند

»کپسول « به اسکار رفت



تأمین بودجه 
با فروش 

دارایی های 
غیرمولد و راکد

غالمرضا مصباحی 
مقدم درباره 

راهکارهای تأمین 
بودجه می گوید:  
دولت دارایی های 

غیرفعال زیادی 
دارد که می تواند 

از محل فروش 
این دارایی های 

راکد و غیرمولد به 
بنگاه ها، دریافتی 

داشته باشد. با این 
منابع و همچنین با 

درآمدهای مالیاتی، 
دولت قادر خواهد 

بود بودجه را تأمین 
کند. 

دیدگاهدیدگاه

ــودجــه  ◾  در بــخــشــنــامــه ب
1401 رئیس جمهور به آسیب های 
متفاوتی از نامتوازنی بودجه گرفته 
تا نابسامانی در رشــد اقتصادی 
ــاخــوشــی فضای  ــهــره وری، ن  و ب
کسب و کار  و... اشاره شده است. 
تعریف شما از یک بودجه خوب و بهینه که در کاهش 

این آسیب ها مؤثر واقع شود، چیست؟ 
 طبعاً یک بودجه خوب بودجه ای است که از نظر 
درآمدی و هزینه ای متوازن باشد؛ یعنی هزینه ای که 
دولت در یک سال مالی بر عهده می گیرد به اندازه 
درآمــدش و بدون کسری باشد. اگر چنین اتفاقی 
بیفتد، دولــت توانسته به تحقق ثبات اقتصادی 
در کشور کمک کند، ضمن اینکه ثبات قیمت ها 
محقق می شود، پول ملی ارزشش محفوظ می ماند، 
بدهی های دولت افزایش نمی یابد و از بزرگ شدن 
دولــت از راه بودجه هم ممانعت به عمل می آید. 
البته باید گفت یک دولت خوب دولتی است که 
تشکیالتش را جمع و جور کند و تشکیالت خیلی 
بزرگی نداشته باشد که مثالً 60 تا 80  درصد اقتصاد 
کشور را در قبضه اختیارش بگیرد؛ چون یک چنین  
دولتی عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ 
می کند، حال آنکه این بخش خصوصی است که 
باید به میدان فعالیت های اقتصادی ورود کند و با 
مالیاتی که می پردازد دولت را از تأمین مالی از محل 
سایر منابع بی نیاز می کند. طبعاً دولــت چابک 
قــدرت حکمرانی و قــدرت تأثیرگذاری اش هم باال 

می رود. 

 سال آینده، کشور با نخستین سند تدوینی  ◾
بودجه از ســوی دولــت ، اداره مــی شــود، نظر شما 
دربــاره باور بسیاری از اقتصاددانان که معتقدند 
بخش زیادی از بودجه سنواتی در اختیار دولت ها 

نیست، پــس نــمــی تــوانــد بــه وظــایــف قــانــونــی اش 
درست عمل کند، چیست؟ 

ــدود 95 درصــد  ــه... بــنــده معتقدم دولــت هــا حـ ــ  ن
بــودجــه هــای سنواتی را در اختیار دارنـــد و مابقی 
دستگاه ها و قــوا از قبیل نیروهای مسلح، شــورای 
نگهبان، قوه مقننه، قضائیه، رهبری و... بین 5 تا 6 
درصــد بودجه را در اختیار دارنــد. بر همین اساس 
 دولــت هــا باید وظــایــف قانونی خــود را بــه درستی 

 انجام دهند.

 از آن جــایــی کــه دولـــت هـــا در هــدایــت درســت  ◾
 درآمــدهــای نفتی به مسیر توسعه اقتصادی ناکام 
بوده اند، به باور شما اگر دولت از سدّ سخت تحریم ها 
بگذرد، در قبال افزایش درآمــد و دالرهــای نفتی چه 

رفتاری باید داشته باشد؟       
 طبعاً از اقتضائات یــک بــودجــه خــوب ایــن است 
 کــه بــه نفت متکی نباشد. ایــن اتــکــای بــه نفت از

 50 سال پیش که وارد بودجه ایران شده، دائماً برای ما 
مشکل زا بوده است. چه وقتی قیمت نفت باال بوده، 

چه وقتی که پایین آمده... چه وقتی صادرات نفت ما 
افزایش پیدا کرده و در بهترین حالت ممکن بوده، چه 
وقتی تحت فشارهای تحریم به شدت کاهش یافته 
است. پس در هر دو حالت برای اقتصاد دردسر بوده؛ 
بنابراین باید نفت را از بودجه خارج کرد. پول نفت 
یا باید به صندوقی مانند صندوق توسعه ملی واریز 
شود یا من پیشنهاد دارم این پول ها نزد یک بانک با 
هدف توسعه کشور و تسهیالت دهی به بخش های 
غیردولتی بماند. ایــن بانک از تسهیالت دهی به 
بخش های غیردولتی به خصوص پروژه های پیشران 
می تواند در توسعه کشور، نقش آفرینی کند. هر 
چه منابع این بانک افزایش یابد، سرعت توسعه 
هم افزایش می یابد. بدین وسیله درآمدهای نفت 
و گاز به بهترین شکل که همانا توسعه اقتصادی 
کشور است، صرف می شود و سرمایه های زیرزمینی 
کشور به سرمایه هایی روی زمین تبدیل می شود که 
برای نسل های بعد هم ماندگار خواهد شد. عالوه 
بر اینکه دولت نباید در بودجه به درآمد نفتی اتکا 
داشته باشد، در مــواردی هم که ضرورت دارد، باید 

دارایی هایش را بفروشد.

ــت به  ◾ ــ  بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه بــدهــی سنگین دول
بخش های مختلف هم غیرقابل انکار است، چه برنامه 
زمانی را برای پرداخت این بدهی ها  مناسب می دانید؟ 
ــانــک هــا، شــرکــت هــا،  ــه بــانــک مـــرکـــزی، ب ــــت ب  دول
پیمانکاران و... به شــدت بدهکار اســت و آخرین 
حجم این بدهی به باالی 750 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. طبعاً برای پرداخت این بدهی باید 
زمــان بــنــدی درســتــی داشـــت. اگــر بنا باشد دولــت 
همچنان بدهکار باشد، باید بابت ایــن بدهی ها 
همچنان هزینه بپردازد. این بدهی ها در حال رشد 
است و در بودجه باید یک اقدام جدی برای کاهش 
آن صورت گیرد تا دولت  از آن زودتر خالص شود. من 

گمان می کنم یک برنامه پنج ساله را باید برای این کار 
اختصاص داد.

 در ایــن سال ها و با تشدید تحریم ها تا حدود  ◾
زیادی به سمت اتکا به درآمدها و صادرات غیرنفتی 
حرکت کرده ایم. برای تسهیل بیش  از پیش این روند 

چه کنیم؟
 تحریم ها بــرای اقتصاد و رونــق صــادرات غیرنفتی 
ما فرصت بزرگی بود. در چنین شرایطی شاخص 
سهولت فضای کسب و کــار کــه قطعاً دولـــت به 
خوبی اجزایش را می داند، باید مــورد توجه بیش 
از پیش واقع شود. من معتقدم موافقت دولت با 
ایجاد بنگاه ها، شرکت ها، کسب و کارها و تسهیل 
 رونـــد ورود بــه کـــار، گــلــوگــاه اصــلــی اســـت و  رونــد 
راه اندازی فعالیت های اقتصادی جدید باید تسریع 
و تسهیل شود. یکی از هزینه هایی که برای بنگاه ها 
مشکل ساز است هزینه های مربوط به تأمین برق، 
آب، گاز، راه و امثال این زیرساخت هاست که دولت 
می تواند دریافت این هزینه ها را از بنگاه ها به تأخیر 
بیندازد و به بنگاه ها بگوید کارتان را شروع کنید، پس 
از بازدهی، این هزینه ها را از شما دریافت می کنیم. 
چنین استمهالی به سهولت فضای کسب و کار 
کمک شایانی می کند. این رفع موانع در مــواردی 
حقوقی است که باید بر این  اساس قوانین و مقررات 
را بازنگری کرد. برخی موانع هم اداری است، مثل 
اینکه دستگاه های مربوط که بعضاً با تأخیر پاسخ 
می دهند، مانع تراشی و سنگ انــدازی می کنند و 
امضاهای طالیی را در اختیار دارند و  در واقع مظاهر 
فساد در کسب و کار هستند و باید در مسیر حمایت 
از تولید اصالح شوند. قطعاً در بهبود روند کسب و 
کار عملکرد بانک ها، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و 
وزارتخانه هایی که برای فعالیت های اقتصادی مجوز 

می دهند، بسیار اثرگذار است.

 گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر غالمرضا مصباحی مقدم
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 چابکی دولت، قدرت 
حکمرانی را باال می برد
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گفتوگوی5
ویژه

اصالح روند مصرف انرژی می تواند نجات بخش اقتصاد ایران باشد 
برای اصالح قیمت انرژی در جهت کنترل روند سرسام  ◾

آور مصرف و قاچاق چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟
بر اساس اطالعات بنده روزانه معادل 9 میلیون بشکه نفت 
و گاز در کشور تولید و بیشترشان هم در داخــل مصرف 
می شود!  این یعنی یک شیوه کم سابقه مصرف نفت، گاز 
و انرژی در جهان... این روند بدون شک باید از دو راه اصالح 

شود: یکی شیوه غیرقیمتی است. مثالً دولت به خانوارها 
مساعده بدهد تا وسایل گرمایشی و سرمایشی خود را به 
روز کنند تا مصرف بهینه تر شود. چنین شیوه ای کسب 
و کارهای زیادی هم در حوزه تولید و هم فروش و خدمات 
ایجاد می کند. بنابراین مقوله انرژی می تواند نجات بخش 
اقتصاد ایــران باشد. کارخانه های کشور هم که متکی به 

گازوئیل، مــازوت و گاز هستند باید از نظر فناوری به روز 
رسانی شوند. امــروز قیمت بنزین آزاد در ایــران لیتری 3 
هزار تومان است که مابه التفاوت قیمتی اش با کشورهای 
همسایه آن را برای قاچاق به شدت هوس انگیز کرده است. 
البته اصــالح قیمت طبعاً باید به گونه ای باشد که روی 
طبقات کم درآمــد جامعه فشار وارد نکند و  پرمصرف ها 

نیز که از یارانه پنهان بهره مند می شوند باید هزینه واقعی 
مصرف خود را بدهند. اگر این درآمد محقق شود می تواند 
موتور توسعه و رشد اقتصادی کشور باشد. در کنار این ها 
باید باید سراغ فناوری های پیشرفته تولید انرژی برویم و از 
ظرفیت کشور در حوزه انرژی های پاک مانند خورشیدی و 

بادی نیز استفاده کنیم.

