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    فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
     تأمین كاال  075/ت ک آ ج/1400)نوبت اول(

ش��ركت بهره برداری نف��ت و گاز آغاج��اری در نظر دارد 
فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 3 قلم مجموعًا 
420 شاخه لوله 1/4، 3 و 4 اینچ( به شماره )2000093228000193( را از 

طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
كلی��ه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اس��ناد 
اس��تعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از 

طریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د.  

الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در 
مناقصه محقق س��ازند.  تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه 1400/08/16 
م��ی باش��د.  اطالعات و اس��ناد مناقصه عموم��ی پس از برگ��زاری فرآیند 
ارزیابی كیفی و ارس��ال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 

ارس��ال خواهد ش��د. حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 50 امتیاز می باش��د.

مهلت دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی : از س��اعت 8 صبح تاریخ 
1400/08/16 الی س��اعت 14 تاریخ 1400/08/23

مهل��ت ارس��ال پاس��خ اس��تعالم ارزیاب��ی كیف��ی : ت��ا س��اعت 14 تاری��خ 
1400/09/07

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار : 
آدرس :اس��تان خوزس��تان - شهرس��تان امیدی��ه- بلوار نفت- ش��ركت 
به��ره برداری نف��ت و گاز آغاج��اری/اداره تداركات و ام��ور كاال فکس  : 

      06152622683
تلفک��س : 06152620897

 تلف��ن : 06152622273 داخل��ی23170
اطالع��ات تماس س��امانه س��تاد جهت انج��ام مراحل عضویت در س��امانه :

مرك��ز تم��اس :  021-41934
دفت��ر ثب��ت ن��ام :  88969737- 85193768 

                                                                                                شناسه آگهی 1219081
روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
)سهامی خاص(

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی كیفی
 به صورت فشرده

كد فراخوان 2000091627000005 سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(-نوبت اول
ش��ركت ملی پخ��ش ف��رآورده های نفت��ی منطقه 

تربت حیدریه در نظر دارد
 تجدی��د مناقص��ه عموم��ی همزمان با ارزیابی )فش��رده( ی��ک مرحله 
ای"اجرای سیس��تم كولینگ وفومینگ مخزن س��قف ش��ناور ش��ماره 
9 )11330 مترمکعب��ی( انبارنف��ت تربت حیدریه "را ازطریق س��امانه 
ت��داركات الکترونیک��ی دولت برگ��زار نماید. كلیه مراح��ل برگزاری 
مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشائی پاكت ها صرفًا از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی ، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذكور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند .
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456 
ل��ذا از متقاضیان ش��ركت در مناقص��ه دعوت به عمل م��ی آید جهت 
دریافت اس��ناد مناقصه با در نظر داشتن مدارک مندرج در ذیل , به 

سامانه تداركات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند . 
مناقصه گزار:شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران -  منطقه تربت 

حیدریه
موضوع مناقصه:اجرای سیستم كولینگ و فومینگ مخزن سقف شناور 

شماره 9 )11330 مترمکعبی( انبارنفت تربت حیدریه
محل اجرای كار:استان خراسان رضوی – تربت حیدریه

مدت اجرای كار:برابر مدت زمان تعیین شده در قرارداد
مبلغ برآورد اولیه :6,648,266,629 ریال

تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار:ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به 
مبل��غ 332,500,000 ریال وف��ق ›› آیین نامه تضمی��ن برای معامالت 
دولتی‹‹ ) با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد ( و یا واریز 
IR 550120000000009200071000   وجه نقد به حس��اب ش��ماره  ش��با

 بانک ملت با شناس��ه پرداخ��ت 57471337 و ارائه فیش مذكور به 

امور مالی منطقه و دریافت رسید وجه كه می بایستی ضمیمه مدارک 
و در پاكت الف ارائه گردد .ضمنًا مناقصه گران می بایست اصل پاكت 
"الف" )تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار( را به صورت الک و مهر 
و امضا ش��ده تا تاریخ 1400/09/13 س��اعت15 به دبیرخانه كمیسیون 
مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه 
واقع در تربت حیدریه ،خیابان فردوس��ی ش��مالی، شركت ملی پخش 
ف��رآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه طبقه دوم اتاق 210 تحویل 
نمایند. شركت های حاضردر مناقصه باید كلیه اسناد و پاكات تکمیل 
ش��ده را در مهلت مقرر در س��امانه س��تاد بارگذاری نمایند . در غیر 
اینصورت ادعای تحویل اصل مس��تندات پاك��ت "الف" صرفًا به صورت 
فیزیک��ی به دبیرخانه كمیس��یون مناقص��ات مورد پذیرش نب��وده و به 
صالحدید مناقصه گذار از مناقصه كنار گذاش��ته میشوند و حق هرگونه 

اعتراض در مراجع اداری و قضایی را از خود سلب می نمایند.
محل , مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهاد ها :

محل دریافت اس��ناد:مناقصه گران صرفًا بایستی به سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اقدام نمایند.
)درص��ورت دریافت اس��ناد و مدارک مناقصه از س��ایر منابع , امکان 

شركت در مناقصه و بارگذاری پاكت ها میسر نمی باشد (
مهلت دریافت اس��ناد:امکان دریافت ) دانلود( اسناد مناقصه از ساعت 7 
صبح روز یکشنبه مورخ 1400/08/23 لغایت ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 

1400/09/02
مهلت تحویل پیش��نهاد ها : پیشنهاد ها )اسناد مناقصه و كلیه مدارک ( 
باید از ساعت 7 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/08/23 لغایت ساعت 19 روز 
شنبه مورخ 1400/09/13 از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت توسط 

مناقصه گران بارگذاری شود.
بازگش��ایی پ��اكات وارزیاب��ی كیفی : س��اعت 9 صبح روز یکش��نبه مورخ 
1400/09/14 در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت حیدریه – خیابان 

فردوسی شمالی 

 )وف��ق بن��د )د( ماده 18 قانون برگزاری مناقص��ات، حضور مناقصه گران یا 
نماینده آنان با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهدآور در جلسه 

بازگشایی پیشنهادها بالمانع می باشد.(
جلس��ه توجیهی و پاسخگویی به س��واالت و ابهامات : ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه مورخ 1400/09/09 در محل سالن جلسات منطقه به نشانی تربت 

حیدریه – خیابان فردوسی شمالی
مدت اعتبار پیشنهادها:به مدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.

ش��رایط عمومی و م��دارك مورد نیاز برای ش��ركت در فراخوان : 1-ارائه 
تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی
2-ارائه تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر از س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور )دارای حداقل رتبه 

5 رشته نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات(
3-ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شركت(

4-ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شركت در روزنامه رسمی
5-ارائه تصویر اساسنامه شركت ممهور به مهر و امضاء مجاز

6-احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی كیفی )حداقل 50 امتیاز(
دس��تگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذكرشده در فرم های تحویلی و 
مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس 

سامانه ستاد اقدامات مقتضی به عمل می آورد. 
HSE 7-احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی

8-گواهی امضا از دفترخانه اسناد رسمی
9-عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كلیه شركت های تابعه وزارت نفت 
)در صورت محرز شدن،ضمانت/سپرده شركت در فرآیند ارجاع كاربه نفع 

مناقصه گر ضبط خواهد شد.(
10-كلیه پیمانکاران می بایست حداقل تا 48 ساعت قبل از بارگذاری پاكات 

، صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی كامل اعالم نرخ نمایند.
تمامی مس��تندات اعالم ش��ده در بندهای ) 1 الی 4 ( می بایستی بصورت 

برابر با اصل )محضری( باشد
*ضمن��ًا جهت هرگون��ه هماهنگی ش��ماره تلف��ن 52318045-051 آماده 
http://iets.پاسخگویی در ساعات اداری می باشد.این آگهی در سایت های

mporg.ir  و ww.monaghese.niopdc.ir  نیز درج گردیده است. 
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مناقصه خرید پالستیک ركابی 35*47 و پالستیک رولی 
آس�تان ق�دس رض�وی در نظر دارد نس�بت ب�ه خری�د80.000 کیلوگرم 

پالس�تیک رکاب�ی 35×47 و پالس�تیک رولی ترجیحا از نوع زیس�ت تخری�ب پذیر از 
طری�ق مناقصه عمومی به ش�رح مقادیر مندرج در اس�ناد مناقصه اق�دام نماید. جهت 
http://dev.razavi.ir  مش�اهده ش�رایط خری�د و دریافت اس�ناد مذک�ور ب�ه نش�انی
 بخ�ش مناقص�ات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز ش�نبه مورخ1400/08/29  
نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل ش�ده و نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم 
ش�ده به آدرس مش�هد مقدس ح�رم مطهرامام رض�ا )ع( صحن پیامب�ر اعظم حضرت 
محم�د )ص( باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر اق�دام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی 

در روزنام�ه ه�ا ب�ر عه�ده برن�ده مناقص�ه خواه�د ب�ود.
 ش�ماره تماس 32003310-051 و 051-32003793

آس��تان قدس رضوی

سعید لیالز  حسین   راغفر سید  محمد  غرضی نادر طالب زاده سعداهلل زارعی حسین   شریعتمداری

محمد علی ابطحی علیرضا شیخ عطار محمد دالوری کوروش علیانی سعید قاسمی محمدرضا زائری

اکبر  منتجبی افشین عال مهران کرمی ارسالن ظاهری محمد صادق کوشکی سهیل  کریمی

کبری  آسوپار فضه سادات حسینی

پاسخهای20چهرهفرهنگیوسیاسی
بهاقتراحقدسدربارهنقاطقوتوضعفدولتسیزدهمتاکنون

کارنامه 100 روز اول دولت رئیسی



  در زمینه توسعه 
آماده همکاری با 
دولت هستیم
رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح با 
بیان اینکه دولت نگاه 
توسعه ای دارد، گفت: 
نیروهای مسلح در 
تمام زمینه ها به ویژه 
توسعه و پیشرفت 
کشور آماده همکاری 
با دولت هستند. به 
گزارش مهر، سرلشکر 
محمد باقری که به 
سیستان و بلوچستان 
سفر کرده  افزود: 
نیروهای مسلح در 
کنار تأمین امنیت که 
از وظایف ذاتی آن ها 
محسوب می شود، 
در زمینه توسعه 
زیرساخت ها و کمک 
به رفع مشکالت 
معیشتی مردم و 
ایجاد اشتغال گام های 
اساسی برداشته اند.

ــر کـــشـــوری  عــلــوی  در هــ
نهادهای مختلفی در حوزه 
امنیت ملی و زیر شاخه های 
آن مــشــغــول بـــه فــعــالــیــت 
ــی،  ــی عــال ــ ــان ــ هــســتــنــد و ارگ
وظیفه هماهنگ کننده آن ها 
را بــر عــهــده دارد. جامعه اطــاعــاتــی ایــاالت 
متحده، 16 نهاد اطاعاتی آمریکا را مدیریت 
می کند و طبعاً این نهاد با جایگاه عالی خود 
ــه دیــگــر ســرویــس هــای جــاســوســی،  نسبت ب
نقش تعیین کننده ویــژه ای را ایفا می کند. در 
گزارش 2021 این دفتر، مسائلی فراملی نظیر 
همه گیری ویروس کرونا، تغییرات آب و هوایی، 
فناوری های در حال ظهور، مسائل سایبری، 
ــســم جــهــانــی و همچنین  ــروری مــهــاجــرت، ت
درگیری ها و بی ثباتی در بخش های مختلف 
جهان از جمله غــرب آسیا، به طــور خــاص از 
جمهوری اسامی در کنار کشورهای روسیه، 
چین و کره شمالی با تأکید بر »مستقیم ترین« 
و »جدی ترین« تهدیدها علیه ایاالت متحده 

ذکر شده است.

نکته ای جالب در گزارش آمریکایی ◾
این نهاد اطاعاتی آمریکایی با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسامی همچنان تهدیدی متداوم 
علیه منافع ایـــاالت متحده و متحدانش در 
منطقه اســت، دالیــل آن را تــاش بــرای حذف 
نفوذ آمریکا، حمایت از جمعیت شیعه در 
خــارج از مرزهای خــود، تحکیم نفوذ خــود در 
منطقه، انحراف فشارهای بین المللی نسبت 
به مرکزیت خود و به حداقل رساندن تهدیدها 
علیه ثبات خــود معرفی کــرده اســت. در این 
میان، دلیل سوم اشاره شده در ارزیابی ساالنه 
حائز نکته ای راهبردی اســت. در دلیل سوم، 
اشاره شده جمهوری اسامی فشار بین المللی 
را نسبت به مرکزیت خــود، منحرف می کند. 
به دیگر سخن، ایــن بــدان معناست که یکی 
از اصــول سیاست منطقه ای تهران در حوزه 
نفوذ خود، تقلیل فشارهای محور غربی -عربی 
-عبری به تمام پیکر یک پارچه محور مقاومت 
ــــژه ای اســت کــه درســت  ــن کــارکــرد وی اســـت. ای
عکس آن در تبلیغات معاندان یافت می شود. 
بر اساس یافته های جامعه اطاعاتی آمریکا، در 
اکثر اوقات این اقمار جمهوری اسامی هستند 
که برای تهران هزینه می دهند، نه آنکه ایران 

یک سره در حال فداکاری برای آن ها باشد.
ــه ایـــن گـــــزارش، گــفــتــه شـــده تــهــران  ــ در ادامـ
بـــزارهـــای مختلفی از جمله دیپلماسی،  از ا
گسترش بــرنــامــه هــســتــه ای، خــریــد و فــروش 
تجهیزات نظامی و حمات تاکتیکی نیابتی 
ــرد.  ــهــره مــی ب ــداف خـــود ب ــ ــرای پــیــشــبــرد اهـ ــ ب
بررسی های جامعه اطاعاتی آمریکا نشان 
می دهد تمایل جمهوری اسامی برای انجام 
این حمات احتماالً به ارزیابی خود از تمایل 
ایـــاالت متحده بــرای اقـــدام متقابل، توانایی  

تهران در انجام حمات بــدون ایجاد درگیری 
مستقیم و البته چشم انداز به خطر انداختن 
رفــع احتمالی تــحــریــم هــای آمــریــکــا بستگی 

خواهد داشت.
گــزارش جامعه اطاعاتی آمریکا با اشــاره به 
احتیاط تهران و واشنگتن در خصوص کشیده 
شدن تنش بین خود به یک درگیری تمام عیار، 
تأکید دارد نخبگان ایرانی احتماالً تمایلی به 
مشارکت دیپلماتیک در گفت وگوها با آمریکا 
در آیــنــده نــزدیــک بـــدون کــاهــش تحریم ها یا 
تخفیف های مرتبط با مسائل انسان دوستانه 
ــدون پیوستن ایـــاالت متحده بــه بــرجــام را  یــا ب

نخواهند داشت. 

کنش های منطقه ای جمهوری اسالمی ◾
در ادامه این گزارش، تأکید شده است جمهوری 
اسامی، همچنان یک بازیگر مشکل ساز در 
عراق است و طی سال جاری میادی، میدان 
اصلی نبرد میان تــهــران و واشنگتن، بغداد 
باقی خواهد ماند. جامعه اطاعاتی آمریکا 
افزوده است به چالش کشیدن حضور ایاالت 
متحده در عراق عمدتاً از طریق فشار سیاسی 
و حمات پویا و نه ایستا، پیگیری خواهد شد. 
در ایــن میان، نکته مهمی که در ایــن گــزارش 
بدان اشاره شده، آن است که تهران همچنان 
از روابــط با گروه ها و رهبران شیعه عــراق برای 
دور زدن تحریم های آمریکا استفاده خواهد 
کرد. مؤید دیگری از هزینه های محور مقاومت 
بــرای مرکز. در قسمت دیگری از این گــزارش، 
ضمن اشــاره به تاش تهران مبنی بر تکمیل 
نفوذ منطقه ای خود به حضور در سوریه تأکید 
شــده اســت کــه جــمــهــوری اســامــی بــه دنبال 
حضور دائــم در حوزه های نظامی و معامات 

اقتصادی در این کشور همزمان با رو به پایان 
رفتن درگیری هاست. 

توانمندی های نظامی ایران ◾
در قسمت دیگری از ارزیابی جامعه اطاعاتی 
آمریکا به قابلیت های متنوع نظامی جمهوری 
ــاره و گفته شـــده اســـت رویــکــرد  اســامــی اشــ
ترکیبی ایران در جنگ با استفاده از قابلیت های 
متعارف و غیرمتعارف، همچنان تهدیدی برای 
منافع ایــاالت متحده و متحدانش در منطقه 
در آینده قابل پیش بینی خواهد بود. طبق این 
ــزارش، ایــران راهبرد نظامی متعارف خــود را  گ
عمدتاً بر اساس بازدارندگی و توانایی مقابله به 
مثل گسترش داده است. به طور کلی در حوزه 
منطقه ای و در ابزارهای غیر موشکی، عملیات 
تاکتیکی غیر متعارف جمهوری اســامــی و 
شبکه شــرکــای شبه نظامی و نیابتی، تهران 
ــادر مــی ســازد تــا منافع خــود را در منطقه  را ق
پیگیری کند، عمق راهبردی خود را حفظ کند و 
گزینه های تافی جویانه نامتقارن را فراهم کند.

تهدیدهای بومی جمهوری اسالمی در آمریکا ◾
یکی از قسمت های جالب توجه گزارش جامعه 
اطاعاتی آمریکا، اشــاره به توانمندی ایــران در 
شکل دهــی بــه عملیات های موفق در ایــاالت 
متحده و تولید شبکه تهدید محور در حوزه 
فــرا منطقه ای اســت. آمریکایی ها معتقدند 
جمهوری اسامی همچنان عاقه مند به توسعه 
شبکه هایی در داخل ایــاالت متحده به عنوان 
هدفی که آن را بیش از یک دهه دنبال می کرده، 
هستند. در چند سال گذشته، مأموران امنیتی 
آمریکا افــراد زیــادی را که دارای ارتباط با ایران 
بودند را دستگیر کــرده انــد. عمده اهــدافــی که 

ــرای نفوذ یا  ــرای ایــن افـــراد ذکــر شــده، تــاش ب ب
جمع آوری اطاعات درباره مخالفان و اپوزیسیون 
ایرانی در ایاالت متحده است. بر اساس برآورد 
آمریکایی ها، ایران احتماالً به راحتی می تواند 
منافع ایاالت متحده در خاورمیانه و جنوب آسیا 
را هدف قرار دهد؛ زیرا دارایی و نیروهای نیابتی 

بومی مستقر را در اختیار دارد.

گریز هسته ای ◾
در قسمت دیگری از این گــزارش، طبق ارزیابی 
جــامــعــه اطــاعــاتــی آمــریــکــا، ایـــــران مشغول 
فعالیت های کلیدی در توسعه ساح های اتمی 
نیست؛ اما به دنبال خــروج آمریکا از برجام در 
مه 201۸، مقامات ایرانی برخی از تعهدات ایران 
را کنار گذاشته و برخی از فعالیت های هسته ای 
خود را از سر گرفته اند که از محدودیت های برجام 
فراتر رفته است. بر اساس این گزارش، اگر تهران 
کاهش تحریم ها را دریافت نکند، احتماالً مقامات 
ایرانی گزینه هایی از غنی سازی بیشتر اورانیوم تا 
غنای باالتر از 60درصد تا طراحی و ساخت یک 
رآکتور جدید ۴0 مگاوات آب سنگین را روی میز 
خود خواهند دید. جمهوری اسامی به طور مداوم 
ازسرگیری فعالیت های هسته ای خود را به عنوان 
پاسخی برگشت پذیر به خروج آمریکا از برجام 
مطرح کرده و این پیام را داده که اگر واشنگتن به 
تعهدات کامل برجامی خود بازگردد، تهران هم به 

تعهدات کامل خود باز خواهد گشت.

