
یادداشت 2

 با میثاقیان از جراحی معده 
تا جراحی قلب و زانو
 برگشتم کنار خط 

تا زنده بمانم

 استاد سید محمد احصایی 
 پس از 10 سال تالش خبر داد

 پایان کتابت قرآن 
به خط »محقق«

آبان24

 شهادت 
ادواردو آنیلی 
در سال
 2000میالدی

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

47

دوشنبه  ۲4 آبان ۱4۰۰     9 ربیع الثانی  ۱443       ۱5 نوامبر۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 967۱      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحــه ویژه خراســان   

رساندن معارف قرآن به افق »فهم معاصر«رواق2
عالمه طباطبایی از هنرتألیف »المیزان« تا تربيت نظريه پردازان

رهبر انقالب با حکمی اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی را برای دوره ای چهار ساله منصوب کردند

آرایش جدید درقرارگاه فرهنگی کشور
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بررسی نظر موافقان و مخالفان 
یک ادغام ساختاری 
آموزش پزشکی 
به وزارت علوم 
پیوند می خورد؟

بررسی نقش کاالهای ته لنجی 
در اقتصاد استان های ساحلی

 قصه کولبران 

این بار 
روی آب

اسیر فلسطینی 122 روز است  
لب به غذا نزده
مقاومت با دهان 
بسته برای آزادی
خراسان
بازارگردی با تعزیرات حکومتی

 کم فروشی آشکار 
در کیسه های 
10 کیلویی برنج

به »شرطی شدن اقتصاد« 
دامن نزنیم
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شرکت سامان بازار رضوی)س�هامی خاص( در نظر دارد
جه��ت خری��د 10 ت��ن برنج طارم هاش��می درجه ی��ک از طریق مناقص��ه عمومی 

خریداری نماید.
ل��ذا از اش��خاص ذیص��اح دع��وت می گ��ردد جه��ت تحویل نمون��ه برن��ج  و ارائه 
قیمت پیش��نهادی ، به دفتر این ش��رکت واقع در مش��هد بزرگراه اسیائی- روبروی 
بیمارس��تان رضوی- ش��رکت س��امان بازار رضوی- واحد تدارکات مراجع��ه و حداکثر 
ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتش��ار، پیش��نهاد قیمت خود را در پاکت دربسته به آدرس 
فوق االش��اره ارس��ال نمایند. تلفن راهنما :36576362 - 051 از دریافت پیشنهادهای 
مخدوش و خط خورده، امتناع می گردد و این ش��رکت در رد یا پذیرش کلیه پیشنهادات 

مختار می باش��د.
ش�رکت س�امان  بازار رضوی
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  آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1400/541 م م ت
     موضوع : خرید CYLINDER  جهت منطقه آزادگان جنوبی )نوبت اول( 

 

   شرکت ملی نفت ایران  
    شرکت نفت و گاز اروندان                                                                                         

ش�ركت نف�ت و گاز ارون�دان )خریدار( در نظ�ر دارد خرید كاالی موض�وع فوق را از طریق ش�ركت های               
تأمین كننده داخلی واجد صالحیت تأمین نماید.. لطفًا جهت كسب اطالعات بیشتر و چگونگی حضور در این مناقصه به 

وب سایت شركت نفت و گاز اروندان به آدرس AOGC.ir مراجعه فرمایید.
در صورت نیاز با شماره تلفن كمیسیون مناقصات 88724256-021 تماس حاصل فرمایند.

     روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندانشناسه آگهی 1221402
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آگهی فراخوان
شرکت کسب وکار رضوی )متعلق به آستان قدس رضوی ( در نظر دارد

واگذاری خدمات امور بیمه ای شرکتها وموسسات تابعه را بصورت تجمیعی مطابق با استانداردهای بیمه 
مرکزی در کلیه رشته ها از طریق فراخوان واگذار نماید .بنابراین از کارگزاران حقوقی بیمه ای عالقه مند 
دعوت می شود جهت اخذ مدارک به نشانی مشهد-بلوار صاحب الزمان – صاحب الزمان25 - 
شماره                                         با  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نسبت  و  مراجعه   304 واحد  فاطمی  مهر  ساختمان 

تلفن 37123712- 051 داخلی 110 تماس حاصل فرمایند. 
- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/08/26 لغایت ساعت 14 مورخ 1400/09/04

- مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 14 مورخ 1400/09/09 
- فرایند مناقصه : یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی 

شرکت کسب وکار رضوی

شرکت پارس فوالد سبزوار )سهامی عام( جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از فارغ التحصیان رشته های زیر و 
دارای شرایط عنوان شده و از طریق مصاحبه و طب صنعتی بصورت قراردادی مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی جهت در 

خدمت در شهرستان تهران دعوت به همکاری می نماید.

عنوان 
شغلی

تعداد 
جنسیتموردنیاز

شرایط احراز
مدرک 
تجربه مفید رشته تحصیلیتحصیلی

حداکثر سنو مرتبط

کارشناس 
لیسانس/ مرد/زنیک نفرترخیص

فوق لیسانس
کلیه گرایشهای مدیریت بازرگانی، علوم 

33سال )با لحاظ خدمت حداقل 3 سالاقتصادی
سربازی(

آگهی دعوت به همکاری
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سایر شرایط:  -آشنایی کافی با مجموعه آفیس.
-مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات تجاری.

-تسلط کامل به قوانین و مقررات بانکی و SWIFT، انواع حواله های 
ارزی )صادره و وارده(.

-کنترل اس��ناد ترخیصیه و تحویل آنها به ترخیص کاران و پیگیری 
تا حصول نتیجه و جلوگیری از خواب کاال در گمرکات.

-تسلط کامل به قوانین و مقررات و بخشنامه های گمرکات کشور.
-تسلط کامل بر کنترل اسناد و مدارک حمل و بارگیری.

-آش��نایی کامل ب��ا تعرفه ها و کدهای کلیه کاالها و بخش��نامه های 
مربوطه.

-تس��لط کام��ل به کلی��ه امور ترخی��ص و کنترل حس��ابهای مرتبط با 
ترخیص کاران.

-توانایی پیگیری موارد اختاف در مراجع رسیدگی به اختافات گمرکی.
-مسلط به سیستم و مراحل ثبت سفارش.

واجدین شرایط می توانند حداکثر تا سه هفته بعد از 
تاریخ چاپ آگهی رزومه کاری خود بهمراه مستندات 
س��ابقه کاری مربوطه را به آدرس خراسان رضوی- 
س��بزوار- کیلومتر 50 جاده س��بزوار به اس��فراین 

صندوق پستی: 558-96138ارسال نمایند.