غالمرضا مصباحی مقدم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
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  فرزانه غالمی       در واپسین روزهای مهرماه، 
رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال آتی را به سازمان 

برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی ابالغ کرد؛ 
بخشنامه ای که مقّدمه تدوین نخستین سند ساالنه 

دخل و خرج کشور در دولت است.

در این بخشنامه، تمام دستگاه ها مکلف شده اند در 
تدوین الیحه بودجه 1401 زمینه را برای رشد 

اقتصادی ۸ درصدی و جهش اقتصادی مهیا کنند. 
محورهایی از قبیل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای 

بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر 

ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد از موارد تصریح 
شده در این بخشنامه است. 

از آن جایی که در 6 ماهه دوم هر سال، اهرم چانه زنی 
برای گرفتن منابع بیشتر از سوی دستگاه ها چنین 
روزهایی فعال و فعال تر می شود، بایدهای دخل و 

خرج کشور در سال 1401 و گلوگاه ها و بیماری های 
مزمن اقتصاد کشور را با غالمرضا مصباحی مقدم 
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام، اقتصاددان 
و نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس به بحث 

گذاشتیم.

برگ س���بز خودروی  206 مدل 1383 رنگ بژ- روغنی 
به شماره انتظامی 695ی65 ایران 74  شماره موتور 
FSM84708161 و ش���ماره شاس���ی 83610483 ب���ه 
مالکیت محمد ناظری ثانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1

40
69

24
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز خودرو س���واری  پراید 131مدل 1395به 
رنگ نقره ای متالیک ش���ماره پالک انتظامی 32-
 M13/5566996736 ص 54 ب���ه ش���ماره موت���ور
ب���ه ش���ماره شاس���ی NAS411100G1211496 ب���ه 
مالکیت مجید قنبرزاده دربان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1

40
69

56
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی کامیون کمپرس���ی بنز 
م���دل 89 رنگ نارنجی روغنی به ش���ماره انتظامی 
863ع53  ایران 85 بنام شرکت حمل و نقل کالن 
بار چابهار شماره موتور 33592410113171شماره 
شاس���ی 37433316606621 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ف
,1

40
69

78
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی  خودرو س���واری  پراید 
مدل 1390به رنگ س���فید روغنی به شماره موتور  
S1412289716717 3934494 به شماره شاسی

به ش���ماره پالک انتظامی36- 582 ه 83 مالکیت 
ایم���ان اکب���ری رباطی مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1

40
69

57
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
ف

,  1
40

70
09

چون مالک کامیون کفی بغلدار فلزی بنز  تیپ ال 
پ���ی 42/608  رن���گ نارنجی روغنی مدل 1363 به 
شماره انتظامی 64 ع 255 ایران 32  دارای شماره 
موتور 10087424 و ش���ماره شاسی 55081621 به 
علت  فقدان سند کمپانی تقاضای صدور المثنی 
نموده اس���ت لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد 
خودروی مذک���ور دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ 
نش���ر آگهی با در دس���ت داش���تن مدارک کافی به 
دفتر ش���رکت ای���ران خودرو دیزل واق���ع در تهران 
کیلومت���ر 8 ج���اده قدی���م س���اوه مراجع���ه نماید  
بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مذکور طبق 

ضوابط اقدام خواهد گردید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند، کارت و برگ س���بز خودرو س���واری پراید مدل 
1378 رنگ س���فید به شماره موتور 104795 و شماره 
شاسی S1412278582440 و شماره انتظامی 518 ل 
18 ایران 12 به مالکیت علی اصغر طوسی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ک
/1

40
70

11
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری سیستم پژوتیپ  
405 جی ال ایکس ای 8/1 رنگ نوک مدادی متالیک 
موتور22568226373ش���ماره  ش���ماره  م���دل1382 
شاس���ی 82024952ش���ماره پالک923ق98 ایران12 
بنام علی بیات مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ف
,  

14
07

01
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت خودروی  وانت پیکان مدل 1389 
رنگ س���فید- ش���یری به ش���ماره انتظامی 351ب54 
ای���ران 74  ش���ماره موت���ور 11489008188 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAA36AAXAG212952 شاس���ی 
حج���ت حدادی بازه مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1

40
69

91
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و کارت س���واری سیس���تم س���ایپا تیپ 
131SE م���دل 1394 ب���ه رن���گ س���فید – روغن���ی 
ب���ه  ش���ماره موت���ور 5509915 وش���ماره شاس���ی

 93 پ���الک  ش���ماره  ب���ه   NAS411100F3452617
ط 479 ای���ران 54 مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبارساقط می گردد.

ف
,1

40
69

96
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز کامی���ون کش���نده  س���ند کمپان���ی و 
س���فید  رن���گ   2006 م���دل  فن���گ  دان���گ 
                                                                                                                53 ع   864 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  معمول���ی 
ایران 85 بنام شرکت حمل و نقل کالن بار چابهار  
شماره موتور 69112258 شماره شاسی 63001391 

مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط است.

ف
,1

40
69

77
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ف
,  1

40
70

01

م���درک  فارغ التحصیل���ی محمد برات���ی باقرآبادی  
فرزن���د احم���د ص���ادره از مش���هد  ش���ماره مل���ی  
0945557426 در مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته  
رش���ته  مهندسی کش���اورزی علوم دامی صادره از 
مش���هد به ش���ماره 129211103619 مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی مش���هد به نشانی: مشهد 
بلوار امامیه، امامیه42 س���ازمان مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش���هد  اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نماید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

سند و فاکتور فروش خودرو سواری هاچ بک سیستم 
جک تیپS5ATمدل1397به رنگ سفید –روغنی به 
ش���ماره موتور HFC4GA31DJ0000672 به ش���ماره 
شاس���یNAKSH7321JB154978 به ش���ماره پالک 
824ج13-ای���ران95 بنام رحم���ت هللا صالحی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1

40
69

79
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

 405GLX- XU7 CNG برگ سبز خودرو سواری پژو  تیپ
مدل 1394 رنگ خاکس����تری متالیک به ش����ماره انتظامی 
 124K0772741 23 ه 851 ای����ران 36 و ش����ماره موت����ور
NAAM11VE0FK738041مالکی����ت  شاس����ی  ش����ماره  و 
اسماعیل اسماعیل  زاده  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.

ف
, 1

40
70

03
 

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ف
,  1

40
70

08

م���درک فارغ التحصیل���ی آیدا رضانی���ا فرزند 
احمد ص���ادره از تهران ش���ماره شناس���نامه   
7114 در مقط���ع کاردان���ی پیوس���ته رش���ته  
مهندسی کامپیوتر صادره از مشهد به شماره 
شناسایی 38204577 مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی: 
مش���هد بل���وار امامی���ه، امامیه42 س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد  اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نماید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز  س���ند کمپانی و س���ند محض���ری  خودرو 
س���واری پراید  تیپ صبا جی ت���ی ایکس مدل 1377 
رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 16 ب 782 
ای���ران 74  و ش���ماره موت���ور 00058382 و ش���ماره 
شاسی S1412277545590  به مالکیت احمد ایامی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ف
, 1

40
70

05
 

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودرو س���واری ه���اچ بک پ���ژو  تیپ 
روغن���ی  س���فید  رن���گ   1398 م���دل   206TU3
ای���ران 74 و  انتظام���ی 96 م 535  ب���ه ش���ماره 
ش���ماره موتور 182A0078418 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03EE9KJ749230 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.

ف
, 1

40
70

06
 

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند راهور موتور سیکلت 125cc  مدل 1395 رنگ 
گوجه ای به ش���ماره موتور 0125N2N445705 و 
و   N2N***125R9579442 شناس���ایی  ش���ماره 
ش���ماره انتظام���ی 61988 ای���ران 776 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 1

40
69

99
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بزو س���ند مالکی���ت س���واری سیس���تم 
سیتروئن تیپ  SXزانتیا مدل 1383 به رنگ سبز 
زیتونی – متالیک به  ش���ماره موتور 00336744 
و شماره شاسیS1512283116166 به شماره پالک 
77–162 ن 43 مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.

ف
,1

40
69

98
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1400603190050000389  مورخ 1400/06/22 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دادخدایی سیرچی فرزند حسین  به شماره شناسنامه 
1687 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 204 متر مربع پالک 1611 فرعی مفروز و مجزی از 394 فرعی 47 - اصلی واقع در بخش 26 
کرمان  به آدرس سیرچ - پل آبگرم روبرو رستوران هفت چنار خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین نوابی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 966 م/الف  آ1407016

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/4                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18                  ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1400603190050000390  مورخ 1400/06/22 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دادخدایی سیرچی فرزند حسین  به شماره شناسنامه 
1687 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 258/50 متر مربع پالک 1612 فرعی مفروز و مجزی از 394 فرعی 47 - اصلی واقع در بخش 
26 کرمان  به آدرس سیرچ - پل آبگرم روبرو رستوران هفت چنار خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین نوابی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 968 م/الف  آ1407017

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/4                                                                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18
ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک



   اطالعات ناقص 
در کشور موجب 
تبلیغ نزدن 
واکسن می شود  
به گزارش ایسنا 
بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشت گفت: 
متأسفانه اطالعات 
ناقص در کشور 
مورد استفاده قرار 
می گیرد و این موجب 
می شود برخی نزدن 
واکسن را تبلیغ کنند.
 وی با بیان اینکه

 ۸۵ درصد 
فوتی های ناشی از 
کرونا واکسن تزریق 
نکرده اند، گفت: من 
به عنوان نماینده ۲۰ 
هزار عضو هیئت 
علمی دربرابر هر 
فردی که بر اثر کرونا 
فوت می کند احساس 
تکلیف می کنم.