سایبری، اطالعات، نفوذ و دخالت در انتخابات ◾
در آخرین قسمتی که از این گــزارش به ایران 
مرتبط اســت، به حــوزه سایبری و کنش های 
مجازی پرداخته شــده اســت. ایــن نهاد عالی 
ــاره بــه تخصص  ــا اشــ اطــاعــاتــی آمــریــکــایــی ب
ــرای انــجــام عملیات سایبری  و تمایل ایـــران ب
تهاجمی، آن را تهدیدی مهم بـــرای امنیت 
ــا و شــبــکــه هــای کــشــورهــای  ــ آمــریــکــا و داده هـ
متحد آن اعــام می کند. ایــران توانایی انجام 
حمات به زیرساخت های حیاتی و همچنین 
انجام فعالیت های نفوذ و جاسوسی را دارد. 
ــران بــه طور  آمریکایی ها بــر ایــن نظرند کــه ایـ
فزاینده ای در استفاده از فضای مجازی برای 
فــعــال کـــردن عملیات نــفــوذ مشغول اســت و 
انــتــظــار مـــی رود بــر نــفــوذ مخفی آنــایــن مثل 
انتشار اطاعات غلط درباره تهدیدهای جعلی 
یا زیرساخت های به خطر افتاده انتخابات و 
انتشار دوبــاره محتوای ضد آمریکایی تمرکز 
کند. پیش از این هم در رسانه های آمریکایی 
ــال پــیــام هــای  ــا ارســ ــران ب ــ مــطــرح شـــده بـــود، ای
تهدیدآمیز برای رأی دهندگان آمریکایی سعی 
ــرد بــر پــویــایــی انــتــخــابــات ریاست جمهوری  ک
2020 آمریکا تأثیر بگذارد. بازیگران سایبری 
ایرانی هم در دسامبر 2020 اطاعات مربوط به 
مقام های انتخاباتی ایاالت متحده را در تاش 
برای تضعیف اعتماد به انتخابات این کشور 

پخش کردند.

نهادهایامنیتیایاالتمتحدهدربارهجمهوریاسالمیچگونهفکرمیکنند؟

واقعیت قدرت ایران از زبان آمریکا

خبرخبر
روزروز

یک مقام دولتی بر اثر کرونا درگذشت ◾
معاون سازمان خصوصی سازی بر اثر ابتا به ویروس کرونا 
درگــذشــت. ابوالقاسم شمسی جامخانه، عضو هیئت 
عامل و معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان 
خصوصی سازی صبح دیروز بر اثر ابتا به کرونا درگذشت. 
شمسی جامخانه از مهر سال 9۸ در حکمی از سوی فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به سمت عضو هیئت 

عامل سازمان خصوصی سازی منصوب شده بود.

اقدام خالف قانون روحانی به دستگاه قضا رفت ◾
ــال گــزارش  ــورای اســامــی بــا ارسـ نمایندگان مجلس شـ
استنکاف دولــت قبل در مــورد اجــرای قانون حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خــام به قــوه قضائیه 
موافقت کردند. به گزارش خانه ملت نمایندگان مجلس، 
با 1۸۴ رأی موافق و 11 رأی مخالف، استنکاف ریاست وقت 
دولت و سازمان برنامه و بودجه از اجرای قانون مذکور را به 

قوه قضائیه ارسال کردند. 

اخراج پهپادهای آمریکا از منطقه رزمایش ذوالفقار ◾
روز گذشته در جریان برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار 
1۴00 ارتــش، پهپادهای  و  آمریکایی که به 
منطقه FIR و محدوده ADIZ )منطقه شناسایی دفاع 
هوایی( ایران ورود کرده بودند، رهگیری شدند و مورد اخطار 
قرار گرفتند. به گزارش ایسنا این هواگردهای فرامنطقه ای 
پس از قاطعیت پدافند هوایی در رهگیری و اخطار، مسیر 

خود را از حالت نزدیک شونده به ایران تغییر دادند.

درخواست نمایندگان درباره طرح شفافیت ◾
عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسامی در نامه ای 
به هیئت رئیسه مجلس خواستار رأی گیری شفاف در 
خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان شدند. به گزارش 
خانه ملت، در نامه جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه 
مجلس آمده است: آرای دریافت شده توسط دستگاه های 
الکترونیکی شفاف باشد یا اینکه با تدبیر ریاست جلسه 

رأی گیری با قیام و قعود در منظر مردم انجام شود.

ــور خــارجــه  ــ ــر امـ ــ قــدس   وزیـ
کشورمان که به علت ابتا به 
کرونا چند روزی می شود خانه 
نشین شده، در دوران نقاحت 
هم بیکار ننشسته و پیگیر مسائل سیاست 
خارجی است. آن گونه که گفته می شود دور 
جدید مذاکرات هسته ای قرار است از هشتم 
آذر ماه آغاز شود و به همین دلیل این تحول 
در کانون توجه حسین امیرعبداللهیان قرار 
گرفته. وی روز گذشته در گفت وگوی تلفنی 
با هایکو ماس همتای آلمانی در این باره لغو 
کامل تحریم ها را یک ضرورت خواند و آمریکا 
را مقصر اصلی وضع موجود برشمرد و تأکید 
کرد استفاده از زبان زور و تهدید کمک کننده 
نیست و ایران خود را تسلیم فضاسازی های 
واهی نخواهد کرد. امیرعبداللهیان همچنین 
در گفت و گو با ژان ایــو لــودریــان وزیرخارجه 
فرانسه با بیان اینکه ایران خواهان دستیابی 

به توافق خوب است، تصریح کرد: بی اعتنا 
بــه رفــتــار غــیــرســازنــده تحریمی آمــریــکــا، به 
افزایش توان دفاعی کشورمان با قدرت ادامه 
می دهیم. وزیر امورخارجه طی چند روز اخیر 
بــا همتایان روس، چینی و انگلیسی خود 
هم تلفنی گفت وگو کرده بود. اما پس از این 
گفت و گو، فرانسه که به نظر می آید در قالب 
همیشگی اش به عنوان پلیس بد مذاکرات 
ظاهر شده، روز گذشته و پس از این گفت و گو 
بــا صـــدور بیانیه ای مــدعــی شــده مــذاکــرات 
هسته ای باید از جایی که در 20 ژوئن متوقف 

شده، ادامه یابد.
 همزمان با این تحوالت علی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان هم که به 
بروکسل رفته با بیان اینکه در روزهای آینده 
با چند همتای اروپایی ماقات خواهد کرد، 
گفته: ما از هیچ کوششی برای لغو تحریم ها 

فروگذار نخواهیم کرد.

امیرعبداللهیان: 

ایران تسلیم فضاسازی های واهی نخواهد شد

قابگزارش کوتاه

روزسختوزیراقتصاددرمجلس

در  حاشيه

لیست 
بلندباالی 
بدهی های 
انگلیس به ایران 

پس از آنکه وزیر خارجه 
کشورمان در تماس با 
وزیر خارجه انگلیس 
بر پرداخت بدهی های 
لندن به ایران اشاره کرد، 
برخی کاربران با هشتگ 
»بدهی انگلیسی« 
به تشریح برخی 
خیانت های دولت ملکه 
در قبال مردم ایران 
پرداختند. یک کاربر 
فضای مجازی با اشاره 
به اینکه بدهی انگلیس 
به ما از حد تصور خارج 
است، نوشت: »هرات 
را کدام کشور از ما جدا 
کرد؟ انگلیس! قندهار 
را کدام کشور از ما 
جدا کرد؟ انگلیس! 
گلستان و ترکمنچای 
را کدام کشور تنظیم 
کرد؟ انگلیس! 9میلیون 
ایرانی را کدام کشور با 
ایجاد قحطی کشت؟!  
انگلیس«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000088      اقدام سرمربی تیم ملی فوتبال برای 
دعوت نکردن طارمی بسیار به موقع و کامالً منطقی 

بود، همان کاری که کی روش با رحمتی کرد! 
9150000462     نمایندگان محترم مجلس و رئیس 

محترم دیوان عدالت اداری مستحضرید به هنگام 

انتقال خودرو تخفیفات بیمه هم منتقل می شد. حال 
می گویند  تخفیف بیمه مال صاحب قبلی است صاحب 

قبلی می گوید من دیگر نمی خواهم خودرو داشته 
باشم مایلم به خریدار منتقل کنم بیمه می گوید نه! 

رویه قبلی بیمه جنبه شرعی اش درست بود یا حاال؟ 

9150000717    درس و کار ما وابسته به اینترنت 
هست، اما سرعت اینترنت ایرانسل روز به روز 
بدتر می شود، چرا مسئوالن نظارت نمی کنند؟ 

9360000158   شورای شهر فکری به حال 
کمبود اتوبوس بی آرتی بکند. هم اکنون 

درخطوط۸۳۰و۸۳۱با کمبود شدید اتوبوس 
مواجه ایم. اتوبوس ها در این روزگار خطرناک 
کرونایی مملو از مسافر است به طوری که همه 

مسافران به هم چسبیدن و جایی برای نفس 
کشیدن نیست.

گزارش
واکنش ها به اعالم گزینه جدید

 وزارت آموزش و پرورش 
نسبت فامیلی گزینه جدید وزارت آمــوزش و 
پرورش با شهردار تهران انتقادهایی از عملکرد 
دولــت و رئیس جمهور در جریان انتصابات 
مختلف، ایجاد کــرده تا جایی که در روزهــای 
اخیر شاهد چند نطق انتقادی از نمایندگانی 
ــزدخــواه نماینده تــهــران و فداحسین  چــون ای
مالکی نماینده زاهدان بوده ایم. به گزارش خانه 
ملت دیروز هم مجتبی ذوالنوری نماینده مردم 
قــم در مجلس در تــذکــری خــطــاب بــه رئیس 
جــمــهــور گــفــت: »گــزیــنــه پیشنهادی وزارت 
آمــوزش و پــرورش یا باید از بدنه این وزارتخانه 
باشد و یا اینکه موجب بهجت و خوشحالی در 
فرهنگیان شــود«. حتی کار به جایی رسید که 
روزنامه کیهان هم در شماره روز گذشته خود 
نوشت: »انتصاب منسوبین و نزدیکان حتی 
اگر از نظر قانون و شرع مشکل نداشته باشد، 
بی شک هزینه و حوصله دولت و مردم را صرف 
پاسخگویی به بهانه گیرانی می کند که چیزی 
برای باختن ندارند«. اما محمد اسماعیل کوثری 
از نمایندگان مجلس بر این باور است که نباید 
در این مسئله افراط و تفریط کرد. نماینده تهران 
می گوید: حتی اگر فردی، آشنا بود اما توانمندی 
الزم را نداشت نباید او را انتخاب کنیم و اگر فرد 
آشنایی، تخصص، تعهد، اطمینان و مدیریت 
الزم را داشــت، حتماً او را به کــار بگیریم. این 
نماینده مجلس در گفت و گو با خبرآناین تأکید 
کرد: دلیل اینکه انتصابات در دولت رئیسی کند 
پیش می رود، این است که او به دنبال افراد پاک 

دست و مورد اعتماد است. 

خبر
در جمع سفیران بیش از ۶۵ کشور مطرح شد

تأکید اژه ای بر تقویت 
دیپلماسی قضایی

رئیس قــوه قضائیه روز گذشته طــی سخنانی 
در جــمــع ســفــیــران بــیــش از 6۵ کــشــور جهان 
ــای  ــوزه هـ ــان ایــنــکــه در آمـ ــی ــران، بـــا ب ــهـ مــقــیــم تـ
اســامــی کمک رسانی بــه همه آحــاد بشر فــارغ 
از تفاوت هایشان مطرح اســـت، گفت: اکنون 
در دنیایی بــه ســر می بریم کــه برخی رژیــم هــای 
خودکامه و تروریستی به بهانه های واهی نزدیک 
به دو دهه کشوری دیگر را اشغال می کنند و حتی 
از انداختن بمب در مجالس عروسی و عــزا نیز 
اجتناب نمی کنند. حجت االسام والمسلمین 
محسنی اژه ای با انتقاد از رویه کشورهایی که این 
جنایات آشکار را نادیده می انگارند و در مقابل 
در قبال مسائل خاص به هیاهو و غوغاساالری 
می پردازند، گفت: امروز جامعه بشری برای رفع 
انواع و اقسام ظلم هایی که به انسان ها در گوشه و 
کنار دنیا روا می شود، باید به ادراک مشترکی نائل 
شود. پیشنهاد ما در این زمینه آن است که مقوله 
دیپلماسی قضایی تقویت شود تا بلکه با تأثیر 
نگرفتن از مسائل سیاسی حاکم بر دنیا با رویه 

حقوقی مستقل به کمک حقوق بشر بیاییم.

انتقاد توانگر از اظهارات 
هزینه ساز نمایندگان

مجتبی توانگر نماینده مــردم تهران با اشــاره به 
برخی اقدام های نمایندگانِ هزینه ساز، تأکید کرد 
اظهارات و اقدام های حاشیه ساز برخی نمایندگان، 
عملکرد مجلس را زیر ســؤال می برد. به گزارش 
خانه ملت، ایــن نماینده تهران گفت: مجلس 
یازدهم مجموعه ای از اقدام های بسیار بزرگ انجام 
داده که مجالس دیگر اگر یکی از آن ها را تصویب 
می کردند، می گفتند دنیا را گرفتیم. از قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها تا قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار یا طرح تعارض منافع یا 

قانون مالیات بر خانه های خالی. 
توانگر با اشاره به تذکر اخیر و مجدد رهبر انقاب به 
مجلس درباره رسانه ای نشدن نام افراد قبل از اثبات 
جرم، افزود: یک نفر از نمایندگان مصاحبه می کند 
که »نمایندگان خودشان هم نمی دانند به چه رأی 
می دهند و شب در تلویزیون می بینند!«، یک نفر 
در فان کمیسیون رعایت ماحظات حق الناس را 
نمی کند و رهبر انقاب را ناگزیر از تذکر می کند، 
آن دیگری طرح فضای مجازی را به شکلی تنظیم 
می کند که خواسته یا ناخواسته مجلس را مقابل 
خواسته مــردم عزیز ایــران قــرار می دهد، یک نفر 
دیگر برچسب دَستکاری به بودجه ای می زند که 

نتیجه زحمت شبانه روزی تمام نمایندگان است.

خبـر

در چند سال گذشته، مأموران امنیتی آمریکا افراد زیادی را که دارای ارتباط 
با ایران بودند را دستگیر کرده اند. عمده اهدافی که برای این افراد ذکر شده، 
تالش برای نفوذ یا جمع آوری اطالعات درباره مخالفان و اپوزیسیون ایرانی 
در ایاالت متحده است. بر اساس برآورد آمریکایی ها، ایران احتماالً به راحتی 
می تواند منافع ایاالت متحده در خاورمیانه و جنوب آسیا را هدف قرار دهد.

گزيدهگزيده
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جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسامی با حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 
و مجید عشقی رئیس سازمان بورس با موضوع »بررسی وضعیت بازار بورس« برگزار شد که 

نمایندگان انتقادات تندی نسبت به مدیریت خاندوزی بر بازار سرمایه وارد کردند.



آمارهای 
امیدبخش 

رئیس کل از 
وضعیت ارزی 

کشور
علی صالحی، رئیس 

کل بانک مرکزی 
ارزش معامالت ارز در 
سامانه نیما در هفت 
ماه امسال را معادل 

کل سال ۱۳۹۹ 
اعالم کرد و گفت: در 

بازار متشکل ارزی 
نیز حجم معامالت 
تاکنون معادل ۱.۱ 

میلیارد دالر بوده که 
بیانگر بهبود شرایط 

ارزی کشور است. 

خبرخبر
خوبخوب

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه دولت 
حمایت از بازار سرمایه به  ویژه سهامداران خُرد است، 
گفت: افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، 
متنوع کردن ابزارها، حذف قیمت گذاری های غیرضروری، 
لغو انحصارها و تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام از 
برنامه های در دست اجراست. سیداحسان خاندوزی 

با حضور در جلسه علنی مجلس در مورد شرایط بازار 
بورس و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای 
بازار سرمایه به نمایندگان گفت: سوءمدیریت گذشته 
ــازار سرمایه که منجر به رشــد بی منطق و حبابی  در ب
شاخص بــورس در نیمه نخست ســال ۹۹ و در پی آن 
کاهش ۴۵ درصــدی شاخص در نیمه دوم همان سال 

شد، زیان،  ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران 
ــازه وارد به بــازار را به دنبال داشــت. وی با اشاره  خرد و ت
به انتخاب ریاست جمهوری گفت: با انتخاب دولت 
ــازارهــا شاخص بـــورس از  و بازگشت خوش بینی بــه ب
 ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ تاکنون حــدود ۳۰۰ هــزار واحــد رشد 

کرده است.

مینا افرازه   دولت در حالی باید 
آذرماه الیحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم 
مجلس کند کــه چگونگی رفع 
کسری بودجه یکی از مهم ترین 
مسائل پیش روی آن در راستای 
برقراری تناسب میان هزینه ها 
و منابع مالی موجود است. بر همین اساس است 
که پایه های مالیاتی به عنوان منبع مهمی برای 
جبران کسری بودجه مطرح می شود و کارشناسان 
معتقدند با ایجاد پایه های مالیاتی جدید یا اصالح 
انواع مالیات های موجود، می توان حجم فعلی کسری 
بودجه را کاهش داده و یک بازتوزیع ثروت با هدف 

دستیابی به عدالت اقتصادی جامعه داشت.

دولت به دنبال استقرار نظام مالیاتی فردمحور ◾
از همین رو سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون 
امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز به  تازگی درباره 
ضرورت تحول در نظام مالیاتی گفته است: »نظام 
مالیاتی ما ایرادهای جدی دارد و باید در برنامه های 
تحولی کل دولت مورد بازبینی قرار بگیرد. ما با یک 
بی عدالتی مواجه هستیم. انتظار مــی رود افــراد 
مالیات یکسان پرداخت کنند و کسانی که درآمد 
بیشتری دارند مالیات بیشتری بپردازند، اما تا امروز 

این رویه رانت جویانه بوده است«.
وی افــزوده است: »هدف ما استقرار نظام مالیاتی 
فردمحور است؛ مجموع درآمد آن ها از هر محلی که 
باشد باید مالیات آن را بپردازند. معافیت های مالیاتی 
موجب بی عدالتی و تبعیض شده است. درآمد فرد 
باید محاسبه شود و حتی اگر در رویه معافیت های 
مالیاتی قرار بگیرد به  صورت پلکانی محاسبه می شود 

یا حتی مبنای پرداخت یارانه به فرد می شود«.

افــزایــش شــاخــص مالیات بــه تولید ناخالص  ◾
داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی

اهمیت تدوین و ترسیم سیاست های کالن مالیاتی 
در حالی است که با وجود وابستگی بودجه ای کشور 
به نفت و تأثیرپذیری منفی از بحران و شوک های 
اقتصادی ناشی از آن، مالیات به  عنوان راهکاری 
برای افزایش درآمدهای پایدار کشور مطرح می شود. 
چنان که وزیر اقتصاد نیز پیش از روی کار آمدن خود، 
بر افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی 
به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت با 

هدف کاهش فاصله طبقاتی تأکید داشت.
البته جدای از این، وزارت اقتصاد در نظر دارد مالیات 

عــایــدی بــر سرمایه و مالیات بــر مجموع درآمـــد را 
هم اجرایی کند. عــالوه بر ایــن نیز، مالیات ستانی 
عادالنه و هوشمند نیز به  عنوان دیگر راهبرد وزارت 

اقتصاد و ســازمــان امــور مالیاتی مطرح اســت که 
با پیاده سازی آن جلو دست کم ۱۰۰ هــزار میلیارد 
 تومان فرار مالیاتی گرفته  شده و درآمــد پیش بینی 

۲۷۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ نیز محقق می شود.

