
یادداشت 2

بن سلمان به دلیل کم محلی 
سران کشورها سفر به نشست 

گروه ۲۰ را لغو کرد
سر ندیدنش دعواست!

سرمربی تیم ملی امید:
جام ملت ها 
تمرین رسیدن 
به المپیک است

آبان11
 شهادت طیب 
حاج رضایی
 در سال 1342

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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سه شنبه  ۱۱ آبان ۱4۰۰     ۲6 ربیع االول  ۱443       ۲ نوامبر۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 966۰      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

افق روشن فعالیت های علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی رواق4
در گفت وگو با  دکترعبدالحمید طالبی تشریح شد

قدس تأثیر تصمیمات اخیر دولت 
برای حمایت از بازار سرمایه را بررسی می کند

وعده  بازگشت 
آرامش به بورس

نقدی بر اجرای 
طرح مدارس فنالندی 

اصالح ساختار 
آموزشی با 
کپی های ناکارآمد!

گفت وگوی قدس با دکتر نرسی قربان  
 تحلیلگر ارشد حوزه انرژی 

»کارت انرژی« 
بهترین راهکار 

حذف یارانه  پنهان چرا اظهارات برجامی 
مقام روس مهم است؟

سیدمصطفی خوش چشم
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آگهی مناقص�ه عمومی زیر س�اخت 
سوله های فری استال 

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

موسسه دامپروری صنعتی قدس 
رضوی در نظر دارد

جهت زیر س�اخت س�وله ه�ای فری اس�تال )نگهداری دام( پ�روژه عملی�ات تکمیل فاز دو طرح توس�عه مجتم�ع دامپروری                           
کنه بیس�ت خود ش�امل اجرا و نصب )ب�دون مصالح فقط دس�تمزد( را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگ�ذار نماید. لذا از 
واجدین ش�رایط دعوت به عمل می آید با توجه به نیاز بازدید از محل و رویت موارد مش�ابه اجرا شده و دریافت اسناد و فرم 
اعالم قیمت مناقصه به آدرس : مشهد، صدمتری، بلوار میامی، بعد از مهدی آباد، جاده روستای کنه بیست، مجتمع دامپروری 
کنه بیست مراجعه نمایید و پاکات تکمیل شده را حداکثر تا تاریخ 1400/08/23 تحویل و یا از طریق پست سفارشی به صندوق 

پستی 9183794455 به آدرس: مشهد-خیابان دانشگاه 31 )کفائی( پالک 4 ارسال نموده و رسید دریافت نمایند. 
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه:

پاک�ت ال�ف( واریز یا ارائ�ه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 1،000،000،000 ریال بابت تضمین ش�رکت در مناقصه به ش�ماره 
حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی. )جهت دریافت شناسه 

واریز با واحد مالی داخلی 239 تماس حاصل فرمایید(.
پاکت ب( کپی کارت ملی اشخاص حقیقی و یا تصویر اظهارنامه ثبت شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و رزومه، نقشه ها و قرارداد

پاکت ج(  فرم اعالم قیمت
•داشتن رزومه مرتبط با اجرای دامپروری و یا مرتبط از سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا مسکن و شهرسازی.

•هرگونه تضمین به غیر از موارد فوق غیرقابل قبول می باشد.
•هزینه چاپ آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

•مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
•جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 224 تماس حاصل فرمائید .
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آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کيفی فراخوان 
عمومی مناقصه شماره  15-37-1400نوبت اول

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد
اداره کل راه آهن خراسان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 
قانون برگزاری مناقصات نس�بت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت 
ش�رکت در مناقصه ،  ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی 

www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید .
مناقصه گران  می بایست  در  سامانه فوق  )ستاد(   ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.

الزم به ذکراس�ت کلی�ه مراحل برگ�زاری مناقص�ه ازفراخوان تا انتخ�اب برنده 
ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.

1-نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل راه آهن خراسان .
2-شرح مختصر موضوع مناقصه :  بازسازی سرویس بهداشتی ایستگاه مشهد .

3- مهل�ت خری�د  اس�ناد ارزیاب�ی : ت�ا  س�اعت 15:30  روز  یکش�نبه  م�ورخ   
  . 1400/08/16

  4- ش�ایان ذکراست دریافت اس�ناد و ارائه پاسخ استعالم ارزیابی صرفًامیبایست 
و                                  پذی�رد  ص�ورت  س�تاد(   ( دول�ت  الکترونیک�ی  ت�دارکات  س�امانه  ازطری�ق 
ش�رکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به دریافت  حضوری اسناد می باشند 

که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
 5- فراخ�وان ارزیابی کیفی ف�وق از طریق پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات 

http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : شرکت کنندگان در  ارزیابی کیفی می بایست 
اسناد ارزیابی را  تا ساعت 15:30  روز  یکشنبه  مورخ   1400/08/30-  درسامانه 
ت�دارکات الکترونیکی دول�ت ب�ه آدرسwww.setadiran.ir   بارگذاری  نمایند . 
7- مبل�غ کل برآورد : مبلغ  16.970.519.518   ریال  بر اس�اس فهرس�ت بهای 

ابنیه ، مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1400 .  

8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  پنج /5 ماه می باشد که هفت/ 7 روز  آن به 
عنوان تجهیزکارگاه  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

  848.525.976 مبل�غ    کار:  ارج�اع  فرآین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن   مبل�غ   -9
) هشتصد و چهل و هشت   میلیون و پانصد و بیست و پنج   هزار و نهصد و هفتاد و 
شش(  ریال مطابق با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
موض�وع مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 50659  م�ورخ 94/09/22 هیات محترم 
وزی�ران و اصالحیه آن با ش�ماره  5211/ت 57592 ه� م�ورخ 1400/01/22   ،  
در صورت واریز  نقد  ش�ماره  حس�اب  IR 290100004001064006372624 با 
شناس�ه واری�ز " 984280500111111111111111111111  "ن�زد بانک مرکزی  

اعالم می گردد .
  تذکر : به درخواس�ت مناقصه گزار ضمانتنامه ش�رکت در فرآیند ارجاع کار الزم 

است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
10- رش�ته و رتب�ه پیمان�کار : داش�تن  حداقل رتبه  5  رش�ته ابنیه و تأسیس�ات و 
تجهیزات   از س�ازمان برنامه و بودجه الزامی می باش�د. و می بایس�ت به همراه 
   www.setadiran.irاسناد مرتبط درس�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
بارگذاری  نمایند .  در غیر اینصورت از فرآیند مناقصه  حذف خواهند گردید و 
هیچگونه ادعایی از سوی شرکت کننده  در اینخصوص قابل استماع نخواهد بود .

تذک�ر1 : ب�ا توجه به گواهی صالحیت در رش�ته و پایه مورد نی�از دارای ظرفیت 
آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

تذکر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 
تذک�ر 3 : ارائ�ه گواهینام�ه تایی�د صالحیت ایمن�ی از وزارت تع�اون ،کار و رفاه 
اجتماع�ی به موج�ب مصوبه 135943/ ت 55887 ه� م�ورخ 97/10/15  هیئت 
محت�رم وزیران و  آیین نام�ه ایمنی امور پیمانکاری" مص�وب 89/03/05  وزیر 
تع�اون ،کار و رف�اه اجتماع�ی علی الخص�وص م�اده 2 آن  درس�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  الزامی است.
11- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پ�س از ارزیاب�ی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش�رایط که حداق�ل امتیاز الزم را 
کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شركت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
)سهامی خاص( 

اداره كل راه آهن خرأسان
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

 روابط عمومی اداره كل دامپزشکی استان خراسان رضوی

اداره كل دامپزشکی استان خراسان رضوی در نظر دارد 
جه��ت تامین خودروی س��واری ب��ا راننده از طری��ق مناقصه در س��امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به بخش خصوصی واگذار نماید متقاضیان با مراجعه به 

سامانه مذكور نسبت به دریافت اسناد مناقصه و شركت در آن اقدام نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهی و كلیه هزینه های دیگر بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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فراخوان ارزیابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
تقاضای شماره 02-30-60-9550066

مناقصه شماره  0002309650066DT2 )نوبت دوم(    
ش�رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه ی عمومی از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت 

اس�ناد مناقص�ه ت�ا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکات از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( ب�ه آدرس
 www.setadiran.ir انج�ام خواه�د ش�د و الزم اس�ت مناقص�ه گران در صورت ع�دم عضویت قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.

جمع موضوع مناقصهتعداد اقالم
عددی

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

4 قلم
 )اقالم 4 الی 7(

   ROSEMOUNT» PRESSURE TRANSMITTER SERIES 2088
                                 REF.  ROSEMOUNT
                GAGE PRESSURE TRANSMITTER 2088G
 MODEL:  2088-G-3-S-22-A-2-M5-B4- I1 -P1-Q4-Q15
 / /  MODEL:  2088-G-1-S-22-A-2-M5-B4- I1 -P1-Q4-Q15
 MODEL:  2088-G-4-S-22-A-2-M5-B4- I1 -P1-Q4-Q15
 / / "ROSEMOUNT"  SMART TEMPERATURE
 TRANSMITTER,  SERIES 644
                                        REF.  ROSEMOUNT  
                   TEMP.  TRANSMITTER MODEL 644HAI1Q4M5
RANGE:  0 -200 DEG.  C,  SENSOR TYPE:  PT100                

9550066-60-30-23102 عددی

ل�ذا کلی�ه ش�رکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با ش�رح کاالی مورد درخواس�ت می باش�د می بایس�ت ظرف م�دت 14 روز از تاری�خ درج آگهی 
فراخ�وان نوب�ت دوم ب�ا مراجعه به درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد(، نس�بت به اس�تخراج و تکمیل» فرم تعه�د نامه ارائه کاال 
مطاب�ق با اس�تانداردهای ش�رکت مل�ی مناطق نفتخیزجن�وب« و بارگزاری آن ب�ه همراه مدارك و مس�تندات الزم منطبق با م�وارد مندرج در 
جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت کمتر از بیس�ت برابر نصاب معامالت متوس�ط ( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (اقدام نمایند.  

کس�ب حداقل نمره 60 در ارزیابی کیفی جهت دریافت اس�ناد مناقصه توس�ط فروشندگان/س�ازندگان الزامی اس�ت.
اس�ناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه س�تاد به مناقصه گران واجد ش�رایط ارسال 

خواهد ش�د. ضمنًا مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه 000ر300ر852ر2 ریال می باش�ند.
 واح�د ب�رق و اب�زار دقی�ق اداره ت�دارکات خری�د کاالی داخل�ی )تلف�ن 061-341-24018(

ش�رکت ملی مناطق نفتخیز جنوبشناس�ه آگهی 1209595
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره كل دامپزشکی استان خراسان رضوی در نظردارد

 امور خدماتی خود را از طریق مناقصه در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به بخش خصوصی واگذار نماید متقاضیان با مراجعه به سامانه مذكور 
نس��بت به دریافت اسناد مناقصه و شركت در آن اقدام نمایند .ضمنًا هزینه 

درج آگهی و كلیه هزینه های دیگر بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی اداره كل دامپزشکی استان خراسان رضوی

تجربه دولت تدبیر در سوءاستفاده از بورس موجب 
شــده اســت تا با تــداوم ریــزش  شاخص، انگشت 
اتهام به سوی دولت جدید نشانه رود چرا که فروش 
اوراق بدهی را دلیل قرمزپوشی متوالی بازار سرمایه 
عنوان کنند.این مسئله سبب شد در دو روز اخیر، 
رئیس جمهور از وزیر اقتصاد بخواهد در این زمینه 
به مــردم توضیح دهــد؛ خــانــدوزی نیز روز گذشته 

جلسه ای را ساعت 6صبح بــا فــعــاالن حقوقی و 
حقیقی این بازار برگزار کرد تا بار دیگر تأکید کند که 
بورس محل رفع مشکالت بودجه ای کشور و جبران 
کسری بودجه نیست، بلکه این میراث دولت قبل 
را با مولدسازی دارایــی و فــروش امــوال مــازاد حل 
خواهند کرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در 

این جلسه از اجرای برنامه هایی سخن گفته که...

پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به پرسش های قدس در نشست خبری

گفت وگوی مستقیم با آمریکا در عراق؟ نه!
2
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از کاهش فاحش ارزش لیر تا تنش با همه همسایگان در ترکیه 2021

اردوغان سقوط می کند؟
8
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  توجه به 
معیشت مردم 
اولویت اصلی 
دولت
در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی 
دولت بر ضرورت 
» ایجاد انسجام و 
پیوستگی بین شبکه 
تأمین و توزیع مواد 
غذایی و کاالهای 
اساسی« و »بسیج همه 
امکانات و ظرفیت ها 
از جمله اتحادیه ها 
و اصناف برای اعمال 
نظارت سازمانی بر 
این شبکه« تأکید 
شد. حجت االسالم و 
المسلمین سید ابراهیم 
رئیسی در این باره 
گفت: خدمت به مردم، 
گره گشایی از مشکالت 
و توجه به معیشت و 
سفره مردم، اولویت 
اصلی دولت است.

یادداشت

کوتاه از سیاست

آرش خــلــیــل خــانــه    
سخنگوی وزارت امــور خارجه 
ــنــــش به  ــ کـــشـــورمـــان در واک
پیشنهاد دولــت آمریکا برای 
مذاکرات محرمانه و دوجانبه 
در یک کشور ثالث که منابع 
رسانه ای از عراق در این باره نام برده اند، با اشاره به 
مغایرت رفتار  دولت بایدن با ادعای تمایل به احیای 
برجام، گفت: تا زمانی که رفتار آمریکایی ها در 
عمل و روی زمین تغییر نکند، هیچ شکل و فرمتی 

از تماس و گفت وگو میان ما قابل تصور نیست.
سعید خطیب زاده که به پرسش روزنامه قدس 
پاسخ می داد، با یــادآوری اینکه مدت هاست بین 
جمهوری اسالمی و آمریکا گفت وگویی نبوده، 
خاطرنشان کــرد: تماس های ما پس از برجام در 
قالب کمیسیون مشترک بود، اما با خروج آمریکا از 
این توافق هیچ مالقات مستقیم و غیر مستقیمی 
بین ما نبوده و موضع ما نیز درباره مذاکره مستقیم 
روشــن اســت. رئیس مرکز دیپلماسی عمومی 
و رسانه ای وزارت امــور خارجه با اشــاره به نقض 
برجام و قطعنامه 2231 از سوی دولــت آمریکا و 
تالش این کشور برای بر هم زدن و اجرا نشدن این 
توافق حتی از سوی دیگر طرف های آن و اعمال 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و تنبیه کشورها 
به منظور مانع سازی در برابر روابط ایران با جهان 
تأکید کرد: تا موقعی که این واقعیت ها و رفتارها 
در عمل تغییر نکند، تصور نمی شود هیچ تماس 
و گفت وگویی بین تهران و واشنگتن  برقرار شود. 
مذاکره غیرمستقیم و باواسطه 1+4 ما با آن ها 
نیز برای مطمئن شدن از عزم آن ها برای بازگشت 
متعهدانه به برجام و اطمینان از ایــن اســت که 
کارشکنی ها و پیچیده سازی های آن ها که منجر به 
بن بست در مذاکرات وین شد، تکرار نشود، اما تا 

این لحظه رفتار آن ها تغییر نکرده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما دربــاره 
اظهارات اخیر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی 
آمریکا که همزمان با تهدید تهران به گزینه های 
روی میز مدعی آمــادگــی آمریکا بــرای مــذاکــره با 
حسن نیت شده بود، گفت: امیدواریم آنچه آقای 
سالیون عنوان کرده، درست باشد، اما اقدام ها و 
برنامه هایی که توسط دولت بایدن اجرا شده، خالف 
این است. وی با اشاره به اینکه اگر ذهن مقامات 
آمریکایی دچار آلزایمر مقطعی شده، باید به آن ها 
یادآوری شود چه طرفی از برجام خارج شده، افزود: 
این اظهارات بیشتر ما را در مورد نیت آن ها دچار 

تردید می کند، ضمن اینکه برخی اظهارات، تکراری 
و به تعبیر دقیق تر بـــی روح و نخ نماشده است. 
آمریکا مــی دانــد گزینه ها چیست و آن هــا را در 

افغانستان به نمایش گذاشت.
خطیب زاده تصریح کــرد: اگــر آمریکا روزی که 
به وین می آید، با برنامه اجرایی درست بیاید و 
سیاست قبلی خــودش مبنی بر حفظ بخشی 
از تحریم های تــرامــپ علیه ملت ایـــران را کنار 
بگذارد و انــرژی و وقت مجموعه 1+4 و ایــران را با 
استدالل های بی سروته برای نگه داشتن بخشی 
از تحریم ها تلف نکند، تــوافــق بــرای چگونگی 

بازگشت آمریکا به برجام و رفع یک جا و مؤثر همه 
تحریم ها به سرعت انجام می شود. 

وی در واکنش به تصویب بودجه 1/5 میلیارد 
دالری رژیم صهیونیستی برای حمله به تأسیسات 
اتمی ایران هم این رژیم را عامل ناامنی و بی ثباتی 
در منطقه خواند و گفت: آن ها توان محدود خود و 
توانمندی های ایران را می دانند و مطلع اند که ما در 

مورد امنیتمان با کسی شوخی نداریم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره مذاکرات ایران 
و عربستان و فشارهای ریاض بر دوستان و متحدان 
ایران همچون حزب هللا لبنان و انصارهللا و تأثیر 
آن بر روند گفت وگوها، با یادآوری اینکه مذاکرات 
تهران - ریاض دربــاره مسائل دوجانبه و منطقه  
ــاره دوستانمان با کسی  اســت، تأکید کــرد: ما درب
مذاکره نمی کنیم و در کنار دوستانمان هستیم.
ریاض هم می داند سیاست فشار و محاصره علیه 
دیگر کشورها مدت هاست که اثر خود را از دست 

داده است.

طعنه به سفارت کره جنوبی ◾
حقآبه هیرمند و پذیرش آن توسط طالبان یکی 
دیگر از پرسش های خبرنگاران در این نشست 
بود که خطیب زاده درباره آن گفت: هیئت حاکمه 
سرپرستی افغانستان به اندازه دولت افغانستان در 
گذشته و نظام های قبل از آن متعهد به این موضوع 
هستند و مهم این است که این ها اجرایی شود و 
قطعاً در تماس های دو طرف این موضوع پیگیری 
می شود. وی در واکنش به اقدام سفارت کره جنوبی 
در هدیه دادن 2 هزار ماسک به یک بیمارستان در 
تهران، این اقدام را یک شوخی خواند و با اشاره به 
پول های بلوکه شده ایران در این کشور، گفت: هیچ 
ملتی تحمل نمی کند که دست کشور دیگری در 
جیبش باشد و بهتر است سئول اموال مردم ایران 

را پس بدهد.

پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به پرسش های قدس در نشست خبری

گفت وگوی مستقیم با 
آمریکا در عراق؟ نه!

خبرخبر
ویژهویژه

انهدام ۷۸ باند قاچاق اسلحه و مهمات ◾
وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد با اقدام های 
ســربــازان گمنام امــام زمــان )عــج( در نیمه اول امسال، 
۷۸ باند قاچاق اسلحه و مهمات شناسایی و منهدم 
شده اند. به گزارش فارس به نقل از وزارت اطالعات در 
این عملیات ها مهماتی از جمله  2هزارو1۷0 قبضه انواع 
سالح کشف و با هماهنگی دستگاه قضایی 201 نفر در 
این خصوص دستگیر و تحویل مرجع قضایی شده  اند.

واکنش چین به بیانیه  تهدیدآمیز اروپا علیه ایران ◾
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسشی 
دربـــاره بیانیه آمریکا و سه کشور اروپــایــی با تأکید بر 
حمایت پکن از اجــرای مؤثر برجام گفت: آمریکا باید 
سیاست اشتباه »فشار حداکثری« علیه جمهوری 
اسالمی ایــران را کامالً اصــالح کند. به گــزارش تسنیم 
وانگ ونبین افزود: اجرای مؤثر برجام تنها شیوه درست 

و مناسب برای حل موضوع هسته ای ایران است.