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی
 دو مرحله ای)فشرده( خرید تبلت آموزشی

اداره كل نوسازی،توس�عه و تجهیز مدارس  اس�تان مازندران در نظر داد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های 
مربوطه،مناقص�ات دو مرحله ای خرید تبلت آموزش�ی از محل طرح های تملک دارایی های س�رمایه ای جهت اس�تفاده در 

سطح استان برگزار نمایید. 
لذا از كلیه شركت های واجد شرایط و تولید وتامین كنندگان ذیصالح كه امکانات الزم و صالحیت و سوابق اجرایی و تخصصی 
مورد بحث را دارا می باشند دعوت بعمل می آید با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد جهت دریافت اسناد 

مناقصه  از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. 
توضی�ح اینک�ه كلیه مراح�ل برگزاری مناقص�ه از دریافت اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی،تحویل اس�ناد و مدارک،ارس�ال 
دعوتنامه ،ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار )ریال(مبلغ برآورد  )ریال(عنوان كاالردیف

20,000,000,0001,000,000,000تبلت1
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ 1400/08/22 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم مورخ  1400/08/24 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1400/08/25

مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 14 مورخ  1400/9/06
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 8:30 مورخ  1400/09/07

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطالعات تماس دستگاه دستگاه مناقصه گزار:آدرس: ساری � میدان امام خمینی- بلوار دانشگاه- اداره كل نوسازی،توسعه و 

تجهیز مدارس استان مازندران 
كد پستی: 4815884933   

تلفن واحد قراردادها: 01133360568

اداره كل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران
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شرح در صفحه 8

شركت آگهی  مناقصه 
خمیر مایه رضوی 

 STRUKTOL J673 مقدار 32 تن آنتی فوم

آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی با شعار »جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم« 

+ چاپ 66 میلیون نسخه کتاب در چله اول انقالب توسط  آستان قدس رضوی
آشتی کنان با کتاب

رواقرواق وو



علی بهادری 
جهرمی 
سخنگوی دولت 
شد
بعد گذشت بیش از 
صد روز از روی کار 
آمدن دولت رئیسی 
سرانجام علی 
بهادری جهرمی به 
سمت سخنگویی 
دولت منصوب شد. 
به گزارش ایسنا، 
بهادری جهرمی 
متولد شهریور 1364 
در گلپایگان، به عنوان 
جوان ترین عضو 
کابینه، دانش آموخته 
حقوق دانشگاه 
تهران، عضو هیات 
علمی دانشگاه تربیت 
مدرس است که پیش 
از این ریاست مرکز 
وکال و کارشناسان 
قوه قضائیه را 
برعهده داشته است.

یادداشت روز 

خبر

رهبر انقالب اسالمی در حکمی 
اعــضــای شـــورای  عالی انقالب 
ــرای دوره جدید  فرهنگی را بـ
ــزارش  ــه گـ مــنــصــوب کـــردنـــد. ب
خـــبـــرگـــزاری فـــــارس، حضرت 
آیت هللا خامنه ای در حکمی با 
انتصاب اعضای شورای  عالی انقالب فرهنگی برای 
یک دوره جدید و چهارساله، ضمن تشکر از زحمات 
اعضای سابق به ویژه دانشمندان و استادانی که در 
دوره جدید حضور نخواهند داشت، شاکله و آرایش 
عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای انقالبی را 
یگانه وسیله مصون سازی در برابر هجوم فرهنگی و 

رسانه ای بیگانگان دانستند.

ضرورت نگاهی نو و روزآمدساز به مقوله فرهنگ ◾
در متن حکم رهبر انقالب اسالمی آمــده است: 
ورود در دومین چــهــل واره  انقالب اسالمی که با 
آغــاز سده  جدید هجری شمسی همزمان شده 
است، نگاهی نو، آسیب شناسانه و روزآمدساز، 
به مجموعه ای از زیرساخت های تمدنی را ضروری 
می سازد. در رأس این مجموعه، مقوله  فرهنگ 
اســـت. فرهنگ، جهت دهند ه  همه  اقــدام هــای 
اساسی و زیربنایی جوامع بشری و شتاب دهنده 
یا کُندکننده  آن است. این رویکرد در مقطع کنونی، 
عمدتاً ناظر به ارتقای نگاه و احساس مسئولیت 
متصدیان فرهنگی و نخبگان و فعاالن عرصه های 
گوناگون کشور به مقوله  فرهنگ و پدید آمدن این 
بــاور عمیق است که فرهنگ سازی در هر یک از 
اجزای تمدنی جامعه، برترین وسیله  پیشرفت و 
ــزام آور و  موفقیت آن و بی نیازکننده از ابزارهای ال
تحکّمی است. همچنین ناظر به این نکته  حیاتی 
است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه  
بخش های گسترده  آن، نیازمند نظم و محتوای 
انقالبی اســت. ایــن یگانه وسیله  مصون سازی 
فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و 
رسانه ای برنامه ریزی  شدۀ  بیگانگان بدخواه است.

ــقــالب فــرهــنــگــی، از  ــورای عــالــی ان مــأمــوریــت شــ
آغــاز، ساماندهی وضعیت فرهنگ و دانــش در 
کشور، سیاست گذاری در این دو مقوله، هدایت 
ــا و  دستگاه های متصدی آن بــه سمت ارزش هـ
هدف های انقالب، بـــرآوردن نیازهای فکری این 

دستگاه ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی 
کشور بوده است. شورای عالی، خدمات باارزشی 
در ایــن زمینه ها ارائــه داده اســت و اینجانب بر 
خــود فــرض مــی دانــم از همه  اعضای محترم که 
ــای مختلف نقش آفــریــده انــد، به ویژه  در دوره هـ
از دانشمندان و اساتیدی که در دوره  جدید در 
شــورای عالی حضور نخواهند داشت صمیمانه 
سپاسگزاری کنم و ادامه  کمک های مشاوره ای آنان 

را به این شورا درخواست نمایم.
اینک برای دوره  جدید -که از ابالغ این نوشته آغاز 
خواهد شد- اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده 
در ذیل را برای چهار سال به عضویت شورای عالی 

انقالب فرهنگی منصوب می کنم.