نظام مالیاتی منبع محور چندان عادالنه نیست ◾
ــاره علی مــلــک زاده، کارشناس حوزه  در همین ب
مالیاتی در گفت وگو با قدس درباره نظام مطلوب 
ــزام هــای دستیابی بــه آن در دولــت،  مالیاتی و ال
اظهار کــرد: خیلی وقت است نظام های مالیاتی 
دنیا به سمت الگوی مالیاتی فردمحور حرکت 
ــران مدل های قدیمی  کــرده انــد در حالی  که در ای
همچنان پابرجاست. در واقــع نظام مالیاتی در 
کشورمان به  صورت منبع محور است. بر اساس 
نظام مالیاتی منبع محور، منابع درآمدزا شناسایی 
و از متولی و صاحبان آن کسب وکارها مالیات 
دریافت می شود. بدین ترتیب تمامی فعالیت های 
اقتصادی فرد به صورت جداگانه مشمول مالیات 

است و نرخ های مخصوص خود را دارد.
ملک زاده ادامه داد: طبیعتاً وقتی دریافت مالیات 
فعالیت های اقتصادی فرد به صورت مجزاست، 
معافیت های هر یک از عرصه های فعالیت نیز 
جداگانه محسوب می شود. نکته اینجاست که 
این سیستم چندان عادالنه نیست، زیــرا افراد 
و متموالنی وجــود دارنــد که ممکن است کسب 
درآمــد آن هــا از طریق منابع قید شــده در قانون 
مالیات ها نباشد، بنابراین طبیعتاً مشمول مالیات 
نبوده و از آن ها مالیات گرفته نمی شود. از طرفی، 
برخی نیز به خاطر معافیت پایه مالیاتی که برای هر 
منبع درآمد کسب می کنند، نسبت به کسانی که 
تنها دارای یک شغل هستند، از معافیت بیشتری 
برخوردار می شوند؛ بنابراین در چنین شرایطی ما 

شاهد نوعی بی عدالتی در مالیات هستیم.
این کارشناس مالیات گفت: عالوه بر آن، کماکان 
یکسری منابع درآمـــدی نیز شناسایی نشده یا 
برخی تبعیض ها مشاهده می شود که در نتیجه 
آن مشموالن از پرداخت مالیات طفره می روند. 
همچنین کارایی نظام مالیاتی را می توان با میزان 
تمکین مــؤدیــان مالیاتی بــرای پــرداخــت مالیات 
اندازه گیری کــرد، اقدامی که کشورهای پیشرفته 
نیز به تازگی به سمت اجرای آن حرکت کرده اند. در 
واقع با اندازه گیری تمکین مالیاتی می توان به میزان 
شکاف مالیاتی دست  یافت، بدین  صورت که اگر 
درآمد مشخصی را برای نظام مالیاتی در نظر بگیریم 
که بر اســاس آن باید چنین درآمـــدی بــرای کشور 
کسب شود، به هر میزانی که این درآمد از دست 

برود شکاف مالیاتی ایجاد خواهد شد.

شکاف مالیاتی کشور به  طور متوسط 44 درصد  ◾
است

وی افــزود: بدین ترتیب، بخش گسترده این درآمد 
از دست  رفته ممکن است ناشی از فرار یا اجتناب 
مالیاتی باشد؛ اجتناب مالیاتی بدین معناست که فرد 
از خألهای قانونی استفاده کرده و از پرداخت مالیات 
مقرر شده خودداری کند. البته موضوعاتی همچون 
مالیات معوق نیز موجب می شود مؤدیان یا فعاالن 
اقتصادی مالیات نپردازند و نظام مالیاتی از درآمد 
آنان منتفع نشود. متأسفانه در کشورمان محاسبه 
و اندازه گیری شاخص شکاف مالیاتی چندان مورد 
توجه نبوده و صرفاً محاسبه میزان فرارهای مالیاتی 
بــوده اســت. با ایــن  حــال، سازمان امــور مالیاتی در 
سال ۹۹ گزارشی منتشر کرده که در آن رقم شکاف 
مالیاتی کشورمان تفاوت فاحشی با دیگر کشورهای 
پیشرفته دارد. در واقــع، عــدد شکاف مالیاتی در 
کشورمان به  طــور متوسط ۴۴ درصــد بــوده است، 
یعنی حدود ۴۴ درصد از مشموالن مالیات پرداخت 
نکرده اند. ایــن در حالی اســت که ایــن شاخص در 
کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و کانادا حدود 
۳ تا ۵ درصد کل دستمزد حوزه درآمد مالیاتی شان 
است؛ بنابراین ایــراد عمده چنین مالیاتی ناشی از 
ساختار نظام مالیات کشور است؛ ساختار مالیاتی 
کشور به نوعی منبع محور چیده شده که بسیاری از 
اطالعات غیرشفاف باقی می ماند. بخشی از فرارها یا 
شکاف های مالیاتی به علت نبود زیرساخت هاست 
 که در نتیجه آن نتوانسته ایم اطالعات مؤدیان را 
به  طــور کامل و جامع دریــافــت کنیم. اگــر سامانه 
مؤدیان راه اندازی شود، از طریق آن اطالعات مالیاتی 
در مبدأ به صورت فنی و یکپارچه دریافت می شود 
و به راحتی می توان جلو فــرار مالیاتی را گرفت. در 
واقع سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی را کارآمد می کند 
و حتی می تواند زیرساخت پــایــه ای بـــرای اجــرای 
 مالیات بر درآمد باشد. دولت در نظر دارد در بودجه 
فشار مالیاتی موجود بر تولید و واحدهای حقوقی 
را کاهش دهد. برای تحقق این امر، ابتدا باید میزان 
فرار مالیاتی کاهش یابد. از سوی دیگر، برای اینکه 
درآمد مالیاتی از دست نرفته و جایگزین داشته 
بــاشــد، باید پــایــه هــای مالیاتی جــدیــدی معرفی 
 شــده یــا پایه های قبلی کــارآمــد شــود. همچنین 
دولت می تواند نظام مالیات بر مجموع درآمد را 
پیاده سازی کند و پس  از آن به  تدریج فشار بر تولید 
و بخش مولد اقتصاد جامعه را کاهش دهد و به 

سمت فعالیت های غیرمولد ببرد.

قدسنگاهدولتبهمدلمطلوبدریافتمالیاترابررسیمیکند

 چرخش به 
نظام مالیاتی فردمحور

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر 
اقتصاد در گفت وگوی ویژه خبری به الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه اشاره و اظهار کرد: در دولت با 
این مسئله مواجه هستم که صرفاً وزارت اقتصاد 
مطالبه اخذ مالیات دارد. بسیاری از دستگاه های 
بخشی اســاســاً تمایل به اصــالحــات، مدیریت 

معافیت ها و غیره ندارند. 
به گزارش فارس، معاون وزیر اقتصاد افزود:  در 
دولت گذشته با وجود پیگیری هایی که انجام 
ــه رو بــود و بیش  شــد ایــن الیحه بــا معطلی روبـ
از دو تــا ســه ســال طــول کشید تــا بــه سرانجام 
برسد امــا به مجلس نرفت. وی ادامــه داد: با 
استقرار دولت جدید و با اهتمام وزیر اقتصاد 
برای انجام اصالحات متناسب در حوزه مالیات 
بــر عــایــدی ســرمــایــه و الیــحــه مجموع درآمـــد، 
ــر عــایــدی ســرمــایــه پــس گــرفــتــه شد   مــالــیــات ب

تا ایــن دو الیحه ممزوج شــود. در حــال حاضر 
ــا تــواتــر در حـــال بـــرگـــزاری اســـت تا  جــلــســات ب
ــن دو نوع  اصــالحــات الزم در مجلس بـــرای ای
مالیات انجام شود و به سرعت در کمیسیون 
اقتصادی دولت بررسی شود.  در مدت دو ماه 
آینده این الیحه در وزارت اقتصاد نهایی می شود 
و به کمیسیون اقتصادی دولت مــی رود. وی با 
بیان اینکه معتقدم یکی از پایه های اساسی 
اصالحات ساختاری اقتصاد در همین مالیات 
نهفته است، گفت: با این الیحه می توان فقر را 
به شدت کاهش داد و به صفر رساند، عدالت 
مالیات را به شدت گسترش داد و درآمد مالیاتی 
را به شدت افزایش دهیم، بدون اینکه به مودیان 
فعلی فشار وارد شود. مالیات به درآمد اشخاص 
ــزایــش یــابــد بــه جـــای اینکه بــه حقوق   بــایــد اف

بنگاه های تولیدی فشار وارد شود.

مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد تلفیق می شود

قیمتلپتاپ
  لنوو 

 IdeaPad                مدل
۹,4۶۵,۰۰۰ تـومـان

  ایسوس 
 VivoBook X۵43MA

۹,3۵۰,۰۰۰ تـومـان

  لنوو 
IdeaPad     -ZE-NB

۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تـومـان

  هوآوی 
MateBook D1۵ -                      

1۸,1۰۰,۰۰۰ تـومـان

  ام اس آی  
MODERN        A1۰RBS

۲3,۵۰۰,۰۰۰ تـومـان

  اچ پی  
G7                          

1۶,7۹۹,۰۰۰ تـومـان

63.000.000نیم سکه37.350.000ربع سکه1.447.656بورس 268.805دالر )سنا(52.540.000 مثقال طال 18.420دینار عراق )سنا(120.420.000سکه12.130.000 طال  1۸ عیار1.824اونس طال 73.194درهم امارات )سنا(

 برنامه دولت 
 حمایت از 
بازار سرمایه است

چهار شنبه ۱9 آبان ۱4۰۰   4 ربیع الثانی ۱443  ۱۰ نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9667
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شهرداري شانديز

شهرداري شانديز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره1438 مورخ 1400/08/17شورای محترم 
اسالمي شهر شانديز نسبت به برون سپاری عملیات عمرانی سطح شهر اقدام نمايد.

شرايط مناقصه :
1-متقاضیان بايستی حداقل دارای رتبه 5 راه و ترابری و يا ابنیه از سازمان مديريت برنامه و بودجه و دارای 

حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد.
1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 2.210.000.000ريال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملي بنام 
سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شانديز با اعتبار 3 ماه از تاريخ تسلیم 

پیشنهادها و 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد. 
2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد: از تاريخ        1400/08/19       لغايت 1400/08/29

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13 چهارشنبه  مورخ 1400/09/10 
5-زمان بازگشائي اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد: مورخ 1400/09/10ساعت 13/30 در محل شهرداری 

صورت می گیرد.
6- هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

7-ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
8-كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طريق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می گردد. 

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری شاندیز) نوبت اول(
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شهرداري شانديز

شهرداري شانديز در نظر دارد نسبت به واگذاری يك واحد تجاری دور میدان امام خمینی  
اقدام نمايد.

شرايط مزايده :
1-  مغازه به متراژ تقريبی 18.75 مترمربع، واقع در میدان امام خمینی مي باشد.

1- مبلغ سپرده شركت در مزايده : 15.000.000ريال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملي بنام 
سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3ماه از تاريخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه ديگر 

قابل تمديد باشد. 
2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مزايده به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد: از تاريخ        1400/08/19     لغايت 1400/08/29

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13 چهارشنبه  مورخ 1400/09/10 
5-زمان بازگشائي اسناد مزايده از طريق سامانه ستاد: روز پنجشنبه مورخ 1400/09/11ساعت 13/30 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
6- هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزايده مي باشد.

7-ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج شده است .
8-شهرداری در رد و يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

9-كلیه مراحل برگزاری مزايده از طريق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام 
می گردد. جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز) نوبت اول(
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شهرداري شانديز

شهرداري شانديز در نظر دارد نسبت به اجاره يك باب غرفه در نمايشگاه گل و گیاه ايرانیان 
شانديز اقدام نمايد.

شرايط مزايده :   1-مساحت زمین به متراژ تقريبی 102 مترمربع واقع در نمايشگاه گل و گیاه ايرانیان بلوک 
4 غرفه 84 جاده شهرک صنعتی می باشد.

1- مبلغ سپرده شركت در مزايده : 5.400.000ريال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملي بنام 
سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3ماه از تاريخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه ديگر 

قابل تمديد باشد. 
2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مزايده به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد: از تاريخ        1400/08/19     لغايت 1400/08/29

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13چهارشنبه  مورخ 1400/9/10 
5-زمان بازگشائي اسناد مزايده از طريق سامانه ستاد: روز پنجشنبه مورخ 1400/09/11ساعت 13/30 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
6- هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزايده مي باشد.

7-ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج شده است .
8-شهرداری در رد و يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

9-كلیه مراحل برگزاری مزايده از طريق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می گردد. 
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز) نوبت اول(
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آگهی مزایده فروش 
گوساله نر، جوانه و تلیسه 

سازمان موقوفات ملک 

سازمان موقوفات ملک وابسته به آستان 
قدس رضوی در نظر دارد 

تعداد 11۵ راس دام گاوداریهای چناران ، فریمان و سنگ بست را به شرح ذیل :
گاوداری چناران:1-تلیسه مازاد 1۵ راس 

گاوداری فریمان :1-گوساله نر هلشتاین ۶0 راس
 گاوداری سنگ بست:1-جوانه پرواری هلشتاین ۴0 راس

را از طریق مزایده به فروش برساند .
داوطلبین می توانند با مراجعه به گاوداریهای این س�ازمان به آدرس�های ذیل و روئیت 
دام های فوق ضمن دریافت فرم شرکت در مزایده ، پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 9 
صبح روز چهارش�نبه مورخ 1۴00/08/2۶ به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار احمدآباد، 
بلوار بعثت ، بین رضا و طالقانی پالک ۵0 تلفن 38۴21۵23 تحویل و رسید دریافت دارند.

 گاوداری س�نگ بس�ت: کیلومت�ر 30 جاده مش�هد ب�ه فریمان روب�رو ایس�تگاه راه آهن 
گاوداری چناران : کیلومتر 3۵ جاده مشهد - چناران جاده چشمه گیالس 

گاوداری فریمان : کیلومتر 30 جاده فریمان تربت جام جاده برات آباد

ک
,1
40
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96

شركت صنايع غذايی رضوی در نظر دارد
به  مزايده  طريق  از  را  ذيل  شرح  به  مازاد  و  ضايعاتی  مستعمل،  اقالم   
فروش برساند. از متقاضیان دعوت می شود جهت بازديد و دريافت فرم 
شركت در مزايده از تاريخ 08/15/ 1400 لغايت 24 /1400/08 در ساعات 
اداری  به آدرس شركت : مشهد - ابتدای بزرگراه آسیايی - جنب میدان 

بزرگ قائم - پیامبر اعظم 2 مراجعه نمايند .
ضمناً جهت كسب اطالعات بیشتر و دريافت فرم مربوطه می توانید به سايت 

WWW.NANERAZAVI.COM  مراجعه فرمائید .

آگهی مزایده اقالم 
مستعمل، ضایعاتی و مازاد 

روغن سوخته نباتیكیسه آردی و شكری

سلفون رولیضایعات كارتن - سلفون – پالستیك

ضایعات نان و كیكانواع گالن

كارتن وشانه تخم مرغبشكه 220 لیتری پالستیكی و فلزی

پالت چوبی ضایعاتیحلب و آهن آالت ضایعاتی

ملزومات كامپیوتر و برقانواع سطل پالستیكی

وزیراقتصاددرصحنعلنی:
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   محمدرضا 
 زائری

نویسنده و فعال 
فضای مجازی:  
مهم ترین نقطه 
قوت آقای رئیسی، 
مردمی بودن و 
بی تکلف بودن 
شخص ایشان و 
وفاداری به اصل 
آرمان انقالب اسالمی 
است که به مردم 
تعلق دارد.

اما مهم ترین نقطه 
ضعف دولت ایشان، 
کم رمق بودن و 
کم بهره  بودن ترکیب 
نیروهای ایشان از 
نخبگی و پختگی 
و سابقه و توان و 
قدرت اجرایی است.

دیدگاه

رئیس جمهوری
در وسط میدان 

محمدمهدی خیرجو 
فعال رسانه ای و مدیر 
مرکز ارتباطات و رسانه 
آستان قدس رضوی 
نیز در این باره به 
خبرنگار ما گفت:  نقطه 
قوت دولت حضور 
رئیس جمهور به عنوان 
شخص اول دولت و 
شخص دوم کشور در 
میدان و در میان مردم 
است، به عبارتی حضور 
میدانی رئیس جمهور 
و دولت نقطه قوتش در 
این مدت بوده است. 
نقطه ضعفشان هم این 
بوده که در حوزه اعالم 
برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت، 
هنوز برنامه ها 
به طور خاص توسط 
مجموعه های مختلف 
دولت اعالم نشده و 
هنوز افکار عمومی و 
مردم دقیقاً نمی دانند 
دولت به چه سمتی و 
با چه اهدافی به سمت 
برنامه هایی که پیشتر 
در دوران انتخابات 
اعالم کرده بود، اعم از 
حوزه اقتصاد، فرهنگ، 
جوانان و ورزش 
می خواهد برود، طرح ها 
معلوم نیست تا بشود 
قضاوت کرد.
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اقتراح

  محمد غرضی
وزیر اسبق پست، 

تلگراف و تلفن:
بزرگ ترین نقطه قوت 

دولت آقای رئیسی، 
این است که می تواند 
در قالب ارتباطاتش، 

منویات مردم را به 
دولت منتقل کند. اگر 
آقای رئیسی بتواند 
فرمان قیمت ها را در 
دست بگیرد و قیمت 

ارزاق را در همین حد 
نگه دارد، بار بزرگی از 

دوش فقرا برداشته 
است. بزرگ ترین 

ضعف این دولت این 
است که رئیس جمهور 
از خارج از دولت وارد 

قوه مجریه شده 
و تمام وقت آقای 

رئیسی در این چند 
ماه صرف شناسایی 
و آشنایی با اهداف 

و منویات دولت شده 
است.

دیدگاه

 تعامل
  رئیسی 

با اصالح طلبان

احسان مازندرانی
 فعال رسانه  ای 

اصالح طلب که در 
دیدار اخیر رئیس 

جمهور با اصالح طلبان 
حاضر بود، اصل تعامل 

رئیسی با جریان های 
منتقد و همچنین 

سعه صدر او در تحمل 
نقدهای تند آن ها را 
ستود. مازندرانی در 

گفت وگو با خبرگزاری 
برنا که بازتاب جالبی در 
فضای مجازی داشت، 

گفته است: »در این 
جلسه صحبت ها 
انتقادی و تند بود و 
ایشان با سعه صدر 
گوش می دادند در 
حالی که وقتی من 

خودم را به جای 
ایشان می گذاشتم، 
فکر می کردم اینجا 

عصبانی می شوم ولی 
ایشان مدارا می کرد و 

می نوشت و اگر ابهامی 
داشت سؤال می پرسید 
و سعی می  کرد به عنوان 

میزبان شش دانگ 
حواسش باشد که اگر 
کسی حرفی می زند و 
انتقادی می کند، چه 

می گوید«.