درگیری ارتش با دزدان دریایی در خلیج عدن ◾
تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش کشورمان مستقر بر 
نفتکش ایرانی بامداد دیروز در مسیر عزیمت به خلیج 
عدن، پیش از ورود به تنگه باب المندب با دزدان دریایی 
درگیر شد. در این عملیات چهار فروند قایق مشکوک 
حامل 6 نفر سرنشین مسلح قصد حمله به نفتکش را 
داشتند که با اقدام به موقع تیم های اسکورت و تبادل 

آتش اخطار از موقعیت کشتی مذکور متواری شدند.

2 حقوقدان جدید شورای نگهبان چه  کسانی هستند؟  ◾
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از بررسی 
دیدگاه ها و سوابق دو حقوقدان پیشنهادی رئیس قوه 
قضائیه جهت عضویت در شورای نگهبان در جلسه این 
کمیسیون خبر داد. به گفته روح هللا نجابت در این جلسه 
سوابق آقایان غالمرضا مالبیگی و سید محمدهادی راجی 
به عنوان حقوقدانان پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای 

عضویت در شورای نگهبان بررسی شد. 

انـــرژی  سخنگوی کمیسیون 
مجلس با اشــاره به جلسه ویژه 
این کمیسیون برای بررسی حمله 
سایبری بــه سامانه هوشمند 
کارت سوخت گفت: دولت روحانی در زمینه 
عــدم بــه روزرســانــی ایــن سامانه مقصر بــود. 
آن گونه که گفته شــده در ایــن جلسه رئیس 
شرکت پــاالیــش، مدیرعامل شرکت پخش 
فــراورده هــای نفتی، مدیر سامانه هوشمند 
سوخت، مدیران سازمان پدافند غیرعامل 
و رؤســای تــعــدادی از دستگاه های امنیتی و 

نظارتی حضور داشتند. 
به گــزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نخعی 
با بیان اینکه برخی تصمیم گیری های غلط 
در گذشته زمینه ساز بروز این حمله سایبری 
شــده اســـت، عــنــوان کـــرد: سامانه هوشمند 
سوخت برای سهمیه بندی بنزین در دولت نهم 
راه اندازی شد. اما تصمیماتی که در دولت های 

یــازدهــم و دوازدهـــم گرفته شــد، موجب شد 
سامانه هوشمند سوخت کــارآیــی خــود را از 
دســت بــدهــد. وی تصریح کـــرد: بـــرای مدت 
طوالنی بنزین تک نرخی در کشور عرضه و این 
موضوع موجب شد توجهات برای به روزرسانی 
ایــن سامانه از بُعد تجهیزات سامانه های 
هوشمند بــه شــدت کاهش یــابــد. مصطفی 
نخعی  گفت: مقرر شد کمیته ای با محوریت 
کمیسیون انــرژی با حضور نهادهای امنیتی 
و تخصصی، تشکیل و بــرنــامــه مشخص 
زمانبندی شده ای برای به روزرسانی این سامانه 

تدوین شود. 
برگزاری نشست ویژه خانه ملت درباره اتفاقات 
اخیر در حالی اســت که روز گذشته ســردار 
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز با 
اعالم ورود مأموران معاونت های فاوا و فتا به 
موضوع هک جایگاه های سوخت از اقدام های 

خوب و مؤثر پلیس در این زمینه خبر داد.

در جلسه ویژه مجلس برای بررسی حمله سایبری اخیر چه گذشت؟

ترک فعلی دیگر...

قابگزارش کوتاه

نماز اول وقت در پارک دانشجو

در  حاشیه

وقتی شبکه 
ملکه به اسرائیل 
نان قرض 
می دهد! 

تلویزیون بی بی سی 
فارسی تمام تالش 
خود را برای تخفیف 
حمله سایبری اخیر به 
رژیم صهیونیستی به 
کار بسته و در آخرین 
گزارش خود مهم ترین 
نگرانی از حمله سایبری 
در اسرائیل را نگرانی 
از انتشار اطالعات 
اقلیت های جنسی 
اسرائیل دانسته است! 
عبدهللا گنجی فعال 
رسانه ای با اشاره به 
این موضوع نوشت: 
»اطالعات پرسنل 
ارتش صهیونیستی 
تخلیه شده اما شبکه 
ملکه برای بی اهمیت 
نشان دادن موضوع، 
مسئله ای را محور 
می کند که برای دو طرف 
دعوا هیچ ارزشی ندارد. 
اطالعات اقلیت های 
جنسی به چه درد هکر 
می خورد؟ در عین اینکه 
ایران را متهم می کند، 
می خواهد بگوید ایران 
به کاهدان زده است.«

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9050000621      شرایطی که برای ثبت نام و دریافت 
مسکن گذاشته اند برای قشر پایین نیست اگه 

کمی به شرایط اقشار پایین اشراف باشد متوجه 
می شوند این گونه وام ها نصیب و روزی آن ها 

نمی شود و در آخر قشر باالتر صاحب آن می شوند.

9360000158     بی توجهی به تیم پدیده ازهم اکنون 
آن  را فانوس به دست کرده و باید برای لیگ دسته 

اول آماده بشود. همیشه با خودداری از کمک 
به تیم های بحران زده و یا اسیر خیانت، آن  را 

به نابودی می کشانیم و برعکس سایر استان ها 

برای این کار یک هدف داریم! تا نابودی آن تیم 
خستگی ناپذیر به دشمنی می پردازیم.

9040000537    به شهردار مشهد بگویید چرا کارانه 
سه ماهه اول نیروهای شهرداری مرکز پرداخت 

شده ولی به فکر ما راننده های اتوبوسرانی نیستند.

9130000143     برخالف برخی کشورها که هر روز بر 
کیفیت و کمیت تولیدات خود می افزایند، در کشور 
ما به علت عدم نظارت مراکز ذی صالح و مدیریت 

صحیح کانون های حمایتی از مصرف کنندگان هر 
روز از کیفیت و کمیت محصوالت کم می شود.

چرا اظهارات برجامی 
مقام روس مهم است؟

تحلیلگر  چشم،  خوش  سیدمصطفی 
سیاسی    اظهارات وزیر امور خارجه روسیه در 
حاشیه نشست گروه 20 در رم ایتالیا و تأیید موضع 
تهران در مورد برجام از نکاتی بود که مورد توجه 
تحلیلگران قرار گرفت. »سرگئی الوروف« با بیان 
اینکه هرگونه تعدیل در شکل اصلی توافق هسته ای 
بــرای ایــران غیرقابل قبول بــوده و مسکو نیز این 
موضع را کامالً تأیید می کند، اظهار داشته احیای 
این توافق به صورت اصلی و بدون وارد کردن هرگونه 
تغییری، تنها راه ممکن است. اما این سخنان مقام 
روس از چه جهاتی مهم است؟ واقعیت آن است 
باوجود اعــالم تمایل جو بایدن بــرای بازگشت به 
توافق هسته ای ولی تحوالت چند ماه اخیر نشان 
می دهد آمریکایی ها به دنبال آن هستند یک ورژن 
و نوع به روزرسانی شده از برجام را به وجود آورند. در 
این راستا قرار است به جای برجام 2015 ، به برجام 
2021 برسند تا برخی محدودیت های هسته ای 
و همچنین تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران را 
برگردانند. بامداد یکشنبه 2۷ مهرماه تحریم های 
تسلیحاتی شورای امنیت درست پنج سال پس  از 
پذیرش برجام و برپایه آنچه ایران و کشورهای بزرگ 
در قطعنامه 2231 توافق کرده بودند به پایان رسید، 
رونــدی که واشنگتن از ایــن اتفاق چندان راضی 
نیست و به دنبال تمدید دوباره این پروسه است. 
همچنین در نظر دارند بندهای محدودیت دار در 
برجام را به تعویق انداخته و یا اینکه برای یک دوره 

دیگر تمدید کنند. 
ــن یعنی تغییر بــرجــام بــر اســـاس خــواســت و  ای
منافع غرب؛ یعنی به صورت حداکثری به دنبال 
امتیازگیری از ایران هستند. چیزی که مشخص 
به نظر می رســد، این است که کشورمان با این 
زیـــاده خــواهــی بــه شــدت مخالف اســت. از دید 
دیپلمات های رئیسی و کل حاکمیت ما تاکنون 
امتیازات زیادی داده ایم و حال نوبت آن هاست، 
نه اینکه باز هم طلبکار شوند. دوم اینکه تغییرات 
احتمالی در توافق هسته ای به یک دور تسلسل 
منجر شده که انتهایی نخواهد داشت و سال ها به 
درازا کشیده شده و حتی ممکن است به قراردادی 
جدید بینجامد. بر اساس این واقعیت هاست که 
جمهوری اسالمی محکم روی حرف خود ایستاده 
و خواستار بازگشت همه طرف ها به اصل توافق 
انجام شده است، نه چیزی کمتر یا بیشتر. روسیه 
به عنوان شریک راهبردی تهران نیز به واقعیت 
نقش آمریکا در تخریب این توافق آگاه است و 
به خوبی می داند ادامه این زیاده خواهی جز بن 
بست بیشتر نخواهد بود. سخنان الوروف نیز با 
آگاهی از همین واقعیت بیان شده است. روس ها 
پیشتر نیز چنین اظــهــاراتــی داشتند و آن هم 
هنگامی بود که در حمایت از تهران اعالم کردند 
از آنچه که در 6 دور مذاکره وین تفاهمی حاصل 
نشده، طبق آنچه جمهوری اسالمی مطرح کرده، 
ما می توانیم از هر مرحله ای که مد نظر است، 
ــت رئیسی  ــاره گفت و گــو را آغــاز کنیم. دول دوبـ
اعالم کرده اگرچه فرمت وین را در گفت و گوها در 
نظر دارد، اما حاضر نیست از ادامه این روند که 
ــراردارد، وارد مذاکره شود. آمریکا  در بن بست ق
طبق معمول با این ایده مخالفت کرده، ولی آنچه 
برای ما مهم است منافع ملی و پرهیز از مذاکره 
برای مذاکره است. روسیه و چین هم که اکنون 
تنش های بیشتری با واشنگتن را تجربه کرده و از 
سوی دیگر با استقرار دولت جدید در تهران نشان 
داده اند خواستار ایجاد ارتباط راهبردی تری با 
جمهوری اسالمی هستند، با این موضع گیری ها 
تقابل بیشتری را با آمریکا به ویژه در موضوع برجام 
را کلید زده اند که قطعاً مانعی بزرگ بر سر زیاده 

خواهی های غرب خواهد بود .

  حــجــت االســالم سید محمود نبویان نایب 
رئــیــس کمیسیون اصــل ۹0 مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه تحریم ها با برجام بیشتر 
ــران و آژانــس بین المللی  شــد، گفت: تعامل ای
انرژی اتمی باید در چارچوب پادمان باشد و ما 

نظارت های فراپادمانی آژانس را نمی پذیریم. 
   »پــل پیالر« استاد دانشگاه »جــرج تــاون« 
آمریکا کــه در کــارنــامــه حرفه ای خــود سابقه 
ریــاســت واحـــد تحلیل عملیات های سیا در 
شرق نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا را دارد؛ 
در یادداشتی که بــرای مؤسسه »کوئینسی« 
نوشت؛ به دولت واشنگتن هشدار داد »تکیه 
کالم اسرائیل مبنی بر حمله به ایــران، خطری 

علیه منافع آمریکا محسوب می شود«.

خبـر
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تعامل نظارتی 
مجلس و قوه قضائیه 

رئیس مجلس اعــالم کــرد: در نشستی با حضور مسئوالن 
قوه قضائیه مقرر شد آیین نامه ای در حوزه مباحث نظارتی و 
همکاری های بین دو قوه مقننه و قضائیه تهیه شود. به گزارش 
خانه ملت قالیباف با اشاره به اینکه هفته گذشته در نشستی با 
حضور مسئوالن قوه قضائیه و حجت االسالم والمسلمین اژه ای 
مقرر شد آیین نامه ای در حوزه مباحث نظارتی و همکاری های 
بین دو قــوه مقننه و قضائیه تهیه شــود، گفت: با همکاری 
بخش های نظارت، قوانین و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
آیین نامه مذکور تنظیم شود تا موضوعات نظارتی کمیسیون 
اصل ۹0 و بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی بایگانی نشوند.

اژه ای: منافقین با شعارهای 
ارزشی آمدند

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه با اشاره به سالروز »شهادت آیت هللا قاضی 
طباطبایی« گفت: منافقین با شعار های ارزشی وارد میدان 
شدند، اما انحراف و جدایی آن ها از راه حق از جایی شروع شد 
که در فهم دین از عالمان دین شناس استفاده نکردند. زاویه 
منافقین از حق در جایی بیشتر شد که اگر چه شعار های به 
ظاهر خوبی سرمی دادند، اما آرام آرام به مرحله ای از انحراف 
رسیدند که عالمان دین و افرادی همچون آیت هللا بهشتی، 
آیت هللا قدوسی و ... را به عنوان سد راه اسالم به شهادت 

رساندند و خون 1۷ هزار انسان بی گناه را بر زمین ریختند. 

پرونده رجانیوز 
به دادگاه رفت 

پایگاه خبری رجانیوز که به تازگی یادداشتی در نقد آیت هللا 
صافی گلپایگانی منتشر کرده، اعالم کرد: با پیگیری اعضای 
هیئت نظارت بر مطبوعات، جلسه اضطراری این هیئت پس 
از 10 سال و با موضوع رسیدگی به نقد رجانیوز تشکیل شد 
و در این جلسه پایگاه خبری رجانیوز تذکری کتبی با درج در 
پرونده دریافت کرد و پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادگاه 
ارسال شد. بنا بر این گزارش در این جلسه آقایان محسن 
قمی، جمشیدی، قطبی و غفاری به ارجاع پرونده به دادگاه 
رأی مثبت دادنــد. در همین حال آیت هللا جــوادی آملی با 
حضور در بیت آیت هللا صافی، با این مرجع تقلید دیدار کرد.



الیحه اصالح ارز 
 4200تومانی 

به مجلس می رود 
حاجی  دلیگانی، عضو 
هیئت رئیسه مجلس 
درباره احتمال حذف 

ارز 4هزار و 200 
تومانی از کاالهای 

اساسی گفت: در هفته 
جاری یا حداکثر هفته 

آینده الیحه دولت 
به صورت دوفوریت 

برای اصالح وضعیت 
اختصاص ارز و قیمت 

ارز کاالهای اساسی به 
مجلس ارائه می شود. 

 قوه مجریه و 
قوه مقننه با کمک 

یکدیگر بنا دارند 
تخصیص ارز 4هزار 
و 200 تومانی برای 
کاالهای اساسی را 

اصالح کنند و این کار در 
راستای اصالح ساختار 

اساسی کشور است.

زهرا طوسی   تجربه دولت 
تدبیر در سوءاستفاده از بورس 
ــداوم  موجب شــده اســت تــا بــا ت
ریــزش  شاخص، انگشت اتهام 
به سوی دولت جدید نشانه رود 
چرا که فروش اوراق بدهی را دلیل 
ــازار سرمایه عنوان کنند.این  قرمزپوشی متوالی ب
مسئله سبب شد در دو روز اخیر، رئیس جمهور از 
وزیر اقتصاد بخواهد در این زمینه به مردم توضیح 
دهد؛ خاندوزی نیز روز گذشته جلسه ای را ساعت 
6صبح با فعاالن حقوقی و حقیقی این بازار برگزار کرد 
تا بار دیگر تأکید کند که بورس محل رفع مشکالت 
بودجه ای کشور و جبران کسری بودجه نیست، بلکه 
این میراث دولت قبل را با مولدسازی دارایی و فروش 

اموال مازاد حل خواهند کرد.
احسان خــانــدوزی، وزیــر اقتصاد در ایــن جلسه از 
ــرای بــرنــامــه هــایــی ســخــن گــفــتــه کــه مــنــجــر به  ــ اجـ
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری 
دستوری خواهد شد. به گفته وی، دولت به دنبال 
پیش بینی پذیر کردن نرخ های کلیدی اقتصاد و بالتبع 

بورس است تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.
هــدف اصلی دولــت در ماه های آینده جلوگیری از 
افزایش قیمت دالر، ثبات بیشتر بازار، کنترل بیشتر 
تورم در راستای بهبود معیشت مردم، بازگرداندن 
اعتماد به بازار سرمایه، حمایت از سهامداران خرد 
و تغییر نظام قیمت گذاری دســتــوری اســت که با 

سختی های زیادی همراه خواهد بود.
ــورس با رشــد 17 هــزار واحـــدی به  دیـــروز شاخص ب
محدوده یک میلیون و ۳۵7 هزار و ۴۹7 واحد رسید تا 
واکنش گرمی به سیگنال های دولت نشان داده باشد.
صحبت های مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم 
که از کاهش سرخی بازار سرمایه صحبت کرده و به 
مردم وعده داده که با خرید مستقیم سهام و خرید 
از طریق صندوق های سرمایه گذاری و خرید اختیار 
فروش تبعی می توانند تا انتهای سال 1۴۰۰ به سود 

دست پیدا  کنند مزید بر علت شد.

اوراق بدهی دولتی رقیب جدی بورس ◾
ــت زده مــی شــود،  امـــا مــاجــرای اتــهــامــی کــه بــه دولـ
چیست؟ در حال حاضر دولت برای جبران کسری 
بودجه بدون افزایش تورم، در کمتر از دو ماه منتهی 
به ۳1 شهریور 1۴۰۰ بیش از چند برابر چهار ماه 
نخست امسال اوراق بدهی منتشر کرده است. در 
شرایطی که بازار سرمایه نیز آمارهای نزولی را ثبت 
می کند این شائبه وجود دارد که انتشار اوراق از سوی 
دولت موجب آسیب رساندن به این بــازار و ضرر و 
زیان سهامداران شود. نکته مهم فروش اوراق بدهی 
دولتی اینجاست که نرخ بازده آن ها بدون ریسک 
است و این اوراق به عنوان رقیب جدی می تواند رونق 

بورس را با چالش مواجه کند.
از سوی دیگر دولت وعده داده است که در ماه های 
آینده تمرکزش را روی جلوگیری از افزایش قیمت 
دالر بگذارد. این نکته از آنجا حائز اهمیت می شود 
که بدانیم بیش از 6۰ درصــد از سهام بورسی در 

زمـــره شــرکــت هــای صــادرات مــحــور قـــرار می گیرند، 
شرکت هایی که اصلی ترین محرک رشد آن هــا در 
چهار ماه اخیر افزایش قیمت ارز بوده است. حاال 
باید دید در صورت جلوگیری از پیشروی قیمت دالر، 

وضعیت رشد بورس به چه صورتی خواهد بود.

تهاتر بدهی ها و دارایی ها به  جای انتشار پول و اوراق ◾
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گوید: در حال حاضر بازار سرمایه با 
مقدار زیادی کمبود نقدینگی مواجه است که ناشی 
از چند مسئله است؛ نخست اینکه مدیران دولتی 
هلدینگ های بزرگ ما در حال تغییر هستند و این 

مسئله سبب بالتکلیفی حقوقی ها می شود و در عین  
حال فروش اوراق و کسری بودجه دولت هم موجب 
شده مقداری از منابع فعال بازار صرف خرید اوراق 
بشود. به همین خاطر بازار نیازمند تزریق نقدینگی و 
حمایت از قیمت هاست تا بازار بهتری داشته باشیم.
دارابی با اشاره به اینکه با انتشار اوراق دولت بدهکارتر 
می شود می افزاید: بهتر است دولت به جای چاپ پول 
یا انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه، دست به 
تهاتر بدهی ها و دارایی ها بزند، فروش زمین، ساختمان 
و شرکت ها خطر کمتری نسبت به انتشار اوراق دارد 

و از طرفی سبب رونق بخشیدن به بورس می شود.
وی با تأکید بر اینکه تثبیت دالر موجب کوچ بخشی از 

سرمایه ها، کاهش سودآوری بنگاه های صادرات محور 
و محدود شدن بازارهای صادراتی می شود می افزاید: 
شرکت های بورسی چند دسته هستند که هر کدام 
به فراخور از نوسان دالر تأثیر می پذیرند. شرکت های 
صادرات محور بورسی طبیعتاً با رشد نرخ ارز منتفع 
می شوند و با توجه به اثــر باالیی که در محاسبه 
نماگرهای بورسی دارند، دماسنج های تاالر شیشه ای 
را نیز مثبت خواهند کرد. البته در مقابل شرکت هایی 
نیز هستند که در زمره گروه های ریالی قرار می گیرند 
و اثری از تغییرات نرخ دالر نمی پذیرند و برخی دیگر 
هزینه های دالری داشته و در مقابل درآمــد ریالی 
کسب می کنند؛ این گروه از سهام متضرران رشد نرخ 

دالر خواهند بود. متعاقباً با تثبیت نرخ دالر سهام 
شرکت های صادرات محور است که در معرض ریزش 
قرار خواهند گرفت.وی با تأکید بر اینکه سه مسئله 
اساسی در اقتصاد داریم که اگر حل شود بورس هم 
احیا خواهد شد می افزاید: دولت باید نرخ بهره را کم، 
نرخ دالر را واقعی و در حاشیه صرفه صــادرات نگه 
دارد و در عین  حال نرخ گذاری دستوری را نیز متوقف 
کند، در صورت موفقیت در این مــوارد که منجر به 
برتری دادن بخش تولید و افزایش هزینه های داللی 
مــی شــود، مــی تــوان گفت بیشترین کمک به بــازار 

سرمایه هم صورت گرفته است.
این کارشناس بــورس با یـــادآوری اینکه کشور باید 
بــه اصــل ۴۴ کــه شاکله آن سبک کـــردن دولـــت و 
واگذاری واحدهای اقتصادی بود برگردد، می افزاید: 
 متأسفانه اقدام های فروختن صندوق دارا یکم و دوم و 
پاالیش یکم ضربه سنگینی به اعتماد عمومی زد 
و دولت باید این اقدام ها را اصالح کند، برای این کار 
می توان از بخش خصوصی و بخش هایی مثل نفت، 
گاز و پتروشیمی که در آن ها قدرت داریم استفاده 

کرده و این بخش ها را با بازار سرمایه پیوند داد.