محمود مصدق  چادرخوابی، 
ماشین خوابی و کارتن خوابی 
ــراف  ــیــمــاران در اطـ هــمــراهــان ب
ــان هــای تخصصی  ــمــارســت ــی ب
ــی  ــ ــت ــ و فـــوق تـــخـــصـــصـــی دول
کالنشهرهای ایـــران همچنان 
ادامه دارد. این درحالی است که کارشناسان حوزه 
سالمت از دو سه دهــه پیش نسبت به ضــرورت 
ساماندهی وضعیت اسکان نامناسب کسانی که 
به دلیل برخوردار نبودن شهر محل سکونتشان 
از امکانات درمــانــی ناچارند بــه تــهــران و یــا سایر 
کالنشهرها بیایند، هشدار داده انــد. البته گرچه 
اقداماتی محدود در این خصوص صــورت گرفته 
و همراه سراهایی برای اسکان همراهان بیماران از 
سوی وزارت بهداشت، شهرداری ها و سازمان های 
مردم نهاد و خیران ایجاد شده ولی همچنان شمار 
ــرادی که مجبورند در داخــل چــادر و یا اتومبیل  اف

بیتوته کنند بسیار زیاد است. 
حــال پرسش ایــن اســت اصــالً متولی ساماندهی 
اسکان یا اقامت موقت همراهان بیماران نیازمند با 
چه دستگاه و یا سازمانی است؟ چه اقداماتی برای 
بهبود وضعیت اقامت این گونه اشخاص انجام 
شده اســت؟ و سرانجام اینکه بــرای کمک به حل 

مشکل اسکان چنین اشخاصی چه باید کرد؟ 

پس از انحالل معاونت اجتماعی... ◾
سید محمدهادی ایــازی، معاون سابق اجتماعی 
وزارت بهداشت در پاسخ به قدس با اشاره به اینکه 
برخی از همراه سراها را وزارت بهداشت از طریق 
دانشگاه علوم پزشکی احـــداث کــرده و تعدادی 
هم با همکاری مشترک شهرداری و خیران دایر 
شــده، می گوید: به دنبال ایــن اقـــدام، شبکه ملی 
همراه سراهای بیماران نیازمند را راه انــدازی کردیم 
تــا از ظرفیت های بنگاه های اقتصادی و خیران 
بــرای توسعه بیشتر همراه سراها استفاده شود. 
االن هم تا جایی که اطــالع دارم در نقاط مختلف 
همراه سراهایی احــداث شــده امــا پس از انحالل 
معاونت اجتماعی وزارت بهداشت متأسفانه 
این کار با جدیت دنبال نمی شود و این موضوع از 

لطمه هایی است که طی دو سال و نیم گذشته به 
این حــوزه وارد شده که امیدوارم با اهتمام وزارت 
بهداشت و شهرداری ها شاهد باشیم در مقابل 
همه بیمارستان های مهم و بزرگ کشور همراه سرا 

ساخته شود.
ــه چــه تــعــداد  ــه ایـــن پــرســش کــه ب  وی در پــاســخ ب
همرا ه سرا نیاز است تا مشکل یاد شده حل شود، 
می گوید: حدود 570 بیمارستان دولتی در کشور 
داریم و به نظر می رسد بیمارستان هایی که باالی 
200 تخت داشته باشند حتماً نیاز به یک همراه سرا 
دارند. البته برخی از بیمارستان ها مثل بیمارستان 
ــا)ع( و قائم در  امــام خمینی در تهران و امــام رضـ
مشهد که خیلی بزرگ هستند قطعاً به همراه سراها 

و تخت های بیشتر نیاز دارند.
وی اضافه می کند: باید برای بیمارستان های دولتی 
همراه سرا داشته باشیم یا ضــرورت دارد شبکه 
همراه سرا با جامعه هتلداران بیشتر هماهنگ 
شــود تا بتوانیم همراه بیمار را با حداقل هزینه 

اسکان دهیم. بعضی از بیماران از شهرستان ها به 
تهران می آیند تا پیوند مغز استخوان انجام دهند 
که عمدتاً کودکان هستند و معموالً باید 6-5 ماه در 
تهران باشند. خوشبختانه خیریه هایی برای این 
بیماران در تهران شکل گرفته مثل خیریه خانه 
عماد که به هر یک از مــادران یک اتاق می دهد تا 
در طول مدت درمان فرزندش در آنجا زندگی کند. 

اسکان موقت همراه بیمار متولی ندارد ◾
سید محمد حسین جوادی، رئیس اداره مددکاری 
اجتماعی وزارت بهداشت هم از افزایش نیافتن 
تعداد همراه سرای بیماران در دو سال و نیم گذشته 
خبر می دهد و به قدس می گوید: سیاست و رویکرد 
اصــلــی وزارت بــهــداشــت بــا تــوجــه بــه مسئولیت 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی و خدماتی استفاده 
از ظرفیت جامعه مسافرخانه داران و هتلداران در 
بخش یاد شده است، یعنی ما به جای اینکه یک 
همراه سرا در کنار بیمارستانی احــداث کنیم که 

بتوانیم مثالً 20 همراه بیمار را در آن اسکان موقت 
بدهیم می توانیم ضمن هماهنگی با 10 هتلدار، 
تعداد بسیار بیشتری از این افراد را زیر پوشش قرار 
دهیم. ضمن اینکه ارائه خدمات به همراه بیمار از 
طریق ایجاد همراه سرا هزینه بیشتری می برد. یعنی 
اگر یک همراه سرا هم ایجاد شود باز هزینه های 
نگهداری و تأمین حقوق کارکنانش وجود دارد که 
ما در وزارت بهداشت بــرای همراه سرا حتی یک 
ریال بودجه نداریم. بنابراین از سال 97 با همکاری 
موسسه خیریه رها و راه انــدازی شبکه همراه سرا 
در حال مدیریت این حوزه هستیم و توانسته ایم 
بــرای همراهان بیمارانی که نیاز به اسکان رایگان 
دارند، فرایندی برای اقامت موقت در همراه سراها 

ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مؤسسه رها سامانه ای  طراحی 
کــرده که پرسنل بخش های مــددکــاری اجتماعی 
دانشگاه های علوم پزشکی ایــران، علوم پزشکی 
تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی 

مشهد و علوم پزشکی شیراز می توانند برای اسکان 
موقت همراهان بیماران در هتل ها یا مهمانسراهای 
طــرف قـــرارداد مؤسسه خیریه رهــا جا رزرو کنند، 
می افزاید: در سه سال گذشته، وزارت بهداشت 
توانسته  80 هــزار نفر – شــب، خــدمــات اسکان 
موقت به همراهان بیماران در سه کالنشهر تهران، 
مشهد و شیراز ارائه دهد و در آینده بیمارستان های 
دانشگاهی سه شهر زاهــدان، یزد و کرمان نیز به 
سامانه مؤسسه رهــا می پیوندند. ضمن اینکه 
همراه سراها هم در چرخه ارائه خدمات به همراهان 

بیماران هستند. 
ــوادی در خصوص مــیــزان هــزیــنــه ای کــه همراه  جـ
بیمار برای استفاده از هتل یا مهمانسرا می پردازد 
می گوید: در بسیاری از موارد هیچ پولی نمی پردازند. 
باالترین درصدی که بابت اسکان می دهند 8 درصد 
اســـت؛ آن هــم بـــرای اینکه شخص هــمــراه بیمار 

احساس ارزشمندی کند.

ردیف بودجه الزم است اما منابع مالی نداریم  ◾
اما محمد علی محسنی بند پی، عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از بُعد 
سیاست گذاری به موضوع می پردازد و به قدس 
مــی گــویــد: بــا تــوجــه بــه شــرایــط فعلی اقتصادی 
ــل 75 قــانــون اســاســی هر  کــشــور بـــراســـاس اصـ
طــرح و الیــحــه ای کــه منابع مــالــی اش پیش بینی 
نشده باشد، یعنی هزینه ای اضافه بر آنچه در 
قانون برنامه بــرای دولــت تعیین شــده به دولت 
تحمیل شود از سوی شورای نگهبان مغایر قانون 
اساسی شناخته و رد می شود. بنابراین در چنین 
موضوعاتی که ضرورت تعریف بودجه مشخص 
احساس می شود اما از سوی دیگر منابع مالی 
ــدارد بــایــد از ظــرفــیــت خــیــران و  ــ ــود ن بــرایــش وجـ
مشارکت مردمی استفاده کــرد. امــا در آینده با 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور می توان در قالب 
طرح و یا الیحه، این موضوع را مصوب کرد؛ البته 
آن هم نه بــرای همه بیمارستان ها چــون ایــن کار 
هزینه  سنگینی بر نظام سالمت تحمیل می کند 
بلکه این کار باید فقط برای برخی از بیمارستان ها 

انجام شود. 

درحاشیهچادرخوابیوماشینخوابیدراطرافبیمارستانها

همراهان بیمار و درد اسکان موقت

ددستچينستچين

واکنش

کم رغبتی به 
رشته های 
پزشکی، بهانه  
جدید نظام 
پزشکی
به گزارش فارس، در نامه 
جمعی از دفاتر بسیج 
دانشجویی علوم پزشکی 
کشور به سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس شورای 
عالی انقالب فرهنگی 
آمده است: ادعای 
کاهش رغبت برای 
رشته های پزشکی 
به دلیل افت درآمد 
آن ها کامالً برخالف 
داده های موجود است. 
متقاضیان رشته های 
پزشکی و دندانپزشکی 
عمومی، حدود نیمی 
از داوطلبان کنکور در 
رشته تجربی ثبت نام 
می کنند که نسبت به 
یک دهه گذشته افزایش 
چشمگیری داشته 
است. در رشته های 
پزشکی تخصصی 
نیز،ظرفیت عموم 
رشته های تخصصی 
پزشکی در دوره اخیر 
تقریباً تکمیل است؛ 
بنابراین ادعای کاهش 
رغبت داوطلبان برای 
ورود به رشته های 
پزشکی خالف واقع 
است.

 سید محمدحسین جوادی

رئیس اداره مددکاری اجتماعی 

وزارت بهداشت

 سید محمدحسین جوادی، رئیس اداره مددکاری 
اجتماعی وزارت بهداشت می گوید: تولی گری و 
ساماندهی همراه بیمار نه در شرح وظایف این 
وزارتخانه و نه در قوانین و دستورالعمل های 

موجود دیده نشده است؛ یعنی اسکان موقت همراه 

بیمار متولی خاصی ندارد. با وجود این، وزارت 
بهداشت قصد دارد این بخش را ساماندهی کند.