ــوه و  ــ ــی: فــعــالً رؤســـــای ســـه ق اشـــخـــاص حــقــوق
دستگاه هایی که تاکنون عضو شورای عالی بوده اند.
و اشخاص حقیقی: جناب آقای علیرضا اعرافی، 
جناب آقای ایمان افتخاری، جناب آقای امیرحسین 
بانکی پور فرد، جناب آقای حمید پارسانیا، جناب 
آقای عادل پیغامی، جناب آقای غالمعلی حداد 
ــادل، جــنــاب آقـــای حسن رحــیــم پــور ازغـــدی،  ــ ع
جناب آقای علی اکبر رشــاد، جناب آقای حسین 
ساعی، جناب آقای ابراهیم سوزنچی، جناب آقای 
سعیدرضا عاملی، جناب آقای منصور کبکانیان، 
جناب آقای علی الریجانی، جناب آقای محمود 
محمدی  عراقی، جناب آقــای محمدرضا مخبر 
دزفولی، جناب آقــای مرتضی میرباقری، جناب 

آقای صادق واعظ زاده و جناب آقای احمد واعظی.
نکات حائز اهمیتی در پیوست این حکم به نظر 
حضرات اعضای محترم خواهد رسید. توفیق 

همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم.
سیّدعلی خامنه  ای  -  1400/8/23 

چه کسانی رفتند، چه کسانی آمدند؟ ◾
انتخاب اعضای شورای انقالب فرهنگی روز گذشته 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و اینکه چه کسی از 
این نهاد رفته و چه کسی به آن وارد شده زیر ذره بین 
قرار گرفت. طبق حکم رهبر معظم انقالب، افراد 
ذیل در شورای عالی انقالب فرهنگی جای خود را به 
نفرات جدید دادند: محمدرضا عارف، رضا داوری 
اردکانی، سیدعلیرضا صدرحسینی، محمدعلی 
کی نژاد، مهدی گلشنی، علی اکبر والیتی، محسن 
قمی، حسین کچویان، عبدهللا جاسبی، عزت هللا 
ضرغامی و محمد محمدیان. افراد ذیل هم با حکم 
رهبر انــقــالب، به عضویت شــورای عالی انقالب 
فرهنگی درآمــدنــد: ایمان افتخاری، امیرحسین 
بانکی پور فرد، عادل پیغامی، حسین ساعی، ابراهیم 

سوزنچی، مرتضی میرباقری و احمد واعظی.
گفتنی است شورای عالی انقالب فرهنگی در چند 
سال اخیر دوره رکودی را نیز تجربه کرد. شاید بتوان 
این  طور عنوان کرد که هشت سال گذشته یکی از 
پرحاشیه ترین سال ها برای این شورا بود و این نهاد 
در این مدت شاهد اتفاق ها و حاشیه های زیادی 
بوده است. نقض نظم برگزاری جلسات شورا به 
صورت دو هفته یک بار تا سنگ پراکنی های لفظی 
و قهر های سه تا پنج ماهۀ رئیس جمهور سابق و 
عدم حضور در جلسات شورا، این نهاد را از متن 
به حاشیه برد و این حاشیه ها بیش از پیش نشان 
داد دولت اهتمام ویژه ای به این شورا و مصوباتش 
نـــدارد که یکی از شاهکارهای آن نیز مربوط به 
اجــرای مخفیانه و زیرپوستی سند 2030 بود که 
سروصداهای زیادی به همراه داشت و بحث های 
گسترده ای در محافل فکری و سیاسی کشور در 
رابطه با آن شکل گرفت. حال با توجه به تغییرات 
صــورت  گرفته اخیر و همچنین نگاه ویـــژه ای که 
رئیسی به این شورا دارد، می توان انتظار داشت 
شاهد بازسازی جایگاه این نهاد و تحول جدی در 

حوزه فرهنگ کشور باشیم. 

 رهبر انقالب با حکمی اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی را 
برای دوره ای چهار ساله منصوب کردند

آرایش جدید 
در قرارگاه فرهنگی کشور

خبرخبر
روزروز

 شنیده های  سردار حاجی زاده  درباره اسرائیل! ◾
فرمانده هوافضای سپاه  درباره انفجار کشتی ها و تأسیسات 
صهیونیست ها  گفت: اتفاقات منطقه تصادفی نیست، 
دوستان ما بیکار نیستند و کارهایی می کنند. می شنویم که 
فالن کارخانه آن ها منفجر می شود یا کشتی هایشان آتش 
می گیرد.  حاجی زاده در واکنش به اینکه شهید فخری زاده 
توسط عناصر موساد هدف قرار گرفته، گفت: خب من هم 
شنیده ام که اسرائیلی ها در اربیل کشته های زیادی داده اند!

دستور مخبر برای رایگان شدن تست کرونا ◾
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از 
دستور معاون اول رئیس جمهور به وزیر بهداشت برای 
تسریع در ابــالغ شیوه نامه تست پی سی آر رایگان خبر 
داد. وی در گفت وگو با ایسنا افــزود: طبق مصوبه شورای 
عالی بیمه سالمت، تست پی سی  آر رایگان شده اما وزارت 
بهداشت به تأمین اجتماعی اظهار کرده این آزمایش در 

انتظار ابالغ شیوه نامه اجرایی است. 

اعالم وصول چند طرح مهم در مجلس ◾
در نشست دیروز مجلس شورای اسالمی چند طرح اعالم 
وصــول شد که تقسیم مجدد استان های کشور، نحوه 
تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها و طرح حمایت 
از مالکیت صنعتی از جمله ایــن طرح ها هستند. همه 
این طرح ها به شکل عــادی و بــدون فوریت اعــالم وصول 
شده اند. همچنین در این جلسه تذکر نمایندگان خطاب به 

رئیس جمهور درباره انتصابات فامیلی قرائت شد. 

روسیه: همکاری نظامی با ایران ادامه می یابد  ◾
الکساندر میخیِف، مدیرکل شرکت تسلیحاتی روزوبرون  
اکسپورت که صادرکننده تسلیحات روسیه است گفت: 
مسکو ضمن رعایت دقیق قوانین بین المللی و قوانین دو 
کشور به همکاری های نظامی-فنی با ایران ادامه خواهد 
داد. به گزارش فارس، محدودیت های تسلیحاتی ایران سال 
گذشته پایان یافت و به تازگی نیز سرلشکر باقری در سفری 
به مسکو خرید تجهیزات نظامی مختلفی را پیگیری کرد. 

قدس   نــمــایــنــدگــان مجلس 
دیروز با دوفوریت الیحه دولت 
بــرای اصــالح تبصره یک قانون 
بــودجــه 1400 و تغییر در رونــد 
تخصیص ارز ترجیحی مخالفت کردند. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه که برای دفاع از الیحه 
مذکور در مجلس حضور یافته بود با اشاره به 
مشکالت تخصیص ارز ترجیحی، گفت: دولت 
برای واردات کاالهای اساسی نیازمند تأمین 
بودجه 18میلیارد دالری است اما در الیحه 
بودجه امسال، حدود 8 میلیارد دالر برای این 
موضوع پیش بینی شده. بنابراین پیشنهاد 
می کنیم یــارانــه واردات کــاالهــای اساسی به 
صـــورت مستقیم بــه مـــردم پــرداخــت شــود. 
ــزود: دولــت از مجلس  مسعود میرکاظمی اف
مجوز می خواهد که برای واردات دارو، گندم 
و تجهیزات پزشکی همچنان ارز ترجیحی 
اختصاص یابد امــا دربــاره نهاده های دامــی، 

یارانه های ارزی به یارانه های نقدی تبدیل شود. 
بر این اساس دولت در نظر دارد یارانه نقدی 
چهار دهک درآمدی تا سقف 60 میلیون ریال 
را افزایش دهد. پس از توضیحات میرکاظمی و 
اظهارات مخالفان و موافقان، دوفوریت الیحه 
حذف ارز ترجیحی به رأی گذاشته شد که با 
مخالفت نمایندگان روبه رو شد تا الیحه مذکور 
به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. 
به گفته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس، در بخشی از این 
الیحه دولت درخواست داده 2۷ هزار میلیارد 
تومان مجوز بگیرد که از محل های دیگر صرف 
اعطای یارانه به مردم کند. این یارانه بر اساس 
محاسبات انجام  شده حدود 100هــزار تومان 
است که برای دهک های پایین تر جامعه است. 
ایــن میزان به یارانه 4۵هـــزار تومانی پیشین 
اضــافــه مــی شــود کــه پیشتر قــانــون مستقل 

داشته است. 