اقتراح5
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پاسخ های 20 چهره فرهنگی و سیاسی به اقتراح قدس درباره نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم تاکنون

کارنامه 100 روز اول دولت رئیسی
 محمد دالوری

 نویسنده و مجری سیما:
مهم ترین حُسن دولت آقای رئیسی در این 100 روز این 
بوده که یک چهره مردمی از خودش نشان داده. به هر 
حال مردم ما دوست دارنــد دولت را در کنار خودشان 
ببینند و نه فقط رئیس دولت، آقای رئیسی، بلکه وزرا 
و رؤسا همگی تالش کردند خودشان را به طبقه پایین 
مردم نزدیک کنند و حتی برای من جالب بود که سعی 
دارند روزهای جمعه هم این کار را بکنند و به نظرم رسید 
قصدشان این است که آن خاطره تلخ صبح جمعۀ آقای 
روحانی از یاد نرود و این به عنوان یک شگرد و یک روش 
تبلیغاتی زنده بماند. در مجموع به مردم نزدیک بودن 
حتماً کار خوبی است و می تواند یک نقطه برتری باشد 

و این حسن را باید به فال نیک گرفت.
اما این اتفاق خوب می تواند در دل خودش مخاطره آمیز 
هم باشد. یعنی دولــت آقــای رئیسی تصور کند حاال 
که من در بین مردم هستم و حاال که مردم از این رفتار 
مردمیِ من خوشحالند، پس این کفایت می کند و باقی 
امــور که باید روی این سنگ بنا قــرار بگیرند تضعیف 
بشود. خب دولت دارد یک کارهایی می کند و این طور 
نیست که بگوییم فقط به دیــدار مردمی بسنده کرده 
اما در انجام آن کارهایش یک جوری عدم هماهنگی و 
کندی و گاهی ناپختگی مشاهده می شود یعنی مدیر 
دارد بــه مــا وعــده هــایــی مــی دهــد کــه وقتی عملکردش 
را تحلیل می کنیم می بینیم بــه نظر نمی رسد آنچه 
می گوید عملیاتی باشد. ما به سرعت احتیاج داریم 
تحول ببینیم؛ تغییر ملموس و مؤثر بــر زندگی مان 
ببینیم. ما وقتی می بینیم که هنوز قیمت ها باال می رود، 
وقتی می بینیم بازار مسکن هنوز نابسامان است، وقتی 
می بینیم شهرهایمان مثالً اتوبوس ندارد و مترو ندارد و 
هزار عقب ماندگی سر جای خودش است، پس از مدتی 
ممکن اســت نسبت به آن رفتار مردمی، مشکوک و 
بی رغبت بشویم. نمی گویم این مشکالت بزرگ می شود 
در کوتاه مدت حل بشود اما به نحوی دولت باید به ما 
نشان بدهد که در یک تقویم کــاری، تغییرات جدی 
صورت خواهد گرفت به ویژه که برخی تحلیلگران این  طور 
می گویند که بدون برجام و بدون اف ای تی اف تالش های 
دولت آقای رئیسی بی فایده است. آقای رئیسی باید 

نشان بدهد چنین نیست.
دوم اینکه مــا همچنان صــدای واحـــدی از ایــن دولــت 
نمی شنویم و گویا این ارکستر بزرگ هنوز یکصدا نشده 
و هر کس ساز خودش را می زند، هر کس دارد راه خودش 
را می رود و نظرات ناپخته همچنان شنیده می شود و این 
نگرانی را برای ما ایجاد می کند که گویا دولت، یک دولت 
یکصدا و یکدست نیست و در نهایت در میان انبوه 
شلختگی ها و موازی کاری ها و متقاطع عمل کردن ها ما 

به فرجام و سرانجام نیکی نخواهیم رسید.

  مهران کرمی
 سردبیر و مدیر مسئول پیشین 
اعتماد، کارگزاران و همشهری:

ارزیابی عملکرد یک دولت در بازه 100روزه، کاری نشدنی 
است زیرا در واقع عملکردی وجود نــدارد. آنچه به عنوان 
عملکرد دیده می شود، در واقع ادامه و نتیجه تصمیم های 
مدیریت قبلی است. مدیران ارشد که تازه استقرار یافته اند 
در حال ارزیابی شرایط جدید و درافکندن طرحی دیگر 
هستند که از اســاس با مــدل تصمیم گیری دولــت قبلی 
متفاوت است. مدیران میانی هنوز انتخاب نشده اند و در 
واقع مدیران ارشد با بدنه کارشناسی و اجرایی مدیریت قبلی 
کار می کنند. به  ویژه در نظام دولت داری ایران، آمدن و رفتن 
دولت ها با تغییرات گسترده مدیریتی همراه است. این تنها 
مدیران سیاسی نیستند که تغییر می کنند بلکه مدیریت 
میانی و فن ساالر و حتی بدنه کارشناسی نیز دستخوش 
تغییرات می شوند اما در مورد تغییر مشی و ریل گذاری 
در بر همان پاشنه می چرخد. تفاوت معناداری میان رفتار 
بروکراتیک دولت در زمان اصالحاتی  ها، عدالت خواهان، 
اعتدال گرایان و دولت کرامت متصور نیست. بر این اساس 
شاید نتوان ارزیابی از عملکرد دولــت جناب رئیسی در 
این زمان کوتاه ارائه کرد. با این حال شاید بتوان با تفکیک 
عملکرد دولت در بخش های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی 
و به ویژه سیاست خارجی نکاتی را فهرست وار گفت؛ در 
حوزه سیاست داخلی لحن رئیس محترم جمهور، لحنی 
اطمینان بخش و دلگرم کننده برای جناح های مختلف است. 
در بعد فرهنگی تکلیف این دولت روشن تر از بقیه است و آن 
نفی مسیری است که دولت های گذشته در زمینه فرهنگ 
و هنر در پیش گرفته بودند. در زمینه اقتصاد سردرگمی 
گفتمانی بین اقطاب اقتصادی و دستیاران رئیس جمهور 
وجود دارد. چگونه می توان دیدگاه های محسن رضایی، 
مخبر دزفولی، احسان خاندوزی و علی صالح آبادی را در یک 
مجموعه تجمیع کرد؟ پاشنه آشیل همه دولت های پس 
از جنگ، از زمان هاشمی رفسنجانی همین نبود انسجام 
دیدگاه تیم اقتصادی دولت ها بــوده اســت. در سیاست 
خارجی نیز مذاکرات با قدرت های بزرگ برای استمرار یا 
زمین زدن برجام سنگ محک سیاست خارجی رئیسی 

است و باید منتظر شروع آن ماند.

  حسین شریعتمداری
 مدیرمسئول روزنامه کیهان:

انتخاب آقای رئیسی به ریاست جمهوری را نمی توان در 
قاب تغییر رئیس قوه مجریه و انتقال ریاست جمهوری 
از فــردی به فــرد دیگر ارزیــابــی کــرد. ایــن تغییر صورت 
پذیرفته است، ولی تغییر یاد شده دامنه ای به  مراتب 
فراتر و ریشه ای بارها عمیق تر از جابه جایی ریاست قوه 
مجریه دارد. در انتخابات اخیر، گفتمانی که در سه دهه 
اخیر به حاشیه رفته و خاک می خورد، غبارزدایی شده و 
بار دیگر پس از چند دهه به میدان آمده است. هیاهوی 
دشمنان را در این عرصه باید به ارزیابی نشست و نه 

فقط تغییر یک رئیس جمهور.
آقــای رئیسی نشان داده که قصد دارد به نمایندگی 
ــاب مــحــمــدی در صــحــنــه بــاشــد تــا طعم  ــالم نـ از اســ
شیرین اسالم ظلم ستیز، مردم دوست، عدالت پرور، 
علم گستر، باصالبت در مقابل مستکبران، خاشع 
در برابر مستضعفان و… را به ملت بچشاند. اسالمی 
که امــام راحلمان و خلف حاضر او منادی آن بــوده و 
هستند. آقای رئیسی اگرچه از دولت قبل ویرانه ای را 
تحویل گرفته است ولی در فاصله کوتاه و سه ماهه ای 
که از حضورش در رأس قوه مجریه می گذرد، به وضوح 
نشان داده تقریباً هیچ فرصتی را برای رسیدن به قله 
مطلوب از دست نداده است. به همین علت است که 
جایگاه و محبوبیت ایشان در میان مردم در مقایسه با 
روزهای نخست پس از انتخابات گسترش چشمگیری 

داشته است. 
این نکته نیز گفتنی است که جاده بی پیچ و خم و اتوبان 
آسفالته و بدون چاله و چوله ای پیش روی ایشان نیست 
ولی آنچه مهم است اینکه می توان دید برای پیمودن این 
راه، عزم خود را جزم کرده  و صد البته همراهی و همدلی 

مردم الزمه ضروری این راه است.

 محمدعلی ابطحی
 رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات:

بــزرگ تــریــن نقطه قــوت دولــت رئیسی ایــن اســت که 
حمایت یک جانبه همه حاکمیت را پشت سر خود دارد 
و امیدواریم که از این فرصت در راستای حل مشکالت 
هــم در سیاست داخــلــی و هــم در سیاست خارجی 

استفاده کند. 
ــریــن نقطه ضــعــف ایــشــان هــم ایـــن اســـت که  ــزرگ ت ب
ــت نقد  ــت روحــانــی از ایــن دول جریان های منتقد دول
نمی کنند، جریان های منتقد دولت فعلی هم به خاطر 
اینکه کارشان پیش برود ساکت هستند، من نگران این 
هستم که نبود نقد از آقای رئیسی، به اطالعات ایشان 

از جامعه و عملکرد دولت آسیب بزند.

 افشین عال
 شاعر و نویسنده:

نقاط قــوت: تــواضــع و فروتنی رئیس جمهور چــه در 
مــنــاظــرات و چــه بــعــد از انــتــخــابــات، انــتــصــاب برخی 
چهره های ضدفساد، تماس و مشورت با جریان ها، 
چهره ها و گرایش های منتقد و عدم تقید به تشریفات و 

تبلیغات رایج و زائد در دولت های پیشین.
نقاط ضعف: فاصله زیاد با نگاه گسترده و افق مطلوب 
رهبری در حوزه فرهنگ )البته در عین همسو بودن و 
عدم تقابل(، تأكید درست اما بیش از حد بر استفاده 
از جوانان انقالبی بــدون استفاده از ظرفیت نیروهای 
باسابقه تر و مجرب تر در میان جناح ها و گرایش  های 
مختلف، تأخیر در ارائـــه چشم انداز اقتصادی قابل 
فهم برای مردم محرومی كه چشم امید به این دولت 
دوخته  اند و هنوز گرفتار معیشت، تبعیض، بیكاری، 
تــورم و... هستند، ضعف دستگاه تبلیغی و رسانه ای 
دولــت که به عــدم پاسخگویی به موقع و تنویر افكار 
ــدویــن و  عــمــومــی منجر مــی شــود، عـــدم جــدیــت در ت
اعالم مبانی در حوزه فرهنگ، هنر، آموزش و پرورش و 
سایر بخش های بدنه فكری دولت انقالبی كه این امر 
نگرانی های فراوانی را ایجاد كرده است مبنی بر اینكه 
مبادا دولت در این حوزه خطیر )جبهه فرهنگی نظام( 

حرفی برای گفتن نداشته باشد. 

 تقی دژاکام، مهــدی خالدی، امیــد ادیب
  بازتاب هــای مثبت اقتراح های گذشــته 
روزنامــه در موضوعــات مختلــف و ارائه 
ویترینی از نظرات افراد با نگاه های گوناگون 
درباره یک موضوع خاص، ما را قلقلک می داد 
که این تجربه موفق را تکرار کنیم. از طرفی 
نظرات موافــق و مخالف درباره شــخص 
آقای رئیســی و دولت وی در این مدت ما را 
به صرافت انداخت که یک بار مشــخصًا از 
خود ایــن افراد بخواهیم نظراتشــان را در 

اقتراح جدیدمان مطرح کنند تا این نظرات 
گوناگون، بسته ای باشد که ما به عنوان هدیه 
به رئیس محترم جمهور و کابینه سیزدهم 
ارائه کنیم کــه گفته اند: أحــبُّ اِخوانی َمن 
أهدی اِلیَّ عیوبی. که ما البته نقاط قوت را هم 
کنارش هدیه کرده ایم تا آن ها را تقویت کنند 

و ادامه دهند. 
اما راســتش در این میان به مشکل جدیدی 
برخوردیــم کــه در موضوعات قبلــی با آن 
مواجه نبودیم؛ برخی از دوســتان اصول گرا 

حاضر نبودنــد یا جرئــت نکردنــد درباره 
نقاط ضعف دولت آن هــم در اول کار چیزی 
بگویند؛ به دالیلی که گفتند و نگفتند. برخی 
از اصالح طلبان هم کــه در اقتراح های قبلی 
ما شــرکت کرده بودنــد، این بار اســتنکاف 
می ورزیدند و عذر می خواســتند. سرانجام 
یکی از عزیــزان اصالح طلب به حــرف آمد و 
درگوشی گفت این تصمیم عمومی و اعالمی 
به ما اصالح طلبان است که درباره دولت آقای 
رئیسی فعاًل هیچ حرف و سخنی در له یا علیه 

نگوییم. البته برخی از این عزیزان که بیشتر 
صبغه فرهنگی و مطبوعاتی داشــتند روی 
خوش بیشتری به ما نشان دادند که نظراتشان 

را در این دو صفحه مالحظه می کنید.
امــا جالب بــود که بیشــتر کســانی که از 
طیف های مختلف نظــر دادند یا ندادند، بر 
این نکته تأکید می کردند که 100 روز برای 
دولتی که به اعتراف دوست و دشمن، وارث 
بدترین، ســخت ترین و بدهکارترین دولت 

بوده، زمان بسیار کمی برای ارزیابی است.

  فضه سادات حسینی
گوینده و مجری خبر صدا و سیما: 
مهم ترین نقطه قوت رئیسی انجام رسالتی است که بر 
عهده ایشان گذاشته شده. حضرت آیت هللا خامنه ای 
بارها به موضوع امیدآفرینی )در مقابل توطئه دشمن 
برای ایجاد یأس در جامعه( تأکید داشتند و رئیس جمهور 
در این زمینه به خوبی عمل کرد. حضور در دل جامعه 
)سفرهای استانی، تحوالت بنزینی و...( گامی در این 

مسیر بوده و اتفاق های خوشایندی برای مردم رقم زد. 
مهم ترین نقطه ضعف که البته منحصر به این دولت هم 
نیست بحث رسانه هاست. برخی مواقع رسانه ها با بیان 
مواضع و اظهاراتی بهانه را برای تخریب دولت به دست 
بیگانگان می دهند و این در حالی است که دولت جدید 
به سبب نوع رویکردش در نوک تخریب بیگانگان قرار 
دارد. اصالح این ساختار و گماشتن مهره های کاربلد که با 
کار در رسانه در این محیط آشنا باشند یک ضرورت مهم 
است. همچنین ضرورت تغییر در بدنه دولت متناسب با 
شعارهای مطرح شده از سوی رئیسی مهم است. تغییر 
در سطح مدیران باالدستی تنها کافی نیست. اگر هدف 
تشکیل دولت قوی است حتماً باید افرادی سر کار باشند 

که با این ساختار همراهی کرده و سنگ اندازی نکنند.

 اکبر منتجبی
روزنامه نگار و عضو شورای 

سردبیری روزنامه سازندگی:
1. برقراری آرامش نسبی یک اتفاق خوب است.

2. بالتکلیفی دولــت بــرای تصمیم گیری در حوزه های 
مهم، یک ضعف مشهود است. در حوزه های اقتصادی 
ما مشکالت زیادی داریم که حل  نشده باقی مانده. در 
 FATF مهم ترین مسئله سیاست خارجی یعنی برجام و
هم این  گونه است. حتی در مورد نوع رابطه اقتصادی با 

روسیه و چین هم بالتکلیفی دیده می شود.

 محمدصادق کوشکی
مفسر سیاسی و استاد دانشگاه تهران:

1. بدون تردید مهم ترین نقطه قوت رئیسی شخصیت شخص رئیس 
جمهور است. صمیمیت و حضور در اجتماع مردم برخالف پیرایه های 
دولت پیشین، عالوه بر اینکه موجب درک بهتر از مشکالت می شود، 
موجب شده اعتماد مردم که در هشت  سال گذشته خدشه دار شده 
بود بار دیگر زنده شود. البته الزم است این رویه به وزیران، استانداران، 

مدیران کل و فرمانداران هم سرایت کند.
2. تعلل و حرکت الک پشتی در مسیر تغییر مدیران دولت روحانی که 
سنگی بر سر راه وعده تحول رئیسی هستند مشکل مهمی است. نقد 
دیگر بر انتصابات است. در انتخاب برخی  مدیران این شبهه وجود دارد 
که به نظر می رسد افراد تجربه، دانش کافی و نگاه درست به مسئله و حوزه 
مدیریتی خود ندارند. این اشخاص هر چند ممکن است افراد خوبی 
باشند ولی »خوب بودن« با »الیق بودن« فرق دارد و این نگرانی وجود دارد 

که دانش کم آن ها سبب شود نتواند وعده های رئیسی را عملی کنند.

 ارسالن ظاهری بیرگانی
کارشناس اقتصاد راهبردی:

1-مهم ترین نقطه قوت: اگرچه از منظر اقتصاد راهبردی، دولت تاکنون 
نتوانسته راهبرد اقتصادی مشخصی از خود به نمایش بگذارد، اما آقای 
رئیسی با اتکا به برخی ویژگی های شخصی و فردی خود همچون روحیه  
جهادی، پرکاری، مسائل را بهنگام و میدانی دنبال کردن و... توانسته وجه 
تمایز بارزی در اذهان مردم نسبت به آقای روحانی ایجاد کند و این یک نقطه 

قوت جدی برای ایشان است.
2.نقاط ضعف: فقدان یک راهبرد مشخص برای مهار نرخ ارز بازار آزاد و 
تقویت پول ملی، با وجود اینکه رهبر معظم انقالب نیز در حکم تنفیذ تأکید 
فرمودند: »]رئیس جمهور[ باید سیاست تقویت پول ملی را بجد دنبال 
کند«. دقت داشته باشید که مسئله تقویت پول ملی برای نخستین بار در 
حکم تنفیذ یک رئیس جمهور مورد تأکید رهبری قرار گرفته است. همچنین 
رهبری در نخستین دیدار هیئت دولت سیزدهم فرمودند: »مسئله ارزش 
پول ملی... یکی از آن چیزهایی است که انسان از آن خجالت زده می شود!«. 
برای مهار تورم فزاینده و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، مهم ترین راه حل کوتاه 
و میان مدت تمرکز بر تقویت ارزش پول ملی است. بنابراین انتظار آن بود 
دولت آقای رئیسی در 100 روز ابتدایی خود بر تقویت ریال متمرکز می شد. 

 علیرضا شیخ عطار
معاون بین الملل دانشگاه آزاد و 

قائم مقام اسبق وزیر امور خارجه:
1. برای قضاوت در مورد رئیس جمهور کمی زود است. 
با این وجود اینکه رئیسی نشان می دهد برای رسیدن 
به اهداف ترسیمی به ویژه در دو موضوع مبارزه با فساد 
و بی عدالتی از طرفی و توسعه درون زای کشور بدون 
وابستگی خارجی و بدون ترس از تحریم از سوی دیگر، 

برنامه دارد یک نکته بسیار خوب است. 
2. بسیاری از کسانی که ایشان به عنوان همکار معرفی 
کرده اند )وزرا، استانداران و...( چهره هایی ناشناخته 
هستند و حتی در مورد رزومه آن ها و دلیل انتخاب آن ها 
هم سخنی گفته نشده اســت. بله ما در اول انقالب 
داشتیم افرادی که بدون سابقه اجرایی آنچنانی، آمدند 
و موفق هم شدند مانند شهید قرنی، عباسپور، رجایی، 
ولی اکنون توقع این است که عــالوه بر تأکید بر انرژی 

جوانی، افراد رزومه خوبی هم داشته باشند.

 محمدرضا باقری
مجری و فعال رسانه ای:

مهم ترین دستاورد آقای رئیسی از ابتدای ریاست جمهوری تاکنون 
مردمی سازی دولت، به میان مردم رفتن و بی واسطه شنیدن و تسری 
این مدل رفتاری به وزرا و مدیران خود است. دستاوردی که سال هاست 
در نظام اسالمی ما به فراموشی سپرده شده بود و دوبــاره احیا شده 

است.
اما نقطه ضعف دولت در تعلل، تردید و کندی در جابه جایی و انتخاب 
مدیران کلیدی است. بیش از دو سه ماه گذشته و دولت سخنگو ندارد، 
برخی پست های کلیدی خالی است و انتخاب معاونان وزرا و مدیران 
هنوز جمع بندی نشده و حضور افراد دولت گذشته به برخی کارشکنی ها 

دامن زده است.