وی با اشاره به اینکه در وزارت بهداشت برای اسکان 
همراهان بیماران منابع مالی یا ردیف بودجه ای 

تعریف نشده، می گوید: در حال حاضر هزینه های 

درمان برای برخی از بیماران کمرشکن شده و از 
طرف دیگر وضعیت اقتصادی مردم هم به شدت 

نامناسب است بنابراین حمایت از بیماران و خانواده 
آنان که وضعیت مالی مناسبی ندارند یک ضرورت 

است. 
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 آمار ارائه شده تعداد پزشکان دقیق نیست ◾
به گــزارش فــارس، حسینعلی شهریاری، 
ــان  رئــیــس کــمــیــســیــون بــهــداشــت و درمـ
مجلس درباره آمار تعداد پزشکان گفت: 
این آمار که 150 تا 160 هزار پزشک وجود دارد، دقیق 
نیست، زیرا پزشکان فوت شده، پزشکانی که طبابت 
نمی کنند و همچنین آن هایی که از کشور خارج شده اند 

از تعداد کل پزشکان کم نشده اند.

با آبکش نمی توان به دریاچه ارومیه آب رساند! ◾
مصطفی فــدایــی فــرد، پژوهشگر محیط 
زیست به ایلنا گفت: زمین های اطــراف 
دریــاچــه ارومــیــه توسط چــاه هــای حفاری 
شده، تبدیل به آبکش شده و با آبکش که نمی توان به 
دریاچه ارومیه آب رساند. حتی اگر طرح های انتقال آب 
اجرا شود، چاه های تشنه موجود، آب ها را می بلعند و 

آب به دریاچه نمی رسد.

ذخایر پانسمان های بیماران پروانه ای رو به اتمام است ◾
حجت االسالم سید حمیدرضا هاشمی 
گلپایگانی، مدیرعامل خانه ای بی به پانا 
گــفــت: ذخــایــر باقیمانده پانسمان های 
اهدایی یونیسف در شرف اتمام است و مسئوالن وزارت 
بهداشت باید پاسخگو باشند که چگونه می خواهند 
برای تهیه پانسمان ها اقدام کنند. چند ماه به تمام شدن 
پانسمان ها باقی مانده و باز بیماران سرگردان می شوند.

در تحول آموزشی راه میانبر وجود ندارد ◾
احــمــدی الشــکــی، مــعــاون حقوقی و امــور 
مجلس وزارت آموزش و پرورش به میزان 
گفت: در تحول آموزشی راه میانبر وجود 
نــدارد، اما گاهی وزیــری روی کار می آید که می خواهد 
در دو ســال تحول ایــجــاد کند و ایــن شدنی نیست. 
 برای یک تحول آموزشی دست کم 20 تا ۳0 سال زمان 

الزم است. 

جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درمانخانه و خانوادهخانه و خانواده نظامی و انتظامینظامی و انتظامیمحيط زیستمحيط زیست

شاخصهایجمعیتیایراندروضعیتهشدار

 کاهش ۵۵۰ هزار تولد 
در پنج سال اخیر! 

صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهــبــردی جمعیت 
کشور با اشاره به شاخص موالید در کشور به ایسنا گفت: 
در حالی که در سال 1۳9۴ یک میلیون و 570 هزار تولد ثبت 
شد، این میزان موالید ساالنه کاهش پیدا کرد و هر سال این 
روند کاهشی هم بیشتر شد تا جایی که در سال 1۳99 تعداد 
موالید به حدود یک میلیون تولد رسید؛ یعنی در یک دوره 

پنج ساله بیش از 550 هزار تولد را از دست دادیم.
پیش بینی می شود با توجه به خروج بانوان دهه 60 از سنین 
باروری و باتوجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و 
البته تغییر نگرش ها و سبک زندگی خانواده ایرانی، این روند 

تعداد تولد در خانواده ها همچنان ادامه پیدا کند. 

یکمسئولسازمانغذاوداروخبرداد

داروهای آرام بخش، بیشترین 
عامل مسمومیت دارویی 

رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطالع رسانی فراورده های 
سالمت سازمان غذا و دارو به برنا گفت: بر اساس آمار اولیه 
به دست آمده از 70 درصد دانشگاه های کشور در سال 1۳99، 
1۴0 هزار مورد مسمومیت به بیمارستان های کشور مراجعه 
شده است. یسنا به منش افزود: در همه گیری کرونا متأسفانه 
برخی از هموطنان به جای مراجعه به پزشک، اقدام به مصرف 
خودسرانه دارو، مکمل و ترکیباتی کردند که ادعا می شد در 

پیشگیری و درمان کرونا مؤثر است.
وی اضافه کرد: سال گذشته در برخی از شهرها شاهد بودیم 
تخت های بیمارستان ها به جای رسیدگی به بیماران، با افرادی 

که با الکل تقلبی مسموم شده بودند اشغال شده بود.

رئیسسازمانمحیطزیست:

 می خواهیم محیط زیست را
 از مظلومیت نجات دهیم

رئیس سازمان محیط زیست به مهر گفت: محیط زیست 
قدرتمند باید در مقابل قدرتمندان بایستد، این سازمان باید 
قدرتمند شود و در جایگاه نظارتی حاکمیتی اش  از اقتداری 
برخوردار باشد که دستگاه ها را از نظر اجرای قوانین مجاب کند. 
علی سالجقه افزود: تالش می کنم در این دوره، سیاست زدگی 
و سیاست بازی را از سازمان دور کنم و دست سازمان های 
مردم نهاد و سمن هایی را که مجوز دارنــد و در قالب قانون و 
تخصصی کار می کنند به گرمی می فشارم، به آن ها اعتقاد دارم 

و از آن ها استفاده می کنم. 
وی تأکید کرد می خواهد محیط زیست را از مظلومیتی که 
دارد نجات دهد تا دیگر سیبل تیر و ترکش های کشور نباشد. 

یکمسئولستادکلنیروهایمسلح:

 اضافه خدمت انضباطی 
حذف شده است

به گزارش ایسنا، امیر دریادار دوم علیرضا رحیمی پور، رئیس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: 
ستاد کل نیروهای مسلح، بر اساس دستورالعمل سال 91، 
مصادیقی را برای بخشش اضافه خدمت سربازان در نظر 
گرفته و فرماندهان با دیــدن آن می توانند اضافه خدمت را 
ببخشند. براساس قانون، فرمانده می تواند بخشی یا تمام 
اضافه خدمت کسانی را که حسن اخالق، رفتار و جدیت در 
انجام وظیفه داشته باشند، ببخشد. اضافه خدمت انضباطی 
از آیین انضباطی حــذف شــده و فقط اگــر سربازی در حین 
خدمت غیبت کند، آن مدت را باید خدمت کند ضمن آنکه به 
ازای غیبت تا دو روز اضافه خدمت نیز شامل حال او می شود.

محمود صدقی  روســتــای محروم بنو اسحاق 
بـــازار از تــوابــع بخش پیر ســهــراب چابهار بــاز هم 
خبرساز شــد.  نخستین بار هفت سال پیش بود 
که رسانه ها نوشته بودند اهالی و به ویژه کودکان این 
روستا مجبورند برای دسترسی به جاده، روستاها و 
مدرسه و... با یک طناب از رودخانه عریضی به نام 

»کاجو« عبور کنند. حاال این بار از ماجرای تلخ ظهر 
جمعه روایت می کنند؛ روزی که بچه ها پس از تمام 
شدن کالس قرآن به سمت هوتک دویدند تا در آن 
بازی کنند اما ناگهان صدای فریادهایشان در کسری 
از ثانیه در آوار خاک و گرد و غبار غلیظ مدفون شد. 
حاجی ستار، عضو شورای روستا به یکی از رسانه ها 
گفته بود: یک دفعه اهالی روستا دیدند کوچه پر از 
خاک شد و متوجه شدند گودالی که خاک برداری 
شده بود، نشست کرده و بچه ها در گودال مدفون 
شدند. مردم بالفاصله با بخشداری تماس گرفتند 
و تقاضای کمک کردند اما از هیچ ارگانی کسی به 
کمک آن هــا نیامد. رئیس اداره آمــوزش و پــرورش 
منطقه پالن شهرستان چابهار در تشریح آخرین 
جزئیات حادثه روز جمعه به ما می گوید: در این 
حادثه عــالوه بر اینکه چهار نفر از دانــش آمــوزان 

مدرسه حضرت رســـول)ص( دچــار خفگی شدند 
و جانشان را از دست دادنــد، سه نفر هم مصدوم 
شدند که دو نفر از مصدومان پس از بهبودی از 
بیمارستان چابهار مرخص شدند اما یکی از آن ها 
هنوز در بخش آی ســی یــو بستری اســـت.  محمد 
حسین چشم نور، نبود پارک و امکانات ورزشی در 
مناطق محروم را عامل اصلی وقوع چنین حوادثی 
یاد می کند و می گوید: به دلیل نبود پارک و امکانات 
ورزشی، بچه های روستاهای مناطق محروم به ناچار 
بــرای بــازی به جاهایی مثل خاکریزها و هوتک ها 
)گـــودال هـــای آب( مــی رونــد کــه بــه شــدت برایشان 
خطرناک است و متأسفانه گاهی هم دچار حادثه 
می شوند و حتی جانشان را از دست می دهند.  وی 
با تأکید بر اینکه حتی مــدارس این مناطق محروم 
امکانات ورزشی ندارند، می افزاید: به همین خاطر 

بچه ها حتی در مدارس هم امکان بازی کردن را ندارند 
بنابراین چنین حوادثی رقم می خورد که واقعاً تلخ و 
دردناک هستند.  چشم نور با اشاره به اینکه بخش 
پیر سهراب هم مثل دیگر بخش های منطقه پالن از 
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی رنج می برد، ادامه 
می دهد: بهداشت این منطقه در سطح پایینی قرار 
دارد و این موضوع باید مــورد توجه مسئوالن قرار 
گیرد.  وی در خصوص اظهارات حاجی ستار، عضو 
شورای روستای بنو اسحاق بازار مبنی بر اینکه از هیچ 
ارگانی برای کمک رسانی به حادثه دیدگان نیامدند، 
می گوید: اینکه گــروه هــای امـــدادی مصدومان و 
قربانیان حادثه را با تأخیر به بیمارستان انتقال دادند 
باید پیگیری کنیم. البته جای تأسف دارد که تلفن 
روستا هم قطع بود و ما پس از حادثه نتوانستیم با 

شورا و اهالی روستا ارتباط برقرار کنیم.