پیشنهاد دولت برای پرداخت 
یارانه ۱۰۰ هزار تومانی جدید

قابگزارش کوتاه 
چمدان های بازیکنان اماراتی 

و سکوت مزدوران سعودی

در  حاشيه

بی انصافی 
در حق 
فلسطین 

گفت وگوی پایگاه خبری 
اصالح طلب انصاف نیوز 
با یک ایرانی تبار ساکن 
فلسطین اشغالی، 
واکنش شدید کاربران 
فضای مجازی را به 
دنبال داشته است. یک 
کاربر با اشاره به اینکه 
عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی یکی 
از دغدغه ها و پروژه های 
مهم یک جریان است، 
نوشت: »این مسئله در 
چند سال اخیر حکم 
ترجیع بند جلسات 
محفلی شان را دارد؛ لذا 
قبح شکنی انصاف نیوز 
را صرفاً در چهارچوب 
یک مصاحبه ساده 
نبینید!« محمدصالح 
مفتاح هم نوشت: 
ما جایی به اسم 
اسرائیل را به رسمیت 
نمی شناسیم. فقط 
یک فلسطین بوده 
است که ظالمان تالش 
می کنند نامش را هم 
از یاد ببرند. شهروند 
اسرائیل یعنی رسمی 
شدن اشغالگری! اگر 
انصاف نیوز عذرخواهی 
نکند، دیگر با این رسانه 
گفت وگو نخواهم کرد!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9110000031   به داد ما کشاورزان توتون کار 

مینودشت برسید. شرکت دخانیات ارزیاب جوانی 
را آورده که هیچ اطالعاتی از وضعیت توتون ندارد. 

اگر هم اعتراض کنیم می گویند کشت نکنید! ما 
چند هزار کشتکار به کدام استان برویم کارگری؟

9150000278    آقای علی رنجبر! داستان شهید 
سوزنچی را برای در حاشیه بازنویسی فرمایید؛ 

چون ما هم شنیدیم، نخواندیم.
9360000824 کیفیت نان در شهر مشهد بسیار بد است، 

چرا مسئوالن سکوت کردند  و رسیدگی نمی کنند؟

9150000819  کوچه توحید۲6 از اواسط کوچه 
تابلو یک طرفه دارد و از ورودی )خ توحید نزدیک 
میدان توحید( تابلو ورود ممنوع ندارد! باالخره 

یک طرفه است یا دوطرفه؟
9150000986   دالر به طور طبیعی  ریزش  می کند 

و معیشت  بهتر می شود اما آن ها که  انبار را پر از 
کاالی  وارداتی  کرده اند و تنبل زاده هایشان  چند 
ماشین  میلیاردی  دارند، به  بهانه  بورس  یا حذف 

 یارانه ها، مانع  سقوط  دالر می شوند تا ارزش 
 سرمایه شان  کم  نشود. 

به »شرطی شدن اقتصاد« 
دامن نزنیم  

امید ادیب    در روزهای اخیر دو مقام رسانه ای 
دولــت از آزادســـازی و ورود منابع ارزی کشور 
سخن گفته و هر کدام ارقامی چون یک میلیارد 
ــر کــرده انــد. بــازتــاب  و 3.۵ میلیارد دالر را ذک
گسترده این دو اظهارنظر در فضای مجازی از 
حساسیت افکار عمومی در این حوزه حکایت 
دارد و حتی برخی تحلیلگران برخی تحوالت 
مثبت در فضای بورس در اوایل هفته گذشته را 

متأثر از همین اظهارنظرها می دانند. 
حجم بــازتــاب خبرهایی از ایــن  دســت و همچنین 
انعکاس لحظه به لحظه مواضع مسئوالن وزارت 
خارجه دربــاره مذاکرات نشان می دهد بخش های 
زیـــادی از جامعه هنوز خبرهای مــربــوط بــه حــوزه 
سیاست خارجی را به  شدت دنبال و آن را در مدیریت 
سرمایه های خود لحاظ می کنند که از این مسئله به 
عنوان »شرطی شدن اقتصاد« یاد می شود. آنچه 
در این زمینه حائز اهمیت است این است که اگر 
دولتمردان واقعاً می خواهند بیماری شرطی شدن 
را از اقتصاد ایران جدا کنند، در درجه نخست خود 
باید از دامن زدن به آن بپرهیزند. ممکن است اخباری 
مانند آزادسازی منابع ارزی در کوتاه مدت اثر مثبتی 
در فضای اقتصادی داشته باشد اما در درازمدت در 
پازل وابسته شدن اقتصاد ایران به اتفاق های خارج از 
کشور نقش آفرینی می کند. به عبارت دقیق تر اثر سوء 
این خبرهای به  ظاهر مثبت زمانی مشخص می شود 
که هیچ خبر مثبتی نباشد یا روند مذاکرات به توافق 

منتهی نشود! 
از همه این ها که بگذریم دولــت با گذشت بیش 
از 100 روز از آغاز به کار خود دیروز سخنگوی خود 
را شناخته است، این یعنی رها کردن اصلی ترین 
گــردنــه در مدیریت افــکــار مــردمــی کــه دل بــه رفع 
مشکالت بسته اند. در این میان اقدام های قابل 
دفاع دولت مانند واکسیناسیون عمومی، حضور 
رئیس جمهور در بین مــردم و عــدم استقراض از 
بانک مرکزی هم مجالی برای تبیین پیدا نمی کنند. 
بدیهی است بهترین عملکردها هم اگر به  خوبی 
تبیین نشوند، مخاطبی که تحت تأثیر بمباران 
جریان های منتقد قرار دارد، احساس خوبی نسبت 
به آن پیدا نخواهد کرد و دولت را در تصمیم ها به ویژه 

جراحی های اقتصادی اش یاری نمی کند.