فروش اموال و سهام شرکت های دولتی ◾
حسن گلمرادی، عضو هیئت  علمی مؤسسه عالی 
آمـــوزش بانکداری ایـــران در گفت وگو با خبرنگار 
ما می گوید: راه هــای مختلفی بــرای تأمین کسری 
بودجه وجود دارد. بهترین راه عدم تنظیم بودجه با 
درآمدهای غیرواقعی و هزینه های واقعی است. اگر 
بودجه با درآمدهای غیرواقعی تنظیم شود اواسط و 
یا اواخر سال با کسری تحقق  یافته مواجه می شود. 
ــای مناسب کسری  مدیریت هزینه یکی از راه هـ
بودجه از زاویه مخارج است. از زاویه درآمد بهترین 
روش فروش اموال و دارایی های بالاستفاده با قیمت 
مناسب و از طریق مزایده است و عالوه بر این فروش 
سهام شرکت های دولتی از طریق سهام به مردم 
و مصرف آن در بودجه اســت؛ این دو روش اثرات 
تورمی ندارند.این کارشناس اقتصادی می افزاید: 
روش های دیگر تأمین کسری بودجه که اثرات تورمی 
کمتری دارد فروش اوراق مالی اسالمی یا اوراق خزانه 
است که گرچه روش مناسبی است اما بار فعلی 
کسری به سال های بعد منتقل می شود و راه  حل 
اصلی معضل کسری بودجه نیست. در این روش 
نقدینگی دست مردم به دولت منتقل می شود و 
حتی ممکن است روی کنترل بــازار ارز اثر مثبت 
داشته باشد. راهکارهای دیگر نظیر تأمین کسری از 
ناحیه بانک ها گرچه اثرات تورمی نظیر استقراض از 
بانک مرکزی را ندارد ولی با افزایش غیرمستقیم پایه 
پول و بازار بین بانکی می تواند به افزایش نقدینگی 
بینجامد. ساده ترین و بدترین روش تأمین مالی 
کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی است که 
سبب افزایش مستقیم پایه پول پرقدرت می شود 
و باالترین اثر بر رشد قیمت ها و یا تورم را دارد که 
دولت ها باید از آن برحذر باشند. در مجموع بهترین 
روش؛ فــروش امــوال و سهام شرکت های دولتی و 

بدترین روش؛ استقراض از بانک مرکزی است.

قدستأثیرتصمیماتاخیردولتبرایحمایتازبازارسرمایهرابررسیمیکند

وعده بازگشت آرامش به بورس

اقتصاد3
دولت عزم خود برای ساماندهی وضعیت بازار سرمایه را جزم کرده و در این راستا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع سازی 
با وزارتخانه های اقتصاد، نفت، صنعت و بانک مرکزی هستیم. به گزارش ایرنا  
صبح دیروز در جلسه ای وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران 
حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزارت 
اقتصاد و دارایی گرد هم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار 
سرمایه را بررسی کنند.  وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: شواهد 
قطعی نشان می دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با 
بازارهای رقیب داشته و نگاه ماه به بازار حرفه ای و بلندمدت است. سیداحسان 
خاندوزی افزود: نگاه به اطالعات سودآوری شرکت ها نشان می دهد چشم انداز 
روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست. وی اضافه کرد: »وظیفه 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف، کارا و 

پیش بینی پذیر است و بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن«. 
رئیس شــورای عالی بورس در این جلسه گفت: خالص تأمین مالی دولت از 

اوراق در دو ماه اخیر بسیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده 
است هر چند فضای مجازی پر از اطالعات غیردقیق است. از این به بعد هم 
دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش 
اموال مازاد است. وی اظهار کرد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف 
قیمت گذاری های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام 
قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. خاندوزی افزود: 
به دنبال پیش بینی پذیر کردن نرخ های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم 
تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: 
در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک ها و قواعد 
پاالیشی ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباه های بزرگی صورت 
گرفته که باید با همکاری وزارت های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس 
شاهد کاهش این اشتباه ها و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. وی گفت: برای 
اعتمادآفرینی در حال اجماع سازی با وزارت های نفت و صمت و بانک مرکزی 

هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
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61.150.000نیم سکه36.190.000ربع سکه1.361.406بورس 262.293دالر )سنا(50.810.000 مثقال طال 17.972دینار عراق )سنا(116.410.000سکه11.733.000 طال  ۱۸ عیار1.786اونس طال 71.421درهم امارات )سنا(

سه شنبه ۱۱ آبان ۱400   ۲6 ربیع االول ۱443  ۲ نوامبر۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9660

خبرخبر
خوبخوب

مــعــاون مسکن و ساختمان وزیــر راه و شهرسازی از 
پرداخت وام اجاره به بیش از ۹۰ هزار متقاضی خبر داد و 
گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا فرصت 
نام نویسی وام ودیعه مسکن تا پایان آذر ماه و پرداخت 
وام ودیعه مسکن از سوی بانک ها تا پایان بهمن  ماه 

ادامه خواهد داشت.

بــه گـــزارش ایــرنــا، محمود مــحــمــودزاده افـــزود: تــا شب 
گذشته یک میلیون و ۵۴1 هزار و ۹۹۲ نفر در سامانه وام 
ودیعه مسکن نام نویسی کردند و حدود ۵6۸ هزار و ۳۵۰ 
نفر به عنوان واجد شرایط برای دریافت وام به بانک ها 

معرفی شده اند.
سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه 

شهری تــهــران 7۰ میلیون تــومــان، سایر کالنشهرها 
)شــهــرهــای بـــاالی یــک میلیون نــفــر جمعیت یعنی 
شهرهای مشهد، اصفهان، کــرج، شیراز، تبریز، قم، 
 اهــواز و کرمانشاه( ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها 
۲۵ میلیون تومان است. همچنین متقاضیان دریافت 

این تسهیالت باید متأهل یا سرپرست خانوار باشند.

 تداوم 
 پرداخت وام 
اجاره مسکن تا بهمن  ماه

قیمت    
گوشی شیائومی 

  POCO F3   
دوربین: 4۸ مگاپیکسل

۹,۸۹۹,000 تـومـان

NOTE       PR   
دوربین: 64 مگاپیکسل

۷,۵۹۹,000 تـومـان

MI       ULTRA   
دوربین: 50 مگاپیکسل

36,۵00,000 تـومـان

NOTE  ۸    
دوربین: 4۸ مگاپیکسل

4,3۸۸,000 تـومـان

POCO M3   
دوربین: 4۸ مگاپیکسل

۵,۱34,000 تـومـان

MI      LITE   
دوربین: 64 مگاپیکسل

۷,۷۷۹,000 تـومـان

اجماع وزارتخانه های اقتصاد، نفت، صنعت و بانک مرکزی برای رونق بورس
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله ای خرید لوله پلی اتلین pe100  فشار 
10 اتمسفر سایز 90 به طول 2771 متر و سایز 125 به طول 1910 متر و سایز 
250 به طول 2810 مترمورد استفاده در گلبهار به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه 
عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه1400/08/10  می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 
موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران اطالع رسانی خواهد شد

زمان و مهلت اسناد مناقصه:الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/08/16
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:   1400/08/29

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

به محض مشاهده، نشتی آب و خرابی لوله ها نسبت به آن بی تفاوت نباشیم

آگهی مناقصه عمومی
وم یک مرحله ای

ت د
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
خرید لوله پلی اتلین pe100  فشار 10 اتمسفر سایز 90 به طول 
2771 متر و سایز 125 به طول 1910 متر و سایز 250 به طول 

2810 متر مورد استفاده در گلبهار
2000001446000111

13.399.200.000
)سیزده میلیارد و سیصد و نود 
و نه میلیون و دویست هزار 

ریال(

ف
14
07
23
3

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(
 ش�هرداری قم در نظر دارد

 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قیر از محل منابع داخلی را با مش�خصات و ش�رایط کلی زیر برگزار نماید.

عنوان پروژه
مبلغ اولیه 
قرارداد)ریال(

مبنای خرید 
مدت 
قرارداد

مبلغ ضمانتامه شرکت 
در مناقصه)ریال(

هزینه 
خریداسناد)ریال(

خرید قیر عملکردی PG70-16 و 
MC250 در محل کارخانه آسفالت 

شهرداری قم
149,941,200,000

به ازای هر کیلوگرم قیر 
تحویلی در محل کارخانه 

آسفالت
26،900،000،0002،000،000 ماه

-شرایط: 
-مبل��غ هزین��ه خری��د اس��ناد مناقص��ه می بایس��ت ب��ه ش��ماره حس��اب 
100600460058 بانک ش��هر به نام درآمدهای عمومی ش��هرداری قم واریز 

گردد)هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد می باشد(.
-ن��وع ضمانتنام��ه ش��رکت در مناقصه پروژه ه��ای فوق یک ی��ا ترکیبی از 

ضمانتنامه های ذیل قابل ارائه می باشد:
1-ضمانتنامه بانکی دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(

2- ارائ��ه اص��ل فیش واریز وجه نقد به ش��ماره حس��اب  100300430054 
بانک شهر به نام شهرداری قم

3-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده4آئین نامه 
تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه� مورخ 1394/9/22

4-مطالبات بلوکه شده مناقصه گر از شهرداری قم:
-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  

آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود می باشد.
-حداکث��ر مهل��ت خرید اس��ناد مناقص��ه و ارائه پ��اکات پیش��نهاد قیمت تا                     

15 روز از انتشار آگهی نوبت دوم  می باشد.
-مبلغ پیش��نهادی می بایس��ت از حیث مبلغ مش��خص، معی��ن و بدون ابهام 

بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد.
-مناقص��ه گران باید یک نس��خه از اس��ناد مناقصه را خری��داری نموده و با 

قید قبولی و بدون قید و شرط ،مهر و امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه 
نمایند.ع��دم انجام این مه��م از جانب هر یک از مناقص��ه گران باعث حذف 

آنان از فرایند مناقصه می گردد.
-طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

-طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه فاقد تعدیل می باشد.
-هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

-محل توزیع اسناد: 
1-حضوری: قم- بلوار امام موسی صدر-ساختمان  شهرداری مرکز-  بلوک 
B -طبق��ه دوم-معاون��ت فنی و عمرانی ش��هرداری ق��م-اداره هماهنگی و 

برنامه ریزی امور عمرانی-شماره تماس :025-36104585
2-غیر حضوری: مراجعه به س��امانه مناقصه گران ش��هرداری قم به نشانی 

Peyman.Qom.ir و خرید اسناد به صورت الکترونیکی.
توج��ه: مناقص��ه گران محت��رم در صورت خرید اس��ناد مناقص��ه به صورت 
الکترونیکی از س��امانه، باید یک نسخه از آن را چاپ نموده و با قید قبولی 
ش��رایط کارفرما ،تمامی صفح��ات آنرا مهر و امضا نم��وده و در داخل پاکات 

مربوطه قرار دهند.
- محل تحویل پاکات: قم- بلوار امام موس��ی صدر-س��اختمان  ش��هرداری 

مرکز-بلوک A -طبقه ششم -اداره حراست و امور محرمانه
شناسه آگهی : 1215808

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

۱0۱۱۱۱



از »محمدکاظم 
کاظمی« تجلیل 
می شود    
در مراسم رونمایی 
کتاب »جان پدر 
کجاستی؟« از 
»محمدکاظم 
کاظمی« شاعر 
پرآوازه افغانستانی 
به پاس چند دهه 
تالش ادبی تجلیل 
می شود.

مجموعه »جان پدر 
کجاستی؟« شامل 
۱۱۵ شعر از شاعران 
نام آشنای شعر 
فارسی در واکنش 
به حمله تروریستی 
دانشگاه کابل است 
که فردا ۱2 آبان 
ساعت ۱6 در تاالر 
سوره حوزه هنری 
انقالب اسالمی 
رونمایی می شود. 

ادبیات جهان

عـــــــده ای در ســیــنــمــا  ◾
نمی خواستند شورایی باالی 

سرشان باشد
محمد خــزاعــی در راســتــای 
تحول و بــازســازی انقالبی و 
اعــتــالی سینما در گــام دوم 
انــقــالب تصمیم بــه احــیــای مــجــدد ایــن شــورا 
پس از وقــفــه ای پنج ساله گرفته اســت و باید 
دید سیاست های آن تا چه حد به سود سینما 
خواهد بود و راه اندازی دوباره این شورا با نگاهی 
عملیاتی به رفع مشکالت سینما می انجامد 

یا خیر.
احــمــد نــجــفــی یــکــی از اعــضــای 
نــخــســتــیــن دوره شـــــورای عــالــی 
سینما بود. او با توضیح اینکه در 
دوران راه اندازی این شورا کارهای خوبی انجام 
 شــد، می گوید: در  دوران ریــاســت جمهوری 
احمدی نژاد این شورا شکل گرفت و جلسات 
دوره ای آن هــم بــه طــور منظم بــرگــزار می شد 
و چندین طــرح و برنامه آن همچون مالیات، 
واگذاری 2هزار و 850 دستگاه آپارتمان در طرح 
مسکن مهر به افراد نیازمند سینما انجام شد. 
تمام این اتفاق ها موجب شده بود نسبت به 
بهبود شرایط امیدوار شویم اما متأسفانه به 

نتیجه نرسید.
ــیــان ایــنــکــه افـــــرادی از بــدنــه سینما  وی بــا ب
آسیب های بسیاری به اقدام های در حال اجرا 
وارد کردند، تأکید می کند: البته همیشه همین 
طور بــوده و به جای اینکه طرح های کارآمد را 
به سرانجام برسانیم فقط همه چیز را به هم 
می ریزیم، آن هم با نیت های شخصی عده ای 
ــورای سینما را منحل  خــاص کــه بــی دلــیــل شـ
یا تعلیق کردند زیــرا این افــراد نمی خواستند 
شورایی بــاالی سرشان باشد که مستقیماً با 

دولـــت و رئیس جمهور در تماس 
اســـت و مــی تــوانــد مــشــکــالت را 
ــــع آن هــا  پــیــگــیــری کــنــد، در واق
مــی خــواســتــنــد خــودشــان همه 

ــه آن چیز را حل کنند  ــ ک
کار را هم نکردند 
و فـــقـــط مــنــافــع 

ن  شخصیشا
نــظــر  در  را 
ــد و  ــ ــن ــ ــت ــ ــرف ــ گ

متأسفانه به کج راهه رفتند.
عضو نخستین دوره شــورای عالی 
سینما با ابراز خرسندی از تصمیم 
خزاعی در برپایی مجدد این شورا، 

یادآور می شود: امیدوارم او بتواند کارهای 

عقب مانده را به سرانجام برساند و وضعیت 
رفاهی و خدماتی صنوف سینما که دستشان 
از همه جا کوتاه شده را بهبود بخشد. آن زمان 
ما می توانستیم مستقیماً با رئیس جمهور 
صحبت کرده و مشکالت را مطرح کنیم و اتفاقاً 
گوش شنوایی هم وجود داشت، اما متأسفانه 
در ایــن هفت هشت ســال همه چیز بــه هم 

ریخته است.

 برای همیشه جلو  ◾
فساد و رانت در سینما را بگیریم

بــه گفته نجفی؛ مشکل بـــزرگ دیــگــری هم 
وجـــود دارد کــه بــایــد ســریــع تــر حــل شـــود. او 
ــورای عالی  ــاره مــی گــویــد: مــا در شــ در ایـــن بـ
سینما مصوب کردیم زمین هایی در اختیار 
سازندگان سالن های سینما قــرار بگیرد که 
بتوانیم تعداد سالن ها را از 260 به 400 عدد 
ــود امــا به  برسانیم. بــا اینکه کــار مشکلی ب
واسطه آن مصوبه می توانستیم زمین های 
خاصی را برای مجتمع های هنریـ  فرهنگی 
و ســالــن هــای تئاتر در اخــتــیــار بگیریم و به 
مـــوازات آن با ایجاد فروشگاه های فرهنگی 
برای کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند قدم 
مثبتی برداریم که این هم مسکوت گذاشته 
شد. البته در این میان افرادی هم سالن های 
سینما را پشت درهـــای بسته و بــا روابـــط از 
شهرداری گرفتند، این ها همان افرادی بودند 
که نمی خواستند کسی جلویشان بایستد و 
رقابتی شکل بگیرد. این مسائل باید روشن 
ــرای همیشه باید جلو این  شــده و یــک بــار ب
فساد، تبانی و رانت ها گرفته شود؛ به نظرم 

این شورا می تواند این کارها را انجام دهد.
ایــن بازیگر با تأکید بر اینکه امــروز سازمان 

ــا مــســائــل دیــگــری مــانــنــد اکـــران  سینمایی ب
بیش از 250 فیلم سینمایی روبــه روســت که 
کرونا هم مزید بر علت شده، تأکید می کند: 
البته پیشتر هم این مشکل وجود داشت و 
شورای اکران مافیابازی بزرگی راه انداخته بود 
و عده ای فیلم های خودشان را اکران می کردند 
و کسی رقیبشان نبود. حتی اگر نیت بدی هم 
نداشتند اما قدم در راهی گذاشته بودند که 
می خواستند همه چیز در اختیارشان باشد. 
امیدوارم روزی کسی شجاعت داشته باشد 
و بررسی کاملی از سالن های سینما و نحوه 
فعالیت این چند نفر که سینما را به انحصار 

خودشان درآوردند انجام دهد. 
نجفی با بیان اینکه شورا می تواند کمک مؤثری 
در راستای ارتقای سینمای ایران باشد، تأکید 
می کند: این شورا باید به گونه ای راه اندازی شود 
که چند ســال بعد عــده ای منحلش نکنند و 
ضروری است قوانین با نگاه به آینده تصویب 

شوند.

شمقدری در انتخاب اعضای شورا اشتباه کرد! ◾
مــحــمــدحــســیــن فــرحــبــخــش؛ 
کــارگــردان، تهیه کننده سینما و 
عضو شــورای صنفی نمایش نیز 
ــورای عــالــی سینما جایگاه  معتقد اســـت: شـ
مهمی در ساختار سینمایی کشور دارد. وی 
ــه مــی دهــد: آقــای  ــاال ادامـ بــا بــیــان گفته های ب
شمقدری ســازمــان سینمایی و شــورای عالی 
سینما را ایجاد کرد، شورایی که حکم هیئت 
دولــت را داشــت بــدون اینکه بخواهد مــدارج 
عریض و طویل حقوقی و قانونی را بگذراند اما 

متأسفانه هر چیز خوبی که ایجاد می شود 
گروه دیگری به دلیل خط و خط بازی ها آن را 

نادیده می گیرد.
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی سینما منحل 
نشده بلکه فقط جلسات آن برگزار نمی شود، 
ادامه می دهد: البته برخی افراد که نگاه دهه 
ــد عالقه مند بودند آن را منحل  شصتی دارن

کنند که نتوانستند. 

شــورای عالی سینما مغتنم اســت مشروط  ◾
بر اینکه...