 کوروش علیانی
نویسنده و مجری:

نقطه  قوت و ضعف آقای رئیسی یکی است؛ صحبت از آرمان ها. اگر 
او بتواند صحبت از آرمان ها را به اجرایی شدن آرمان ها برساند و این 
اجرایی شدن را به فایده برای جامعه، آن  وقت شخص او، حاکمیت 
و مهم تر از ایــن دو، مــردم برنده هستند. اگــر او نتواند، همه با هم 

باخته ایم.
برای اجرایی کردن آرمان ها هم باور الزم است، هم عزم و هم برنامه. قرار 
نبود اصول عزت، حکمت و مصلحت را در روابط خارجی در ویترین 
بگذاریم و ابــراز خشنودی کنیم که با فالن کشور تماس گرفتیم و از 

آن ها تشکر کردیم. 
ــوز امـــضـــای حــکــم حــضــرات  ــبــود هــن ــرار ن ــ ــت؟ ق ــی اســ ایـــن چـــه عــزت
ــدردان واکــســن مجانی باشید.  ــ خشک نــشــده بــه مـــردم بگویند ق
واکــســن مــجــانــی از مــعــدود بــازمــانــده هــای آرمــــان عــدالــت اســت. 
 نرسیده چــرا باید منت بگذارند کــه کمر بــه هــدم آن بسته بودند، 

اما نشد؟

 سهیل کریمی
مستندساز:

اوالً باید یادمان باشد که آقای رئیسی وارث خرابکاری های چهار سال 
دولت دوم احمدی نژاد و هشت سال دولت روحانی است و انتظار اینکه 
در 100 روز کارها را سامان دهد، انتظاری عقالنی نیست چون کار برای 

ایشان بسیار سخت و پیچیده شده است. 
بــه نــظــرم بـــرای بعضی وعــده هــایــی کــه ایــشــان داده و جامعه بیشتر 
منتظر اجرای آن هاست، یعنی مواردی مثل مسکن، بورس و... سه تا 
 100روز یعنی یک سال به ایشان مهلت بدهیم و بعد به انتظار نتیجه 

باشیم.
اما مهم ترین نقطه قوت ایشان سفرهای استانی آن هم هفتگی ایشان 
است. اینکه رئیس قوه اجرایی به  جای نشستن در خانه یا دفتر کار 
و رصد کــردن موضوع، عمالً وارد میدان شود و حرف ها را و مشکالت 
را بی واسطه بشنود و ببیند بسیار در پیدا کردن راه حل و درمان آن ها 

کمک می کند.
مهم ترین نقطه ضعف ایــشــان هــم کــه البته مــا فکر می کنیم ممکن 
است ضعف باشد و ممکن است در نتیجه مشاهده کنیم که تصمیم 
درستی بوده است، به کارگیری نیروهای جوان یا خیلی جوان برای بعضی 
مسئولیت های مهم است که آدم کارکشته می خواهد. این کمی توی دل را 

خالی می کند که نکند کار جمع نشود.

  سعید قاسمی
 سردار دوران دفاع مقدس 

و استاد دانشگاه:
1. همین که با انتخاب آقای رئیسی یک جریان مردمی 
جایگزین طیفی شد که هشت سال زندگی و سرنوشت 
مردم را به برجام گره زد ، فی نفسه یک اتفاق مثبت در تقویم 
جمهوری اسالمی محسوب می شود. رئیسی جنسش 
180درجـــه با جریاناتی که فقط به بیرون نظر دارنــد فرق 

می کند و این خود جای شکر دارد.
2. تأخیر و تعلل 100 روزه رئیس جمهور در تغییر بدنه و 
ساختار دولت یک نقطه ضعف مهم است. اینکه فردی 
مانند غالمرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان هنوز 
بر مسند ریاست سازمان ملی استاندارد تکیه زده جای 

تعجب است. 
مردم و نیروهای انقالبی خواهان تغییر این ریل و حجامت 
گسترده در پیکره دولت )گمرک، صادرات، واردات، آموزش 
و پرورش، گردشگری و...( برای تزریق خون تازه در راستای 

اهداف انقالب اسالمی هستند. 
وعــده تغییر فقط با تغییر وزرا عملی نمی شود؛ رئیسی 
باید مماشات را کنار بگذارد و عوامل فشل که در دوره های 
گذشته به شکل تار و پود و سیستماتیک به دولت قالب 

شده اند را کنار بزند.

 سعداهلل زارعی
پژوهشگر سیاست خارجی، 

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه:
نقطه قوت اینکه شخص رئیسی و کابینه وی تا اینجای کار 
موفق بوده اند و امیدی که با انتخاب رئیس جمهور جدید 
برای تغییر اوضاع در دل مردم ایجاد شد را حفظ کنند 
نکته مثبتی است. اقدام هایی مانند سفرهای استانی 
هم عالوه بر اینکه چهره مردمی تر از رئیس جمهور نشان 
می دهد از جهت اینکه رئیسی قائل به تحول در نقشه 
اداره کشور به نفع استان ها و تمرکززدایی از تهران است 

حائز اهمیت است. 
نبود تیم منسجم رسانه ای برای توضیح فعالیت ها و 
بیان سیاست ها ضعف بزرگ دولت رئیسی است که تا 

حدودی دولت را رنج می دهد.

  کبری آسوپار
 روزنامه نگار و فعال فضای مجازی:
اول عرض کنم که بنده با این مدت »100 روزه« مشکل 
دارم. یک ایراد این است که 100 روز زمان چندان مغتنمی 
نیست و صرفاً می شود جهت گیری ها و پی ریزی ها را 
ارزیابی کرد و طبعاً رسیدن به نتیجه، زمــان بیشتری 
می برد. دوم اینکه چرا 100 روز و چرا مثالً سه ماه نه؟ 
این بازه 100روزه از وعده های انتخاباتی آقای روحانی 
وارد فضای سیاسی ایــران شد و همان  زمان هم اتفاق 
ــای رئیسی  ــت آق درســتــی نــبــود. حــال چــرا باید در دول
هــم، چنین زمانی به رسمیت شناخته شــود؟ رســم و 
مشی خوبی را آقای روحانی بر جای نگذاشتند که حاال 
بخواهد الگوبرداری هم بشود! من فکر می کنم مردم هم 
خاطره خوبی از چنین وعده ای ندارند و یادآور بدقولی 
رئیس جمهور سابق و نیز دروغ بعدی او در ندادن چنین 
وعده ای ا ست و طبعاً برای مردم خوشایند نخواهد بود.

و اما نقاط قوت و ضعف دولت آقای رئیسی در این مدت 
گذشته از آغاز دولت:

نقاط قوت: نمایش اراده کار برای مردم توسط دولتمردان؛ 
ســفــرهــای اســتــانــی و تعامل از نــزدیــک بــا مـــردم، آغــاز 
طرح های بــزرگ وعــده داده شده در انتخابات همچون 
طرح ساخت مسکن، دور بودن مواضع و سخنرانی های 
رئیس جمهور از دوقطبی سازی و حاشیه آفرینی و آرام 
نگه داشــتــن فضای سیاسی و اجتماعی کــشــور، عدم 
مشاجره سیاسی رئیس جمهور و دولتمردانش با رقیبان 
انتخاباتی و پایان دادن به جدال های انتخاباتی، نپرداختن 
مداوم به ضعف های دولت قبلی برای فرار از مسئولیت، 
سیاست خارجی معقول و بدون انزواخواهی یا ذوق زدگی، 
جوان گرایی در چینش مدیران و آوردن چهره های جدید 

در حلقه مدیران و پیشبرد مناسب واکسیناسیون کرونا.
نقاط ضعف: عدم اقدام های ضربتی در حوزه اقتصاد، 
گزارش دهی های خسته کننده و ماهانه رئیس جمهور به 
مردم )نیازی نیست مدیر اجرایی کشور مدام حرف بزند 
و اشتباه رؤسای جمهور قبلی در داشتن سخنرانی های 
متعدد را تکرار کند(، اشتباه های لفظی رئیس جمهور، 
کــنــدی ســرعــت انتصابات و تــحــوالت، عــدم اعتنا به 
حاشیه آفرینی برخی وزیران ضعیف همچون وزارت رفاه 
و نداشتن بازوی رسانه ای قوی در تشریح میزان آوارهای 

ایجاد شده توسط دولت روحانی.

  حامد شیخ پور
 شاعر، نویسنده 

و سردبیر خبرگزاری فارس:
نقطه قوت و تمایز دولت آقای  رئیسی با دولت گذشته، 
مردمی  بودن آن و تحرک مسئوالن آن اعم از دیدارها، 

بازدیدها و سفرهای استانی است.
ــوت و تــعــلــل در  ــ ــم رخـ ــت هـ ــ ــن دولـ ــ نــقــطــه ضــعــف ای
انتصابات اســـت؛ بــه  گــونــه ای کــه همچنان بسیاری 
ــای مهم  ــان هــ ــ ــازم ــان وزرا و رؤســـــــای ســ ــاونـ ــعـ از مـ
هــمــچــنــان مــنــصــوبــان دولــــت قــبــل هــســتــنــد و هــنــوز 
 بــا هــمــان خــط مشی ســابــق، مشغول مــدیــریــت امــور 

کشورند!

  سعید لیالز
اقتصاددان و عضو شورای 

مرکزی حزب کارگزاران:
1. من معتقدم 100 روز زمان مناسبی برای ارزیابی هر 
چند اولیه عملکرد یک دولت نیست؛ به ویژه رئیسی 
که در موقعیت فوق العاده به لحاظ شرایط اقتصادی و 
سیاسی روی کار آمده. با وجود این فروتنی رئیس جمهور 
)که مطالبه آحاد جامعه هم هست(، سفرهای استانی، 
پرهیز از ایجاد سروصدای سیاسی بی مورد له و علیه افراد 
مختلف )که گزک به دست شبکه های بیگانه نمی دهد، 
به این معنی که پس از انتخاب رئیسی همین آرامش 
تزریق شــده از ســوی رئیس جمهور موجب شکست 
خودتحریمی شده( و برخی کارهای هر چند کوچک و 
بی سروصدا اما مهم مانند آزادســازی قیمت لبنیات، 
رانــت زدایــی از حوزه های اقتصادی و دالر 4هــزار و 200 
تومانی به شرط ادامه دار بودن از اقدام های مثبت دولت 

است.
2. هر چند با شوک درمانی مخالفم اما معتقدم رئیسی 
در بسیاری از زمینه های سیاسی و اقتصادی )رانت زدایی 
از دالر 4هــزار و 200 تومانی، مذاکرات هسته ای، طرح 
صیانت از فضای مجازی و...( الزم است تصمیم های 
صریح و قاطع تری بگیرد. این تصمیم ها، سیاسی است 
و نه کارشناسی پس هر چه زودتر انجام شود مناسب تر 

خواهد بود. 

 حسین راغفر
اقتصاددان و استاد دانشگاه:

راستگویی نقطه قوت رئیس جمهور است. این فاکتور مهم 
سرمایه بزرگی است که عالوه بر جذب آحاد جامعه می تواند 
موجب اجتماع روشنفکران با دیدگاه های متفاوت زیر یک 
چتر شــود، مشروط بر اینکه از همه دیدگاه های ممکن 

»استفاده« شود نه اینکه صرفاً »شنیده« شود.
ضعف ها متعدد اســت؛ نخستین آن نبود برنامه در 
دولت در حوزه های مختلف است. سوءمدیریت ها هر 
چند از گذشته باقی مانده، با وجــود این دست کم در 
موضوعات مهم سیاست داخلی و خارجی باید برنامه 

روشن و مدون وجود داشته باشد.

 نادر طالب زاده
فیلمساز:

نقطه مثبت دولــت و شخص آقــای رئیسی سفرهای استانی است.
سفرهایی که سال هاست مردم ندیده اند و رئیس جمهور فقط از خانه یا 

از پشت مانیتور با مردم حرف می زد. این چیز ارزشمندی است.
امــا ایــن سفرها باید نتیجه ای هم داشته باشد. من ندیدم و نشنیدم که 
مسئوالن  رده باالی دولت نگران از دست رفتن سفره مردم شده باشند؛ نه مردم 
شمال شهرنشین که همه چیز دارند و مشکلشان رفع چربی شکم هایشان 
است، اما دولت قبل سفره های مردم را نابود کرد و خط فقر را چندین میلیون 
تومان افزایش داد. دولــت جدید بــرای برگرداندن حداقلی از آذوقــه بر سر 
سفره های مردم چه کرده است؟ برای کاهش این اجاره خانه هایی که سر به 
فلک زده و خانواده های آبرودار را هم مستأصل کرده چه تصمیمی گرفته؟ 
زمان جنگ دست کم با شیوه کاالبرگ؛ گوشت، برنج، روغن و آذوقه مردم تأمین 
می شد. همین االن لبنانی که به خاطر ما زیر تحریم آمریکاست، برای کاستن 
از فشارهایی که مردم متحمل می شوند اجاره خانه ها را از هزار دالر به 200دالر 
کاهش داد. پس می شود چنین کارهایی کرد که متأسفانه تصمیم و نتیجه ای 

از این تصمیم ها در زندگی مردم تا حاال مشاهده نشده است.



 طب سنتی باید 
  احیا شود
به گزارش فارس، 
بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت در 
مراسم اختتامیه 
جشنواره طب ایرانی 
گفت: طب ایرانی 
میراث گرانبهایی 
است که سال های 
سال فراموش شده 
بود و احیای آن یکی 
از مسائل مهمی 
است که باید مورد 
توجه قرار گیرد.وی 
افزود: واحدهای 
درسی طب ایرانی 
باید تدریس شود 
و امروزه به آن نیاز 
داریم. در حوزه طب 
ایرانی نباید سکوالر 
فکر کنیم.

اواســــط  اعظم طیرانی   
ــاری خلیل  شــهــریــور ســـال جــ
بــهــروزی فــر، دبــیــر کمیسیون 
اجتماعی مجلس اعــام کرد: 
ــت تـــا 12 آبـــان  ــ ــرار شـــده دول ــ ق
ــال طـــــرح ســامــانــدهــی  ــســ ــ ام
استخدام کارکنان دولــت را در قالب الیحه ای 
تقدیم مجلس کند. وی با بیان اینکه کمیسیون 
ــادی را بــرای طــرح ساماندهی  اجتماعی وقــت زی
استخدام کارکنان دولــت گذاشته، عنوان کرد: 
رهبر معظم انقاب تأکید ویژه ای بر این موضوع 
داشتند و دولت نیز در این زمینه اهتمام خوبی از 

خود نشان داده است.
ســال 1368 بیش از 90 درصــد نــیــروی کــار ایــران 
رسمی بود؛ اما با تصمیم دولت وقت، از آن سال تا 
امروز 93 درصد نیروی کار کشور به صورت طرحی، 
شرکتی، پیمانکاری و پروژه ای موقتی شده اند و با 
عنوان نیروی کار موقت در بیمارستان ها، مدارس و 
سایر نهادها و مؤسسه ها مشغول به کار هستند. 
این موضوع به ویژه در خصوص کــادر بهداشت 
و درمــان به دالیلی که در این گــزارش به آن اشاره 

خواهیم کرد از اهمیت زیادی برخوردار است.

نبود امنیت شغلی یکی از استرس های ماژور است ◾
بــابــک خــطــی، متخصص کــودکــان در گفت وگو 
ــار نــیــروهــای  بــا مــا اظــهــار مــی کــنــد: وضــعــیــت کـ
شرکتی و قــراردادی بیمارستان ها شرایط بسیار 
نگران کننده ای را بــه وجــود آورده اســت. شمار 
زیـــادی از افـــراد بـــدون امنیت شغلی بــا تهدید 
دائم به تعدیل و اخــراج با دستاویز پایان قــرارداد 
و بهانه هایی اینچنینی، سال هاست در شرایط 
غیرعادالنه و حتی غیرانسانی به سر می برند. نبود 
امنیت شغلی یکی از استرس های مــاژور از نظر 
روان پزشکی است. در شرایط بازی با مرگ و زندگی 
کرونا وزارت بهداشت به جای اکرام کادر درمان، 
این نیروهای خدوم را گرفتار باتکلیفی کرده است.
این فعال صنفی ادامه می دهد: نیرویی که امنیت 
شغلی نــدارد و از حقوق اولیه  یک فرد استخدام 
شده برخوردار نیست، بیش از حد معمول خسته و 
فرسوده می شود. این شخص در شرایط فشار ذهنی 

و روانی که افزایش حجم کاری ناشی از کرونا نیز به 
آن دامن زده است، نمی تواند حداکثر بازدهی را برای 
خدمت به بیماران داشته باشد. از طرفی همه گیری 
کرونا و ماهیت پرکار آن، تعداد بیشتری نیروی کار 
بیمارستانی را برای خدمت رسانی هرچه بهتر به 
بیماران می طلبد تا کادر درمان فرصت استراحت و 

بازیابی خود را داشته باشد.
وی می افزاید: بنابراین باید عاوه بر اینکه به تبدیل 
وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و انواع دیگر 
قراردادها رسیدگی شود، برای جذب نیروهای تازه 
از بین دانش  آموختگان  جویای کار نیز اقدام کنیم.

 تا پایان دولت دوازدهم  ◾
50 درصد پرستاران شرکتی بودند

محمد شریفی مقدم؛ دبیرکل خانه پرستار ایران 
نیز با انتقاد از وضعیت قرارداد پرستاران شرکتی 
می گوید: در دولت های یازدهم و دوازدهم 35 هزار 

تخت به تخت های بیمارستانی افـــزوده شــده و 
تعداد زیــادی از پرستاران بازنشسته شدند و یا 
مهاجرت کردند که در مجموع 30 هزار خروجی 
داشته ایم، با این حال استخدام نیروی پرستاری 
در دولت یازدهم و دوازدهم بسیار محدود بود به 
طوری که فقط در سال آخر دولت دوازدهم کمتر 
از 15 هــزار نفر استخدام شدند و تا پایان دولت 

دوازدهم 50 درصد پرستاران شرکتی بوده اند. 
وی ادامـــه مــی دهــد: امـــروز در بیمارستان های 
کشور اعــم از بخش دولتی، خصوصی و تأمین 
ــزار نــیــروی پــرســتــاری فعالیت  اجــتــمــاعــی110 هـ
می کنند که 50 درصد آن ها شرکتی هستند و با 
کمبود 70 هزار پرستار در بیمارستان های کشور 
روبـــه رو هستیم. بنابراین در مرحله نخست با 
کمبود شدید پرستار و در مرحله بعد مسئله 
وضعیت قرارداد این نیروها مواجهیم. حال آنکه 
قرارداد نیروی پرستاری به عنوان نیروی متخصص 

کادر درمان نباید شرکتی باشد زیرا قرارداد شرکتی 
نهایت استثمار پرستاران و بهره کشی از نیروی 
کــار پــرســتــاری اســـت. متأسفانه مــدیــران تصور 
می کنند با شرکتی کردن نیروهای متخصص، کار 
را کیفی می کنند و هزینه کمتری متقبل می شوند 
درحالی که وقتی پرستاران امنیت شغلی نداشته 
باشند بهداشت روانــی آن هــا به خطر می افتد و 
کیفیت کارشان کاهش می یابد چرا که وقتی طرف 
قــرارداد، دانشگاه باشد پرستار یک کارفرما دارد 
اما هنگامی که طرف قرارداد، شرکت باشد، پرستار 
10 کارفرما دارد و از سرپرستار و سوپروایزر گرفته تا 
رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، بیمار و همراه 
بیمار همه برای پرستاران خط و نشان می کشند، 
به این ترتیب پرستاران شرکتی تاش می کنند 
اولویت را از مراقبت از بیماران که وظیفه اصلی 
آن هاست به جلب رضایت سرپرستار و سوپروایزر 
و... معطوف کنند تا امنیت شغلی آن ها به خطر 
نیفتد. اصــل ایــجــاد شــرکــت هــای تأمین نیروی 
انسانی بــرای نیروهای خدماتی بود نه نیروهای 
متخصص به ویژه در حوزه های کلیدی نظیر درمان.
وی با اشاره به اینکه نهایت استثمار نیروی انسانی 
متخصص در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاد، 
می افزاید: با شیوع کرونا این استثمار شدیدتر 
شد و دولت برای جبران کمبود نیروی پرستاری با 
بستن قراردادهای 89 روزه و تمدید طرح نیروهای 
طرحی استثمار نیروی انسانی متخصص در حوزه 
درمان را به نهایت خود رساند که امید می رود در 
دولــت فکری اساسی به حــال وضعیت قــرارداد 
نیروهای شرکتی و طرحی پرستاری شود. استخدام 
نــیــروی متخصص نــه تنها هزینه نیست بلکه 
سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی متخصص 
است و بخش عمده ای از هزینه ها و رانت هایی 
که توسط شرکت های واسطه دریافت می شود 

کاهش می یابد. 