دستور رئیسی به مخبر 
برای سفر به منطقه زلزله زده 

ــرزه شــدیــد که  ــن ل ــی عــصــر روز گــذشــتــه چــنــد زم
بزرگ ترین آن 6.4 ریشتر بود، استان هرمزگان و 
استان های همجوار آن را در جنوب کشور به لرزه 
درآورد. زمین لرزه اصلی ساعت 1۵ و 36 دقیقه در 
عمق 18 کیلومتری زمین و نزدیکی شهرستان الفت 
در استان هرمزگان به وقوع پیوسته است. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما این زلزله در 1۵ کیلومتری 
الفت- هرمزگان، 20 کیلومتری سوزا- هرمزگان و 
2۷ کیلومتری درگهان- هرمزگان احساس شده 
است. در بندرعباس خسارت هایی چون تخریب 
ساختمان بافت های فرسوده و قطعی ارتباط های 
مخابراتی و برق ایجاد شده است. بر اثر این حادثه 
دو هموطن جان خود را از دست داده و 2۷ تن دیگر 
زخمی شــده انــد )تــا لحظه تنظیم خبر(. یکی از 
درگذشتگان در یکی از محالت بندرعباس بر اثر 
افتادن تیر برق و دیگری در پی سقوط از بلندی 
جــان خــود را از دســت دادنـــد. رئیس جمهور در 
نشست شب گذشته هیئت دولت برای رسیدگی 
به وضعیت زلزله زدگان در جنوب کشور دستوراتی 
صادر و محمد مخبر، معاون اول خود را مأمور کرد 
در اسرع وقت به استان هرمزگان سفر کند. علیرضا 
نصری، فرماندار قشم نیز تأکید کــرد هیچ گونه 
خسارتی در این شهرستان گزارش نشده است. به 
گزارش تسنیم رئیس شورای الفت گفت: خانه ها 
آسیب ندیده و فقط بحث روانی و ترس مردم مطرح 
است که تالش می شود با استقرار نیروهای امدادی 

این مسئله مدیریت شود. 

بعید بودن احتمال وقوع سونامی ◾
همچنین ایرج روحی، رئیس پایگاه اطالعات لرزه ای 
مرکز لرزه نگاری کشوری در توضیح احتمال وقوع 
سونامی آب های جنوبی کشور گفت: این دو زلزله 
نزدیک به گسل »زاگــرس بلند« بــوده و احتمال 
می رود زمین لرزه اصلی در این استان بوده است. 
سابقه ای ندارد که در این منطقه سونامی رخ دهد 
و احتمال اینکه در این منطقه سونامی رخ دهد 
کم اســت. اگر این زمین لرزه در دریــای عمان بود 

احتمال سونامی وجود داشت.

خبـر

 شورای عالی انقالب فرهنگی در چند سال اخیر دوره رکودی را نیز تجربه 
کرده و با توجه به تغییرات صورت  گرفته اخیر و همچنین نگاه ویژه ای که 
رئیسی به این شورا دارد، می توان انتظار داشت شاهد بازسازی جایگاه این 

نهاد و تحول جدی در حوزه فرهنگ کشور باشیم. 
گزیدهگزیده
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رضا طلبی    چــنــدی پیش در جلسه علنی 
مجلس شــورای اسالمی حجت االسالم حسین 
جاللی، نماینده مــردم رفسنجان و انــار در تذکر 
ــه مــوضــوع حــق مــأمــوریــت  ــا اشــــاره ب شــفــاهــی ب
نمایندگان مجلس و کارکنان دستگاه های دولتی 
گفت: »معنی ندارد که وقتی افراد با بلیت رایگان 
و هتل رایگان به مأموریت خارجی می روند که 
مثالً از یک نمایشگاه بازدید کنند، مبالغی مانند 
1۵ یا 20میلیون تومان حق مأموریت برایشان 
در نظر گرفته شود«. این موضوع موجب ایجاد 
هجمه هایی از ســوی مـــردم بــه مجلس شــورای 

اسالمی و طرح انتقادهایی در این زمینه شد.
یکی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی که 
نخواست نام وی بیان شود در گفت وگو با خبرنگار 
مــا در ایــن  بـــاره بیان کـــرد: در مجلس گــروه هــای 
دوستی به منظور تعامل و گسترش همکاری ها 
با سایر کشورها تشکیل شده که برای استفاده 
از ظرفیت های مختلف دو کــشــور، سفرهایی 
صورت می گیرد. اگرچه از منبع رسمی درباره مبلغ 

دقیق حق مأموریت سفرهای خارجی اطالعی 
دریافت نکرده ام ولی طبق شنیده هایی که از سایر 
نمایندگان داشته ام برای سفرهای خارجی مبلغی 
در حدود 130یورو حق مأموریت پرداخت می شود.

زنگنه: حق مأموریت یک موضوع قانونی است ◾
نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت نیز در این  باره 
به قدس گفت: در هر دستگاهی مثل شهرداری، 
مجلس و... وقتی نیرو و کارشناس آن برای پیگیری 
یک موضوعی سفری خارج از شهر انجام می دهد 
طبق قانون بــرای وی حق مأموریت در نظر گرفته 
می شود که این مسئله برای سفرهای خارج از کشور 
نیز صادق است. محسن زنگنه درباره اینکه خودش 
نیز سفر خارجی رفته یا خیر، گفت: در مدتی که به 
عنوان نماینده در مجلس شورای اسالمی حضور 
داشته ام تنها سفر خارجی که داشته ام سفر اربعین 

به عراق و آن  هم با هزینه شخصی بوده است.
وی ضمن ابراز بی اطالعی از میزان حق مأموریت 
برای سفرهای خارجی تصریح کرد: حتی این حق 

مأموریت بــرای وزیـــران و مدیران بــرای سفرهای 
استانی و شهرستانی و هر کارمند حقوق بگیر که 
خارج از حوزه جغرافیای تعریف  شده اولیه برای 
پیگیری موضوعی سفر کند، در نظر گرفته می شود 
اگرچه برخی از افــراد نیز این حق مأموریت ها را 
دریافت نمی کنند اما در هر حالت این یک موضوع 

قانونی است. 
زنگنه با اشاره به اینکه خیلی از نمایندگان حتی 
با خودروهای شخصی به مجلس تردد می کنند 
دربـــاره افــزایــش حقوق نمایندگان هم گفت: از 
آنجا که بودجه ساالنه مجلس و دیوان محاسبات 
در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب 
مــی شــود، میزان افــزایــش حقوق نمایندگان در 
بودجه  1400حداکثر 10درصد در نظر گرفته شد در 
حالی که این موضوع امسال برای سایر رسته ها به 
صورت پلکانی از 10 تا 2۵ درصد در نظر گرفته شد 
و حتی ممکن است حقوقی که در حال حاضر به 
برخی از نمایندگان پرداخت می شود از حقوقی که 

در محل کار قبلی دریافت می کردند کمتر باشد.