فرحبخش تصریح می کند: به نظرم اشتباه 
بزرگ آقای شمقدری این بود که افراد اشتباهی 
را برای این شورا انتخاب کرد و از بدنه صنف و 
کسانی که به تولید اشراف دارند کسی در این 
ــدازی دوباره  شورا حاضر نبود. برگزاری و راه ان
ایــن شــورا بسیار عالی و بااهمیت اســت اما 
اگــر آقــای خزاعی هم اشتباه آقــای شمقدری 
را مرتکب شود این شورا هم به جایی نخواهد 
رســیــد، بنابراین او باید در انتخاب اعضا با 
صنف تهیه کنندگان و کارگردانان مشورت کند 

و هماهنگ باشد.
وی در پاسخ به ضــرورت بازنگری سیاست های 
مــدون در شــورای عالی سینما و تغییراتی که در 
سال های نبود آن در سینما به وجود آمده، می گوید: 
به نظرم آیین نامه ها در حد کلمات نیاز به تغییر 
دارنــد. ما مشکل قوانین نداریم، مشکل اصلی 
ما نگاه است! وزارت ارشاد سال 64 آیین نامه ای 
برای صدور پروانه نمایش نوشت که تاکنون هم 
فعال است و تغییراتی جزئی در آن ایجاد شده، 
جالب اســت به شما بگویم مــدیــران وقــت طبق 
این آیین نامه فیلم »آدم برفی« و »دیــدار« را رد 
کردند و مدیر مربوطه به من گفت »اگر ما به این 
فیلم ها اجازه اکران دهیم مساوی است با انقراض 
جمهوری اسالمی!«. پس از سال 76 و به محض 
اینکه مسئوالن جدید روی کار آمدند به استناد 
همین آیین نامه فیلم ها اکــران شدند و نه تنها 
جمهوری اسالمی منقرض نشد که از قبل 
هم قوی تر شــد. آنجا مشخص شد 
ــراد و نگاهشان به آیین نامه مهم  اف

است نه خودِ آیین نامه!
فرحبخش گفته های خود را این گونه 
به پایان می رساند که حضور شــورای 
عالی سینما مغتنم است به شرط اینکه 
افــرادش درست 
انــتــخــاب شوند 
ــا صنف های  و ب
مربوطه مشورت 

کنند.

کارشناسان از احیای شورای عالی سینما می گویند 

بیم و امیدهای یک تصمیم تازه  

خبرخبر
روزروز

»خانه پرتقالی ها« سریال جدید شبکه 2  ◾
مجموعه تلویزیونی »خانه پرتقالی ها« به کارگردانی 
مشترک علیرضا شاه رستم و علیرضا تهرانی و تهیه کنندگی 
غالمرضا بختیاری در حال حاضر در مرحله تصویربرداری 
قرار دارد و نخستین قسمت آن به زودی از شبکه 2 سیما در 
روزهای پنجشنبه و جمعه پخش خواهد شد. رضا فیاضی، 
شهین تسلیمی، بهراد خــرازی، فاطمه کریمی، علیرضا 
شاه رستم، شاهرخ خدایی و... بازیگران این سریال هستند.

شعار هفته کتاب انتخاب شد ◾
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
ــاره انتخاب شعار بیست و نهمین هفته  اسالمی درب
کتاب جمهوری اسالمی ایران گفت: شعار امسال هفته 
کتاب »جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم« انتخاب 
شده زیرا ما می توانیم براساس شرایط امسال جامعه با 
کمک کتاب جای خالی گردش، سفر، مدرسه، دانشگاه 

و میهمانی را با کتاب خوب پر کنیم.

 آثار مهدی سحابی مرور می شوند   ◾
ــار مهدی سحابی که به جای  نمایشگاه مـــروری بر آث
نمایشگاه پرسونای انــدی وارهـــول بر دیــوارهــای موزه 
خواهد نشست، امروز با حضور هنرمندان و مسئوالن 
هنری ساعت ۱7 در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح و 

تا 28 آذر ماه به نمایش گذاشته می شود.
در این نمایشگاه ۱26 اثر نقاشی، حجم، میکس مدیا، 
عکس و... از مهدی سحابی به نمایش گذاشته می شود.

سریالی کودکانه با بازی »بازغی« و »قلی خانی« ◾
تصویربرداری سریال »قصه هزار افسون« به کارگردانی سعید 
عباسی برای پخش از شبکه نمایش خانگی آغاز شد.پژمان 
بازغی، بهنوش بختیاری، شبنم قلی خانی، سیاوش مفیدی، 
نگار عابدی، سوسن پرور، فخرالدین صدیق شریف، مهران 
رجبی، آتش تقی پور، اتابک نادری، شهرام عبدلی، شهین 
تسلیمی، جواد زیتونی، خشایار راد، ساعد هدایتی، وحید 

شیخ زاده و... از بازیگران قصه هزار افسون هستند.

  صبا کریمی      تابستان سال 89 شورای 
عالی سینما با ایجاد برنامه های راهبردی، اعمال 
سیاست های متمرکز در سینمای ایران و تقویت 

مؤلفه های سینمای ملی با هدف پیشرفت همه جانبه 
کمی و کیفی آن در دولت دهم راه اندازی شد. نخستین 

جلسه این شورا در دی ماه همان سال به ریاست 
رئیس جمهور وقت تشکیل شد و مصوباتی همچون 

ضرورت تأمین تجهیزات فنی سینما، ساخت 
سالن های سینمایی، رفع مشکالت بیمه، بازنشستگی 

و بیکاری هنرمندان و سینماگران، تشکیل سازمان 

مستقل سینمایی و... مورد موافقت قرار گرفت. 
گرچه در طول دوران حیات این شورا تصمیم ها و 
برنامه ریزی های بسیاری شکل گرفت اما فرصت 

دست نداد همه مصوبات و برنامه ها اجرایی شوند. 
با روی کار آمدن دولت یازدهم نخستین جلسه این 

شورا با معرفی اعضای جدید در فروردین ۱393 
برگزار شد اما به فاصله کمتر از دو سال رئیس وقت 

سازمان سینمایی از انحالل این شورا به دلیل ناکارآمد 
بودن آن خبر داد و پرونده شورای عالی سینما در 

دولت یازدهم بسته شد.  

 آغاز برنامه  »یک هفته 
با داستایوفسکی«

مرکز فرهنگی و بین الملل شهر کتاب با همکاری 
بنیاد روسکی میر روسیه از روز شنبه پانزدهم 
آبــان تا پنجشنبه 20 آبــان برنامه  »یک هفته با 
داستایوفسکی« را برگزار می کند تا زندگی، آثار 
و اندیشه های او تحلیل و بازخوانی شــود.  این  
برنامه در روز شنبه ۱5 آبــان ســاعــت۱0 صبح با 
ســخــنــرانــی عــلــی اصــغــر مــحــمــدخــانــی دربــــاره  
»داستایوفسکی در ایران«، دکتر زهرا محمدی با 
عنوان »زنان در آثار داستایوفسکی و مقایسه  آن 
با تالستوی«، دکتر آبتین گلکار درباره  »کودکان 
در آثــار داستایوفسکی« و مهدی یــزدانــی  خرم 
با عنوان »داستایوفسکی وجــدان معذب یک 
جهان بی وجدان« آغاز می شود و در طول هفته 
با سخنرانی ها و انتشار مقاالت و یادداشت های 

دیگر صاحبنظران ادامه می یابد.
عالقه مندان می توانند این برنامه را از  وب سایت  

www.bookcity.org  پیگیری کنند.

ــر  ◾ ــ ــک ــ ــی ــ ــول پ ــ  »داســــــتــــــایــــــوفــــــســــــکــــــی« غ
در یک مزرعه گندم!

زهــرا زمانیان،مترجم   احــتــمــاالً شما 
جــزو کتابخوان هایی باشید کــه فکر می کنید 
داستایوفسکی را خیلی دوست دارید، اما آیا میزان 

عالقه شما به اندازه داریو گامبرین هست؟
»داریو گامبرین« یک هنرمند ایتالیایی است که 
به مناسبت سالگرد تولد فئودور داستایوفسکی، 
در یک مزرعه گندم در شمال ایتالیا به مساحت 
25 هزار مترمربع، با استفاده از تراکتور و گاوآهن، 
پرتره غول پیکری از چهره فئودور داستایوفسکی 
خلق کرده است. »زیبایی ما را نجات خواهد داد« 
عنوان این پرتره است که قسمتی از کتاب »احمق« 
نوشته همین نویسنده دوست داشتنی است. 
گامبرین می گوید: زیبایی و هارمونی دو اصل مهم 
و اساسی است که ما را از این بیماری همه گیر نجات 
خواهد داد. زیبایی به معنای حفاظت از محیط 
زیست است، همان طور که خود داستایوفسکی 
هم بر این عقیده است و می گوید: »ما در بهشت 
هستیم، اما از دیدن آن خودداری می کنیم«. داریو 
گامبرین در سال های گذشته پرتره های دیگری از 
دانته، بتهوون، پاپ فرانسیس، والدیمیر پوتین و 
حتی بــاراک اوباما را به همین روش ترسیم کرده 

است.
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری وآئین نامه های مربوطه به آن  و در اجرای 
ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی، نظر به اینکه خانم دکتر فاطمه دیوساالر، 
نیروی ضریب کا شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت فرزند حسن دارای 
شماره شناسنامه 1367 صادره از کرمان متولد 1359 به موجب رای قطعی شماره 
10801 مورخ 99/09/19 هیات محترم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم 
گردیده است ؛ لذا نامبرده بایستی از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یکماه

 )30 روز( به نشانی کرمان- ابتدای هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان، سازمان مرکزی، مدیریت توسعه و سرمایه انسانی مراجعه و نسبت  به 
رؤیت رای اقدام نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور اقدام قانونی 

بعمل خواهد آمد.                                                                               شناسه آگهی 1216535

آگهی ابالغ رای هیات بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 شهرداری كاشمر در نظر دارد موارد زیر را 
از طریق مناقصه و مزایده كتبی واگذار نماید.

1- مزایده واحد تجاری شماره 208 طبقه همکف 
مجتمع تجاری امام به شرح پیوست اسناد

2- مزای��ده واحدهای تجاری ش��ماره 211- 212 
طبق��ه همک��ف مجتم��ع تج��اری امام به ش��رح 

پیوست اسناد )تجدید(
3- مزایده واحدهای تجاری ش��ماره 28 مجتمع 

تجاری سید مرتضی )تجدید(
4- مزای��ده واح��د تج��اری ش��ماره 8 خیاب��ان 

جمهوری )تجدید(
5- مزایده فروش چوبهای خشک )تجدید(

6- مزایده غرفه تنقالت فاز 2 بولوار سیدمرتضی
7- مزایده بهره بردای از كارواش اتوبوسی

خیاب��ان   5 ش��ماره  اداری  واح��د  مزای��ده   -8
دادگستری

9- مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز )پیمان 
الف و ب(

10- مناقصه نگهداری و نظافت پایانه مسافربری

 شرایط
1- دریافت اس��ناد : از مورخه 1400/8/11 لغایت 

پایان وقت اداری 1400/8/22  می باشد 
2- سپرده شركت در مزایده و مناقصه: حداقل 

5% مبلغ كل پایه می باشد 
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده می  باشد .
4- ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول ی��ک ی��ا كلی��ه 

پیشنهادات مختار است .
5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.

6-بازگشایی پاكات : ساعت 18 عصر روز دوشنبه 
مورخه 1400/8/24

7- محل دریافت اس��ناد و كسب اطالعات بیشتر 
، اداره ام��ور قرارداده��ای ش��هرداری ب��ا تلفن 
تماس : 4-55227701 – 55229899  می باش��د  
8- باقی ش��رایط در اسناد مزایده مندرج است .

روابط عمومی شهرداری كاشمر

آگهـی  مزایده و  مناقصه ) نوبت دوم (
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پرس��رعت اختصاصی دانش��گاه فردوسی مش��هد را از طریق س��امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )شماره فراخوان سامانه ستاد:2000091579000036( برگزار 
نمای��د. كلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
ص��ورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذك��ور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/08/09می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19روزیکشنبه 1400/08/15 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 1400/08/29
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 10:10 روز شنبه تاریخ 29 /1400/08

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد 
مناقصه و ارائه پاكت های

الف: آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مركزی و 
تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس: 41934 – 021  دفترثبت نام: 88969737 و 85193768

 هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت پرسرعت اختصاصی دانشگاه فردوسی مشهد)نوبت دوم(
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 تهاتر کاال 
با نفت؛ 

 مشکل ساز 
و فسادآور است
نرسی قربان درباره 

اینکه تهاتر کاال 
با نفت را چقدر 

می توان به عنوان 
یک راهکار در نظر 

گرفت، گفت: این 
روزها از تهاتر نفت 
زیاد می شنویم. به 

نظرم این کار هم 
مشکل است و هم 
فسادپذیر. ضمن 

اینکه مشکالت 
خودش را نیز دارد. 

نیمنگاهنیمنگاه

 آقـــای دکــتــر! صـــرف نظر  ◾
از محقق شــدن یا نشدن، اغلب 
دولــت هــای مــا شعار اداره کشور 
بدون دالرهای نفتی و ضرورت قطع 
وابستگی به نفت را سر می دهند. 
نگاه علم اقتصاد به شعارهایی از 

این دست چیست؟
 تعریف علم اقتصاد این است که باید از تمام منابع 
انسانی و طبیعی در جهت ایجاد بهترین شرایط 
بـــرای زنــدگــی مـــردم استفاده شـــود، در نتیجه اگر 
دولتی بگوید نمی خواهم از نفت استفاده کنم، 
حرفی غیراقتصادی زده است. اینکه از منابع بزرگ 
خــدادادی استفاده نکنیم مثل این است که کسی 
بگوید از دستم برای غذا خوردن استفاده نمی کنم و با 
پا غذا می خورم... ممکن است بشود این کار را  انجام 
داد و کشور را مثالً با درآمد مالیاتی و... اداره کرد، اما 
این تصمیم اقتصادی درستی نیست و باید از تمام 
منابع در اختیار برای اداره کشور استفاده کرد. به 
عقیده من هر دولتی بگوید نمی خواهم از درآمد نفت 
استفاده کنم، مشکل فهم اقتصادی دارد. اما در این 
میان نحوه استفاده، مسئله بعدی است و در درجه 

بعد قرار می گیرد.

 بحث اصلی ما »وابستگی« ناسالم و اتکای زیاد  ◾
بودجه به نفت و درآمــدهــای نفتی اســت، نه صرف 

استفاده از درآمد نفت.
 وابستگی در اثــر مسائل و رفتارهای دیگر ایجاد 
می شود. ما یک درآمد نفتی داریم که از ابتدا می شود 
برایش تصمیم گرفت و همه این پول را برای پروژه های 
عمرانی و سرمایه گذاری برای نسل های بعدی کنار 
گذاشت. این یک رفتار درست اقتصادی است که 
برای مثال دولت نروژ هم همین کار را انجام داده است. 
وقتی ما بودجه ای را می بندیم که در آن میلیاردها 

تومان هزینه گنجانده ایم و نمی توانیم این هزینه ها 
را تأمین کنیم و سراغ درآمدهای نفتی می رویم، اینجا 
مشکل هزینه ها هستند نه منابع.  معموالً همه 
دولت ها می گویند می خواهیم وابستگی به نفت را کم 
کنیم که هدف قابل قبولی است، اما کاهش وابستگی 
به معنای عدم فروش نفت نیست، بلکه به معنای 
این است که پول نفت صرف اموری غیر از هزینه های 
سنگین دولت ها در بخش جاری شود.  مثالً پول نفت 

را به سرمایه گذاری در پروژه ها و طرح هایی اختصاص 
دهیم تا نسل های آینده که دیگر نفتی ندارند، سطح 

زندگی بهتری داشته باشند.

 در شرایط عدم رفع تحریم ها  و  مشکل دسترسی  ◾
بــه درآمــدهــای نفتی ،  چــه راهــکــاری را  در خصوص 
مدیریت یارانه های انرژی به دولت پیشنهاد می دهید؟

 در 10 تا 15 سال گذشته پروژه ها و طرح های مختلفی 

در وزارتخانه های ذی ربط برای حذف یارانه های پنهان 
انرژی مطرح شده است. به نظر بنده یکی از بهترین 
و مهم ترین این طرح ها توزیع کارت انــرژی به جای 
کارت بنزین بین مردم است تا بدین وسیله بتوان 
عدالت را اجــرا کــرد. وقتی بر اســاس کــارت بنزین، 
یارانه توزیع شود هر کس خودرو بیشتری دارد یارانه 
بیشتری هم می گیرد و فردی که اصالً خودرو ندارد از 
این یارانه بی بهره است. حتی گفته شده بود می توان 
روی همین کارت هایی که امروز در اختیار مردم است 
همان فناوری مورد نیاز برای کارت انرژی را پیاده کرد. 
اگر کارت انرژی توزیع شود افراد با شارژ ریالی موجود 
در این کارت می توانند بنزین بزنند یا قبض آب، برق 
و گاز را بپردازند و حتی در صورت تمایل این شارژ را 
در اختیار دیگران قرار دهند و ما به ازای ریالی آن را 
دریافت کنند. در نتیجه همه اقشار در یک وضعیت 
برابر قرار می گیرند. البته این بحث مطرح شده بود 
که کارت انرژی را بهتر است به سه دهک باال ندهند 
و عمدتاً به اقشار آسیب پذیر بدهند. به نظر من 
کــارت انــرژی همچنان یکی از بهترین راهکارهایی 
است که اقشار ضعیف و کم برخوردار را تا حدودی 
از زیان همیشگی در حوزه یارانه های سوخت دور 
نگه می دارد تا اینکه کم کم قیمت ها را به نقطه نرمال 
رساند. البته قیمت نرمال و بین المللی در هر کشوری 
فرق دارد. مثالً قیمت بنزین در ترکیه بسیار بیشتر از 
دوبی است با وجود اینکه هر دو سعی می کنند نرخ 
بین المللی داشته باشند. قیمت نرمال، قیمتی است 
که حداقل هزینه های تولید، پاالیش و حمل و نقل 
بنزین را پوشش دهد که دولت می تواند مثالً 10 تا 20 
درصد هم روی این عدد، مالیات وضع کند؛ کاری که 
در انگلیس و آمریکا هم انجام می شود. البته فراموش 
نکنیم در انگلیس و آمریکا شرکت های بین المللی 
خصوصی هستند که بنزین را پاالیش می کنند و 
دولت فقط مالیات را می گیرد. در خصوص قیمت 

برق هم باید هزینه های تولید با در نظر گرفتن قیمت 
گاز، حمل و نقل و... را لحاظ کرد و در سال های بعد 

درصدی مالیات هم وضع کرد.

 چشم انداز صنعت نفت و گاز ایــران در افق ۱۴۰۴  ◾
به صراحت ما را به سمت عدم خام فروشی نفت سوق 
می دهد، اما دولت ها تاکنون نتوانسته اند این هدف را 

محقق کنند. چرا؟
 نگاه درست اقتصادی حکم می کند خام فروشی و 
فــراورده فروشی را به درستی و به طور واقعی بررسی 
کنیم. بــرای ایجاد پاالیشگاه و تبدیل یک میلیون 
بشکه نفت خام به فراورده، به سرمایه گذاری حدود 
25 میلیارد دالری و شاید بیشتر نیاز داریــم. اگر این 
سرمایه را حساب و قیمت فراورده ها در بازار را هم لحاظ 
کنیم آن وقت می توانیم  بفهمیم خام فروشی به صرفه 
است یا نه. یعنی خام فروشی یا عدم خام فروشی را 
باید بر مبنای پارامترهای اقتصادی سنجید. با فراورده 
فروشی، شغل بیشتری ایجاد و پاالیشگاه جدید ایجاد 
می شود، صنایع داخلی به تولیدات مختلف تشویق 
می شوند و به طور کلی تجربه کشورهای مختلف نشان 
ً نروژ که کشوری صنعتی و پیشرفته است  می دهد مثال
و صنعت نفتی درجه یک  دارد هم خام فروشی می کند 
هم فراورده فروشی... چون با توجه به شرایط، مناسب 
دیده پاالیشگاه نسازد، اما ممکن است در کشور ما 
بهتر باشد پاالیشگاه بسازیم. این ها را باید به دقت 
بررسی کرد و نمی شود خام فروشی را بدون بررسی، 
ممنوع و فراورده فروشی را تحسین کرد. به عقیده من 
اگر یک میلیون بشکه نفت خام را صادر و یک میلیون 
بشکه دیگر را به فراورده تبدیل کنیم با وجود تحریم، 
فراورده ها هم از گزند تحریم در امان نیستند. به عقیده 
من اولویت امــروز ما در حــوزه نفت و گاز باید جذب 
سرمایه گذار خارجی باشد تا با خود، مدیریت کارآمد 

جهانی و فناوری را هم بیاورد.