قرار نبود با نیروهای متخصص قرارداد شرکتی  ◾
بسته شود 

سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون 
بهداشت و درمــان مجلس نیز به ما می گوید: 
شرکت تأمین نیروی انسانی سال 68 با هدف 

تأمین نیروی انسانی برای بخش خدمات شکل 
گرفت تا بدنه دولــت بــزرگ نشود، ولــی به هیچ 
عنوان قرار نبود با نیروهای متخصص در قالب 
نیروی شرکتی قرارداد بسته شود. اما متأسفانه 
در عمل ایــن اتــفــاق نیفتاد و بــا ورود نیروهای 
شرکتی به مجموعه های دولتی و مؤسسه ها، 
ــای شغلی  ــ ــیــروهــای شــرکــتــی در رده هـ جـــذب ن

مختلف گسترش یافت. 
 وی با اشــاره به اینکه اواخــر دولــت نهم بخش 
قابل توجهی از نیروهای شرکتی و تبصره ای 
تبدیل وضعیت و از حالت شرکتی خارج و به بدنه 
دولت افزوده شدند، می افزاید: در دولت یازدهم 
و دوازدهم دوباره بحث شرکت ها مطرح شد و تا 
جایی پیش رفت که حتی با نیروهای تخصصی 
نظیر پزشکان، پرستاران، ماماها، کارشناسان 
اتــاق عمل و کارشناسان آزمایشگاهی و... در 
مراکز درمانی نیز قــرارداد شرکتی بسته شد، در 
حالی که روح حاکم بر این تصمیم این نبود. قرار 
بود تنها تأمین نیروی انسانی در بخش خدمات 
به شرکت ها واگــذار شود چرا که اگر به نیرویی 
ــذار می کنیم و مسئولیتی  ــ کــار تخصصی واگ
را از او مــی خــواهــیــم بــایــد بــراســاس تخصص و 
کـــاری کــه انــجــام مــی دهــد بــه او امنیت شغلی، 
حقوق و مزایا بدهیم در حالی که در قراردادهای 
کاری که در قالب شرکتی بسته می شود حداقل 
حقوق قــانــون کــار و بیمه لحاظ مــی شــود و این 
ــرارداد بــرای نیروهای متخصص استثمار  نوع ق
 مطلق محسوب می شود و در شأن ایران اسامی 

ما نیست.
وی ادامه می دهد: با شیوع کرونا بیمارستان ها و مراکز 
درمانی کشور با کمبود کادر درمان به ویژه پرستار روبه رو 
شدند و دوبــاره موضوع جذب نیرو در قالب شرکت 
مطرح شد که این بار تعداد بیشتری دانش آموخته 
ــروی شــرکــتــی 89 روزه ــیـ  پـــرســـتـــاری در قـــالـــب نـ
 جذب بیمارستان ها شدند. این نوع قرارداد با توجه به 
پیامدهایی که کرونا برای کادر درمان به ویژه پرستاران که 
در خط مقدم مقابله با کرونا هستند دارد، نوع دیگری 
از بی عدالتی در حق نیروهای انسانی متخصص 
اســت که در بخش های کلیدی درمــان مشغول به 

کار هستند. 

الیحه  »ساماندهی استخدام کارکنان دولت«این مشکل قدیمی را حل می کند؟ 

کادر درمان و درد 
قراردادهای موقت

ددستچينستچين

واکنش

سینوفارم  نوع 
دومی  ندارد

به گزارش برنا؛ محمد 
مهدی گویا، رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت 
در واکنش به موارد 
مطرح شده در برخی 
رسانه ها درخصوص 
کیفیت واکسن 
سینوفارم گفت: واکسن 
سینوفارم یک نوع است 
که در اختیار کشور 
قرار گرفته و مورد تأیید 
سازمان غذا و دارو است 
و نوع دومی هم برای این 
واکسن وجود ندارد.
وی ادامه داد: مشخص 
نیست این اخبار 
کذب را بر چه مبنایی 
منتشر می کنند. مردم 
برای دریافت آخرین 
اطاعات و اخبار 
صحیح کرونا به منابع 
معتبر از جمله سایت 
رسمی وزارت بهداشت 
مراجعه کنند.

 سید جلیل
 میرمحمدی میبدی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

سال گذشته دولت مجوز استخدام 50 هزار 
نیروی انسانی را صادر کرد که تاکنون حدود 
20 هزار نفر استخدام شده اند و قرار شده با 

فرصتی که وزیر بهداشت داده این ظرفیت، 
تعیین تکلیف و استخدام شوند. اما واقعیت این 

است با جذب نیروهای شرکتی و طرحی، کمبود 
نیروی انسانی برطرف نمی شود؛ بنابراین دولت 
باید عالوه بر تکمیل این ظرفیت 50 هزار نفری، 

مجوزی نیز برای استخدام پیمانی نیروهای 
تازه وارد صادر کند تا کمبود نیروی انسانی 

به ویژه در بخش پرستاری برطرف شود که البته 
امید می رود با اجرای طرح ساماندهی استخدام 

کارکنان دولت که مورد تأکید رهبر معظم 
انقالب نیز است، مشکل وضعیت استخدام همه 

نیروهای شرکتی برطرف شود.
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 مخالف آموزش محور شدن تحصیالت تکمیلی هستم ◾
غامحسین رحیمی، مــعــاون پــژوهــش و 
فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
به برنا گفت: تحصیات تکمیلی بدون 
تحقیقات به خصوص در آموزش عالی بی معناست و 
عقیده افراد مبنی بر آموزش محور تحصیل کردن افراد 
در چنین مقطعی درســت نیست. من به شخصه با 

دوره های آموزش محور تحصیات تکمیلی مخالفم.

چاره ای جز ارتقای کیفیت مدارس دولتی نداریم ◾
به گزارش ایسنا، مسعود فیاضی، گزینه 
پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
چــاره ای نداریم جز اینکه سطح و کیفیت 
مدارس دولتی را از لحاظ آموزشی و تربیتی ارتقا دهیم 
که دانــش آمــوزان احساس نکنند با تحصیل در این 
مدارس، به حداقل ها می رسند یا امکان قبولی آن ها در 

کنکور کمتر می شود.

مژده مرجعیت تولید علم در حوزه طب سنتی ◾
به گـــزارش فـــارس، نفیسه حسینی یکتا 
گــفــت: در آیـــنـــده نــه چــنــدان دور مـــژده 
مرجعیت علمی ایــران را بــرای تولید علم 
در حوزه طب سنتی اعام می کنیم و معتقدیم مسیر 
ــا ادغـــام  ــرا نــمــی شــود؛ مــگــر ب تــوســعــه طــب سنتی اجـ
همه جانبه در نظام سامت، یعنی ادغام همه جانبه در 

آموزش، پژوهش، درمان و... .

هزینه اجباری برای بسته های آموزشی ممنوع! ◾
محمدحسین کفراشی، مدیرکل ارزیابی 
ــوزش و  ــ عــمــلــکــرد و شــکــایــات وزارت آمـ
پرورش به ایلنا گفت: مدیر و معلم مدرسه 
حق ندارند غیر از کتاب درســی به صــورت اجباری به 
خانواده ها فشار بیاورند و بسته یا محتوایی را به آن ها 
بدهند و پول دریافت کنند، ما به غیر از کتاب درسی 

محتوایی نداریم.

جامعه

خانه و خانوادهخانه و خانوادهبهداشت و درمانبهداشت و درمان ارتباطات و فناوری اطالعاتارتباطات و فناوری اطالعاتگردشگریگردشگری

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد

 بررسی های احتمالی ایران
 درباره قرص ضد کرونا

مهرداد حق ازلــی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در خصوص قرص ضدکرونا که به تازگی از سوی 
بریتانیا تأیید شده و بررسی های احتمالی ایران در این زمینه 
به ایسنا گفت: این دارو توانایی مهار ویــروس در چرخه 
تولیدمثل آن را دارد و می تواند تا 90 درصد از مرگ و میر و 
بستری جلوگیری کند؛ ولی این تحقیقات اولیه است؛ به 
نظر می رسد این دارو در مهار همه گیری تأثیرگذار باشد. 
وجــود ایــن دارو به مفهوم کنار گذاشتن واکسیناسیون 

نیست.
حق ازلی افزود: برنامه هایی برای بررسی این دارو در کشور ما 
هم وجود دارد و حتی مواد اولیه آن را هم در کشور داریم؛ اما 
بهتر است اطاعات بیشتر را سازمان غذا و دارو ارائه دهد.

رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم ایران:

 بیش از ۶0 درصد ایرانیان 
دچار چاقی هستند

رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم ایران گفت: بیش از 
60 درصد افراد جامعه دچار اضافه وزن و چاقی هستند.

به گزارش ایلنا، فریدون عزیزی افزود: این موضوع موجب 
شده چاقی شایع ترین اختال آندوکرین در ایران به حساب 
آید. پس از آن دیابت دومین بیماری شایع غدد درون ریز 
است به طوری که در شهر بزرگی مثل تهران 15 درصد و در 
کل ایران حدود 11 درصد جامعه دچار این بیماری هستند.

ــران همچنین  رئــیــس پژوهشکده غــدد و متابولیسم ایـ
بیماری های تیروئید را سومین گــروه از بیمارهای شایع 
آندوکرین نام برد و گفت: بیش از 10 درصد افــراد جامعه 
 دچار گواتر )بزرگی تیروئید(، گره ها و سرطان ها، کم کاری و 

پرکاری تیروئید هستند.

دستیار ستادی معاونت گردشگری کشور:

 ۷5 درصد مردم به دلیل 
ترس از کرونا سفر نمی روند

دستیار ستادی معاونت گردشگری کشور گفت: هم اکنون 
حدود 75 درصد مردم به دلیل ترس از شرایط همه گیری 
ــد، بنابراین مسئوالن امر  کرونا از انجام سفر واهمه دارن
باید اقدامات الزم را برای اعتمادسازی از زیر ساخت های 

گردشگری انجام دهند.
مسلم شجاعی در یک گفت وگوی رادیــویــی قصه کرونا را 
قصه ای پر غصه در حوزه گردشگری عنوان کرد و گفت: کرونا، 
آمارها و جریان گردشگری دو سال اخیر را به گردشگری سال 
1950 کاهش داد و آسیب بزرگی به صنعت گردشگری کل 
دنیا وارد کرد؛  ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و تقریباً 
90 درصد گردشگران ورودی نسبت به سال 2019 یعنی زمان 

پیش از آغاز همه گیری کرونا را از دست دادیم.

دلیل افت کیفیت اینترنت چیست؟

مصرف اینترنت در دو سال اخیر 
2/5برابر شده است

حسین فاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی در گفت وگو با برنا با بیان اینکه توسعه 
شبکه بــا افــزایــش ظرفیت ها و بهبود فــنــاوری هــا میسر 
می شود، گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا تا کنون مصرف 

اینترنت در کل کشور 2.5 برابر شده است.
قطعی اینترنت و سرعت کم آن در ابتدای مهر وجود داشت 
اما با توسعه هایی که انجام دادیم، این موضوع برطرف شد.

او با بیان اینکه همچنان هم نمی توانیم بگوییم کیفیت 
اینترنت در کشور خوب شده و همه جا سرعت مناسب 
است، افزود: توسعه نیافتن سرمایه گذاری به خصوص در 
حوزه ارتباطات ثابت را داشتیم اما تا فناوری آن عوض نشود 

به کیفیت مطلوب مردم نمی رسیم.
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به گزارش ایلنا، مسئول دبیرخانه کنترل مبارزه 
ــات وزارت بــهــداشــت در خــصــوص  ــی بـــا دخــان
وضعیت مصرف دخانیات در کشور می گوید: 
بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در سال 
1۴00، حـــدود 20 هـــزار میلیارد تــومــان هزینه 
ــرآورد  مــصــرف دخــانــیــات در کــشــور اســت کــه بـ
ــن مــیــزان مــصــرف بیش از ۴0 هــزار  مــی شــود ای
ــه بــخــش ســامــت  ــنــه بـ ــان هــزی ــومـ ــیــارد تـ ــل مــی
ــه عــبــارتــی در ازای ایــن   تــحــمــیــل مــی کــنــد. بـ
20 هزار میلیارد تومان بیش از ۴0 هزار میلیارد 
تومان بابت هزینه درمان بیماری هایی از جمله 
سرطان که گران ترین درمان بیماری هاست صرف 
مــی شــود و از طــرفــی ســایــر هزینه های مصرف 
دخانیات در کشور باالی 70 تا 80 هزار میلیارد 

تومان بــرآورد شــده اســت. ایــن هزینه هنگفت 
شامل مــرگ زودهنگام و ناتوانی های ناشی از 
مصرف دخانیات، همچنین غیبت از کار و سایر 

پیامدهای ناشی از مصرف است. 
بهزاد ولی زاده می افزاید: در حال حاضر سیگار با 
حداقل قیمت و دسترسی فراوان عرضه می شود. 
ما نمایش داده شدن سیگار در سوپر مارکت ها 
را ممنوع کرده ایم اما می بینید بهترین قسمت 

ســـوپـــرمـــارکـــت هـــا را 
بـــــه نــمــایــش 

محصوالت 
دخـــــــانـــــــی 
اخــتــصــاص 
ــد. به  ــ داده ان

هرحال ببینید تا چه انــدازه وزارت بهداشت به 
صــورت پیشرو نگرانی خــود را مطرح و از طریق 
سیستم نظارتی مداخله می کند، امــا تا زمانی 
که پشتیبانی الزم را از سایر دستگاه های نظارتی 
نداشته باشد، عماً آب در هاون کوبیدن است. ما 
می بینیم برنامه هایمان با آن هدفی که پیش بینی 
می کنیم پیش نمی رود. همیشه مشکل بزرگی 

ــه  ــ ــنـ ــ ــیـ ــ فراهم بودن دسترسی و قابلیت درزمـ
خرید دخانیات برای جوان ها و 
نوجوان ها داریم. 
ان شــاءهللا هم 
مجلس و هم 
ــت تــوجــه  ــ دولـ
زیــــادی بــه ایــن 

مسئله داشته باشند.
مسئول دبیرخانه مــبــارزه بــا دخــانــیــات وزارت 
بهداشت می گوید: ما از سال 95 در ستاد کشوری 
کنترل دخانیات مصوب کردیم بسته بندی های 
مــحــصــوالت دخــانــی در اســتــانــدارد مشخصی 
تولید شـــود. پــاکــت سیگار و تنباکو بــایــد سایز 
مشخصی داشته باشد و سطحی که بــرای پیام 
هشداردهنده در آن درج می شود افزایش یابد 
و این ها از یک انـــدازه و سایز مشخصی پیروی 
کنند. این گونه نباشد که یک سیگار با سایز نازک 
تولید شود و جوان و نوجوان ما تصور کنند سیگار 
ــرری نـــدارد و از طــرفــی ممکن است  بــاریــک ضـ
 موجب الغری اش هم شود و کاس اجتماعی هم 

برای او بیاورد.

خبر مشروح خبر مشروح 

 دود دخانیات 
 در چشم 
سالمت



پرسپولیسی ها 
در انتظار 

تأییدیه کالدرون 
باشگاه پرسپولیس 

پس از کش و قوس های 
فراوان در نهایت با 
تأمین منابع مالی 
مطالبات گابریل 

کالدرون و خواکین 
و تبدیل آن به دالر، 

مراحل انتقال پول به 
حساب این مربیان در 

کشور سوئیس را آغاز 
کرده است.

براساس توافق انجام 
شده قرار است تمام 
مطالبات 580 هزار 

دالری کالدرون 
و 95هزار دالری 

خواکین به حساب 
گابریل کالدرون در 

کشور سوئیس واریز و 
سپس تأییدیه دریافت 

پول از سوی وکیل 
این دو مربی به فیفا 

ارسال شود.

در  حاشيه

بازگشت 
خجالت آور تیم 
ملی بدنسازی 

از مسابقات 
جهانی

تیم ملی بدنسازی 
درحالی با عنوان 

قهرمانی جهان به 
ایران آمد که اثری از 
ملی پوشان فیتنس 

نبود. 
شنیده می شود علیرضا 
پیری و امیر غالم زادگان 

در اسپانیا متواری و 
درخواست پناهندگی 

دادند. 
از سوی دیگرتیم ملی 
درحالی به وطن آمد 

که یک ملی پوش 
پرورش اندام که از 

نتیجه اش ناراضی 
بود در فرودگاه دوحه 

با هم تیمی خود درگیر 
شد. درگیری که موجب 
آسیب او از ناحیه سر و 

صورت شد. 
جالب اینجاست که 

هیچ کس هم مسئولیت 
این اتفاقات خجالت آور 

را بر عهده نگرفته 
است.

خبرخبر
روزروز

  نکونام
سرمربی فوالد که در اللیگا بازی کرده 

در پیامی خطاب به ژاوی نوشت:»امروز 
برای ما هواداران بارسا یک روز تاریخی 

است و من به دوستی مثل شما افتخار 
می کنم...زنده باد بارسا«.

  آرسن ونگر
 سرمربی سابق آرسنال، اعتراف کرد 

باید زودتر جدا می شد.»عیب من 
این است که آرسنال را خیلی دوست 

داشتم. افسوس می خورم چرا که باید 
به جای دیگری می رفتم«.

  کریم آدیمی
 ستاره آلمانی به شکل غیرمستقیم 
به اتلتیکومادرید و دیگو سیمئونه 
چراغ سبز نشان داده است.» رنگ 

قرمز و سفید به من می آید. البته در 
سالزبورگ احساس خوبی دارم«.

جـــابـــر صـــــــادق زاده 
نـــامـــی آشـــنـــا بـــرای 
ورزشــــی هــــاســــت. 
ورزشــــــــکــــــــاری کــه 
پــهــلــوانــانــه زنــدگــی 
مــی کــنــد و خــودش 
ــامــش، همیشه پهلوان  هــم مــانــنــد ن
اســـت. در رقــابــت کشتی گیران بــرای 
کسب بازوبند پهلوانی ســال ۱۴۰۰، 
فینال سنگین وزن کشتی پهلوانی میان 
جابر صادق زاده و امیر محمدی برگزار و 
صادق زاده برای هفتمین مرتبه پهلوان 
ایران شد.خبرگزاری فارس گفت و گوی 

خواندنی با وی انجام داده است.

پهلوانی و پهلوان ماندن چه حسی  ◾
دارد؟

اولین بار که به این مقام دست پیدا 
کردم خیلی کم سن بودم و سر پرشوری 
داشتم، غرق ابهت عنوان جدیدم بودم 
و حواسم به مسئولیت اجتماعی این 
عنوان نبود، بعدها با تکرارش کم کم 
جایگاهم را درک کردم و هر بار بیشتر 
از قبل پخته شدم.باید روی خودت، 
منش و رفتارت خیلی کار کنی و کنترل 

داشته باشی. 

 همیشه پــس از بــدســت آوردن  ◾
عنوان به سجده می روید.

ــیــن کشتی گیری بـــودم کــه بــعــد از  اول

مسابقات پهلوانی، سجاده نماز پهن 
کــردم و ایــن یــک سنت بــود کــه قبل از 
بازوبند این کار انجام شود. امیدوارم دیگر 
قهرمانان ما هم بعد از قهرمانی زمانی که 
با پرچم دور افتخار می زنند، بتوانند دو 

رکعت نماز شکر به جا بیاورند.

ــام ســـــردار دل هـــا  ◾ ــ مــســابــقــات بـــا ن
حــاج قــاســم سلیمانی بـــرگـــزار شـــد، از 
پهلوانی و رشادت حاج قاسم چه الگویی 

می توان گرفت ؟
رشادت های شهید نامدار حاج قاسم 
سلیمانی بر کسی پوشیده نیست، مرد 
تدبیر و عمل که دغدغه ای جز امنیت 
و آرامش ملت ایران نداشت، مدیری 
ارزشمند که به راحتی نظیرش دیده 

نخواهد شد.