گفت وگو گفت وگو 

درباره 
حق مأموریت 

سفرهای خارجی 
نمایندگان مجلس

خب این هم چمدان های بزرگ و متعدد تیم امارات در سفر به لبنان.  اآلن ایران اینترنشنال و 
دیگر جیره خواران عربستان، نمی خوان شایعه ای اتهامی دروغی در این باره هم جعل کنند؟!



به ازای هر نفر 
فقط هزار و 

200 مترمکعب 
آب داریم

محرابیان، وزیر نیرو 
 با بیان اینکه در 

۵0 سال گذشته به 
ازای هر نفر 6هزار و 
۵00 مترمکعب منابع 
آب داشتیم اما امروز 

این میزان به هزار 
و 200 مترمکعب 

کاهش یافته است، 
اظهار کرد: این 

موضوع به سه علت 
رشد جمعیت، کاهش 

نزوالت جوی و 
تقاضای زیاد ایجاد 

شده است.

حاشیه

طرح نهضت 
ملی مسکن 
برای کدام 

دهک ها است؟!

حسین عبداللهی، 
کارشناس مسکن با 

 انتشار اصل وام 
450 میلیونی و میزان 
سود و تعداد اقساط 

نوشت: جهت اطالع 
عزیزان، قسط نهضت 

ملی مسکن در تهران که 
االن خیلیا دارند با ذوق 

و شوق ثبت نام می کنند 
میشه نزدیک به 

ماهی 7 میلیون تومن! 
اطالعات تکمیلی: 

درآمد ماهانه پنج دهک 
اول کمتر از این قسط 
است. تازه مستأجرا 

تا تحویل مسکن باید 
اجاره ماهانه هم بدن. 

طرح نهضت ملی 
مسکن برای کدام 

دهک ها است؟!

خبرخبر
خوبخوب

وزیر راه و شهرسازی از جلسه مشترک با ایرالین ها 
در محل سازمان هواپیمایی در روز دوشنبه خبر داد 
و گفت: کاهش سن ناوگان و تالش برای کاهش نرخ 
بلیت هواپیما در دستور کار اســت. به گــزارش ایرنا، 
»رستم قاسمی« روز گذشته در حاشیه مراسم معارفه 
رئیس جدید سازمان هواپیمایی در جمع خبرنگاران 

ــزود: جلسه  ــاره افزایش قیمت بلیت هواپیما، اف درب
مشترک با ایرالین ها با هدف بررسی و کاهش قیمت 
بلیت هواپیما برگزار خواهد شــد. وی دربــاره چرایی 
افزایش قیمت بلیت هواپیما، گفت: در دولت سیزدهم 
قیمت حمل و نقل در بخش سفرهای ریلی، جاده ای و 
هوایی افزایش نیافته است ولی در تالش برای کاهش 

ــر راه و  ــژه در بخش هــوایــی هستیم. وزی نــرخ هــا بــه  وی
شهرسازی درباره ورود ناوگان جدید به صنعت هوایی، 
خاطرنشان  کرد: از ورود ناوگان جدید به این صنعت 
حمایت می شود، دستور کــار ما جــوان ســازی ناوگان 
 است و همین  طور الزم است بخش خدمات فرودگاهی 

ارتقا داده شود.

زهــرا طوسی   بــا وجــود 
آنــکــه رهــبــر معظم انــقــالب 
چند سال پیش در خصوص 
بـــرخـــورد بــا کــولــبــرهــا تأکید 
کردند: »مــراد من از قاچاق، 
فالن کوله بَرِ ضعیف نیست 
که مــی رود یک  چیزی را بــرمــی دارد روی کول 
ــارزه هــم نشود  ــب ــودش مــــــی آورد؛... بــا او م خـ
اشکالی نــدارد« باز هم متولیان به  جای قبول 
ضعف نظارتی خود در مبارزه با قاچاق سازمان 
 یافته از طریق دروازه های واردات یعنی مناطق 
آزاد تجاری؛ گردش مالی باالی اجناس قاچاق 
در کشور را بــه گــردن کــاالی هــمــراه مــلــوانــان و 

کولبران می اندازند.
ارائــه آمارهایی مبنی بر قاچاق 4 تا 5 میلیارد 
ــه هــای شبه قانونی نظیر  دالری از طــریــق روی
کولبری، تعاونی های مرزنشینی و پیله روی، این 
روزها بیش از گذشته انگشت اتهام قاچاق را 
به سمت کاالهای وارد شده از طریق ملوانان 
نشانه رفته است. به  طوری  که یکی از مصوبات 
ششمین سفر استانی رئیس جمهور به بوشهر 
تعیین تکلیف وضعیت کــاالی همراه ملوان 
تحت عــنــوان ته لنجی بــود. ابــراهــیــم رئیسی 
در این سفر از استاندار بوشهر خواست این 
مسئله را در قــالــب طــرحــی پیگیری و نتایج 

حاصله را به هیئت  دولت ارائه کند.

 طرح ساماندهی کاالی همراه ملوان در  ◾
هیئت دولت

هم  اکنون اطالعات مورد نیاز طرح ساماندهی 
ــاالی هــمــراه مــلــوان بــه وزارت کــشــور، دفتر  کـ
رئیس جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
ارسال و منتظر تصمیم گیری در هیئت دولت 
است. کاالی همراه ملوان که این روزهــا بحث 
ساماندهی آن در هیئت دولت مطرح است، 
نوعی واردات کاال بدون پرداخت عوارض گمرکی 
اســت که از دیرباز رواج داشته و بــرای گــذران 
زندگی ساحل نشینان از خوزستان گرفته تا 

هرمزگان و بوشهر بسیار حائز اهمیت است. 
تولیدکنندگان داخلی مدعی هستند ساالنه 
حجم قابل  توجهی از کــاالهــا، بــدون رعایت 
تشریفات گمرکی از طریق ته لنجی وارد کشور 
شده و در بازار شهرهای بزرگ توزیع می  شود. 
از جمله منتقدان؛ تولیدکنندگان لوازم  خانگی 
هستند که معتقدند در حال حاضر 40 درصد 
بازار لوازم خانگی ایران در اختیار کاالی خارجی 
است که عمدتاً به صورت قاچاق وارد می شود 
امــا در مقابل، ساکنان اســتــان هــای ساحلی 
قرار دارنــد که امــرار معاش لنج داران، ملوانان، 
بازاریان، ماشین های حمل و جابه جایی کاال، 
کارگران تخلیه و بارگیری و زنجیره ای از مشاغل 

اعم از هتل، رستوران و دیگر صنوف را در گرو 
ــداوم ایــن رویــه قانونی می دانند و می گویند  ت
واردات ته لنجی تهدیدی برای تولید و فروش 

اجناس داخلی محسوب نمی شود.