خبر مشروح خبر مشروح 

جزئیاتحادثهتلخروستای
»بنواسحاقبازار«

وقتی هوتک ها 
جای پارک را 

می گیرند!



حضور 
»رودی ژستد«

 در استقالل 
تأیید شد

»رودی ژستد« 
مهاجم اهل کشور 
بنین که امسال به 

تیم پانه تولیکوس 
پیوسته بود، قصد 
دارد با ترک یونان 

فوتبالش را در لیگ 
برتر ایران ادامه 

بدهد. دیروز خبر 
پیوستن ژستد به 

استقالل توسط 
»آناستاسیو« 

سرمربی 
پانه تولیکوس 

هم تأیید شد. این 
مهاجم سابقه بازی 

در کاردیف سیتی، 
استون ویال و ملبورن 

ویکتوری را هم در 
کارنامه دارد.

در  حاشيه

میزبانی  لبنان 
و  سوریه   از تیم 
VAR  ملی ایران  با

تیم های ملی لبنان و 
سوریه در هفته پنجم 
و ششم انتخابی جام 
جهانی با استفاده از 
سیستم کمک داور 
ویدئویی از تیم ملی 

ایران میزبانی خواهند 
کرد. تیم ملی فوتبال 
ایران در هفته پنجم 

و ششم انتخابی جام 
جهانی در قاره آسیا با 

تیم های لبنان و سوریه 
دیدار خواهد کرد. 

شاگردان اسکوچیچ در 
هر دو دیدار میهمان 
هستند و در لبنان و 

اردن )محل بازی های 
سوریه( 

بازی خواهند کرد.

خبرخبر
روزروز

  رونالدو 
 ستاره پرتغالی پس از شکست 5 بر صفر به 

لیورپول در اینستاگرامش نوشت:»هواداران 
ما شایسته بهترین ها هستند این ما هستیم 

که باید این شرایط را فراهم کنیم. زمان 
انجامش همین حاال است!«.

  لئوناردو پادوانی 
مدافع سابق استقالل با انتشار تصاویری 

از کسب مدال در یک مسابقه شنا خبر داده 
است. » فکر نمی کردم ورزش دیگری باشد 

که بتوانم عاشقش شوم. همه می دانند 
فوتبالیست بودم«.

  مارک فن بومل
وولفسبورگ اعالم کرد مارک فن بومل، 

سرمربی هلندی اش، را به دلیل نتایج 
ضعیف برکنار کرده است. تیم او در 

هشت دیدار با سه تساوی و پنج 
شکست نهم جدول است.

هــفــتــه دوم لیگ 
ــروز  ــر عــصــر دیـ ــرت ب
با پیروزی مدعیان 
و شکست دسته 
ــه  ــ ــ اولـــــــی هــــا ادام
یــــــافــــــت. دیــــــــروز 
در اصــفــهــان اســتــقــال مــوفــق شد 
ذوب آهن را با دو گل شکست دهد و 6 
امتیازی شود. استقال در سفرهای 
قبلی خـــود بــه فــوالدشــهــر مــوفــق به 
شکست ذوب آهن نشده بود. آن ها 
در پنج دیــدار گذشته در اصفهان با 
سه تساوی و دو شکست به تهران 
بازگشته بــودنــد. آبــی هــای پایتخت 
که دیــدار اول خود برابر »هــوادار« را 
با پیروزی پشت سر گذاشته بودند 
بــرای رسیدن به دومین پیروزی گام 
در فوالدشهر گذاشتند، اما در همان 
دقیقه دوم تــا آســتــانــه دریــافــت گل 

پیش رفتند.
ــی از  ــالـ در ایـــن دقــیــقــه ســانــتــر ارسـ
ــر رضــا  ــا ضـــربـــه سـ ــت بـ ــ ســمــت راسـ
خالقی فر همراه شد که ایــن ضربه 
را سیدحسین حسینی دفاع کرد اما 
روی همین صحنه دچار مصدومیت 
شد و با وجود تاش پزشکان و تمایل 
خودش برای ماندن، درد امانش نداد 

و جای خود را به رشید مظاهری داد.

پــس از ایــن اتــفــاق نبض مــیــدان در 
اختیار استقال قرار گرفت و شاگردان 
مجیدی با پاس های کوتاه روی زمین و 
البته پرتعداد آرام آرام به سمت دروازه 
میزبان نزدیک شدند و در دقیقه ۲۷ 
توسط یامگا به گل برتری دست پیدا 

کردند.
پس از ایــن ذوبــی ها حماتی را روی 
دروازه استقال پی ریــزی کردند که 
در دقیقه سوم وقت های اضافه نیمه 
اول دروازه میهمان تهرانی را به شدت 
تهدید کــردنــد، امــا رشــیــد مظاهری 
اجازه باز شدن دروازه را نداد.در نیمه 
دوم ذوب آهن با وجــود بــازی بهتری 
که به نمایش گذاشت اما نتواتست 
از فرصت هایش استفاده کند و این 
یانگا بود که گل دوم خودش و تیمش 

را در دقیقه 95 به ثمر رساند.
تراکتور هم در خانه موفق شد پس از 
شکست سنگین هفته قبل خودش 
را جمع و جور کند و با سه گل صنعت 

نفت آبادان را شکست دهد.

شکست دسته اولی ها ◾
دیروز »هوادار« در اولین بازی خانگی، 
میزبان پیکان بود که در این مسابقه 
دو بر صفر مغلوب شاگردان مجتبی 
حسینی شــد و تــیــم فــجــر سپاسی 

هم در ورزشگاه حافظیه شیراز یک 
ــازی را بــه شـــاگـــردان امیر  بــر صــفــر بـ

قلعه نویی باخت.
هوادار که در بازی اول مقابل استقال 
نمایش نسبتاً خوبی از خود ارائه کرده 
ــروز کمی ضعیف تر از دیــدار  بــود دی
اول بازی کرد و مقابل پیکان تسلیم 
بـــود. فجر سپاسی هــم کــه مسابقه 
ــر صفر  ــک ب اول مــقــابــل نــســاجــی ی
بازنده شده بود باز هم روی برگشت 
یک ضربه ایستگاهی این موقعیت 
 را بــه حــریــف داد تــا از زمــیــن بــرنــده 

بیرون بیاید.
نتایج ایــن دو تیم در هفته هــای اول 
لیگ در شرایطی است که در فصل 
گــذشــتــه هــر دو تــیــم صــعــود کننده 
ــیــگ بــرتــر )مــــس رفــســنــجــان و  بـــه ل
آلومینیوم( نتایج بسیار خوبی در 
طول مسابقات گرفتند؛ اگرچه شاید 
 شـــروع یــکــی از آن هـــا چــنــدان قابل 

قبول نبود.
نکته مهم جمع و جور شدن دو تیم در 
ادامه رقابت های لیگ و کسب اولین 
امتیاز است. هــوادار هفته آینده در 
یک بازی حساس با تیم صدر جدولی 
سپاهان بــازی دارد و فجر سپاسی 
هــم بــه دیـــدار صنعت نفت آبـــادان 

خواهد رفت.

ادامهناکامیدستاولیها

»یانگا« طلسم فوالدشهر را شکست 
زیر ذره بين

خبر

نامه سرگشاده برای استاندار خراسان رضوی

»سردار« پشت نخستین 
خاکریز اجتماعی - فرهنگی

جواد رستم زاده   آقای استاندار، 
ــبــال مــشــهــد، ایـــن دلــخــوشــی  فــوت
قدیمی جوانان و کهنساالن شهر 
که روزگـــاری کابوس همه تیم های بــزرگ بــود و 
استادیوم هایش قتلگاه غول ها، حاال چون زورقی 
شکسته در دل توفان حوادث هر روز به تخته 
سنگی از بی آبرویی ها می خورد و بی اعتبارتر 
می شود. اسفبار اینکه این فوتبال بی دایه حتی 
با وجود و ورود شماها هم هنوز دلسوزی ندارد و 
عاقه مندانش را با ناکامی های مالی – مالکیتی 

خون به جگر کرده است.
آقــای اســتــانــدار، می دانیم هنوز مهر حکمتان 
خشک نشده و هنوز کــت از تــن بــرای خدمت 
درنیاورده اید، اما همین امروز هم برای نجات تنها 
نماینده شرق ایران در فوتبال نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب اســت. حتی ایــن را هم نیک  می دانیم 
در کوهی از مشکاتی که این خطه دارد، فوتبال 
برایتان کاهی رها مانده در باد است، اما اگر سودای 
فرهنگ، جــوانــان، غــرور و شــادابــی اجتماعی را 
برای حوزه خدمتی تان داریــد، همین تیم فوتبال 
و تیم های ورزشی برایتان چون واکسن کرونا ایمن 
ســازی فرهنگی – اجتماعی مـــی آورد. می گویید 
نه؟ شما را به روزهای پیروزی ابومسلم، پیام، سیاه 
جامگان، پدیده و شهرخودرو رهنمون می کنم. به 
روزهایی که شهر فارغ از تمام سیاه و سپیدی هایش 
غرق شادی و انرژی و تهی از کج خلقی و بزهکاری ها 
می شود بــرای یک هفته. همان یک هفته را در 
تعداد عاقه مندان ضرب کنید تا ببینید ورزش 
چه معجزه ای می کند برای روحیه سازی و نشاط 
شهری و چه فرصت هایی برای شما می خرد در راه 