خــادم امــام رضــا)ع( نیز هستید، از  ◾
این حس برایمان بگویید!

احساسم از خادم امام رضا)ع( بودن را 
نمی توانم توصیف کنم، این بزرگ ترین 
افتخار زندگی من است، خانواده ام و 
خودم عاشق امام هشتم)ع( هستیم.

خاطره ای از امام رضا)ع( دارید؟ ◾
در مسابقات سال ۱۳۹۶ که چهارمین 
بازوبند پهلوانی را بدست آوردم، این 
مسابقات در مشهد مقدس برگزار 
شــد و مــن در آن مــســابــقــات خیلی 

ــا امــام  ــم را بــه آق اســتــرس داشــتــم. دل
رضــا)ع( سپردم و گفتم دوســت دارم 
این بازوبند را به عشق خودتان بگیرم 
و تقدیم شما کنم.با استرس آمــدم و 
زمان وزن کشی قرعه را که اعالم کردند 
دیدم قرعه ۸ نصیب من شد. این برای 
من یک نشانه بود و دلم را قرص کرد.
بعد از آنکه اول شدم و مسابقه تمام 
شــد، هنگامی کــه بــه نــمــاز ایستادم 
ــا)ع( در سالن  دیــدم آهنگ امــام رضـ
طــنــیــن انــداز شــد. نــاخــودآگــاه اشکم 
سرازیر شد و نمی توانستم خــودم را 
کنترل کنم، همه فکر می کردند این 
اشک شوق اســت، اما این طور نبود، 
صحبت هایی کــه بین خـــودم و امــام 
ــا)ع( بـــود بـــه خـــاطـــرم مـــی آمـــد و  ــ رضــ

ناخودآگاه اشکم  جاری می شد.

ــه ایــن  ◾ ــا در تــمــام ایـــن ســال  هــا ب  آیـ
موضوع فکر نکردید که بار دیگر شانس 
ــرای حــضــور در کشتی   آزاد  ــ ــود را ب خـ

امتحان کنید؟ 
 من هم مثل همه ورزشــکــاران رؤیــای 
سکوی المپیک را داشتم و دارم اما 
خدا را شکر کشورم در این ورزش بسیار 
غنی است و ما تعداد زیادی کشتی گیر 
درجه یک در تمامی وزن ها داریم، من 
هم به انتخاب بزرگان احترام می گذارم  
چراکه برافراشته شدن پرچم کشورم بر 

آرزوهای من تقدم دارد.

 جابر صادق  زاده، پهلوان باشی کشور:

 بزرگ ترین افتخارم 
خادمی امام رضاj است

یادداشت

ضدحمله

 بازی»پارسا« 
با اعتبار بسکتبال خراسان

علی عبداحد   در حــالــی که 
لیگ برتر بسکتبال در دور رفت 
بــه روزهــــای پــایــانــی رســیــده، تیم 
بسکتبال آویــژه صنعت پارسا مشهد که تنها 
نماینده بسکتبال خراسان رضوی در لیگ برتر 
اســت، در رونــدی غیرمنتظره در مسابقات با 
باخت های سریالی )تا پایان هفته ششم با یک 
برد و چهار باخت پی در پی و یک بازی معوقه( 
باعث افسردگی خانواده بزرگ بسکتبال استان 
شده است! به نظر می رسد آن ها پس از خوابیدن 
در باد غرور پیروزی اول انگیزه الزم را برای ادامه 
لیگ نداشتند. یادآور می شویم هدف از تیمداری 
بخش خصوصی با هر تفکری می باید ایجاد 
انگیزه و نشاط در جامعه و البته ترغیب جوانان 
به ورزش باشد، اما متأسفانه دیده می شود اکثراً 
این گونه نیست و تنها چیزی که دیده نمی شود و 
به حساب نمی آید شادابی و شادکردن دل مردم 
است و بدتر از آن توجیهات و عذرهای بدتر از 
گناه صاحبان باشگاه ها و تیم ها اســت که در 
دایره ای کوچک و بسته فقط به منافع شخصی 

و یا گروهی خود می اندیشند.
امروز عالقه مندان بسکتبال استان از باخت های 
سریالی و غیرمنطقی تنها نماینده بسکتبال 
اســتــان در لیگ برتر کشور سخت گالیه مند 
هستند. پرسش اکثر پیشکسوتان این است 
که چگونه تیم هایی که هیچ بازیکن و سرمربی 
خارجی نــدارنــد، به مراتب بهتر از آویــژه ای هــا 
نتیجه گرفته اند؟در این بین البته تقصیرهایی 
هم متوجه مسئوالن ورزش به ویژه مدیرکل است 
که ظاهراً به غیر از تیم  شهرخودرو به موقعیت 
تیم های لیگ برتری دیگر توجهی ندارند. رئیس 
هیئت بسکتبال استان هم به عنوان متولی 
اصلی باید در مورد این ناکامی ها پاسخگو باشد. 
چگونه اســت وقتی بحث کمک های دولتی 
و غیردولتی اســت )دریــافــت از شــورای شهر و 
شهرداری( تیم نامش نماینده خراسان رضوی 
است، اما در مواقع جوابگویی، تیم خصوصی 
است و کسی اجازه دخالت ندارد؟ به گفته یک 
مربی قدیمی در مشهد نمی شد با ایــن همه 
هزینه برای یک سرمربی خارجی و دو بازیکن 
خارجی بی کیفیت از مربیان و بازیکنان بومی و 
متعصب استفاده کرد و نتیجه بهتری گرفت؟ 
به نظر می رسد تا خیلی دیر نشده باید با کمک 
از کارشناسان و بزرگان بسکتبال مشهد فکری 
اساسی برای این تیم کرد تا شاهد بازگشت تیم 

به روزهای خوب باشیم.

 بهترین تیم تاریخ ایران 
از دید سایت تاریخ و آمار

همه ستاره های پارسی

سایت تاریخ و آمار فوتبال جهان در ادامه معرفی 
بهترین تیم های ملی تاریخ فوتبال براساس 
حروف الفبا به سراغ تیم ملی فوتبال ایران رفته 
است و برترین تیم تاریخ فوتبال ایران را انتخاب 
کــرده اســت. بر این اســاس تیم منتخب تاریخ 

فوتبال ایران به شرح زیر هستند:
ــان: ناصر حــجــازی/ مدافعان:مهدی  ــ دروازه ب
مهدوی کیا- جــواد زرینچه- محمد خاکپور- 
ــیــک اســکــنــدریــان/  رحــمــان رضــایــی- آنــدران
هــافــبــک هــا:کــریــم بــاقــری-عــلــی پــرویــن-عــلــی 
کریمی/ مهاجم ها:علی دایی- خداداد عزیزی

 سرمربی لیگ یکی 
دستیار میثاقیان شد

سرمربی فصل گذشته تیم خوشه طالیی به 
عنوان دستیار اکبر میثاقیان در پدیده انتخاب 
شد. وحید بیاتلو سرمربی فصل گذشته تیم 
فوتبال خوشه طالیی، نود ارومیه و ... به عنوان 
دستیار اکبر میثاقیان در تیم مشهدی انتخاب 
شد. بیاتلو در تمرین دیــروز تیم فوتبال پدیده 

حضور پیدا کرد.
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توافق اولیه تراکتور با سرمربی اروپایی ◾
در جلساتی که در روزهــای گذشته با حضور زنــوزی و 
سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور برگزار شد، 
جمع بندی نهایی بــرای حضور یک مربی اروپایی در 
تبریز انجام شده و مذاکرات و توافقات اولیه نیز با این 
مربی صورت گرفته است. مربی اروپایی مدنظر باشگاه 
تراکتور در یکی دو روز آینده برای مذاکرات نهایی و عقد 

قرارداد رسمی به تبریز سفر خواهد کرد.

رقابت سه ایرانی برای جایزه بهترین لژیونر هفته آسیا ◾
سه بازیکن ایرانی نامزد بهترین لژیونر هفته قــاره کهن 
شدند.  سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ۱۰ نامزد کسب 
 عــنــوان بهترین لژیونر هفته قـــاره کهن را معرفی کــرد. 
در لیست ۱۰ نامزد کسب این جایزه نام سه بازیکن ایرانی 
دیده می شود. آزمون با درخشش به همراه زنیت، شهاب 
زاهدی با هت تریک برای زوریا اوکراین و عزت اللهی با گلزنی 

برای وایله دانمارک برای کسب این جایزه رقابت می کنند.

پخش دیدار تیم ملی با لبنان در هاله ای از ابهام ◾
سایت »ال اف جی لبنان« خبر داد فدراسیون فوتبال 
این کشور برای پخش تلویزیونی بازی با ایران در انتخابی 
جام جهانی به توافق نرسید و ایــن بــازی پخش نخواهد 
شد.تنها این بازی در داخل لبنان از طریق یوتیوب پخش 
می شود که حق پخش آن نیز در دست کنفدراسیون فوتبال 
آسیاست. دیدار شاگردان اسکوچیچ با لبنان فردا ساعت 

۱5:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه صیدا برگزار می شود.

تقابل پدیده با شاگردان قلعه نویی و گل محمدی ◾
قرار است از امروز اردوی شهر خودرو خراسان در تهران 
آغاز شود و پنجشنبه 2۰ آبان در اولین مسابقه تدارکاتی، 
شاگردان اکبر میثاقیان به مصاف گل گهر خواهند رفت؛ 
بعد از این مسابقه قرار است شنبه 22 آبان هم دیدار 
ــرای عنابی پوشان مشهدی برگزار  دوستانه دیگری ب
شود و با هماهنگی های انجام شده، این تیم به مصاف 

پرسپولیس و شاگردان یحیی گل محمدی خواهد رفت.

سرمربی و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران بابت اتفاقات چند روز 
اخیر از دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی انتقاد کرد و حق را به طارمی 
داد. علی دایی در گفت وگو با تسنیم، درباره اختالفاتی که به تازگی میان 
مهدی طارمی و دراگان اسکوچیچ ایجاد شده است، گفت: مطمئناً اگر 
بازیکنانی مثل مهدی طارمی نبودند موفقیت هایی که اسکوچیچ با 
تیم ملی بدست آورده ، اتفاق نمی افتاد. شما باید این را حساب کنید 
که طارمی در بازی هایی که تیم ملی در مرحله قبل و همین مرحله انجام 
داد، چند گل زده و چند پاس گل داده است. باید ارزش بازیکنان بزرگ 
تیم ملی را بدانیم و این مسائلی که به وجود آمده است به هیچ عنوان 

قابل قبول نیست. طارمی حق داشت که در این مورد صحبت کند.
وی در ادامــه با انتقاد از سرمربی تیم ملی تصریح کــرد: اسکوچیچ 
بـــدون شــک در دنــیــای فوتبال مربی بــزرگــی نیست کــه بخواهد از 
تاکتیک ناپذیری یا تاکتیک پذیری بازیکنان ایرانی صحبت کند. به 
اعتقاد من نخستین اشتباه را سرمربی تیم ملی انجام داد که در مورد 
بازیکنان ایرانی صحبت کرد. بدون شک اسکوچیچ نباید یادش برود 
که در ایران در کجاها و در کدام تیم ها مربیگری کرده و با چه کارنامه ای 

به تیم ملی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کارلوس  کی روش یا یک مربی بزرگ و کارنامه دار 
چنین صحبت هایی را انجام می داد، شاید می گفتیم که آن ها چیزهایی 
دیده اند و در این مورد نظر داده انــد، ولی آقای اسکوچیچ! شمایی که 
در تیم مطرحی مربیگری نکرده اید نباید چنین حرف هایی را بزنید تا 
در این موقعیت حساس شرایط تیم ملی با مسائل چالش برانگیز 

مواجه شود. 
دایــی راجــع به اتفاقاتی که زمــان بازیگری اش در تیم ملی منجر به 
بروز اختالف هایی با محمد مایلی کهن شد و اینکه برخی وضعیت 
اسکوچیچ و طارمی را با اختالف دایی و مایلی کهن مقایسه می کنند، 
گفت: آن زمان سرمربی تیم ملی می خواست که من نباشم ولی بعدها 

بزرگان واسطه شدند و من به تیم ملی دعوت شدم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد که در آن زمــان برای 
بازگشت به تیم ملی عذرخواهی کرده بود، گفت: اصالً و ابداً چنین 
چیزی صحت ندارد و من برای کاری که انجام ندادم عذرخواهی نکردم. 
همان زمان هم عاشق تیم ملی بودم و بعد از اینکه از من خواسته شد 

برگردم با کمال میل این موضوع را پذیرفتم.

دایی با حمایت از طارمی:

برای بازگشت به تیم ملی 
عذرخواهی نکردم

گپ

ستارگان ورزش
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فرانک لمپارد در آستانه هدایت نوریچ  است.پیش بینی می شد 
بعد از خریدهای فوق العاده چلسی در نقل و انتقاالت تابستانی 
2۰2۰، این تیم با فرانک لمپارد در قامت یک مدعی ظاهر شود اما 
اوضاع هرگز بر وفق مراد سرمربی انگلیسی و آبی ها پیش نرفت و 

آن ها حتی تا اواسط جدول لیگ برتر انگلیس نیز پایین آمدند.
نتایج ضعیف چلسی تحت هدایت فرانک لمپارد باعث شد انتقادها 

از اسطوره آبی ها اوج بگیرد و درنهایت او در اواسط فصل گذشته از 
هدایت این باشگاه برکنار شد و جای خود را به توماس توخل داد؛ 
کسی که بعد از انتخاب شدن به عنوان سرمربی چلسی نتایج 
شگفت انگیزی با این تیم کسب کرده است. آبی ها فصل گذشته 
با توخل به مقام قهرمانی چمپیونزلیگ دست یافتند و در فصل 

جاری نیز فعالً صدرنشین لیگ برتر هستند.اما حاال به نظر می رسد 
بعد از نزدیک به یک سال دوباره فرانک لمپارد در آستانه بازگشت 
 Footballبه دنیای مربیگری قــرار گرفته اســت. در همین راســتــا
Insider گزارش داده باشگاه انگلیسی در حال انجام مذاکرات 
نهایی با لمپارد است تا او را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی 
کنند. به نظر می رسد که تا به اینجا مذاکرات امیدوار کننده 
بوده و می توان گفت که لمپارد در آستانه بازگشت به لیگ برتر 

انگلیس قرار گرفته است.
گفتنی است نوریچ در حال حاضر شرایطی کامالً بحرانی را 
تجربه می کند و با 5 امتیاز در قعر جدول لیگ برتر انگلیس 

قرار گرفته است. 
در واقع لمپارد در صورت قبول هدایت این تیم کار دشواری 

برای خارج کردن نوریچ از بحران پیش رو خواهد داشت. دنیل 
فارکه، سرمربی آلمانی نوریچ که از ســال 2۰۱7 سکان هدایت 

قناری ها را در دست داشت، پس از پیروزی تیمش مقابل برنتفورد 
که پایانی بر روند 2۰ بازی بدون برد در لیگ برتر انگلیس بود از کارش 

اخراج شد.

سینا حسینی   ماجرای جدایی احمد موسوی از ترکیب استقالل 
جــدی ترین حاشیه استقاللی ها در دوره مدیریتی مصطفی 
آجورلو به شمار مــی رود. موسوی که چند روز تا پایان نقل و 
انتقاالت متوجه شد در فهرست فرهاد جایی ندارد، برای توافق 
با مدیران استقالل حاضر به مذاکره نشد تا اینکه شوکی بزرگ به 

کادر فنی استقاللی ها وارد شود.
مجیدی که تصور نمی کرد با چنین اتفاقی مواجه شود، به شدت مدیران 
باشگاه را تحت فشار قرار داد تا هر طور شده رضایت موسوی را جلب 
کنند، اما آجورلو به وی پیغام داد اخالقاً این بازیکن با ما قرارداد دارد و 

نمی توانیم خالف اخالق و قانون رفتار کنیم.
با این حال مصطفی آجورلو موفق شد در لحظات پایانی پنجره نقل و 
انتقاالتی تابستان لیگ برتر موافقت موسوی را جلب کند تا یک جای 
خالی برای بازیکن سوم خارجی آبی ها باز شود، البته مدیرعامل 
استقالل در مراسم قدردانی از پیشکسوتان تأکید کرد حق با 

موسوی بوده و این بازیکن مورد بی مهری ما قرار گرفته است.
با این حال گفته می شود استقاللی ها برای پرداخت مطالبات 
این بازیکن با وی و مدیر برنامه او توافق کردند طی ۶ قسط طلب 
او را پرداخت کنند، همین عامل باعث شد موسوی روز گذشته 
در مصاحبه خود به نیکی از مدیریت باشگاه سخن بگوید اما 
انتقادهای نرم و خاکستری او از فرهاد مجیدی نشان می داد 
موسوی از فرهاد دل خوشی ندارد و باوجود پیوستن به گل گهر 
سیرجان همچنان دوست داشته در استقالل بماند، اما از آنجا 
که فرهاد مجیدی به وی اعتقادی نداشته وی قید سکونشینی 
در استقالل را زده اســت.بــدون شک رویــارویــی استقالل و 
گل گهر می تواند انگیزه مضاعفی بــرای 
موسوی ایجاد کند، به ویــژه اینکه وی 
در تالش است هر طور شده در ترکیب 

فیکس گل گهر حاضر شود.

مذاکرات با نوریچ نهایی می شود

فرانک لمپارد در آستانه بازگشت به لیگ برتر 
مقصد بعدی گل گهر

موسوی قسطی جدا شد 



چرخش ابوظبی 
به سمت شام
روزنامه سوری 
»الوطن«، عصر روز 
گذشته گزارش داد 
»عبداهلل بن زاید« وزیر 
امور خارجه امارات 
وارد دمشق شده است. 
این اولین سفر یک مقام 
اماراتی بلندپایه از 
سال ۲۰۱۱ به سوریه 
است. همچنین  برخی 
از منابع غیر رسمی 
سوری گزارش دادند 
که یک هیئت بلندپایه 
اماراتی وارد دمشق 
شده است. پیش از 
این، خبرگزاری های 
رسمی امارات و 
سوریه از گفت و گوی 
تلفنی »محمد بن 
زاید« ولی عهد 
ابوظبی و »بشار اسد« 
رئیس جمهور سوریه 
خبر داده بودند.

یادداشت مشرف    میراحمدرضا 
دهلی نو امروز میزبان نشستی 
اســـت کـــه در آن مـــشـــاوران 
امـــنـــیـــت مـــلـــی کـــشـــورهـــای 
منطقه گــرد هــم مــی آیــنــد تا 
آخرین تحوالت افغانستان 
بــه ویــژه در حـــوزه امنیتی را مـــورد بــررســی قــرار 
دهند. نشست اخیر در واقــع تــداوم مجموعه 
نشست هایی است که دور اول و دوم آن در مهر 
1397 و آذر 1398 در تهران برگزار شد. بر اساس 
برنامه ریزی ها دور سوم نیز باید در سال 1399 در 
دهلی نو برگزار می شد که به دلیل همه گیری کرونا 
تا این هنگام به تعویق افتاده است. اما درهمین 
فاصله زمــانــی دو ســالــه، تــحــوالت چشم گیری 
در افغانستان به وقوع پیوست که موجب شد 
نشست دهلی نو در شــرایــط و فضایی کامالً 

متفاوت از دو نشست پیشین برگزار شود. 
سلطه طالبان بر افغانستان و به دنبال آن حضور 
نداشتن نمایندگانی از سوی افغانستان در این 
نشست را شاید بتوان مهم ترین تمایز نشست  
دهلی نو با نشست های پیشین برشمرد. در 
کنار آن، تغییر نسبی ترکیب حاضران اجالس 
دهلی نو در مقایسه با دو اجــالس برگزار شده 
در تــهــران نیز درخـــور تأمل اســت؛ همزمان با 
ــران و روســیــه، دامــنــه حضور  حضور پــایــدار ایـ
کشورهای آسیای مرکزی گسترده تر شده و عالوه 
بر همسایگان افغانستان، کشورهایی چون 
قرقیزستان و قزاقستان را هم دربرگرفته است. 
با این حال بر خــالف دوره هـــای پیش، احتماالً 
چین غایب بزرگ نشست دهلی نو خواهد بود. 
پاکستانی ها هم که در هر دو اجــالس پیشین 
غایب بوده اند، در دهلی نو به غیبت خود ادامه 

می دهند.