نبود زیرساخت های الزم بــرای اشتغال در  ◾
بنادر

عبدالرضا حسین زاده، رئیس تعاونی لنج داران 
ساحل نشینان بندرلنگه و کنگ در گفت وگو 
با خبرنگار ما از نبود زیرساخت های الزم برای 
اشتغال صنعتی، کشاورزی و... مردم در این 
مناطق گالیه کرده و از بیکاری گسترده  در این 
منطقه می گوید؛ مشکلی که بیشتر مناطق 

مرزی کشور به آن دچارند. 
وی با اشاره به اینکه واردات کاالی همراه ملوان 
نقش مهمی در اشتغال و کسب درآمد طیف 
وسیعی از مردم این مناطق دارد می افزاید: امرار 
معاش لنج داران، خدمه، ملوانان و دیگر صنوف 
به رونق بنادر و بازارچه های مرزی آن بستگی 
دارد که محل فروش کاالی ته لنجی به مسافران 
اســت. فــروش ایــن کاالها نیز ضــرری به تولید 
ــه در بــازارچــه موجب  نمی رساند، بلکه با ارائ

اشتغال و رونق منطقه هم می شود. 
وی مــی گــویــد: در سالی کــه گذشت بــه خاطر 
سختی معیشت، ساکنان ایــن منطقه 200 
فروند موتور لنج خود را فروختند، اگر ته لنجی 

ــرای مــا ســود داشــت یا  آن قــدر کــه می گویند ب
با این حجم زیــاد انجام می شد که تولید یک 
کــشــور را مــتــوقــف کــنــد، ایـــن لــنــج هــا فروخته 

نمی شد.

 حساب کاالی قاچاق را از کاالی ملوانی  ◾
جدا کنید

ناخدا حسین زاده با اشاره به اینکه کل کاالیی 
که ملوانان در طــول ســال مــی آورنــد دو کانتیتر 
هــم نــمــی شــود، مــی گــویــد: نــهــاد هــای نظارتی 
پس از ارزیابی کاال های موجود در لنج های ما 
اجـــازه ترخیص کاال  هایمان را صــادر می کنند 
مشخصات کــل محموله و ته لنجی هــم به 
دریابانی و گمرک اعالم می شود، اما آن چیزی که 
به تولید آسیب می زند محموله های بزرگی است 
که در برخی بنادر تخلیه  شده و بار کانتینرها 
کرده و راهی شهرهای بزرگ می کنند، شاید به 
ایــن کــاالهــای قاچاق هم ته لنجی بگویند ولی 
سیاست گذاران باید حساب کاالی قاچاقی را از 

کاالی ملوانی جدا کنند.
حسین زاده یادآور می شود: آقایان مجوز صید 
ــادان نــمــی دادنــد ســالــی که   در بــنــدر را بــه صــی
رهبر معظم انقالب به بندرعباس آمدند، دستور 
دادند بگذارید مردم صید کنند، با همان دستور 
دارند زندگی می کنند، قضیه کولبری هم همین 
طور حل شد، حاال برای ته لنجی هم همان قصه 

اســت. ما هیچ ضربه ای به اقتصاد نمی زنیم. 
کسانی که این تجارت قاچاق را می کنند افراد 
دیگری هستند که ملوان و ناخدا نیستند، آن ها 
سازمان  یافته اند و اسکله های مخصوص دارند 
که آنجا پهلو گرفته و کشتی های لوازم خانگی را 

در کانتیترها خالی می کنند. 
رئیس تعاونی لنج داران ساحل نشینان بندرلنگه 
و کنگ می گوید: بر کــار ما نظارت می شود، از 
زمانی که وارد اسکله می شویم؛ گــارد هست، 
پاس گمرک، پاس بندر و مأمور اداره بندر هست، 
دوربین ها کار می کنند و محموله ما را بررسی 
می کنند. این  طور نیست که هر کسی بتواند 
برای خودش هر میزان که خواست کاال بیاورد، 
با کنترل هایی که می کنند اگر 400-300 تن بار 

بشود لنج جریمه می شود.

 368 میلیون دالر؛ کل واردات ته لنجی  ◾
سال گذشته 

موسوی گمارانی، مدیرعامل تعاونی لنج داران 
بندر گناوه نیز درباره کمیت و کیفیت کاالی همراه 
ملوان گفته است: آمارهای گمرک نشان می دهد 
سال گذشته 34 میلیون و 400 هــزار تن کاال به 
ارزش 3۸ میلیارد و 400 میلیون دالر وارد ایران شده 
است و بر همین اساس به  طور میانگین، ارزش 
دالری هر یک تن کاالی وارد شده برابر با هزار و ۱۱۶ 
دالر است. از سوی دیگر بنا بر آمار سازمان بنادر، 
تعداد لنج های فعال در بخش کاالی همراه ملوان 
حدود 2هزار و 500 فروند است و مطابق مصوبه 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال، هر لنج اجازه دو سفر 
در ســال و حداکثر به میزان ۶0 وانــت نیسان را 
دارد که با توجه به ظرفیت 2.2 تنی وانت نیسان، 
مشخص می شود کل میزان باری که سال گذشته 
از مجرای ته لنجی امکان ورود به کشور را یافته در 
بیشترین حالت 330 هزار تن به ارزش حداکثر 

3۶۸ میلیون دالر بوده است.

پیشنهاد واردات مــواد اولیه به جــای کــاال از  ◾
طریق ته لنجی

موسوی گمارانی بیان کرد: بر همین اساس، با در 
نظر گرفتن آمارهای رسمی مشخص می شود 
ادعــای واردات 5میلیارد دالر کــاال به کشور از 

مجرای ته لنجی بی اساس است.
با وجود این اگر فرض را بر این بگیریم که عده ای 
با سوءاستفاده از امتیازاتی که به ملوانان داده 
 شــده بــه دنــبــال دور زدن قوانین و واردات در 
پوشش کـــاالی ته لنجی هستند، بــا تدابیری 
می توان از استثنائات تجاری در راستای کمک به 
رونق تولید استفاده کرد. محمدی فرد، کارشناس 
اقتصادی پیشنهاد می دهد از ظرفیت ته لنجی، 
کولبری و سایر رویه ها می توان برای واردات مواد 

اولیه تولید استفاده کرد.

بررسی نقش کاالهای ته لنجی در اقتصاد استان های ساحلی

 قصه کولبران این بار روی آب

 اگر فرض کنیم عده ای با سوءاستفاده از امتیازاتی که به ملوانان داده  شده به 
دنبال دور زدن قوانین هستند، با تدابیری می توان از استثنائات تجاری در 
راستای کمک به رونق تولید استفاده کرد. مثالً  از ظرفیت ته لنجی، کولبری 

و سایر رویه ها می توان برای واردات مواد اولیه تولید استفاده کرد.
گزيدهگزيده

اخبار کوتاه
متقاضیان نهضت ملی مسکن 

1/2میلیون نفری شدند
به گزارش مهر، تاکنون یک میلیون و ۱۸۹ هزار 
و 7۱2 متقاضی در سامانه نهضت ملی مسکن 
نام نویسی کرده اند. نهضت ملی مسکن یکی 
از سیاست های کــالن دولــت در حــوزه مسکن 
ــر اســـاس ایـــن ســیــاســت، ساخت   اســـت کــه ب
4 میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال 
در برنامه قرار گرفته است. متقاضیان واقعی 
مسکن می توانند با داشتن چهار شرط تأهل و 
سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه پنج سال 
سکونت در شهر مــورد تقاضا، فاقد مالکیت 
خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات 
دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، نسبت به 
نام نویسی اقدام کنند. بر اساس این قانون، زنان 
خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 
سال سن و معلوالن جسمی و حرکتی با 20 سال 
سن می توانند در قانون جهش تولید مسکن 
)نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند.