رسیدن به اهدافتان.
ســردار نظری، احتماالً به دلیل ورزشــی نبودنتان 
کمتر در جریان این موضوع باشید که در استان های 
دیگر بــرای داشتن تیم لیگ برتری حاضرند چه 
هزینه هایی متقبل شوند و چه البی هایی انجام 
دهند، پس اکنون که خراسان رضوی دارای چنین 
موهبتی است، به عنوان نماینده تام االختیار دولت 
آقــای رئیسی که از قضا مشهدی هم هستند و 
ــد،  وعــده حمایت از ورزش قهرمانی را هم داده ان
آستین باال بزنید. این تیم پنجره هایش به لطف 
مالک بسته اســت. فقط 16 بازیکن بــرای فصل 
جدید دارد. پس از اولین مسابقه بازیکنانش 
اعتصاب کرده اند و به شکل شرم آوری با حاضر 
نشدن در میدان با آبرو و اعتبار مردم مشهد بازی 
کرده اند. با این حال به جای حل مشکل، آقایان 
دم از غربت و غریبی در مشهد و گرفتار شدن در 
بازی های سیاسی می زنند بدون اینکه قدمی عاجل 
برای رفع این مشکات بردارند.  آقای استاندار، این 
تیم سرمایه ملی این شهر است و مالک یا مالکان 
قبلی و بعدی فقط مستأجر هستند و بس. ده ها 
نفر متمول به بهانه تیمداری به این شهر آمده و 
نام و نانی برای خود برده اند و ما مانده ایم با تنها 
دلخوشی نحیفی که اکنون چون سنگ تیپا خورده 

مغموم مایه تأسف و تأثر همگان شده است.
ــزاع مالکیتی، ایـــن بــی پــولــی مــفــرط ، این  ایـــن نـ
ســرخــوردگــی جــز بــا تدبیر و ورود بــا قــدرت قابل 
حل نیست.منکر زحمات کشیده شده تاکنون 
نیستیم، اما این دور باطل را جز به نابودی و نیستی 
راهی نیست.این تیم با هر عنوان و نامی سقوط 
کند دیگر تا سال ها جــوانــان و عاقه مندان این 
شهر و دیار رنگ شادی و نشاط و هیجان و غرور 
ورزشی را نخواهند دید و این وظیفه را برای شما 
سنگین تر از قبل می کند و بس. ســردار نظری 
عزیز به نظر خاکریز اول نبرد با تهاجم فرهنگی و 

اعتباری پشت همین شهرخودرو است.

سرمربی شهرخودرو هم استعفا داد

 مهاجری رفت
میثاقیان می آید؟

سرمربی باتجربه تیم فوتبال شهر خــودرو از 
سمت خود کناره گیری کرد و به احتمال فراوان 

اکبر میثاقیان جایگزین او خواهد شد.
ــاف بـــا مس  رضــــا مـــهـــاجـــری پــیــش از مـــصـ
رفسنجان، بــا دستیارانش بــه فــرودگــاه رفت 
اما به دلیل عدم حضور بازیکنانش راضی به 
سفر به رفسنجان نشد.پس از استعفای رضا 
مهاجری، از اکبر میثاقیان به عنوان گزینه 

احتمالی جانشینی مهاجری یاد می شود.
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کوالک زوج سابق سرخابی ها در اوکراین ◾
در هفته دوازدهم لیگ برتر اوکراین تیم زوریا لوهانسک با 
درخشش مهاجمان سابق سرخابی  یک بر صفر کولوس 
را شکست داد. تک گل این بازی را اللهیار صیادمنش در 
دقیقه 38 روی پاس شهاب زاهــدی وارد دروازه کولوس 
کرد. صیادمنش حضور کاملی در ترکیب زوریا لوهانسک 
داشت اما شهاب زاهدی دقیقه ۷5 تعویض شد. تیم زوریا 

با ۲3 امتیاز در رده چهارم جدول اوکراین قرار دارد.

بازیکن استقالل با استعدادترین آسیا شد ◾
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه آغاز مسابقات 
مقدماتی جام ملت های آسیا ۲0۲۲ زیر ۲3 یک نظرسنجی 
به راه انداخته بود تا با استعداد ترین بازیکن را انتخاب 
کند. امیرعلی صــادقــی بازیکن جـــوان استقال یکی 
از نــامــزدهــای کسب ایــن جــایــزه بــود. در نهایت در این 
نظرسنجی بازیکن استقال با کسب 85 درصــد آرا به 

عنوان با استعدادترین بازیکن آسیا انتخاب شد.

واکنش جالب آزمون پس از دبل برای زنیت  ◾
در شبی که زنیت با هفت گل اسپارتاک مسکو را تحقیر 
کرد ستاره ایرانی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب 
شد. سردار آزمون در این باره گفت: کار به عنوان بازیکن این 
است که وارد زمین شوم و وظیفه ام)گلزنی( را انجام دهم. 
من بد شانس بودم و در ترکیب اصلی  در لیگ قهرمانان 
اروپا به دلیل مصدومیت هایی که داشتم بازی نکردم. در 

لیگ قهرمانان شما اگر اشتباه کنید مجازات می شوید.

گلر جدید سپاهان در مسیر نیازمند ◾
اگرچه ابتدا تردیدهایی در خصوص کیفیت فنی گلر 
اتریشی سپاهان وجود داشت ولی کنت خیلی زود نشان 
داد می تواند دروازه بان مطمئنی باشد و در دو دیدار ابتدایی 
فصل مقابل مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان دروازه 
خود را بسته نگه داشته و فعاً 180 دقیقه کلین شیت به 
نام خودش ثبت کرده و با ادامه این روند در دیدارهای آتی 
می تواند حتی تهدیدی برای رکورد نیازمند به حساب بیاید.

تیم امید ایــران در نخستین بــازی خود در مرحله گروهی 
مقدماتی جام ملت ها توانست به برتری چهار گله مقابل 
نپال برسد. مهدی لموچی )5۲(، حسین نخودکار )۷6 و ۷۷( 
و یاسین سلمانی )۲+90( گلزنان تیم امید در این دیدار بودند.
شاگردان مهدی مهدوی کیا در نخستین مسابقه خود در این تورنمنت 
به میزبانی دوشنبه تاجیکستان، دیروز به مصاف تیم امید نپال رفتند 
و به دنبال کسب پیروزی در این مسابقه بودند؛ تیم های تاجیکستان و 

لبنان دیگر همگروهان تیم امید ایران در این رقابت ها هستند.
علیرضا رضایی، احمد رضا جالی، سامان فاح، محمد سلطانی مهر، 
مهدی هاشم نژاد، یاسین سلمانی، میاد کر، مهدی لموچی، علیرضا 
باویه، آریا برزگر و محمد مهدی محبی ترکیب اولیه تیم امید ایران در 

مسابقه مقابل نپال را تشکیل می دادند.

مهدوی کیا: چهار گل از این همه موقعیت بد نبود ◾
مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم امید ایران پس از پیروزی مقابل نپال 
در مصاحبه بعد از بازی گفت: من فکر می کنم که بازی خیلی خوبی 
انجام دادیم و موقعیت های زیادی روی دروازه حریف به وجود آوردیم که 
متأسفانه فقط توانستیم چهار موقعیت را تبدیل به گل کنیم. برای بازی 

اول که بعد از مدت ها بچه ها کنار هم بازی کردند از تیم رضایت داریم.
وی با اشاره به پیروزی مقابل نپال عنوان کرد: نتیجه خوبی بود البته 
ما باید تیم نپال را با گل های بیشتری شکست می دادیم ولی خیلی 
ساده موقعیت ها را از دست دادیم و سعی می کنیم در بازی های بعدی 

از موقعیت ها بهتر استفاده کنیم.
مهدوی کیا در مورد بازی با لبنان اظهار کرد: ما شناختی از تیم لبنان 
نداریم و امروز بازی شان مقابل تاجیکستان را می بینیم و این تیم را آنالیز 
می کنیم و امیدواریم بتوانیم مقابل این تیم بازی خیلی خوبی را انجام 

بدهیم و به دنبال این هستیم که سه امتیاز این بازی را هم بگیریم.

لوچی: می توانستیم بیشتر گل بزنیم ◾
مــهــدی لموچی بــه عــنــوان بهترین بــازیــکــن زمــیــن در پــایــان دیــدار 
در خصوص بازی اظهار کرد: »می توانستیم با گل های بیشتری بازی 
را ببریم ولی همین ۴-صفرهم نتیجه خوبی بود و ان شاءهللا بازی های 
بعد با قدرت بیشتر برای برد می رویم و بهتر بازی خواهیم کرد. در این 

مدت از شرایط بازی هم دور بودیم اما خدا را شکر خوب بودیم«.
شاگردان مهدوی کیا پنجشنبه 6 آبان از ساعت 1۴:30 به وقت تهران 

در ورزشگاه دوشنبه به مصاف تیم امید لبنان می روند.

مقدماتی جام ملت های امیدهای آسیا

شروع مقتدرانه شاگردان کیا 

ضد حمله

ستارگان ورزش

لیورپول نمایشی فراتر از انتظار در »اولدترافورد« خانه منچستریونایتد 
داشت و با هت تریک محمد صاح  با  اختاف پنج گل این تیم را 
در هم کوبیده و به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کرد. این در حالی 
است که پیش از شروع بازی نیز شانس پیروزی لیورپول بیشتر 
به نظر می رسید، اما شاید بدبین ترین هوادار منچستریونایتد 

نیز چنین شکست دشواری را تصور نمی کرد.
اما معدود هــواداران لیورپول در جریان این دیــدار تا توانستند 
هواداران منچستریونایتد را در استادیوم اولدترافورد اذیت کرده 
ــواداران لیورپول در طول  و روی اعصاب آن هــا رفتند. هـ
مسابقه و بعد از به ثمر رسیدن گل سوم این تیم شعار 

»اوله باید بماند« را سر دادند.
این همان شعاری است که هواداران منچستریونایتد 
پس از نتایج درخشان سرمربی نروژی در اوایل کار 
سر مــی دادنــد. در آن مقطع سولسشر بعد از 
اخراج مورینیو به صورت موقت هدایت یونایتد 
را در دست گرفت و هــواداران این تیم خواهان 
ماندن ستاره نروژی و سابق خط حمله خود 
روی نیمکت بودند.  اما حاال و بعد از حدود سه 
سال هنوز یونایتد باوجود خرید ستاره های 
بزرگ موفق به کسب حتی یک جام نشده و 
بعید به نظر می رسد این تیم در لیگ برتر این 
فصل شانسی برای کسب موفقیت داشته 
باشد. با این نتیجه شاید دیگر از هفته بعد 
شاهد حضور اوله گونار سولسشر روی نیمکت 
شیاطین سرخ نباشیم.اخباری در مــورد احتمال 
حضور گزینه هایی چون آنتونیو کونته روی نیمکت 

این تیم مطرح شده است.