افغانستان و دغدغه های امنیتی هند ◾
ــیــروزی طــالــبــان و تسلط کــامــل آن هــا  پــس از پ
بــر افغانستان، همان طور کــه انتظار می رفت 
هندی ها در فرایند تحوالت این کشور به حاشیه 
رفتند، چنان که در ماه های اخیر به جز اخباری 
ضــدونــقــیــض در مـــورد مــالقــات هــای پــنــهــان و 
نیمه آشکار میان مقامات دهلی نو و طالبان، 
اخــبــار دیــگــری در مـــورد تحرکات هندی ها در 
تحوالت افغانستان انتشار نیافته اســت. این 
ــادی از سرخوردگی درونــی  کم تحرکی تاحد زی
هندی ها نیز سرمنشأ می گیرد، چراکه پیروزی 
طالبان معنایی جز هــدر رفتن میلیاردها دالر 
سرمایه گذاری های کــالن آن هــا در بخش های 
مختلف، از امــور زیربنایی گرفته تا آمــوزش و 
تجهیز نــیــروهــای امنیتی افغاستان نداشته 

اســت. بااین حال تــالش اخیر مقامات هندی 
ــرای بــرگــزاری نشست مــشــاوران امنیت ملی  ب
کشورهای منطقه و تبلیغ گــســتــرده ای کــه در 
ایــن زمینه داشته اند، نشان می دهد دهلی نو 
نه می خواهد و نه می تواند در قبال تحوالت 
افغانستان بی تفاوت باقی بماند؛ آن هــم با در 
نظر گرفتن این مهم که سلطه مجدد طالبان بر 
این کشور می تواند تأثیرات و پیامدهای مهمی 
بر امنیت و ثبات داخلی، موقعیت منطقه ای و 

شرایط بین المللی هند برجای گذارد.

نگرانی های هند در حوزه امنیت ملی ◾
اگر بخواهیم نگرانی های امنیتی هند از شرایط 
فعلی افغانستان را بررسی کنیم، به طور قطع 
دغدغه های مربوط به امنیت و ثبات داخلی در 
نخستین حلقه قرار می گیرد. هند با دو معضل 
اساسی روبه رو است؛ نخست بحران کشمیر و 
دوم نگرانی هایی که درباره تحرکات اقلیت های 
مسلمان در داخل این کشور وجود دارد. در بحث 
کشمیر سوابق روشنی در مورد همکاری طالبان 
با مبارزان کشمیری موجود است به طوری که در 
دور اول سلطه طالبان شاهد حضور گروه هایی 
همچون  »حرکت االنصار« در داخل افغانستان 
بودیم که آموزش مبارزان کشمیری علیه نیروهای 
هندی را بر عهده داشته اند. اکنون نیز باوجود 
اینکه برخی مقامات طالبان به طور مکرر تأکید 
کرده اند از خاک این کشور علیه دولت های دیگر 

استفاده نمی شود، باز هم اظهارات متفاوت و 
گاه متناقضی از سوی طالبان مطرح می شود، 
چــنــان کــه در همین اواخــــر سهیل شاهین، 
سخنگوی طالبان اعالم کرد: ما حق داریم صدای 
مسلمانان کشمیر و یا هر کشور دیگر را به گوش 
جهان برسانیم. اما نگرانی های امنیتی هند تنها 
به کشمیر محدود نمی شود چراکه دولت هند 
از تأثیرات پیروزی طالبان بر گسترش اقدامات 
ــراط گــرایــانــه در مــیــان اقلیت های مسلمان  افـ
در ســراســر هند نیز بــه شــدت نــگــران اســت. با 
ــاظــران سیاسی بــر این  ایــن هــمــه بــســیــاری از ن
عقیده اند  بیش و پیش از اینکه طالبان موجبات 
نگرانی برای گسترش افراط  گرایی در میان مردم 
کشمیر و اقلیت های مسلمان هند باشند، این 
سیاست های اسالم ستیزانه و سرکوب گرانه 
دولــت مــودی اســت کــه می تواند در گسترش 
اقبال مسلمانان به سمت افراط  گرایی و پذیرش 

حرکت های افراط  گرایانه مؤثر واقع شود.

پیامدهای تحوالت افغانستان بر هند ◾
تردیدی وجود ندارد که رویکردها و سیاست های 
دهلی نو در قبال کــابــل، بــه شکل گسترده ای 
از رقابت ها و منازعات منطقه ای میان هند 
و پاکستان تأثیر پذیرفته اســت. در جایی که 
ــای مــســتــقــر در پــاکــســتــان هــمــواره  ــــت هــ دول
کوشیده اند با گسترش سلطه و نفوذ خــود بر 
افغانستان، به  نوعی »عمق راهبردی« در برابر 

تهدیدهای هند دســت پــیــدا کنند، مقامات 
دهلی نو هم تالش کرده اند با حمایت از دولت ها 
و یــا جــنــاح هــای مــخــالــف پــاکــســتــان در داخــل 
افغانستان، به نحوی موازنه را برقرار کرده و مانع 
برتری منطقه ای پاکستان شوند. در دوره گذشته 
سلطه طالبان بر افغانستان، هند با همراهی 
شرکایی چون روسیه و ایران و بهره گیری از وقوع 
برخی حوادث بین المللی مانند حادثه یازدهم 
سپتامبر توانست به این مهم دست پیدا کند. 
حمایت های بی دریغ از دولت کابل در دو دهه 
اخیر هم همگام با همین شرایط انجام شد. اما 
در حــال حاضر به نظر می رسد وضعیت برای 
دهلی نو چندان مساعد نیست؛ برخالف دور 
پیش این بار روس ها و دیگر کشورهای منطقه 
همراهی چندانی با دهلی نو ندارند و نگرانی از 
بی ثباتی در افغانستان را باالتر از نگرانی های 
امنیتی هند نسبت به استقرار طالبان می بینند. 
عالوه بر این، مداخله چین و همراهی روزافزون 
این کشور با سیاست های پاکستان مورد مهم 
دیــگــری اســت کــه دغــدغــه هــای امنیتی هند را 
دوچــنــدان کــرده اســت. تشکیل هر نــوع محور 
سیاسی - امنیتی با مشارکت چین، پاکستان 
و افغانستان برای دهلی نو معنایی جز واگذاری 
منطقه مهم و راهبردی آسیای مرکزی به رقبای 

سنتی و در رأس آن پاکستان، نخواهد داشت.

 نگاه هند به افغانستان  ◾
در بستر امنیت جهانی

تحوالت افغانستان در بستر امنیت جهانی برای 
دهلی نو وضعیت دوگانه ای میان تهدید و فرصت را 
ایجاد کرده است. در یک سو سلطه طالبان و به تبع 
آن گسترش نفوذ پاکستان و چین در افغانستان 
موقعیت هند را بــه ویــژه در چــارچــوب نهادها و 
سازمان های بین المللی چون شانگهای تضعیف 
می کند و در سوی دیگر باتوجه به تغییر معادالت و 
بلوک بندی های جهانی و همچنین رقابت فزاینده 
چین و آمریکا، امکان حضور و نقش آفرینی بیشتر 
آن را در پیمان ها و همکاری های جدید همچون 
»کواد« )با مشارکت آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند( 
فراهم می نماید. عالوه براین، تحوالت منطقه و 
به خصوص افزایش خصومت ها میان پاکستان 
و آمریکا زمینه را برای دهلی نو تسهیل می کند تا 
هرچه بیشتر روی کمک ها و حمایت های واشنگتن 
حساب کرده و خود را در بلوک سیاسی و اقتصادی 
قرار دهد که در قالب طرح »جهانی بهتر بسازیم« 
بایدن، در برابر کریدور سیاسی و اقتصادی یک 
 »کمربند، یک جاده« قرار گیرد؛ همان جایی که دو 
دشمن دیرینه هند یعنی چین و پاکستان در آن 

نقشی بی بدیل ایفا می کنند.

سومیننشستمقاماتامنیتیهمسایهافغانستانامروزدرهندبرگزارمیشود

 تالش دهلی برای بقا 
در معادالت»هندوکش«

 خیز از منطقه ای اقتصادی 
به محیطی امنیتی

مهدی کیانی
کارشناس مسائل شرق آسیا   

مــــاه گــذشــتــه در خــــالل نخستین 
مأموریت گشت زنی دریــایــی مشترک نیروهای 
جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، ناوگانی 
متشکل از 10 ناو جنگی این دو کشور اطراف جزیره 
هونشوی ژاپن مستقر شدند. این استقرار به دنبال 
رزمایش دریایی مشترک این دو قــدرت شرقی در 
آب های نزدیک خلیج پتر کبیر روی داد. در همین 
راستا بود که نوبوا کیشی، وزیر دفاع ژاپن اظهار کرد: 
این اولین باری است که توکیو با اقدامی در چنین 
سطحی و در ایــن دوره زمانی طوالنی رو بــه رو بوده 
ــدام نمایش قدرتی در  اســت. به عقیده مــا، ایــن اق
مقابل ژاپن بوده است. این در حالی است که هم تنگه 
تسوگارو و هم تنگه اوسومی که ناوهای جنگی چین 
و روسیه از آن ها عبور کرده اند، مسیرها و داالن های 
بین المللی محسوب مــی شــونــد و از همین رو، 
کشتی های خارجی می توانند آزادانه در آن ها عبور و 
مرور داشته باشند. اما اهمیت این اقدام را می توان در 
چند مورد مشاهده کرد. نخست به نظر می رسد در 
زمانی که ایاالت متحده آمریکا و متحدان منطقه ای 
و فرامنطقه ای اش در حــال افزایش همکاری های 
امنیتی و نظامی خود در غرب اقیانوس آرام هستند، 
پکن و مسکو هم در سمت مقابل مصمم به نمایش 
قدرت و اعمال همکاری های بیشتر در این منطقه 
حساس اند. استرالیا، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا 
به تازگی اقدام به اعالم پیمان امنیتی اوکوس کردند که 
به آن ها اجازه انتقال فناوری پیشرانه های هسته ای 
و کمک به استرالیا در زمینه توسعه زیردریایی های 
هسته ای را می دهد. این یعنی ملبورن می تواند با 
استفاده از ظرفیت اتمی، تهدیدی جدید برای چین 
در حال خیزش باشد. عالوه بر آن، گروه ضربت ناو 
هواپیمابر بریتانیا که توسط ناو هواپیمابر کوئین 
الیزابت هدایت می شود، به تازگی به مدت سه ماه 
در منطقه غــرب اقیانوس آرام مستقر بــوده که با 
عبور یکی از ناوهای این گروه از تنگه تایوان نیز همراه 
بود. مسئله بعدی اینکه چین و روسیه مشخصاً به 
دنبال محک زدن پاسخ دولت جدید ایاالت متحده 
هستند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که این 
روزها نقل محافل طنز رسانه ها شده، تاکنون نه تنها 
از تعرفه های تجاری که توسط دونالد ترامپ، سلف 
پیشین او بر چین تحمیل شد پا پس نکشیده بلکه 
به تــداوم اتخاذ موضعی محکم در مقابل پکن نیز 
پرداخته است. روسیه اما این رزمایش های دریایی 
را به عنوان فرصتی به منظور اثبات و اعالم حضور 
خود در منطقه می بیند. حــوزه ای که پیش از این 
کمتر در آن تحرک داشــت. مسئله سوم هم ذیل 
این موضوع قرار می گیرد که واضح است تنش ها 
بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا کرده است. ژنرال 
مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
ایــاالت متحده، به تازگی آزمایش موشک مافوق 
صوت از سوی چین را بسیار نگران کننده خواند؛ 
هر چند چینی ها انجام چنین آزمایشی را تکذیب 
کردند و آن را آزمایش موشک ماهواره بر خواندند. 
همچنین وعده جو بایدن مبنی بر حمایت و دفاع از 
تایوان و از سویی دیگر تأیید تایوان مبنی بر حضور 
ارتش آمریکا در این جزیره، خشم و نگرانی چینی ها 
را به دنبال داشته است. همه این موارد، در مجموع 
از محیط به شدت امنیتی شده در منطقه پررونق 

اقتصادی شرق آسیا خبر می دهد.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت محمدجعفر نصر اصفهانی در سال ۱375
شهید محمدجعفر نصراصفهاني، در۱۰شهریور 

۱339در اصفهان به دنیاآمد. با شروع جنگ در سال 
۱359 داوطلبانه راهی جبهه شد. در سال ۱367 در 

یک عملیات رزمی درمنطقه مریوان و پنجوین عراق به 
شدت مجروح و به پشت جبهه منتقل گردید. در همین 

زمان به واسطه حمله شیمیایی دشمن آلودگی شیمیایی 
نیز پیدا نمود. سرانجام در ۱9 آبان ماه سال ۱375 

به یاران شهیدش پیوست.
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سریال ترورهای مشکوک علیه نظامیان ایاالت 
متحده و رژیم صهیونیستی کماکان ادامه دارد. 
کانال تلگرامی صابرین نیوز در گزارشی اختصاصی 
خبر داد افسر بلندپایه آمریکایی در پایتخت عراق 
ــارس، ایــن منبع  کشته شــده اســت. به گــزارش ف
نزدیک به مقاومت با اشاره به اینکه این نظامی 
در شرایط مرموزی کشته شده، اضافه کرد: این 
اتفاق دو روز پیش رخ داده است. این گزارش در 
حالی منتشر شده که فرماندهی مرکزی ارتش 
آمریکا هنوز به این خبر واکنش نشان نــداده و 
آن را رد یا تأیید نکرده است. سازمان تروریستی 
»ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا« 
)سنتکام( یکی از 6 ستاد فرماندهی کل نیروهای 

مسلح ایاالت متحده آمریکاست و مرکز کنونی 
آن در پایگاه نــیــروی هــوایــی مــک دیــل در ایالت 
فلوریدای آمریکا قرار دارد.پیش از این هم اخبار 
مختلفی دربـــاره کشته شــدن مشکوک برخی 
فرماندهان آمریکایی منتشر شده بود. در آذر 99، 
ارتش ایاالت متحده از کشته شدن یک نظامی و 

جراحت دو تن دیگر در کویت خبر داده بود. 
ایــن در حالی اســت که شهریور همان ســال هم 
یــک نظامی ارشــد نــیــروی هــوایــی آمریکا بــه نام 
»جیسون کیافان« در همان کشور کشته شده 
بود. خبرگزاری اسپوتنیک هم در گزارشی اعالم 
کرده بود جسد افسر نیروی هوایی آمریکا که در 
تــرور ســردار سلیمانی دســت داشــت، در پایگاه 

هوایی العدید قطر پیدا شــده و همزمان با آن، 
مرگ مشکوک شارون عاسمان، فرمانده یکی از 
مهم ترین تیپ های پیاده ارتش اسرائیل موسوم 
به »نــاحــال« هم رخ داد. اوایــل ســال جــاری هم 
 یک نظامی دیگر آمریکا به نام »کیسی هارت« 
42 ساله به دلیل آنچه جراحت در سوریه عنوان 
شده بود، در پایگاه »التنف« در کویت جان خود 
را از دست داد. لیست بلندباالی نظامیان کشته 
شــده مشکوک آمریکایی و اسرائیلی می تواند 
ــن مطلب بــاشــد کــه دســت پنهانی با  دال بــر ای
صبر و حوصله فراوان، در حال گرفتن انتقام ترور 
ناجوانمردانه فرمانده پیشین نیروی قــدس از 

عامالن ریز و درشت این واقعه است.

گزارش گزارش 

درادامهترورهایدنبالهدار،یکنظامی
آمریکاییدیگردرعراقکشتهشد

تداوم انتقام گیری 
دست نامرئی!

چهار شنبه ۱9 آبان ۱4۰۰   4 ربیع الثانی ۱443  ۱۰ نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9667
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد
از  زیررا  ای  مناقصات عمومی یک مرحله  برگزاری  ارزیابی کیفی جهت  فراخوان  فقره    یک 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
1-خرید لوله  پلی اتیلنPE100   فشار 10 اتمسفر سایز 63 به طول 4000 متر – سایز 75 به طول 
4000 متر – سایز 90 به طول 2500 متر برای طرح تأمین آب شرب روستاهای شهرستان باخرز 

به شماره فراخوان  2000001446000118
ارزیابی  استعالم  اسناد  وتحویل  دریافت  از  کیفی  ارزیابی  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه 
کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
مناقصه گران در صورت عدم عضویت  انجام خواهد شد والزم است    www.setadiran.ir  
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه17 / 08 / 1400 می باشد.اطالعات واسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی وارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ23 / 08 / 1400

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روزیکشنبه مورخ  07 / 1400/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبه روی 

ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737

                    قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ ها  است.

           فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری
           مناقصه یک مرحله ای عمومی -نوبت اول

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

سازمان س��یما ، منظر و فضای سبز شهرداری 
سبزوار در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره 
غرفه های مواد غذایی وف��روش تنه درختان از 
طریق مزایده کتبی به افراد واجد شرایط اقدام 
نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت  دریافت اسناد مربوطه به امور قراردادهای سازمان مراجعه  و 

یا جهت کسب اطالعات  بیشتر با شماره تلفن  44641000-051 تماس حاصل فرمایند .
مزایده اجاره

مدت مكان ردیف
اجاره

مبلغ اجاره 
ماهیانه)ریال(

مبلغ شركت در 
مزایده )ریال(

2415.000.00020.000.000 ماهمکان غرفه موادغذایی ابتدای خیابان پگاه1
367.500.00012.000.000 ماهکیوسک مطبوعاتی خیابان کاشفی2
1240.000.00025.000.000 ماهغرفه موادغذایی میدان سه گوش3
مکان غرفه موادغذایی مسیر سالمت 4

روبه روی شهدای گمنام
369.000.00020.000.000 ماه

2420.000.00027.000.000 ماهغرفه شرقی بوستان بهمن5
2416.000.00021.000.000 ماه غرفه موادغذایی باغ ایرانی6
368.500.00020.000.000ماهغرفه موادغذایی پارک شهدای گمنام7

مزایده فروش تنه درخت
وزن تقریبی کاال نوع کاالردیف

)تن(
قیمت پایه 

)هر کیلوگرم(
مبلغ شركت در مزایده 

)ریال(
3017.00026/000/000 تنتنه درختان1

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانكی می باشد . ضمنًا سازمان در رد 
یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است . آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهادی 
به دبیرخانه سازمان پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/09/08 می باشد. مزایده رأس ساعت 14 ظهر روز 

سه شنبه 1400/09/09 در محّل سازمان برگزار می گردد .
کاظم خلیلی دارینی- رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری  شه��رداری سب��زوار 

»آگهی مزایده «
 نوبت اول

ف
/1
40
75
43

14
07
58
3

شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد نسبت به اجاره یک قطعه زمین واقع در میدان معلم روبروی 
معاینه فنی اقدام نماید.

شرایط مزایده : 1-مساحت زمین به متراژ تقریبی 1590 مترمربع عرصه و 50مترمربع اعیان، واقع در میدان 
معلم روبرو مرکز معاینه فنی می باشد.

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده : 12.000.000ریال به شماره حساب 0204880582008 بانک ملی بنام 
سپرده شهرداری شاندیز یا اخذ ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها و 3 ماه دیگر 

قابل تمدید باشد. 
2-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مزایده به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
3-زمان توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ        1400/08/19     لغایت 1400/08/29

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 13 چهارشنبه  مورخ 1400/09/10 
5-زمان بازگشائی اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد: روز پنجشنبه مورخ 1400/09/11ساعت 13/30 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
6- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است .
8-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

9-کلیه مراحل برگزاری مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام 
می گردد. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز) نوبت اول(

عکس یادگاری مقامات امنیتی کشورهای همسایه افغانستان - نشست دوم در تهران
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