 دکتر نرسی قربان متخصص و تحلیلگر ارشد حوزه انرژی 
در گفت وگو با قدس مطرح کرد

»کارت انرژی« بهترین راهکار 
حذف یارانه  پنهان
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گفت وگوی 5
ویژه

بدون بررسی نمی شود »خام فروشی« را ممنوع و »فراورده فروشی«  را تحسین کرد
شما معتقد هستید برای دور شدن اقتصاد ایــران از  ◾

تبعات قیمتی نفت باید روی دیگر سوخت ها و به طور ویژه 
گاز سرمایه گذاری کرد. در چهار سال گذشته چقدر این امر 

محقق شده است؟  
 در چهار سال گذشته سرمایه گذاری در بخش گاز در 

پارس جنوبی و مخازن دیگر تا حدودی انجام شد. 

ما به اندازه آمریکا و روسیه توان تولید گاز داریم و این 
طور نیست که دولتی نخواهد کار را جلو ببرد اما مشکل 
اصلی ما در این زمینه نداشتن سرمایه و فناوری است 
که هر دو این ها به دلیل تحریم ها با گیر و گره مواجه شده 
است. هرگز در ایران نباید دولت ها برای صنعت نفت و 
گاز پولی اختصاص دهند، بلکه باید این منابع را از طریق 

سرمایه گذاران خارجی و داخلی جذب و تأمین کنیم. 
دولت باید منابع را در بخش های بهداشت و آموزش 
صــرف کند و از طریق شرکت های بــزرگ بین المللی و 
داخلی منابع مورد نیاز صنعت نفت و گاز را تأمین کنند 
و دولت هم به طور منطقی و معقول در قبال این کار، 
منافع این شرکت ها را تأمین کند. اگر در نفت و گاز ایران 

سرمایه گذاری صورت گیرد، شرکت های خارجی که امروز 
توان بیشتری نسبت به شرکت های داخلی دارند، قادر 
هستند میلیاردها دالر پول را صرف توسعه حوزه های 

نفت و گاز ایران با فناوری بهینه کنند.
 در این صورت دولت هم برای اداره امور کشور با کمبود 

منابع مواجه نمی شود.

نرسی قربان
 تحلیلگر حوزه انرژی

  فرزانه غالمی       نحوه تعامل دولت ها با 
حوزه انرژی و دالرهای حاصل از فروش نفت خام و 

فراورده های آن در اقتصاد ایران همواره بحث برانگیز 
است، به طوری که هر دولتی حداقل در کالم 

مدیرانش، ضرورت استفاده اصولی از این درآمدها 

به نفع نسل های آینده را تأیید می کند. اقتصاد نفتی 
کشور در پنج دهه گذشته بارها و بارها از ناحیه 

انرژی و نوسان های قیمتی بازار جهانی، تحریم ها 
و گشایش های اقتصادی متأثر شده و کارشناسان 
معتقدند هر چه فاصله ایران با تک محصولی بودن 

بیشتر شود، تأثیرپذیری منفی از تالطم های 
بین المللی هم کمتر می شود، ضمن اینکه هدایت 
دالرهای نفتی به سمت زیربناها و زیرساخت ها 
می تواند پایه های اقتصاد کشور را جان ببخشد، 

به نحوی که دیگر شاید زور فشارهای تحریمی به 

اقتصاد ایران نرسد. در مورد شعارهای نفت گریزانه 
دولت ها و سیاست های بهینه ای که دولت می تواند در 

حوزه انرژی ظرف چهار سال آینده در پیش بگیرد با 
دکتر نرسی قربان متخصص و تحلیلگر ارشد حوزه 

انرژی به گفت وگو نشستیم.

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق ش�رکت تولی�د نیروی برق منطقه ش�رق در نظر دارد مناقص�ه خرید فوق را بر 

اس�اس اطالعات ذیل و از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد 2000004211000025 برگزار نماید.

1-نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
2-ش�رایط اولی�ه: کلیه تامی�ن کنندگان ک�ه دارای گواهی تایی�د صالحیت از 
ش�رکتهای زیر مجموعه  مادر تخصص�ی تولید نیروی برق حرارتی یا ش�رکت 

توانیر یا شرکت های سازنده معتبر برای موضوع مناقصه باشند.
3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1400/08/12 لغایت 1400/08/16

4-نحوه دریافت اس�ناد و ثبت نام در س�امانه: واجدین ش�رایط می توانند  به 
س�امانه س�تاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجع�ه نموده و یک 

نسخه از اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

5-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:4.000.000.000  ریال )چهار میلیارد ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 
ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26

7-زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 13:15 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26
8-تس�لیم پیش�نهادها: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار: یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب 
دانش�گاه پیام نور )چهل و یکم(، ش�رکت تولید نیروی برق منطقه شرق، دفتر 

بازرگانی 035-38254812-13
10-توضیحات: س�ایر مشخصات در اس�ناد مناقصه درج شده است.در ضمن به 
پیش�نهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد س�پرده و پیشنهاد هایی که بعد از 

موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی ف
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آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک ست کامل پره متحرک کمپرسور مولد آلستوم 
)G13 (GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به همراه یراق آالت به شماره14200/14 )نوبت اول(

موضوع: تجدید آگهی مناقصه عمومی – یک مرحله ای ) نوبت دوم(
کد فراخوان : 2000092339000004 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( شماره مجوز 1400/4955

مناقص�ه گذار: ش�ركت ملی پخ�ش فرآورده ه�ای نفتی 
منطقه سبزوار 

موضوع مناقصه:   مرمت دور آنوالر پلیت و ریم مخازن ، ترمیم و لکه گیری آسفالت 
محوطه ، ترمیم بتن ریزی زیر سکوها و تعویض جداول انبار نفت منطقه سبزوار

ش�ركت ملی پخ�ش فرآورده ه�ای نفت�ی منطقه س�بزوار در نظ�ر دارد كلیه 
مراحل مناقصه پیمان فوق  االش�اره را ازطریق س�امانه ت�داركات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   
http://setadiran.ir     :آدرس

الزم به ذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، بایستی مراحل 
ثبت نام در س�ایت مذكور و نیز گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شركت در 

مناقصه معمول نمایند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934- 021  

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
ش�ركت های ذیص�الح كه تمایل ب�ه همکاری دارن�د می توانند جهت كس�ب 
اطالعات بیش�تر و دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
)س�تاد( مراجع�ه نمایند. ش�ایان یادآوری اس�ت ب�ا عنایت به اینک�ه از روش 
فشرده در برگزاری مناقصه فوق االشاره استفاده می گردد، بدوًا ارزیابی كیفی 
مناقصه گ�ران انج�ام و متعاقبًا پاكات قیمت ش�ركت هائی كه حائ�ز امتیاز الزم 
گردند مفتوح خواهد گردید و پاكات سایر شركت ها ناگشوده مسترد می گردد. 
ضمنًا مناقصه گران می توانند تا قبل از بازگشائی پاكات یك نوبت پاكات قیمت 
خود را مس�ترد نموده و پاكات حاوی نرخ اصالح ش�ده خود را ارائه نمایند. 
تصری�ح می گردد با عنایت به تجدید مناقصه  پ�اكات واصله با حداقل 2 فقره 

پیشنهاد قابل بازگشائی  نیز  مفتوح و برنده مناقصه اعالم خواهد گردید.

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار 
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شرحعنوانردیف
مرمت دور آنوالر پلیت و ریم مخازن ، ترمیم و لکه گیری آسفالت موضوع مناقصه1    

محوطه ، ترمیم بتن ریزی زیر سکوها و تعویض جداول منطقه سبزوار

هفت برآورد  مناقصه2 و  شصت  و  هفتصد  و  میلیارد  )هشت   8/767/525/981
میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و نهصد و هشتاد و یك ریال(  

438/400/000 ) چهارصد و سی و هشت میلیون و چهارصد هزار( ریال مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار3
كلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی جهت نوع تضمین4

شركت در فرآیند ارجاع كار. ضمناً شماره حساب بانكی مناقصه گزار 
جهت  واریز وجه نقد به شرح ذیل می باشد: حساب شماره 

92000707/46 به شماره شناسه  42100000040نزد بانك ملت 
تاریخ انتشار آگهی  و اسناد در سامانه 5

تداركات الكترونیك دولت
1400/08/12 ساعت 9 صبح

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه 6
تداركات الكترونیك دولت

1400/08/15   ساعت  16

مهلت بارگزاری اسناد توسط مناقصه گران 7
در سامانه تداركات الكترونیك دولت شامل 
اسناد ارزیابی كیفی، پاكت الف )تضمین( 

و پاكت ج )نرخ پیشنهادی و آنالیز نرخ 
پیشنهادی(

1400/08/30 ساعت 10

1400/08/22 ساعت 13:00 در محل سالن كنفرانس منطقه تاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهی(8
1400/08/30  ساعت 12:00تاریخ   بازگشائی پاكات ارزیابی كیفی9
1400/09/01 ساعت 13:00 سبزوار؛ بلوار دكتر علی شریعتی، شركت تاریخ و محل بازگشائی پاكات الف و ج 10

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار، كمیسیون مناقصات 
مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در  مناقصه كه به شرایط متقاضیان11

انضمام فرم های ارزیابی كیفی در پایگاه های اینترنتی مندرج در 
آگهی بارگزاری می گردد.

1400/08/10 نوبت اول تاریخ چاپ آگهی )روزنامه قدس (12
1400/08/11 نوبت دوم

WWW.IETS.MPORG.IR . .ضمنًا آگهی و  برنامه زمانبندی مناقصه در پایگاه های اینترنتی ذیل نیز درج خواهد گردید

شناسه آگهی : 1214208

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SKD-0002223  )نوبت دوم(
موضوع: خرید 372 دستگاه کولر گازی اسپلیت تایپ اینورتری دوسیستم به همراه لوازم یدکی مربوطه

موضوع: فراخ�وان ارزیابی كیفی مناقصه عمومی 
دو مرحل�ه ای ش�ماره  SKD-0002223  خری�د 
372 دستگاه كولر گازی اس�پلیت تایپ اینورتری دوسیستم به همراه 

لوازم یدكی مربوطه ساخت داخل كشور.
2- محل و مدت انجام كار : استان خراسان رضوی، سرخس ،منطقه 

عملیاتی خانگیران به مدت 1 ماه.
3- نام و نش�انی مناقصه گذار: ش�ركت بهره  برداری نفت وگازشرق- 
مش�هد ، بلوارخیام ، بلوارارش�اد ، خیابان مهن�دس، نبش مهندس 6 ، 

پالك 18.
4- شرایط مناقصه گر : 

4-1- داراب�ودن ش�خصیت حقوقی/حقیقی، كد اقتصادی و شناس�ه 
ملی/كدملی .

4-2- داش�تن توانائی مالی، تجربه، تخصص و سوابق كافی در زمینه 
موضوع قرارداد.

4-3- توانای�ی تهی�ه ضمان�ت نام�ه ش�ركت در فرآین�د ارج�اع كار 
)مناقصه( به مبلغ  2/576/880/000  ریال و در صورت برنده ش�دن 
ارائ�ه تضمین معتب�ر بانکی انجام تعه�دات به می�زان 10 درصد مبلغ 

پیشنهادی.

4-4- درضم�ن 25 درص�د بار مالی معامل�ه به برن�ده مناقصه بعنوان            
پی�ش پرداخ�ت در قب�ال اخ�ذ ضمانتنامه معتب�ر بانکی م�ورد قبول 

مناقصه گذار پرداخت خواهد گردید. 
5- كلیه مراحل از طریق درگاه س�امانه ت�داركات الکترونیکی دولت 
)س�تاد( ب�ه آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد ش�د. الزم 
اس�ت متقاضی�ان در صورت عدم عضوی�ت قبلی در س�امانه مذكور، 
مراح�ل ثبت ن�ام و دریاف�ت گواهی امض�ای الکترونیک�ی را جهت 
ش�ركت در فرآین�د از طریق س�ایت س�امانه محقق س�ازند. ش�ماره 
فراخوان ارزیابی كیفی در سامانه ستاد ایران 2000092258000118 

می باشد.  
6-گش�ایش پاكت ه�ای مناقصه پس از انجام مراح�ل ارزیابی كیفی، 
از طری�ق درگاه س�امانه ت�داركات الکترونیک�ی دول�ت )س�تاد( ب�ا                             

اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
7- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  
333 و 37047337 -051 تم�اس حاص�ل نمایند. ضمنًا آگهی فوق در 
       WWW.EOGPC.IR وWWW.ICOFC.IR   و WWW.SHANA.IR س�ایت

درج میباشد.                                      شناسه آگهی: 1212789
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز شرق

14
07
17
9

 شركت نفت مناطق مركزی ایران
  شركت بهره برداری نفت و گاز شرق



 اعالم زمان 
دقیق بازگشایی 
مدارس
به گزارش ایسنا، 
کمال حیدری، معاون 
بهداشت وزارت 
بهداشت گفت: قرار 
بود مدارس ماه 
گذشته بازگشایی 
شوند؛ اما به دلیل 
تکمیل کردن پوشش 
واکسیناسیون به 
تأخیر افتاد.

بر اساس نظر ستاد 
ملی مقابله با کرونا، 
مدارس متوسطه 
دوم از ۱۵ آبان و 
متوسطه اول و 
ابتدایی از اول آذر 
بازگشایی می شوند. 
البته درباره مدارس 
ابتدایی باید بنا بر 
نظر و اعالم آمادگی 
آموزش و پرورش 
باشد. 

ددستچينستچين

واکنش

واکنش به خبر 
آزار و اذیت 
مادران در اتاق 
زایمان!

ناهید خداکرمی، رئیس 
انجمن مامایی کشور 
در واکنش به خبر آزار و 
اذیت کالمی مادران در 
اتاق زایمان توسط ماما 
و پزشک، گفت: حدود 
یک میلیون و 200 تولد 
در سال داریم به هرحال 
مثل هر جای دیگری 
که بی اخالقی هایی 
پیش می آید در اتاق 
زایمان نیز ممکن است 
بی اخالقی هایی را شاهد 
باشیم، اما جوسازی که 
صورت گرفته و شدتی 
که در این خصوص 
مطرح می شود، درست 
و واقعی نیست.
بیشتر افرادی که درباره 
تجربیاتشان درباره 
بی اخالقی های صورت 
گرفته در اتاق زایمان 
می گویند مربوط به 
سال های گذشته است 
و در سال های اخیر این 
موضوع بسیار نادر 
شده است. 

محمود رضا اسفندیار

کارشناس آموزشی

محمود رضا اسفندیار، کارشناس آموزشی با 
بیان اینکه پس از چهار دهه هنوز نتوانسته ایم 

واژه ناخوشایند منطقه محروم را در حوزه 
آموزش برچینیم و با تخصیص سهمیه 

منطقه ای ۲ و ۳ سعی در پوشش کم کاری ها 

کردیم، می گوید: باید از طراحان گفتمان مدارس 
فنالندی پرسید چه هدفی از معرفی این الگوی 
غریبه با سیاست های موجود آموزشی مان در 

سر دارند؟
آیا می خواهند ریل گذاری جدیدی در راستای 

تحقق اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی انجام دهند و یا 
آنکه قرار است در راستای تحقق عدالت آموزشی 

از نظام آموزشی فنالندی الگوبرداری شود و 
مدارس پولی در دل مدارس دولتی به مدارس 

کاماًل دولتی بی طبقه سوق یابد.

WWW.QUDSONLINE.IR

 وزیر از جامعه فرهنگیان باشد ◾
محمد بنائیان سفید، مــشــاور پیشین 
وزیر آموزش و پرورش به مهر گفت: باید 
وزیر آموزش و پرورش از جامعه فرهنگیان 
بــاشــد. یــک میلیون و 200 هــزار فرهنگی فرهیخته 
ــادی دکــتــرا و کارشناسی ارشـــد در نظام  و شــمــار زیـ
ــم. آیــا یــک نفر نیست عــهــده دار این   آمــوزشــی داریـ

وزارتخانه شود؟ 

شورای  عالی اقتصاد آموزش  و پرورش تشکیل شود ◾
مــحــمــود فــرشــیــدی، دبــیــر کــانــون تربیت 
اسالمی در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به 
چــالــش معیشت معلمان و مشکالت 
اقتصادی آن ها که از توان وزیران سابق این وزارتخانه 
خارج بوده، پیشنهاد کرد تشکیل شورای  عالی اقتصاد 
آموزش  و پرورش با حضور مسئوالن اقتصادی دولت در 

دستور کار قرار گیرد. 

محیط زیست را از حالت ویترینی خارج کنیم ◾
به گزارش برنا علی سالجقه، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: تکلیف ها 
بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست 
بسیار سنگین است؛ بر همین اساس طرح های ما برای 
محیط زیست کشور طرح های کالن خواهد بود. باید 
از همه ظرفیت ها استفاده کرد تا محیط زیست را از 

حالت ویترینی خارج کنیم.

۳۲ درصد دانش آموزان در معرض خطرند ◾
به گــزارش فــارس، حسین تاریخی، دبیرکل 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
گفت: یکی از مشکالت در کشور آسیب های 
اجتماعی است که آموزش و پرورش دارای شرایط مناسبی 
در این زمینه نیست. ۳2 درصد دانش آموزان در معرض 
خطر، ۵ درصد در محدوده پرخطر و یک درصد در محدوده 

فوریت های اجتماعی و نیازمند اقداماتی هستند.
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اعظم طیرانی   بهره مندی 
از تجربه نظام های آموزشی 
ــقــای سطح  دنــیــا بــا هــدف ارت
داشــتــه هــای داخــلــی، شعار 
تــکــراری بسیاری از مــدیــران 
نظام تعلیم و تربیت ما بوده 
است. گاه این هدف در نگاه تقلیدی از کره جنوبی 
و ژاپــن و گــاه در ضــرورت پــیــاده ســازی الگوهای 
سنگاپور و هنگ کنگ تجلی یافته است.واقعیت 
آن است اگر این رویکرد، عالمانه، آگاهانه و با 
مطالعه و زمینه سازی و بومی سازی انجام پذیرد 
می توان امیدوار بود نظام تعلیم و تربیت موفق به 

تولید مستقل دانش و تجربه شود. 
محمود رضــا اسفندیار، کارشناس آمــوزشــی و 
عضو شــورای راهــبــردی تعلیم و تربیت مجمع 
ــران در گفت وگو با ما  متخصصان و نخبگان ای
به بهانه پیشنهاد ضرورت اجرای طرح مدارس 
فنالندی این موضوع را مورد نقد قرار داده است.

آیا طرح هایی که تاکنون برای پیاده کردن نظام  ◾
آمــوزش مــدرســه ای و الــگــوبــرداری از تجربه سایر 
ــه شده  کشورها از ســوی دولــت هــای مختلف ارائ

توانسته مؤثر و کارآمد باشد؟ 
بیش از سه دهه است تالش هایی مدون و منسجم 
صـــورت گرفته تــا در قالب مطالعاتی تطبیقی 
بتوان از الگوهای موفق نظام آمــوزش مدرسه ای 
در ساختار داخلی بهره برداری کنیم که نتیجه 
آن جز کپی برداری های ناشیانه فاقد بسترها و 
پیش نیازهای الزم و در نتیجه افزودن بر چالش های 
قبلی نبود؛ به نحوی که هر وزیر تالش کرد با طرحی 
نو مبتنی بر کپی برداری از کشورهای توسعه یافته 
منجی آموزش مدرسه ای باشد اما به دلیل نبود 
زیرساخت سخت افزاری الزم و نگرش همسو با 
تحقق آن مدل ها در نهایت به واسطه ناکارآمدی 

در اجرا یا تن به استیضاح دادند یا استعفا. 