اوله باید بماند
شوخی تحقیرآمیز لیورپولی ها با سولسشر!

کریم انصاری فرد به گلزنی و پیروزی آاِک در هفته هفتم سوپرلیگ یونان واکنش نشان 
داد.به نقل از گازتای یونان، کریم انصاری فرد با زدن نخستین گل 

بازی آاِک  برابر ولوس در چارچوب هفته هفتم سوپرلیگ یونان راه 
پیروزی 3 بر یک تیمش را هموار کرد.

مهاجم تیم آاِک آتن افزود: پیروزی برای ما 3 امتیاز است و هیچ 
معنای دیگری ندارد. کار ما این است که در بازی بعدی هم 

3 امتیاز را بدست آوریــم، البته برای پایان فصل هم 
اهدافی ترسیم کردیم اما اکنون فقط به کسب سه 

امتیاز در هر بازی فکر می  کنیم.
ــرد دربــــاره دو پــیــروزی آاِک با  ــصــاری ف ان

سرمربی جدیدش اظهار کــرد:  او زمان 
کوتاهی است که به آاِک پیوسته و 

سعی می کنیم خواسته های او 
را در زمین پیدا کنیم.

ــرد در مـــورد  ــ انـــصـــاری ف
شــرایــط تیم ملی ایــران 
در بــازی هــای پیش روی 

ــام جــهــانــی  مــقــدمــاتــی جــ
گــفــت:از نظر امتیازی شــرایــط خوبی داریـــم و من 
فکر می کنم برای صعود به مشکل برنخوریم. در 
آخرین بازی مان مقابل کره متوقف شدیم اما این 
وضعیتی است که برای همه تیم ها به وجود می آید 
اما مطمئنم در بازی مقابل سوریه و لبنان حداکثر 
امتیازات را جمع می کنیم تا در روز آخــر دچار 

مشکل نشویم.
گفتنی است تیم آاِک آتن با 16 امتیاز در رده دوم 

جدول سوپرلیگ یونان قرار دارد.

انصاری فرد: 

برای صعود به جام جهانی مشکلی نداریم

گفت وگوفوتبال اروپا
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   آمریکا به طور 
سیستماتیک 
در حال نابودی 
است
  
ترامپ در بیانیه ای با 
اشاره به یک کاروان 
2هزار نفری از 
مهاجران مکزیکی که 
به سوی آمریکا در 
حرکت است، گفت: 
بزرگ ترین کاروان 
تاریخ به سمت ما 
می آید و ما اصاًل 
برای برخورد با آن 
آمادگی نداریم و 
هیچ کاری نیز برای 
رسیدگی به آن انجام 
نمی دهیم. دیوار 
مرزی را تکمیل و 
سخت گیری کنید. 
کشور ما دارد به 
طور سیستماتیک 
در برابر چشمانمان 
نابود می شود!

خبر

بدون تیتر

علوی  باز هم سودان و باز هم 
کودتا در این کشور آفریقایی. 
بــا گذشت ۳۳ روز از کودتای 
نافرجام قبلی در ســودان، روز 
گذشته برخی منابع رسانه ای 
ــاره کــودتــا در این  ــ از وقـــوع دوب
کشور خبر دادند که در پی آن، 
»عــبــدهللا حــمــدوک« نخست وزیر ایــن کشور 
تحت بازداشت خانگی برخی نظامیان ناشناس 
قــرار گرفت. به گــزارش فــارس، نظامیان ناشناس 
همچنین چهار وزیر کابینه و یک نماینده عضو 
ــورای حاکمیتی« ســـودان را هــم بــازداشــت  »شــ
کرده اند. برخی منابع رسانه ای محلی خبر دادند 
تعدادی از مردم ساکن خارطوم پایتخت سودان 
برای مقابله و اعتراض به تالش برای کودتای نظامی 
به خیابان ها آمدند و فرودگاه بین المللی خارطوم 

پایتخت این کشور هم بسته شده است.

اعالمحالتفوقالعاده ◾
در همین راستا رئیس شــورای حاکمیتی سودان 
ساعاتی پس از کودتا در این کشور ضمن اعالم 
حالت فوق العاده، از انحالل شورای حاکمیتی در 
ایــن کشور خبر داد. »عبدالفتاح البرهان« روز 
گذشته با اشــاره به تــداوم اقــدام نیروهای مسلح 
بــرای انتقال دموکراتیک قــدرت و واگــذاری آن به 
یک دولت منتخب، تصریح کرد: ما تأکید می کنیم 
نیروهای مسلح به انتقال دموکراتیک تا واگذاری 
قدرت به یک دولت منتخب ادامه خواهند داد. 
البرهان ضمن اعالم حالت فوق العاده در سراسر 
ســـودان، تعلیق کــار با برخی از مــواد سند قانون 
اساسی، انحالل شورای حاکمیتی و شورای وزیران 
را اعــالم کــرد. وی در ادامــه از برکناری فرمانداران 
ایالت های مختلف خبر داد و خواستار برگزاری 
انتخابات در ژوئیه ۲۰۲۳ شد و اعالم کرد مدیران 
کل در وزارتخانه ها و ایالت های کشور، مسئولیت 
پیشبرد امور کشور را برعهده می گیرند. در واکنش 
به این اظهارات عبدالفتاح البرهان، وزارت فرهنگ 
و اطالع رسانی سودان اعالم کرد این اظهارات مؤید 

وقوع یک کودتای نظامی در کشور است.

بیانیهاجبارینخستوزیر ◾
سودان از ۲۱ آگوست ۲۰۱۹ )۳۰ مرداد ۱۳۹۸( وارد 
مرحله انتقالی شــده که به مــدت ۵۳ مــاه ادامــه 
خواهد داشت و قرار بود اوایل ۲۰۲۴ انتخابات در 

این کشور برگزار شود. 
وزارت اطالع رسانی سودان صبح دیروز در بیانیه ای 
اعالم کرد این کشور آفریقایی با یک کودتای نظامی 
کامل روبه رو شده و خواستار آزادی هرچه سریع تر 
تمامی بازداشتی ها شــد. ایــن وزارتــخــانــه اعــالم 
کــرد: »عبدهللا حمدوک« نخست وزیر ســودان 
پس از امتناع از صــدور بیانیه ای در حمایت از 
 کـــودتـــای نــظــامــی بــه مــکــانــی نــاشــنــاس منتقل 

شده است. 
نیروهای نظامی مشترک سودان، حمدوک را تحت 
حصر خانگی قــرار داده انــد و وی را وادار کرده اند 
بیانیه ای  در حمایت از آن ها صادر کند. بنا بر این 
بیانیه، حمدوک از مردم سودان خواسته به صورت 
آرام در مقابل تالش ها برای کودتا مقاومت کنند و 

از »انقالب خود دفاع کنند«.

واکنشهایبینالمللی ◾
ــوع کــودتــا در ســــودان مــوجــی از واکــنــش هــای  وقـ
بین المللی را به همراه داشته است. »وانگ ونبین« 
سخنگوی وزارت خــارجــه چین گــفــت: پکن از 
طرف های مرتبط در سودان می خواهد اختالفات 
را از طریق گفت وگو حل و از صلح و ثبات ملی 

حفاظت کنند. 
یک سخنگوی اتحادیه اروپا نیز در نشست خبری 
ــا نگرانی عمیق خــود را  خــود گفت: اتحادیه اروپ
از وضعیت و تحوالت ســودان و اقــدامــات ارتش 
ابــراز می کند و خواستار آزادی عبدهللا حمدوک 
و سیاستمداران بازداشت شده اســت. امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم با اعالم حمایت 
پاریس از دولت انتقالی ســودان، کودتای نظامی 
در این کشور آفریقایی را محکوم کــرد. »جفری 
فِلتمن« نماینده ویژه واشنگتن در امور آفریقا با 
صدور بیانیه ای گفت: »آمریکا از گزارش ها درباره 
تسلط ارتــش بر دولــت انتقالی ]ســـودان[ عمیقاً 

نگران است«.

اماراتوعربستانپشتسرکودتاچیان ◾
در همین راستا، یک کارشناس مسائل آفریقا درباره 
وقوع کودتا در سودان گفت: آنچه روز گذشته در 
این کشور آفریقایی اتفاق افتاد، یک کودتا علیه 
یک قــدرت نظامی یا سیاسی نبود بلکه به طور 
خــاص اراده مــردم ایــن کشور را هــدف قــرار داده 
است. دکتر جعفر قنادباشی افزود: طی ماه های 
گذشته در ســـودان نــاآرامــی هــای بسیاری اتفاق 
افــتــاده و حتی حــدود یک مــاه پیش نیز کودتای 
دیــگــری در ایــن کشور رخ داد کــه البته نافرجام 
بود. واضح است مردم به وضع موجود معترض 
هستند اما نظامیان از اعتراض مردم در راستای 
اهــداف خود سوءاستفاده کردند. این کارشناس 
ــرد: از مــدت هــا پیش که  مسائل آفریقا اشـــاره ک
برخی کشورهای مرتجع عرب روابط خود را با رژیم 
اسرائیل عادی سازی کردند، دستگاه های تبلیغاتی 
به مردم وعده می دادند اگر با تل آویو ارتباط برقرار 
کنیم، اوضــاع اقتصادی بهبود می یابد و وام های 
گسترده ای به سمت سودان سرازیر می شود. آن ها 
حتی به دروغ مردم را فریب می دادند که جریمه 
ــای بــازپــرداخــت نشده قبلی هم بخشیده  وام هـ
می شود و اداره امور دیگر رونق می گیرد. این وعده ها 
هیچ کدام تحقق پیدا نکرد. قنادباشی اضافه کرد: 
مردم برای مدت ها تحمل کردند اما نظامیان سودان 
که متأسفانه سرسپرده امــارات متحده عربی و 
عربستان سعودی هستند، از موقعیت پیش آمده 
سوءاستفاده کردند. این کارشناس مسائل آفریقا 
خاطرنشان کرد: مردم سودان به شدت به وهابیت 
سلفی حساسیت دارند و با صهیونیست ها هم 
هیچ میانه ای ندارند. آن ها عادی سازی روابط با رژیم 
اسرائیل را برنمی تابیدند. وی افزود: چند هفته ای 
است که سودان نــاآرام است. این کودتا برای این 
صورت گرفت که با امنیتی کردن فضا، اعتراض های 
مردمی را کنترل کنند. البته قسمتی از حکومت که 
با کودتای دیروز حذف شدند، پیش از این با مردم 
همنوایی داشتند و از آن ها فاصله نگرفته بودند. 
این طیف حذف شدند و نظامیان زمام امور را در 
دست گرفتند. حال باید دید در کشور هزار کودتا، 

حکومت کودتاچیان چقدر دوام خواهد آورد.