به تازگی برخی از کارشناسان آموزشی صحبت  ◾
از ضرورت اجرای طرح مدارس فنالندی می کنند. 
به نظر شما این الگو می تواند به ترمیم ساختار 

آموزشی مدارس ما کمک کند؟
همان طور که اشــاره کردید با توجه به سیاست 
اداره ارزان آموزش مدرسه ای که بیش از سه دهه 
با فراز و نشیب در جریان بود و در هشت ساله 
اخیر شیب صعودی به خود گرفت حاال موضوع 
مدارس فنالندی به عنوان الگوواره جدید از سوی 

برخی چهره ها مطرح می شود که اتفاقاً خود آن ها 
خالف آن را در حوزه عمل طی سال های اخیر در 
پیش گرفتند و همین موضوع محل سؤال است. 
البته ثمرات مثبت تحقق این الگوی موفق جهانی 
در صورت تغییر برخی نگرش ها بر هیچ اهل نظری 
پوشیده نیست اما ترویج گفتمان آن بدون تغییر 
در سیاست اداره ارزان آموزش مدرسه ای و نگاه 
مصرفی به این حوزه در نزد برخی سیاست گذاران 
مؤثر در شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای 
ــقــالب فرهنگی و مجمع تشخیص،  عــالــی ان

مصداق سالبه به انتفاء موضوع است.
به نظر من تاکنون آنچه به ویژه در سه دهه اخیر 
در حوزه آموزش مدرسه ای شاهد بودیم و صرفاً 
در دولــت دهــم تــا حــدی ترمز آن کشیده شد 
دقیقاً خالف جهت مدل حاکم بر نظام آموزش 

مدرسه ای فنالند بوده و هست. 

چرا این الگو نمی تواند در کشور ما چاره ساز  ◾
مشکالت نظام آموزشی باشد؟

شاخصه ویـــژه نظام آمــوزشــی فنالند توسعه 
عــدالــت آمــوزشــی هــم در مفهوم اولــیــه و هم 

ثانویه آن با تمرکز بر مــدارس دولتی و دوری از 
خصوصی سازی و طبقاتی کردن آموزش و تربیت 
معلم متخصص از بهترین استعدادهاست، اما 
آنچه ما انجام داده ایم استحاله سیاست تربیت 
دبیر در دانشگاه های معتبر و مادر تخصصی از 
درون با مضمحل ساختن فلسفه وجودی آن ها، 
مثل دانشگاه تربیت معلم تهران با سابقه بیش 

از یک قرن تربیت معلم بوده است.
عالوه بر این، اقدامات دیگری را نیز انجام داده ایم 
مــثــل تجمیع مــراکــز تــربــیــت معلم در شکلی 
کوچک تر به نام دانشگاه فرهنگیان و نبود توسعه 
کمی و کیفی آن برخالف برنامه ششم و نص سند 
تحول بنیادین یا تخصیص ظرفیت دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی به ویژه در رشته های فنی 
و مهندسی به رشته های غیر هنرآموز در سال های 
گذشته و بازگشت دوباره ظرفیت ها در سه سال 

اخیر برای تأمین دبیر فنی هنرستان ها.
عـــالوه بــر ایــن هــا موضوعاتی مثل جایگزینی 
ــاده 2۸  ــ ــأمــیــن مــعــلــم از مــحــل مـ ســیــاســت ت
دانشگاه فرهنگیان، خرید خدمات، نهضت 
ســـوادآمـــوزی، مربیان پیش دبستانی، سرباز 

معلم، حق التدریس آزاد، حق التدریس شاغالن 
و بازنشستگان و دو سال اخیر طرح خالف نظام 
طبقه بندی مشاغل معلمان با ۳0 ساعت کار در 
هفته به عنوان معلم تمام وقت به جای سیاست 
مؤثر و مفید سابق تربیت معلم و تضعیف آن 

به ویژه در دو دهه اخیر را دنبال کرده ایم.
متأسفانه آمــوزش و پــرورش در ایــن سال ها به 
جای کیفیت بخشی، بهینه سازی، توانمندسازی 
و بــرقــراری نظام سنجش صالحیت حرفه ای 
برای افزایش و ارتقای کیفی و انگیزشی جامعه 
معلمان به سمت سیاست مخرب اداره ارزان 
ــه همین  ــرورش گـــام بــرداشــت و ب ــ ــوزش و پ ــ آم
حــد بسنده نکرد و عــالوه بــر آسیب بــه شیوه 
جـــذب، نــگــهــداشــت و تــوانــمــنــدســازی نــیــروی 
معلم متخصص مدارس را نیز از آفت های این 

سیاست بی نصیب نگذاشت.
ــد تــقــریــبــاً دو بــرابــری  هــمــچــنــیــن شــاهــد رشــ
مـــدارس خصوصی در هشت ســال اخــیــر در 
استمرار سیاست پیشین اما با شیبی بیشتر، 
تنوع بخشی به مدارس دولتی اعم از عشایری، 
نمونه مــردمــی، هیئت امــنــایــی، شــبــانــه روزی، 
بزرگسال عــادی و ایثارگران، راه دور، وابسته، 
اقلیت و ایتام تا نمونه دولتی، سمپاد و عادی 
ــتـــی  بـــودیـــم کـــه خـــروجـــی فــاجــعــه بــار ایــن  دولـ
طبقاتی ساختن آمــوزش را در نتایج دو سال 
ــه وضــوح   اخــیــر آزمــــون ورودی دانــشــگــاه هــا ب
می توان دید.حال اگر قرار است این الگو را پیاده 
کنیم باید ببینیم چه تمهیداتی برای عملیاتی 
ساختن آن در نظر گرفته شده و با کدام برنامه 
عملی قابل ارزیابی و پایش به طوری که دوبــاره 
ــرژی  شــاهــد هــدررفــت منابع، اتـــالف وقــت و ان
جامعه معلمان و افزودن چالشی بر چالش های 

موجود نباشیم.

پیشنهاد شما چیست؟ آیا باید الگوی مدارس  ◾
فنالندی را کنار گذاشت؟

می توان با ترویج گفتمان مــدارس فنالندی که 
فی نفسه می تواند منشأ اثــرات مفیدی باشد 
پیش از برداشتن گام اجرایی آن، پیش نیازهای 
مهم به ویژه تغییر رویکرد اداره ارزان آمــوزش 
ــرورش در راستای توسعه عدالت آموزشی  و پ
و تحقق احیای کمی و کیفی مــدارس دولتی را 
عملیاتی کنیم چرا که تاکنون کپی برداری های 
فاقد پیش نیازهای الزم از الگوهای موفق جهانی 

برون داد قابل دفاعی نداشته است.

نقدی بر اجرای طرح مدارس فنالندی 

 اصالح ساختار آموزشی 
با کپی های ناکارآمد!

زندگی سالم
مقایسه  ممنوع!

اکرم شاهد، مشاور خانواده  
شاید شما هم شبیه بسیاری از 
همسرانی باشید که حواسشان 
نیست در بحث ها و حتی در گوشزدهایشان از 
مقایسه کردن استفاده می کنند و ممکن است 
این الگویی باشد که زیاد آن را دیده باشید و 
پدر و مادرتان در مورد یکدیگر یا حتی یکی از 
والدینتان در مورد خودتان به کار گرفته باشند. 
اگــر به مقایسه کــردن عــادت داشته باشید، 
کافی است کمی آخرین افکار مقایسه ای تان را 
بازنگری کنید و ببینید چقدر این الگو در شما 

وجود داشته است. 
ــرود هر  ــادمــان بـ مقایسه مــوجــب مــی شــود ی
شخصی، منحصر به فرد است و ویژگی های 
مثبت و منفی خودش را دارد. وقتی مقایسه 
به زبــان می آید معموالً دو هــدف وجــود دارد: 
نخستین و رایج ترین هدف استفاده از مقایسه 
در مکالمات همسران، تشویق و ترغیب همسر 
ــت. هـــدف دوم ایـــن اســـت او را  بــه تغییر اسـ
عصبانی و ناراحت و به نوعی سرزنش و تحقیر 
نمایند. وقتی همسرتان را با دیگری مقایسه 
می کنید ممکن است ناخواسته موجب شوید 
دو گونه افکار در او ایجاد شود؛ نخست اینکه 
به انــدازه کافی برای شما خوب و قابل قبول و 
دوســت داشتنی نیست و دوم دیگر توجه و 
عالقه شما را ندارد و دیگری توجه شما را جلب 
کــرده اســت. هر دو این افکار ناراحت کننده و 
آزاردهنده هستند و هیچ کس در این میان به 

تغییر و رشد و الگو گرفتن فکر نمی کند.
در اینجا 6 راهکار برای مقایسه گر نبودن به شما 

پیشنهاد می شود.

مچ خودتان را پیش از بیان کردن بگیرید ◾
حتی اگر در فکرتان مقایسه خاصی جرقه زد، 
آن را در همان ذهنتان برطرف کنید. می توانید 
به ویژگی های خوب همسرتان فکر کنید. سعی 
کنید به جای تمرکز روی یک رویــداد با ویژگی 
خــاص، تصویر کامل تری از همسرتان داشته 
باشید و به ذهنتان اجازه ندهید در بازی مقایسه 

بیفتد.

اگر خواسته ای دارید از قول خودتان بیان کنید ◾
ــعــاً خــواســتــار تغییری در همسرتان  اگــر واق
هستید، ابتدا با خودتان فکر کنید این تغییر 
چیست. از رفتارهای بقیه مثال نزنید؛ اگر به 
مثال زدن نیاز داشتید، از فیلم یا سریالی که 
به تازگی با هم دیده اید استفاده کنید نه یک 

فرد واقعی.

به مردها احساس قوی و حامی بودن بدهید ◾
مردها الزم دارند احساس کنند رویشان حساب 
می کنید. وقتی او را با دیگری مقایسه کنید، او 
حس می کند به انــدازه کافی قوی و حامی و به 
دردبه خور نیست. از کارهایی که می کند تعریف 
کنید. با قدردانی از او، احساس حامی بودن به 

وی بدهید.

به زن ها احساس خاص بودن بدهید ◾
همسر شما، زنی است که برای زندگیتان انتخاب 
کرده اید. اگر قرار است واقعاً بدرخشد و با انرژی 
برایتان زندگی شیرینی بسازد، به او احساس 
خاص و خواستنی بــودن بدهید و به جزئیات 
ظاهری اش توجه کنید. مقایسه او با هر کسی، 
ــرد چــون حس  درخــشــش وی را کــم خــواهــد ک
می کند به انــدازه کافی در نزد شما درخشان و 

خاص نیست.

راهکارهای بهتر را بــرای لحظه حساس یاد  ◾
بگیرید

ممکن است در عصبانیت و دلخوری جمالت 
حــاوی مقایسه بــه کــار ببرید و بعد پشیمان 
شــویــد؛ بهتر اســت از پیش بــرایــش فکر کــرده 
باشید. مثالً شما که می دانید در بحث بر سر چه 
موضوعی از مقایسه استفاده می کنید، سعی 
کنید در زمان آن بحث مدت بیشتری سکوت 
کنید یا خواسته تان را از زبــان خودتان و بدون 

مقایسه بیان نمایید.

در مورد تفاوت هایی که در کنترل فرد نیست  ◾
چیزی به زبان نیاورید

اینکه همسرتان قــدش کــوتــاه اســـت، دست 
خــودش نیست یــا اینکه پــدرش معتاد شده 
خارج از کنترل او است، پس با بیان این موارد به 

همسرتان ضربه نزنید.

خانه و خانوادهخانه و خانوادهنظامی و انتظامینظامی و انتظامی بهداشت و درمانبهداشت و درمان

یک مسئول ستاد کل نیروهای مسلح:

طرح جریمه مشموالن غایب 
عادالنه نیست

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
به فارس گفت: طرح جریمه مشموالن غایب در دستور کار 
مجلس است و بسیاری از نمایندگان و از طرفی خود ستادکل 
با این مسئله مخالف است چرا که این موضوع،  مشکلی را 
حل نمی کند بلکه فقط تعداد مشموالن غایب را زیاد می کند.
امیردریادار دوم غالمرضا رحیمی پور افــزود: اجرای این طرح 
عادالنه نیست و طرفدار چندانی ندارد. مگر می شود کسی که 
پول دارد سربازی نرود؛ این طرح مصداق این موضوع است و 

به همین دالیل بسیاری از نمایندگان با آن مخالفت کرده اند.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک خبر داد

 افزایش ۱۵ تا ۳۲ درصدی 
شهریه مهدهای کودک 

علیرضا حاجیان زاده، رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک به 
برنا گفت: با توجه به افزایش قیمت ها،افزایش شهریه برای 
مهد های کودک نیز اعمال می شود؛ امسال نیز مانند سال 
گذشته افزایش شهریه اعمال شده اما این میزان بر اساس 
مصوبات سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین می شود 
و تصمیم گیرنده اصلی آن وزارت آمــوزش و پــرورش نیست. 
براساس درصدی که به ما اعالم شده بخشنامه ای تنظیم کردیم 
که باز هم براساس تصمیم آموزش و پرورش استان، بین 1۵ تا 
۳2 درصد افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک را داشته باشیم.

وزارت بهداشت:

رئیس جدید سازمان غذا و دارو 
حتی داروخانه هم ندارد

ــــط عمومی و اطــالع رســانــی وزارت بــهــداشــت در  مــرکــز رواب
اطالعیه ای اعالم کرد: دکتر بهرام دارایی، رئیس جدید سازمان 
غــذا و دارو در حــال حاضر عضو هیئت مدیره هیچ شرکت 
دولتی و خصوصی نیست.در این اطالعیه تأکید شده: اصوالً 
فعالیت دکتر دارایی به عنوان عضو هیئت علمی برای گسترش 
شرکت های دانش بنیان در برهه زمانی که هیچ گونه مسئولیت 
دولتی نداشته و در جهت اهداف ذاتی اعضای هیئت علمی 
دانشگاه برای گسترش تولید و فناوری بوده است.ایشان هیچ 
گونه فعالیت اقتصادی حتی در حد داشتن داروخانه نیز ندارد.

 مــعــاون سابق بهداشت وزارت بهداشت در 
گفت وگو با ایرنا به چند شبهه واکسن هراسان 

پاسخ داده است.
علیرضا رئیسی، در پاسخ به اینکه برخی معتقدند 
کرونا یک سناریو اســت که عــده ای بــرای فروش 
دارو و واکسن هایشان آن را درست کرده و مردم 
به بــازی گرفته شده اند، می گوید: اینکه ویروس 
چطور به وجود آمده و آیا کسی آن را درست کرده 
یا نه هنوز چیزی در دنیا ثابت نشده است. ولی 
فرض کنیم این طور باشد. در هر صــورت اکنون 
همه با این بیماری درگیر شده ایم. در این شرایط 
چه باید کرد. باید پیشگیری کنیم. اگر فکر کنیم 

عده ای  می خواهند واکسنشان را بفروشند خب 
ما واکسن تولید داخل هم داریم. ما که در ایران این 
ویروس را نساخته ایم که دنبال سود باشیم. این 

شبهه قابل بحث است؛ اما قابل قبول نیست.
وی در پاسخ به این نکته که عــده ای می گویند 
واکسن کرونا خــودش ویــروس و عامل بیماری 
است، می گوید: این حرف از نظر علمی کامالً 
غلط اســت. هیچ نوع واکسنی در دنیا نداریم 
که ویروس زنده تزریق کند. یا قطعه پروتئین و 
تکه ای از ویروس است و یا ویروس کشته شده. 
واکــســن کــرونــا هیچ نــوع ویـــروس فعالی نــدارد 
که سبب بیماری شــود. پلتفرم ها و روش هــای 

مختلف ساخت واکسن در دنیا وجــود دارد و 
کامالً مشخص است از چه روشی برای تولید 
واکسن استفاده می شود؛ یا قطعه ای از پروتئین 
 DNA یا RNA یا ژنوم ویروس است که به صورت
ویروس است که کامالً کشته و غیر فعال شده 
است و این ادعا که خود واکسن سبب بیماری 
شــود کــامــالً و قطعاً رد شــده اســـت. بــه آمـــار و 
واقعیت های جامعه نگاه کنید، کسانی که 
مبتال می شوند بیشتر چه کسانی هستند؟ به 
بیمارستان ها مراجعه کنید؛ بیشتر کسانی که از 
کرونا فوت می کنند یا کسانی هستند که واکسن 

نزده اند یا فقط یک دُز واکسن زده اند.

خبر مشروح خبر مشروح 

 آیا کرونا سناریویی ساختگی 
برای فروش دارو است؟ 

 شبهه  جدید 
واکسن  هراسان



 بازگشت 
خسرو حیدری 

به استقالل
به نقل از باشگاه 

استقالل، در حکمی 
از سوی مصطفی 

آجورلو، مدیرعامل 
باشگاه استقالل؛ 
خسرو حیدری 
به عنوان مشاور 

ورزشی مدیرعامل 
منصوب شد.خسرو 

حیدری با انجام 
۳۰۴ بازی با پیراهن 

استقالل، پنجمین 
بازیکن تاریخ باشگاه 

استقالل از نظر 
تعداد بازی است.

او در گذشته هم در 
مقاطعی در کادر 
مدیریتی باشگاه 

حضور داشته است.

در  حاشيه

مهدی: 
نام باشگاه 

مشهدی پدیده 
و مشهور به 
شهرخودرو 

است!

سهیل مهدی، مسئول 
کمیته مسابقات 

سازمان لیگ در مورد 
آخرین وضعیت 

مالکیت و نام باشگاه 
پدیده گفت: از 

لحاظ انتقال سهام، 
اساسنامه و آنچه که 

اکنون در اختیار سازمان 
لیگ دارد در اختیار 

مالک باشگاه است . 
مجوز قبلی به نام پدیده 
بوده است و برای تغییر 
نام به شهرخودرو باید 
از اداره ورزش و جوانان 
خراسان رضوی مجوز 
دریافت شود. عنوان 
این مدرک کمیسیون 

ماده 5 است. براساس 
آنچه ما دیده و در 

اختیار داریم نام باشگاه 
پدیده مشهور به 
شهرخودرو است.

خبرخبر
روزروز

  گوتی 
اسطوره باشگاه رئال مادرید، ضمن ابراز 
امیدواری برای مربیگری در این تیم، به 
احتمال حضورش در لیگ ترکیه واکنش 

نشان داد.»اگر پیشنهاد یا فرصتی از 
ترکیه بیاید، چرا که نه؟«.

  آالبا
مدافع اتریشی رئال مادرید عنوان 
کرد این تیم نسبت به بایرن مونیخ 

کمی بزرگ تر است. آالبا از سال 
۲۰۱۰ بخشی از تیم بایرن بود و 

اکنون در رئال مادرید بازی می کند.

  آنتونیو کونته 
توافق با سرمربی سابق اینتر دوباره 

در دستور کار مدیران تاتنهام قرار 
گرفته به طوری که دنی لووی، مالک 

باشگاه مذاکرات را برای متقاعد کردن 
مرد ایتالیایی آغاز کرده است.

مهدی مهدوی کیا 
ــن تــجــربــه  ــیـ در اولـ
جدی سرمربیگری 
ــت  ــسـ ــوانـ خـــــــود تـ
تیمش را مقتدرانه 
ــام ملت های  ــه جـ ب
ــا بــرســانــد و تیم  زیـــر 23 ســـال آســی
ایــران با 9 امتیاز راهــی این مسابقات 
شد.مهدی مهدوی کیا در گفت وگو 
ــی کــه  ــطـ ــرایـ ــا تــســنــیــم دربــــــــاره شـ ــ ب
تیمش داشـــت از زمـــان شکل گیری 
تا مسابقاتی که در آن شرکت کــرد و 
همچنین بــرنــامــه ای کــه بـــرای صعود 
ــن تیم بــه المپیک دارد، صحبت  ای

کرده است.

 از ایــن تیم رضــایــت داشتید و در  ◾
برنامه ریــزی انجام شــده، خروجی کار 

خوب بود؟
خــب مــســلــمــاً مــا احــتــیــاج بــه زمــان 
بیشتری داریم و باید بازی تدارکاتی 
ــادی داشــتــه باشیم، چــون در هر  زیـ
بــازی با تیمی جــوان به زمین آمدیم 
که تقریباً از ترکیب 11 نفره ما 8 یا 
ــد که  ــودن 9 بــازیــکــن، زیـــر 21 ســـال ب
سن آن هــا با المپیک 2024 پاریس 

همخوانی دارد. 

صحبت از بــرگــزاری تورنمنتی در  ◾
قطر است.