 حاکم شدن ارتش، بازداشت نخست وزیر و مقام های دولتی 
و اعالم حالت فوق العاده سراسری در سودان

کودتا در سرزمین کودتاها !
کرملین: 

قطع رابطه با ناتو مهم نیست

کاخ کرملین اطمینان دارد رد روابط مسکو با ناتو 
به دلیل مواضع تهاجمی این ائتالف، مسئله 
بــزرگــی نیست. بــه گـــزارش ایــســنــا، دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین این خبر را اعالم 
کرده و گفته است: موضع خصمانه ناتو هرگز 
یک راز نبوده اســت. ایــن ائتالف نظامی علیه 
کشور ما ایجاد شده است. هرگونه اظهارنظر 
صلح آمیز و سرپوش برای موضع خصمانه ناتو 
نمی تواند اهــداف واقعی این ائتالف را مخفی 
کند. وی همچنین تأکید کرده: ناتو یک ائتالف 
متخاصم است که روسیه را یک دشمن می داند 
و اگر روابط با این گروه را کنار بگذاریم، هیچ اتفاق 

مهمی نخواهد افتاد.

 وزیر دفاع آمریکا 
با اشاره به تصمیم جدید ناتو:

 عضویت دادن به گرجستان 
و اوکراین خطرناک است

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا گفته است: اوکراین 
و گرجستان برای ورود به ناتو درهایی باز در پیش 
ــو درزمینه  ــد و هیچ کشور ثالثی حــق وت رو دارنـ
تصمیم گیری ها برای جذب عضو در ناتو را ندارد. 
نشریه بیزینس اینسایدر با ذکــر ایــن صحبت 
آستین نوشته اســت: از آنجا که هر دو کشور از 
اهداف تجاوزگری های روسیه بوده اند، همبستگی 
آن هــا با اوکــرایــن و گرجستان طبیعی اســت، اما 
پیشنهاد عضویت در ناتو به آن ها یک سیاست 
فوق العاده خطرناک و زیانبار است که منافع ملی 
آمریکا را تأمین نمی کند. سیاست دفاعی آمریکا 
در قبال گسترش دادن ناتو به جــای آنکه توقع 
تقویت امنیت مردم آمریکا را تأمین کند، خطر 
کشاندن آمریکا به جنگ با روسیه را افزایش 
می دهد. ایــن پیشنهاد خطر شــروع یک جنگ 

بزرگ بین ناتو و روسیه را افزایش می دهد.

   شوکت میرضیایف با کسب بیش از ۸۰ درصد 

آرا بــار دیــگــر در انتخابات ریــاســت جمهوری 
ازبکستان پیروز شد.

   در پی باال گرفتن نارضایتی ها در ترکیه از عملکرد 

رئیس جمهور این کشور پس از کاهش بی سابقه 
ارزش لیر و مشکالت اقــتــصــادی، مــردم ترکیه 
هشتگ »اردوغـــان استعفا« را در توییتر ترند 

کردند. 
   یک منبع در وزارت خارجه سوریه حمله بامداد 

روز گذشته رژیم صهیونیستی به این کشور را 
تأیید کرد و گفت: سوریه بر حق و قدرت خود برای 

پاسخگویی به این تجاوزها تأکید می کند.
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 درگذشت طاهره صفارزاده در سال 1387
طاهره صفارزاده، متولد 27آبان 1315 در سیرجان، 

شاعر، پژوهشگر و مترجم قرآن بود. زبان و ادبیات 
انگلیسي را در دانشگاه تهران خواند و سپس در 

آمریکا ادامه تحصیل داد. به جز مجموعه هاي شعر و 
ترجمه، چند کتاب نقد هم از او به چاپ رسیده است. 

وی نخستین کسی است که ترجمه ای دوزبانه از قرآن 
به انگلیسی و فارسی تهیه کرد. صفارزاده سرانجام 

در 4آبان 1387 در تهران وفات یافت.
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جهان

تالش های اروپا، چین و روسیه برای ارتباط با طالبان 
ادامه دارد. در همین راستا، یک روزنامه انگلیسی 
خبر داد اتحادیه اروپا قصد دارد هیئت دیپلماتیک 
خــود را به کابل بــازگــردانــد. روزنــامــه »فایننشال 
تایمز« در گزارشی نوشت: هــدف از ایــن اقــدام، 
افزایش ارتباط با طالبان است. بر اساس گزارش 
این نشریه، ماه پیش یک هیئت دیپلماتیک به 
افغانستان اعزام شد تا امکان بازگشت نمایندگان 

اتحادیه اروپا به این کشور بررسی شود.
طالبان سپتامبر گذشته از تمامی کشورهای جهان 
درخواست کرد سفارتخانه های خود را بازگشایی 
کنند. در آگوست گذشته، اتحادیه اروپــا تمامی 
کارمندان هیئت های خارجی و خانواده هایشان 
را از افغانستان خــارج کــرد. »والدیمیر پوتین«، 
رئیس جمهور روسیه نیز به تازگی در سخنانی 
تصریح کرد: مسکو در حال حرکت به سمت به 
رسمیت شناختن گروه طالبان است. روز گذشته 
هم وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه گروه طالبان 

باید گام های شجاعانه ای در تشکیل دولت فراگیر 
بردارد، گفت: برداشت ما این است سازمان ملل 

آمادگی دارد تحریم ها علیه این گروه را لغو کند.
براساس اعالم وزارت خارجه چین، »وانگ یی« 
وزیر خارجه این کشور هم در سفر دو روزه خود 
بــه قطر، بــا هیئتی از دولــت موقت افغانستان 
گفت وگو می کند. به گزارش فارس، به گفته »وانگ 
ونبین« سخنگوی وزارت خارجه چین، دو طرف 
قــرار اســت ۲۵ تا ۲۶ اکتبر )ســوم و چهارم آبــان( 
در خصوص آخرین وضعیت در افغانستان و 
نگرانی های مشترک گفت وگو کنند. سخنگوی 
وزارت امــور خارجه چین در نشست خبری در 
پکن گفت: چین به عنوان همسایه و شریک 
سنتی افغانستان همیشه از گفت وگو و تماس برای 
هدایت پیشبرد مثبت وضعیت در افغانستان 
حمایت کرده است. در ماه ژوئیه ، هفته ها پیش از 
تصرف کابل توسط طالبان هم وزیر خارجه چین 
با این گروه در شهر تیانجین در شمال چین دیدار 

کرد. در این دیدار، چین گفت انتظار دارد طالبان 
نقش مهمی در روند صلح افغانستان و همچنین 
بازسازی این کشور ایفا کند. »عبدالغنی برادر« 
از بنیان گذاران گروه طالبان و معاون نخست وزیر 
دولــت موقت افغانستان، از جمله افــراد حاضر 
در هیئتی بود که با این مقام چینی دیــدار کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت امیدوار است 
طالبان گروه ترکستان شرقی را سرکوب کند زیرا 
تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی چین است. 
چین پس از آنکه دولت موقت طالبان معرفی شد، 
از اعطای ۳۱ میلیون دالر کمک اضطراری شامل 
واکسن کرونا به افغانستان خبر داد. طالبان چین را 
شریک اصلی خود در بازسازی افغانستان خوانده 
است. چین همچنین از معدود کشورهایی بود که 
پس از کنترل طالبان بر کابل، سفارتخانه خود را در 
این شهر حفظ کرد. در روزهای اخیر، کشورهای 
بیشتری پس از تردیدهای اولیه، آغاز به همکاری 

با طالبان کرده اند.

گزارش گزارش 

 اعزام هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا 
به کابل همزمان با گفت وگوهای چین 

تقالی 
شرقی و غربی 
 برای ارتباط 
با دشمن قبلی!

ک
/1
40
69
60

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی  در نظر دارد
ارائ�ه کلیه خدمات مرتبط با اجاره 13 دس�تگاه خودرو )حمل بار و غی�ره( همراه با راننده و 

ب�ه کارگی�ری 2 نفر راننده پايه يکم در مجموعه ح�رم مطهر حضرت رضا )ع(  را از طريق مناقص�ه عمومی به پیمانکاران 
واجد ش�رايط واگذارنمايد .

 ل�ذا متقاضی�ان می توانند تا پايان وقت اداری روزش�نبه مورخ 1400/08/08 ضم�ن مراجعه به آدرس اينترنت�ی 
 http://sem.aqr-harimeharam.org/ )تلفن 31305243-051( نس�بت به دريافت اس�ناد مناقصه اق�دام نماين�د.  

 

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

14
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01
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دعوت برای شرکت در مناقصه عمومی معاونت عمرانی فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر دارد مناقصه خريد ديگ های بخار مربوط به 
موتورخانه آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد.

 لذا متقاضیانی می توانند جهت دريافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاريخ 1400،08،11 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی 
مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه يا با ش�ماره تلفن  32001126 -051تماس حاصل 

نمايند. ضمنا هزينه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.
معاونت عمرانی فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آس��تان ق��دس رضوی
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 )IAM( آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت تهیه سامانه مدیریت هویت و دسترسی
آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابی و تعیین اولويت پیمانکاران واجد شرايط درخصوص»تهیه 
س�امانه مديريت هويت و دسترس�ی)IAM( بومی« از طري�ق فراخوان عمومی اقدام نمايد، لذا واجدين ش�رايط جهت 

مش�اهده کامل متن آگهی و ش�رايط شرکت در فراخوان به آدرس  http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 
13:30 روز چهارش�نبه مورخ 1400/08/19 مدارک و مس�تندات مربوطه به آدرس : مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان 

قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پش�تیبانی آس�تان قدس رضوی کد پس�تی 9133743588 تحويل نمايند.
 در صورت هرگونه س�وال با ش�ماره تلفن های 32009105-051 يا 32001420-051 تماس حاصل نمايید.

مدیریت پش��تیبانی آس��تان قدس رضوی
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