در حال رایزنی برای برگزاری تورنمنتی 
با حضور سه چهار تیم خوب هستیم. 
با قطر و کــره جنوبی صحبت کردیم 
و شاید بــا یــک تیم دیگر هــم رایزنی 
انجام شود تا تورنمنتی سه یا چهار 
ــم. مـــا نــیــاز به  ــاشــی تــیــمــی داشـــتـــه ب
اردوهای زیادی داریم که تا خرداد ماه 
و مسابقات جام ملت های زیر 23 سال 
آسیا به آمــادگــی و هماهنگی خوبی 
برسیم. فقط می خواهیم روی بازیکنان 
جــوان کــار کنیم تا آن هایی به تجربه 
برسند که می توانند در المپیک به ما 

کمک کنند.

ــار بــتــوانــیــم  ◾ ــ ــن ب ــ فــکــر مــی کــنــیــد ای
بــرنــامــه ریــزی خوبی داشــتــه باشیم که 

طلسم 48 ساله شکسته شود؟
ــار سختی  ــ ــه الــمــپــیــک ک ــدن بـ ــیـ رسـ
است و اگر راحت بود، این همه زمان 
نمی برد. به خصوص اکنون که همه 
کشورها در حال کار و تالش هستند، 
ســرمــایــه گــذاری می کنند و تیم هایی 
را می بینیم در سطح آسیا پیشرفت 
ــت فکر  ــد کــه شــایــد هــیــچ وقـ ــرده انـ کـ
ــاری از  نمی کردیم در فوتبال آسیا ک

پیش ببرند. قطعاً کــار ما هم سخت 
اســت، امــا باید تا دو ســال آینده یک 
برنامه ریــزی خوب داشته باشیم که 
اگر این اتفاق رخ دهد، می توان امیدوار 

بود. 
ــر مشکالت تعامل بــا باشگاه ها،  اگ
مسائل خـــروج از کشور بازیکنان و 
ــوده است،   همه مشکالتی که قبالً ب
ــار نباشد، خیلی شــرایــط بهتر  ایــن ب

خواهد شد.

 جــام ملت های زیــر 23 ســال آسیا  ◾
خردادماه برگزار خواهد شد و بعد از آن 
هم تیم باید آمــاده حضور در بازی های 
آسیایی هانگژو 2022 شوید. برنامه ریزی 

برای این مسابقات چگونه است؟
هــدف مــا حــضــور بــا بــازیــکــنــان جــوان 
در این دو تورنمنت است و حتی اگر 
تیم های دیگر بخواهند با بازیکنان 
بزرگ تر به این مسابقات بیایند، برای 
ما اهمیت ندارد، چون هدف ما صعود 
به المپیک است و با بازیکنان جوان 
ــم تــا آن هــا  بــه ایــن مسابقات مــی روی
صاحب تجربه و هماهنگی شوند. 
به این بازی ها نیز به عنوان تورنمنت 
تمرینی نگاه خواهیم کرد تا به خوبی 

محک بخوریم.

سرمربی تیم ملی امید:

جام ملت ها تمرین رسیدن 
به المپیک است

ضدحمله
 بازیکنی که بازی نمی کند 

اما پولش را می گیرد!

 موسوی؛ 
دردسر بزرگ استقالل 

سینا حسینی    تـــوافـــق نـــکـــردن بــاشــگــاه 
ــرای جــدایــی ، به  استقالل بــا احمد مــوســوی ب
ــزرگ تبدیل شــده تــا حــدی کــه حاال  چالشی ب
مسئوالن باشگاه استقالل همانند سال 96 باید 
به یک بازیکن بــدون حضور در میدان حقوق 
پرداخت کنند؛ چون براساس قانون این بازیکن 

تمایلی به جدایی از باشگاه استقالل را ندارد.
به نظر می رسد سرنوشت احمد موسوی نیز 
همانند هرایر مگویان خواهد شد، و این بازیکن 
نیز بــاوجــود همراهی استقالل در مسابقات 
لیگ برتر براساس قوانین سازمان لیگ باید 
کلیه حقوق و مزایایی مندرج در قراردادش را از 

استقالل دریافت کند.
تا امروز مدیران باشگاه استقالل بارها با موسوی 
مذاکره کردند تا شاید بتوانند وی را برای جدایی 
از استقالل ترغیب کنند امــا ایــن بازیکن زیر 
بــار جدایی نمی رود و تأکید دارد همچنان در 

خدمت باشگاه استقالل است!
در این مدت احتمال حضور وی در باشگاه هایی 
نظیر مس رفسنجان ، هوادار و گل گهر سیرجان 
نیز مطرح شــد، امــا هر بــار که چنین موضوعی 
عنوان شد موسوی این اخبار را تکذیب کرد و 
گفت: هیچ جایی نخواهد رفت و براساس قرارداد 

منعقد شده در اختیار باشگاه استقالل است.
با  این حال باشگاه استقالل فقط یک راه برای 
خروج این بازیکن از فهرست بازیکنان خود 
دارد که آن مسیر مدت هاست در بن بست 
قرار گرفته و خبری از توافق نیست! از طرفی 
ــر بــاشــگــاه اســتــقــالل بــخــواهــد قــــرارداد این  اگ
بازیکن را بــه صــورت یکطرفه فسخ کند، بر 
اســـاس قوانین مــوســوی مــی تــوانــد بــه کمیته 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت 
کند و درخواست غرامت کند، آن گــاه فارغ از 
خسارت به موسوی، باشگاه استقالل مجبور 
می شود هزینه دادرسی پرونده را نیز پرداخت 
کند که این اتفاق جز ضرر مالی پیامدی برای 

استقالل ندارد.
برخورد هواداران نیز جالب توجه است، برخی 
با انتقاد از موسوی، تصمیم او را نوعی مقاومت 
در برابر واقعیت توصیف می کنند اما عده ای 
دیگر تأخیر در تصمیم گیری سرمربی را عامل 
بروز این دردسر می دانند، با این حال موسوی 
نه مصاحبه می کند نه حاشیه درست می کند، 
بلکه فقط تمرین می کند تا موضع باشگاه در 

قبال او روشن شود.

 »پدیده« 
از مشهد می رود؟

بعد از حاشیه های عجیب اطراف نماینده لیگ 
برتری مشهد، مدیران این تیم تصمیم جدیدی 

گرفته اند.
»ورزش سه« نوشت: حمیداوی و دوستانش 
که در همان ابتدای کار با عدم استقبال مدیران 
استانی بــرای تیمداری مواجه بودند، کم کم 
هــواداران مشهدی را هم مقابل خود دیدند و 
اتفاق عجیب لغو مسابقه شان در هفته دوم، 
به این ماجراها دامــن زد.حــاال گفته می شود 
مالک و مــدیــران ایــن تیم تصمیم گرفته اند 
تمرینات شان را تا پایان فصل به تهران منتقل 
کنند و فقط بـــرای مسابقات راهـــی مشهد 

شوند.
شاگردان میثاقیان که این هفته چند روز زودتر 
برای دیدار با هوادار راهی تهران می شوند، پس 
از آن هم تمرینات خود را در پایتخت پیگیری 
خواهند کرد و سپس برای مصاف با ذوب آهن 

اردوی خود را در مشهد برگزار خواهند کرد.
سیدصالحی مدیر تیم مشهدی به بازیکنان 
این تیم اعــالم کــرده ساک خود را بــرای اقامت 
طوالنی در تهران ببندند و فعالً خبری از تمرین 

در مشهد نیست.
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میزبانی چهار تیم لیگ برتری در آستانه لغو!  ◾
سازمان لیگ در فصل جاری عالوه بر ممنوعیت بازی در 
چمن مصنوعی روی بازی در چمن های با کیفیت تأکید 
دارد و به همین بهانه به چهار باشگاه لیگ برتر برای بهبود 
کیفیت چمن ها هشدار داده است. روز گذشته از طریق 
سازمان لیگ با باشگاه های نساجی، مس رفسنجان، فجر 
و نفت مسجد سلیمان مکاتبه شد و از آن هــا خواسته 
شد هرچه سریع تر ورزشگاه اصلی شان را وارد مدار کنند.

واریز80 میلیارد پاداش برای مدال آوران توکیو  ◾
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از 
واریز پاداش به حساب مدال آوران المپیک و پارالمپیک 
توکیو و عوامل اجرایی آن ها خبر داد. ژاله فرامرزیان میزان 
مبلغ اعتبارات پاداش مدال آوران المپیک و پارالمپیک 
و عوامل اجرایی را بیش از 80 میلیارد تومان عنوان کرد و 
افزود: این مبلغ از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان 

تأمین و به حساب ورزشکاران واریز شد.

طارمی دومین گلزن برتر آسیا در سال 202۱ ◾
دو ماه تا پایان سال جاری میالدی باقی مانده و فدراسیون  
تاریخ و آمار برترین گلزنان را در این سال معرفی کرده است. 
بر این اساس در بین بازیکنان آسیایی مهدی طارمی با 
به ثمر رساندن 30 گل در رده دوم قرار دارد.طارمی چهار 
گل را برای تیم ملی به ثمر رسانده است و بقیه گل های 
خود را برای پورتو زده است.در صدر رده بندی کلی، روبرت 

لواندوفسکی  با 56 گل زده در صدر است. 

حذف زودهنگام پیام توس از جام حذفی ◾
در ادامه فصل جدید جام حذفی تیم فوتبال پیام توس 
خراسان که دوباره پس از قریب به یک دهه دوری از فوتبال، 
تاسیس شده و در فصل جدید لیگ دو حضور خواهد 
داشت، در ورزشگاه ثامن االئمه مشهد در وقت قانونی 
و اضافی به تساوی 2-2 مقابل تیم بنتوحسام مهر فارس 
رضایت داد اما در ضربات پنالتی آن ها هم مغلوب شدند 
تا تیم گمنام شیرازی راهی مرحله بعدی جام حذفی شود.

جواد رستم زاده   در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، 
آلومینیوم در اراک از پرسپولیس پذیرایی کرد که این دیدار با یک گل به 
نفع شاگردان خطیبی تمام شد.علیرضا نقی زاده در این دیدار تک گل 

آلومینیوم را در دقیقه 66 به ثمر رساند.
10 مــاه پس از بــازی نیم فصل اول فصل بیستم مقابل آلومینیوم، 
پرسپولیس بار دیگر برابر این تیم بازنده شد.آلومینیوم اراک همانند 
فصل قبل باز هم پرسپولیس را در ورزشگاه خانگی خود شکست 
داد تا در دومین فصل حضورش در لیگ برتر تبدیل به گربه سیاه 
پرسپولیسی ها شود. نکته جالب اینکه سرخپوشان پایتخت در این 
مدت هیچ باختی را در لیگ برتر نداشتند و موفق شدند با عبور از 

حریفان داخلی به عنوان قهرمانی لیگ برتر برسند.
 در ایــن بــازی شــاگــردان یحیی نمایشی ناامید کننده و ناهماهنگ 
داشتند به طوری که اگر اراکی ها خوش شانس تر بودند قطعاً  با گل های 
بیشتری میهمان خود را بدرقه می کردند. آنچه در این بین مشخص 
است اینکه پرسپولیس در خطوط سه گانه خود نیاز به ترمیم و تغییر 
شیوه بازی دارد. به خصوص در خط دفاع که ظاهراً زوج سیدجالل 
حسینی و فرجی نتواستند بــه هماهنگی الزم دســت پیدا کنند.
حسینی در بازی های اخیر نشان داده که بدنش دیگر توان کورس ها، 
درگیری ها و حتی جای گیری های دقیق را نــدارد و فرجی هم ثابت 
کرد مرد بزرگی برای دفاع سرخ ها نیست. فصل گذشته حامد لک 
دروازه بان پرسپولیس با 17 کلین شیت توانست رکورددار لیگ بیستم 
باشد اما حاال او در سه بازی متوالی مقابل فوالد، نساجی و آلومینیوم 
اراک نتوانسته دروازه خود را مقابل حریفان بسته نگه دارد؛ باید دید 
لک در هفته چهارم مقابل گل گهر سیرجان موفق می شود نخستین 
کلین شیت خود در فصل جدید لیگ برتر را به سرانجام برساند یا 

طلسم بسته ماندن دروازه پرسپولیس ادامه دار می شود.

سایر نتایج ◾
در سایر نتایج، دیروز فوالد خوزستان 2 بر 1  از سد میهمان خود مس 
رفسنجان گذشت تا به اولین برد این فصل خود برسد و دیدار گل گهر 
سیرجان و نساجی مازندران نیز در کرمان  با نتیجه مساوی یک بر 

یک پایان یافت.
با این نتایج، پرسپولیس با 6 امتیاز از استقالل و سپاهان 9 امتیازی جا 
ماند. گل گهر نیز 7 امتیازی شد و به رده سوم سقوط کرد.آلومینیوم 
اراک هم با 7 امتیاز به رتبه چهارم جدول رسید تا شاگردان خطیبی یک 

شروع خوب را در لیگ بیست و یکم تجربه کنند.

اراک قتلگاه پرسپولیس شد

آلومینیوم سرخ ها را نقره داغ کرد 

گزارش روز

ستارگان ورزش
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سرخیو راموس، مدافع پاری سن ژرمن، هنوز آماده حضور در میدان 
نیست و این موضوع باعث نگرانی مدیران این باشگاه شده 
اســت. رامــوس در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی پس از 
سال ها حضور در رئــال مادرید از ایــن تیم جــدا شــده و به 
عنوان بازیکن آزاد به پاری سن ژرمن ملحق شد، اما از آن زمان به دلیل 

مصدومیت قادر به حضور در میدان نبوده است.
طــوالنــی شـــدن رونـــد مــصــدومــیــت ایـــن بــازیــکــن ســبــب شـــده که 

نگرانی هایی برای مدیران پی اس جی ایجاد شود و به نظر می رسد 
آن هــا دیگر نسبت به آینده ایــن مدافع در پــارک دو پرنس 

خوشبین نیستند.
لو پاریزین با انتشار گــزارشــی مدعی شد پی اس جی به 
صورت جدی در حال بررسی شرایط فسخ قرارداد با سرخیو 

راموس است.این روزنامه باور دارد این باشگاه فرانسوی به این نتیجه 
رسیده عقد قرارداد با این مدافع 35 ساله اقدامی اشتباه بوده و ممکن 
است پیش از آن که او حتی یک بار با پیراهن این تیم در مسابقه ای 

رسمی به میدان برود، به همکاری با او پایان دهد.
اکیپ، دیگر روزنامه معتبر فرانسوی، نیز به نوعی خبر لو پاریزین 
را تأیید کرده و مدعی شده پی اس جی به این باور رسیده احتمال 

بازگشت راموس به سطح اول فوتبال بسیار کم شده است.
مشکالت متعددی در زانو و ماهیچه پا از سوی تیم پزشکی باشگاه 
تشخیص داده شده و در عین حال این بازیکن مدت زمــان زیادی 

را صرف درمــان مصدومیت هایش کــرده، اما هنوز آمادگی حضور در 
میدان را ندارد.

راموس پیش از پیوستن به پی اس جی، مصدومیت جدی و طوالنی 
را در رئال مادرید نیز سپری کرده بود و به نظر می رسد دنیای فوتبال 

دیگر شاهد درخــشــش تحسین برانگیز ایــن بازیکن در زمین 
نخواهد بود.

محمد مایلی کهن که در مقطعی به عنوان سرمربی تیم 
المپیک ایران کار را دنبال کرده، درباره حضور مهدوی 
کیا به عنوان سرمربی تیم امید ایران و عملکرد این تیم 
گفت: امیدوارم تیم ملی به المپیک پاریس صعود کند. 
مهدی مهدوی کیا شاگرد خود من بوده و امیدوارم بتواند 
به موفقیت برسد. امیدوارم از تجربیات 44 سال گذشته 
درس بگیریم و در المپیک حضور پیدا کنیم، البته اگر هم 
صعود نکنیم، نرفتن ما به المپیک فاجعه نیست. مهدوی کیا 
از لحاظ فنی و اخالقی بازیکن بزرگی بود و از لحاظ انگیزه می تواند 
کمک حال تیم امید باشد. تیم المپیک ایران تا به اینجا تالش خوبی 
داشته و از نظر فنی نیز توانسته نمایش موفقی از خود به جا بگذارد. 
قطعاً کار سختی در ادامه پیش رو خواهد بود و امیدوارم مهدوی کیا 

بتواند به موفقیت برسد.
وی در خصوص بحث جادوگری این روزهای فوتبال ایران گفت: به 
نظرم صحبت کردن در خصوص این مسائل زیاد جالب نیست؛ زیرا 
اگر به جادوگری باشد، هندی ها باید قهرمان جهان باشند یا خود 
چینی ها که بحث جادوگری آنجا بسیار رواج دارد باید یک موفقیت در 
این همه سال کسب کرده باشند. نباید به این مسائل ورود کرد و تمرکز 
روی فوتبال و داشتن علم ورزشی و فوتبالی، در کنار کارهای زیرساختی 
و برنامه ریزی می تواند تیم را به نتیجه مطلوب برساند و نیاز به این کارها 
نیست. مایلی کهن در خصوص شرایط پرسپولیس گفت: پرسپولیس 
بعد از باختی که به الهالل داشت خیلی زود توانست خودش را جمع 
و جور کند. پرسپولیس با جدایی بازیکنانی همچون کنعانی زادگان، 
مغانلو و نوراللهی بیشتر از هر فصل دیگری بازیکن جذب کرده و این را 
هم بگویم آن ها در این فصل کم هزینه نکرده اند. مدیرعامل وقت این 
تیم )سمیعی( به نظرم خیلی خوب در پرسپولیس کار کرد و با آنکه خیلی 

هم بی حاشیه بود، بدون حاشیه هم رفت.

مصدومیت دردسر ساز

تصمیم جدی PSG برای فسخ با راموس 
مایلی کهن:

اگر به جادوگری باشد، هندی ها باید قهرمان شوند 



 حزب اهلل 
 رکن اساسی 
لبنان است
وزیر خارجه لبنان 
با بیان اینکه ظلم 
عربستان در برخورد با 
لبنان قابل درک نیست، 
گفت: حزب اهلل جزو و 
رکن اساسی در لبنان 
است و هیچ گروهی 
در لبنان از خصائصی 
که دارد کوتاه نمی آید. 
عبداهلل بوحبیب 
خطاب به وزیر خارجه 
سعودی که مشکل را 
در »سیطره حزب اهلل« 
خوانده بود، گفت: 
حزب اهلل جزو و رکن 
اساسی در لبنان است، 
اما تنها رکن در لبنان 
نیست و نماینده 
همه لبنان محسوب 
نمی شود. هر گروهی 
در لبنان ویژگی های 
خود را دارد که از آن 
دست برنمی دارد.

خبر علوی   بد بیاری های اردوغان 
در کنار اشتباه های متعدد او 
وضعیت این روزهــای ترکیه را 
بحرانی کرده است، به گونه ای 
که برخی از مــردم ایــن کشور، 
ــوع  ــ خـــــود را در مـــعـــرض وق
مشکالت بــســیــاری حــس می کنند. در همین 
راستا، اتحادیه کارگری ترکیه اعالم کرد شاخص 
خــط فقر در ایــن کشور در مــاه گذشته میالدی 
برای یک خانواده چهار نفره به 10 هزار و 75 لیر 
و خط گرسنگی به 3 هزار و 96 لیر رسیده است. 
به گــزارش فــارس،  تنها قیمت موادغذایی در ماه 
جاری میالدی نسبت به ماه گذشته 24.61 درصد 
افزایش یافته اســت. بنا بر آمــارهــای رسمی، 12 
میلیون و 589 هزار و 820 نفر در ترکیه با حداقل 

حقوق زندگی می کنند. 

انفجارهای مشکوک و وضعیت وخیم اقتصادی ◾
در کنار شرایط وخیم اقتصادی در این کشور، وقوع 
سلسله انفجارهای مشکوک در نیروگاه اتمی در 
حــال ساخت ترکیه هم ابهام های زیــادی دربــاره 
واقعیت ماجرا ایجاد کرده است. شرکت پیمانکار 
نیروگاه اتمی در حال ساخت ترکیه مدعی شد 
آتش سوزی در نیروگاه »آق قویو« بر اثر برخورد 
صاعقه با یکی از ترانسفورماتورهای برق در این 
تأسیسات بود اما به کسی آسیب نرسیده است. 
در همین راستا روزنامه »جمهوریت« روز گذشته 
گزارش داد لحظات ترسناکی برای کارکنان و ساکنان 
مناطق اطــراف نیروگاه شکل گرفت. این سومین 
حادثه ای است که در سال جاری در این نیروگاه 
اتمی رخ می دهد و همین مسئله، تردیدها درباره 
توان فنی ترکیه برای کنترل حوادث اتمی را افزایش 
داده است. پیش از این نیز در تاریخ نوزدهم ژانویه 
سال جاری فرماندار منطقه »بویوق جلی« گفته بود 

امواج ایجاد شده بر اثر انفجارهای کنترل شده 
در این نیروگاه به واحدهای مسکونی اطراف 

این تأسیسات آسیب رسانده است.

از ترکیه دیروز تا ترکیه امروز ◾
این روزها اوضاع داخلی ترکیه 
بــه دلیل سیاست هایی که 

موجب شکل گیری بحران 
اقــتــصــادی و کاهش 

شدید ارزش پول 

ملی ترکیه شده مناسب نیست و اعتراض های 
شدید افکار عمومی و جریان های سیاسی را 
به دنبال داشته است. باال گرفتن اعتراض های 
سیاسی کم سابقه در ترکیه موجب شد در هفته 
گذشته هشتگ #اردوغـــان_ استعفا در میان 
کاربران فضای مجازی این کشور داغ شــود. به 
ــزارش نــور نیوز، جریان حاکم بر دولــت ترکیه  گ
بر خالف سیاست اولیه خود که تنش صفر با 
همسایگان بود، به خصوص در سه سال اخیر 
حجم فعالیت  ها و مواضع تنش زای خود به ویژه 

در حوزه سیاست خارجی 
را افزایش داده که نه 

تنها مــیــراث حزب 
عدالت و توسعه 
ــردم ایــن  ــ ــرای م ــ ب
ــه  کـــــشـــــور را ب
ــودی  ــاب ســمــت ن
هـــدایـــت نــمــوده 
بــلــکــه بـــر خــالف 
ادعــاهــا، عمالً با 
کاهش مستمر 

لیر  ارزش 

موجبات کوچک شدن اقتصاد این کشور را نیز 
فراهم آورده است. مداخله در تحوالت سوریه، 
لیبی، افغانستان، آذربایجان، موضوع داالن توران، 
اشــغــال خــاک عــراق و ســوریــه و بلند پروازی های 
سیاسی و نظامی که هیچ تناسبی با ظرفیت های 
راهبردی این کشور ندارد به عالوه مواضع دوگانه در 
خصوص رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگ ترین 
و منفورترین دشمن جهان اســالم، نمونه هایی 
از این رفتارهای تنش زا بوده است. این رفتارهای 
مداخله جویانه همچنان از ســوی دولــت ترکیه 
ادامه دارد، چنان که پارلمان این کشور حضور 
پایگاه های نظامی این کشور در سوریه 
ــرده و حــتــی در  ــ ــراق را تــمــدیــد ک و عــ
روزهــای اخیر، آنکارا حمله نظامی 
خود به شهر تل رفعت در شمال 
سوریه را از سر گرفته است. 
دولت حاکم بر ترکیه که به باور 
بسیاری از کارشناسان رؤیای 
احیای امپراتوری عثمانی 
را در سر مــی پــرورانــد با 
ــات،  ــ ــدام ــ ایــــن اق

عمالً خود را به شریکی غیرقابل اعتماد تبدیل 
کرده و بسیاری از دوستان خود را نسبت به تداوم 
مناسبات دوجانبه با آنکارا به تردید واداشته است. 

جوانان ترکیه معترض اند ◾
اقتصاد ترکیه پس از سال ها رشد، اکنون دچار 
بحران است و ارزش لیر در برابر دالر و یــورو به 
کمترین سطح خــود رسیده اســت. همین امر 
موجب شده هفته گذشته مردم و به ویژه جوانان 
عالوه بر حضور فعال در شبکه های اجتماعی، در 
میادین اصلی شهرهایی چون آنکارا و استانبول 
تجمع کرده و فریاد »اردوغان از ترکیه خارج شو، 
اردوغـــان بگذار زندگی کنیم و...« سر دهند. 
معترضان کــه البته بــا بــرخــورد نــیــروهــای ضد 
شورش پلیس ترکیه روبــه رو شده اند معتقدند 
سیاست های دولــت نه تنها افــق روشنی را به 
تصویر نمی کشد بلکه زندگی آن ها را به شدت 
تحت تأثیر قــرار داده و آینده آن هــا را به خطر 

انداخته است.

آیا اردوغان قدرت را تحویل می دهد؟ ◾
با این حال گرچه تقریباً همه نظرسنجی ها نشان 
می دهد حزب عدالت و توسعه و شریک ائتالفی 
آن دیگر اکثریت را ندارند، اما این سؤال در ذهن 
همه وجود دارد که آیا چرخش مسالمت آمیز 
قدرت در این کشور اتفاق می افتد؟ این نگرانی 
بسیار جدی است و دموکراسی نهادینه شده در 
ترکیه به هیچ وجه حاضر به پذیرش خدشه به 
این میراث نیست، چنان که در جریان کودتای 
سال 2016، تمام مخالفان دولــت یک صدا 
علیه کودتا و به حمایت از نظام حاکم 
واکنش نشان دادنــد. بر این اساس 
ــران تــرکــیــه در  بــه نــظــر مــی رســد سـ
ادامـــه حیات سیاسی خــود باید 
قواعد بــازی در عرصه منطقه ای 
ــژه در رابطه  ــه وی و بین المللی ب
بــا همسایگان را پذیرفته و با 
رویکردی منطقی جایگاه خود 
ــارج تقویت  ــل و خـ را در داخـ
کنند که بالطبع اثرات مثبتی 
نیز در حـــوزه اقــتــصــادی این 
کــشــور و بــازگــشــت سرمایه 
ــتـــمـــاعـــی حـــــزب حــاکــم   اجـ

خواهد داشت.

از کاهش فاحش ارزش لیر تا تنش با همه همسایگان در ترکیه 2021

اردوغانسقوطمیکند؟

در  حاشيه

برج ایفل را که 
خراب نکردیم!

لغو توافق استرالیا با 
فرانسه و امضای توافق 
این کشور با آمریکا و 
انگلیس برای ساخت 
زیردریایی اتمی 
همچنان خبرساز است 
و تنش ها در روابط 
کانبرا با پاریس ادامه 
دارد. در همین راستا، 
بارنابی جویس، معاون 
نخست وزیر استرالیا 
در رد اظهارات تند 
رئیس جمهور فرانسه 
و تأکید او بر دروغگویی 
نخست وزیر استرالیا 
درباره توافق فروش 
زیردریایی گفت: ما 
برج ایفل را که خراب 
نکرده ایم! پیش از این 
امانوئل مکرون در جمع 
خبرنگاران در رم اعالم 
کرده بود او »احترام 
زیادی« برای استرالیا 
و مردمش قائل است 
اما احترام بین دو کشور 
باید متقابل باشد.

باز هم اعدام سیاسی در سعودی
عربستان حکم صادره برای یکی از اهالی قطیف را 
اجرا و وی را اعدام کرد. به گزارش العهد، این زندانی 
بــه نــام »مکی کاظم آل عبید« از اهــالــی منطقه 
شیعه نشین »ام الحمام« در »قطیف« واقــع در 
شرق عربستان سعودی بوده است. پیش از این 
هم سعودی ماه گذشته یک زندانی سیاسی به نام 
»مسلم بن محمد المحسن« را اعــدام کرده بود. 
طبق معمول هنوز از واکنش نهادها و گروه های 

حقوق بشری خبری نیست.

 اوکراین قصد دارد روسیه را 
به جنگ بکشاند

وزیر امور خارجه روسیه گفت: اوکراین در تالش 
است به نحوی شبه نظامیان و احتماالً روسیه را 
درگیر جنگ کند. به گــزارش اسپوتنیک، سرگئی 
الوروف در مصاحبه ای گفت: اوکراین قصد دارد 
با اقداماتی تحریک آمیز، آتش جنگ را شعله ور 
کند. »دیمیتری پسکوف« سخنگوی دولت روسیه 
به تازگی به تحویل پهپادهای »بیرق دار« ترکیه به 
اوکراین واکنش نشان داد و گفت: این اقدام عواقبی 
منفی به همراه داشته و منجر به بی ثباتی بیشتر در 

وضعیت منطقه خواهد شد.

 توافق نظامی 10 ساله 
هند و رژیم صهیونیستی

ــرای تشکیل یک  ــ ــم صهیونیستی ب ــ هــنــد و رژی
 کارگروه به منظور طراحی یک طرح همکاری نظامی 
10 ساله میان دو طرف به توافق رسیدند. بر اساس 
ــزارش روزنـــامـــه هــنــدوســتــان تــایــمــز، ایـــن تــوافــق  ــ  گ
10 ساله زمینه های جدید همکاری های دفاعی، 
تولید، تحقیق و توسعه را شامل خواهد شد. رؤسای 
این کارگروه مشترک »آجای کومار« مدیرکل صنایع 
دفاعی هند و سرلشکر »امیر اشل« مدیر کل صنایع 
نظامی رژیم صهیونیستی هستند. اسرائیل یکی 
از شرکای اصلی نظامی هند است و ساالنه بیش 
از یک میلیارد دالر انواع سالح و تجهیزات نظامی 
به دهلی نو می فروشد. هند پس از روسیه و فرانسه 
سومین کشوری است که بیشترین سالح را در پنج 

سال گذشته از تل آویو خریده است. 

 هالووین در تگزاس 
رنگ خون گرفت

در ادامــه خشونت های مسلحانه در آمریکا این 
بار تیراندازی در جشن هالووین شهر »تکسارکنا« 
ایالت تگزاس تلفات بر جا گــذاشــت. به گــزارش 
ســی ان ان، مقام های پلیس تگزاس خبر دادند در 
نتیجه تیراندازی در یکی از میهمانی های هالووین 
در این ایالت یک نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. 
منابع رسانه ای گزارش دادند مظنون این تیراندازی 
پس از شلیک به حاضران در جشن هالووین از 
محل حادثه متواری شد اما ساعاتی بعد و به دنبال 
صدور قرار بازداشت برای او، خودش را به پلیس 
تسلیم کــرد. هالووین جشنی اســت که در آیین 

مسیحیت غربی 31 اکتبر برگزار می شود.

شکنجه بنیان گذار ویکی لیکس 
در زندان انگلیس

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه با بیان 
اینکه مشکالت روانی بنیان گذار ویکی لیکس نتیجه 
آزاری است که در انزوا متحمل می شود، گفت: اگر او 
در زندان بمیرد یعنی عمالً شکنجه شده است. »نیلز 
ملزر« در برنامه شبکه »راشا تودی« گفت: »جولیان 
آسانژ« از بنیان گذاران سایت افشاگر ویکی لیکس، 
بیمار روانی نیست و مشکالت روانی او تنها نتیجه 
آزاری است که در انــزوا متحمل می شود. ملزر در 
پاسخ به پرسشی درباره احتمال مرگ آسانژ با بیان 
اینکه اگر وی به دلیل وضعیت نامناسب سالمتی 
خود در زندان فوق امنیتی بلمارش لندن بمیرد، این 
یک تراژدی خواهد بود، افزود: اگر او در زندان بمیرد 
عمالً تا حد مرگ شکنجه شده است. این واقعیت 

است و من اغراق نمی کنم.

قول تهی غنی!
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای با اشاره به تحوالت 
اخیر افغانستان گفت: اشرف غنی، وعده  جنگ و 
مقاومت علیه طالبان را تا زمان مرگ داده بود؛ اما با 
آمدن طالبان به کابل فرار کرد. به گزارش فارس، آنتونی 
بلینکن در گفت وگو با CBS افــزود: در گفت وگوی 
تلفنی با اشرف غنی، به او فشار آوردیــم سهم دادن 
به طالبان را بپذیرد و حکومت جدید افغانستان به 
رهبری طالبان تشکیل شود که همه  قشرهای جامعه  
افغانستان در آن شریک باشند. وی ادامه داد: غنی 
در تماس تلفنی به من گفت برای انجام این کار آماده 
است و اگر طالبان موافقت نکند آمادگی دارد تا پای 
جان بجنگد. وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: نه 
سازمان های اطالعاتی و نه هیچ سیاستمداری توقع 

این تغییرات را در طول این 11 روز نداشتند.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت طیب حاج رضایی در سال 1342
طیب حاج رضایی از گنده الت های معروف دوران 

پهلوی بود که در سحرگاه 11 آبان 42 اعدام شد. پس 
از تظاهرات نیمه خرداد 42، ساواک او را دستگیر و 
به او پیشنهاد می دهد در تلویزیون اعالم کند برای 
تظاهرات از امام خمینی پول گرفته اما او در جواب 

گفت: »اگر مرا زیر شکنجه وادار به هر اقراری بکنند، 
حاضر نخواهم شد به آبروی پسر فاطمه لطمه بزنم 

حتی اگر به قیمت جانم تمام شود«. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :48

5 :03

اذان مغرب

17 :27

غروب خورشيد

17 :08
 نیمه شب شرعی

23 :06
طلوع فردا

6 :28

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11 :15

4 :31

اذان مغرب

16 :53

غروب خورشيد

16 :34
 نیمه شب شرعی

22 :32
طلوع فردا

5 :56
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جهان

منابع دیپلماتیک دلیل لغو لحظه آخری سفر 
ولیعهد سعودی به نشست گروه 20 را  تمایل 
نداشتن ســران کشورهای شرکت کننده برای 
دیـــدار با وی عنوان کــردنــد. به گـــزارش فــارس، 
منابع دیپلماتیک در عربستان گفتند محمد 
ــرای حــضــور در  ــوت بـ ــود دعـ بــن سلمان بــا وجـ
نشست گـــروه 20 در شهر »رم« و نشست 
تغییرات آب وهــوایــی در اسکاتلند، در لحظه 
آخر سفر خود را لغو کرده است. برمبنای گفته 
این منابع، دلیل این کار عدم تمایل سران دیگر 
کشورها برای دیدار دوجانبه با ولیعهد سعودی 
در حاشیه ایــن دو نشست اســـت. ولیعهد 
سعودی برای نخستین بار در نشست گروه 20  

حضور نیافت.

ــزارش، جــو بــایــدن، رئیس جمهور  بنابر ایــن گـ
آمریکا عــالوه بر اینکه دیــدار با بن سلمان را 

نپذیرفته، حتی گفته حاضر نیست با او 
زیر یک سقف حضور یابد. یک مقام 
آمریکایی نیز سه شنبه هفته گذشته 

گفته بود جو بایدن برنامه ای برای 
ــدار بــا محمد بــن سلمان در  ــ دی

حاشیه نشست آب و هوایی 
ــک ســالــیــوان«  نــــــدارد. »جــ
مشاور امنیت ملی آمریکا 

نیز در پاسخ به پرسش 
ــاران در  ــگـ ــرنـ ــبـ خـ

خــــــــصــــــــوص 
ایـــــنـــــکـــــه آیـــــا 

بایدن با بن سلمان در خصوص افزایش تولید 
نفت در نشست 20 گفت وگو خواهد کــرد یا 
ــدارد و  نــه، پاسخ داده اطالعی در ایــن بــاره ن
هنوز مشخص نیست از عربستان 
سعودی چه کسی در ایــن نشست 
ــبـــران  ــافـــت.رهـ ــور خـــواهـــد یـ حـــضـ
کشورهای عضو گروه 20 در نشست 
این گروه در رم حضور پیدا کردند 
تا در خصوص مسائل مختلف 
از جمله مبارزه با شیوع کرونا، 
رشـــد اقــتــصــاد جــهــانــی و 
به خصوص مسائل 
ــی  ــ ــوای هــ و  آب 
گفت و گو کنند.

گزارشگزارش

بن سلمان به دلیل کم محلی سران کشورها 
سفر به نشست گروه 20 را لغو کرد

سر ندیدنش 
دعواست!
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ایاالت متحدهیمن
80 درصد قبایل مأرب با انصارهللا همراه شده اند

ترافیک دیدارها در صنعا
ــأرب از سه  در پــی مــحــاصــره مـ
جهت توسط نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن، صنعا 
ــا شــاهــد رفــت وآمــد  ــ ــن روزهـ ایـ
گسترده سران قبایل مأرب است تا برای دور 
نگه داشتن منطقه خود از درگیری، با انصارهللا 
همراه شوند و به توافق برسند. به گزارش فارس، 
توافق هایی که دولت نجات ملی یمن با قبایل 
»مأرب« منعقد کرده، ادامه دارد تا اینکه شامل 
قبیله »عبیده« نیز شود و با نهایی شدن این 
تــوافــق، شهر بــه صــورت کامل تحت تسلط 
انصارهللا قرار گیرد. با تسلط نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن بر جنوب، جنوب 
غرب، غرب و شمال غرب مأرب، سران قبایل 
»الــجــدعــان«، »مـــراد«، »االشـــرف« و برخی 
ســران قبیله عبیده با سفر به صنعا، دنبال 

تسلیم مأرب بدون جنگ هستند.

این رفت وآمد سران قبایل به مأرب پس از آن 
رخ داد که دولت نجات ملی یمن، کمیته سران 
قبایل مأرب و متحد انصارهللا را مأمور کرد با 
قبایل متحد ائتالف سعودی از جمله عبیده 
ارتباط برقرار کنند. این موضوع پس از سقوط 
کامل جبهه جنوبی مأرب و محاصره شدن این 
شهر از سه جهت توسط نیروهای صنعا انجام 
شد. این توافق های قبیله ای بیشتر و بیشتر 
شد تا اینکه شامل قبیله عبیده شود. مذاکرات 
با این قبیله که در »وادی عبیده« برگزار شد از 
بیم آنکه این قبیله مورد انتقام ائتالف سعودی 
قرار نگیرد محرمانه است.تا کنون 80 درصد 
ساکنان شهر با دولت نجات ملی یمن به رهبری 
انصارهللا همراه شده اند. دولتی که اوضاع را در 
12 شهر از مجموع 14 شهر مأرب عادی سازی 
کرده و فقط 20درصد از ساکنان همچنان تحت 

کنترل حزب اصالح هستند.

بیشتر آمریکایی ها نه ترامپ را می خواهند نه بایدن را

دلزده از آن، منزجر از این!
نــتــایــج نــظــرســنــجــی جــدیــد 
نــشــان مــی دهــد در حالی که 
 مــیــزان محبوبیت بــایــدن به 
42 درصـــــد کـــاهـــش یــافــتــه، 
بیشتر آمریکایی ها نه ترامپ را می خواهند 
نه بایدن را و بر ایــن باورند کشورشان در 

مسیری اشتباه است. 
ــظــرســنــجــی شــبــکــه  بــــراســــاس نـــتـــایـــج ن
»ان بی سی نیوز« که روز یکشنبه منتشر 
شــد، بیش از 70 درصــد آمریکایی  ها بر 
این باورند کشورشان در مسیر اشتباه گام 
برداشته است. این نظرسنجی همچنین 
نــشــان مــی دهــد بــیــش از نــیــمــی از مــردم 
آمریکا از عملکرد بایدن ناراضی هستند 
و 71 درصـــد تــأکــیــد داشــتــنــد کــشــورشــان 
در مسیر اشــتــبــاه گـــام بــرداشــتــه اســت. 
ــزارش، هفت نفر از هر  ــ  بــر اســـاس ایــن گ

10 آمریکایی یا بیش از نیمی از دموکرات ها 
ــحــده در مسیر  ــت مــعــتــقــدنــد ایــــــاالت م
ــام بــرداشــتــه اســت و حـــدود 60  اشــتــبــاه گ
درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند 
مدیریت اقتصادی بایدن در دوره 9 ماهه 
ریاست جمهوری وی ضعیف بوده است. 

ــت« از انجمن تحقیقاتی  »جــف هــوروی
ــوق را انــجــام  هـــارویـــت کــه نــظــرســنــجــی فـ
ــا کــشــوری  داده، گــفــت: »دمـــوکـــرات هـــا ب
ــه رو هستند کــه افــکــار عمومی مــردم  ــ روب
آن نسبت بــه رئیس جمهور جــو بایدن 
ــدت منفی  ــاکــنــون بـــه شـ ــل ت ــ ــاه آوریـ  از مـ

شده است«.
ایــن نظرسنجی در بین یک هــزار بزرگسال 
آمریکایی در بازه زمانی 23 تا 26 اکتبر )اول 
تا چهارم آبان ماه( با حاشیه خطای مثبت و 

منفی 3.1 درصد انجام گرفت.
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