 اصالح الگوی مصرف انرژی 
عزم ملی می خواهد

ــا انــتــقــاد از  ــرژی مجلس ب ــ عضو کمیسیون ان
وضعیت نامناسب مصرف انرژی در کشور گفت: 
الگوی مصرف انرژی در کشور ما وضعیت مناسبی 
ندارد، بنابراین هم تولید باید افزوده و هم از مصرف 
بی رویه انــرژی کاسته شود که این عزم ملی نیاز 
دارد. به گزارش ایرنا، »مالک شریعتی  نیاسر« با 
اشاره به اینکه شرایط کشور به گونه ای است که با 
وجود داشتن ذخایر نفت و گاز فراوان ممکن است 
سال های بعد دچــار چالش شویم، اظهار کرد: 
باید سرمایه گذاری در نفت و گاز در اولویت قرار 
گیرد و این نیازمند عزم ملی است تا هم میادین 
توسعه یابد و هم به دنبال کشف ظرفیت های 
جدید باشیم. عضو کمیسیون انــرژی مجلس 
خاطرنشان کرد: مجلس و دولـــت بـــرای بحث 
فشارافزایی میدان های گازی پیگیری های الزم را 
در دستور کار قرار دارند و دولت نیز در این زمینه 

اقدام هایی را عملی خواهد کرد.

 توقف فروش کیلویی 
موبایل، تبلت و لپ تاپ

در نامه ای که منتشر شده است، حاکم شرع 
سازمان جمع آوری و فــروش امــوال تملیکی با 
صدور دستوری، درخواست فروش ۸3 کیلوگرم 
تلفن همراه را ملغی کرده و به منظور جلوگیری 
از هر گونه سوءاستفاده، درخواست مورد اشاره 
را برای اصالح رویه و رفع نواقص اعاده می کند. 
به گزارش مهر هفته گذشته نشست تخصصی 
بررسی وضعیت و مشکالت فرایند مبارزه با 
قاچاق کاال و مسائل مربوط به اموال تملیکی با 
حضور رئیس دستگاه قضا و مسئوالن ذی ربط 
برگزار شد. در بخشی از این نشست، عباس 
پوریانی »حاکم شــرع« ســازمــان جــمــع آوری و 
فــروش امـــوال تملیکی، از یــک اتــفــاق عجیب 
در امــور اداری ایــن سازمان خبر داد. به گفته 
پوریانی، واحد تحویل گیری در اموال تملیکی 
به کیلو اســت و حتی تلفن همراه هم کیلویی 
تحویل داده می شود. پوریانی گفت: وقتی کاالیی 
به امــوال تملیکی تحویل داده می شود واحد 
تحویل گیری به کیلو است، مثالً ۱00 کیلو موبایل 

تحویل گرفتیم.

 فروش لوازم خانگی کهنه 
با برندهای تقلبی

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی 
مــبــارزه بــا قــاچــاق کــاال و ارز بــا اشـــاره بــه عرضه 
کــاالهــای تقلبی در بــازار لــوازم خانگی، گفت: 
ــوازم خانگی   بــرخــی از فــروشــنــدگــان متقلب لـ
دست دوم ایرانی و خارجی را خریداری می کنند 
و با تغییر کابینت، رنگ زدن،  صافکاری و نصب 
نشان تجاری مثالً نشان های تجاری معروف 
لوازم خانگی کره ای آن را به عنوان لوازم خانگی 
اصل با قیمت گزاف می فروشند. وی افزود: این 
اقدام در عرضه لوازم خانگی جعل و تقلب است 
که رسیدگی و برخورد با متخلفان آن بر عهده 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیست.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کــاال و 
ارز با اشــاره به کاهش 2۶ درصــدی لــوازم خانگی 
 قــاچــاق، گــفــت: ارزش لـــوازم خانگی قــاچــاق از 
2 هزار و 247 میلیون دالر در سال ۹7 به هزار و ۶۶۸ 
هزار میلیون دالر در سال ۹۸ کاهش یافته است.

اقتصاد3

مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه 
ملی با تأکید بر اینکه تنوع بخشی به منابع 
ورودی صندوق توسعه یکی از اهداف ماست، 
گفت: اکنون ورودی صندوق توسعه ملی از 
مــازاد فــروش نفت و فــراورده هــای نفتی است 
اما پیشنهاد ما این است که از فروش اموال 
انفالی که در کشور وجود دارد نیز سهمی به 
صندوق داده شود تا بتوانیم وام های ریالی خود 
را بپردازیم. وی به خبرگزاری مجلس گفت: 
صندوق های توسعه به لحاظ تنوع در مصارف 
در دنیا به انواع تثبیتی، توسعه ای و صیانتی 
تقسیم می شوند، معتقدم باید منابع صندوق 
توسعه ملی بخش بندی شوند یعنی چند 
درصــد از منابع باید تثبیتی و یا چند درصد 

توسعه ای و صیانتی هزینه شوند.
ــراســاس اساسنامه  غضنفری ادامـــه داد: ب
صندوق توسعه منابع باید بیشتر توسعه ای 
و صیانتی هزینه شوند امــا عمالً بخشی از 
ــورت تثبیتی مصرف  مــنــابــع صــنــدوق بــه صـ

می شوند بنابراین اگر منابع دسته بندی شوند 
بهتر می توان آن را مدیریت کرد. مدیرعامل 
صندوق توسعه ملی در ادامه گفت وگو با خانه 
ملت، در خصوص پیشنهاد خود برای بهبود 
عملکرد صندوق توسعه به کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس در بودجه سال 
۱40۱ اظــهــار کــرد: بخشی از منابع صندوق 
توسعه ملی به موجب مصوبات قانون بودجه 
و یا هیئت امنا بــرای پروژه های توسعه ای در 
اختیار دولت قرار گرفته است و بر این اساس 
به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم تا بند 
یا بندهایی در بودجه سال ۱40۱ پیش بینی 
کنند تا از محل منابعی که به شکل اوراق یا 
اوراق مشارکت ارزی و یا به شکل فروش مازاد 
سهمی نفت بدست می آید، بدهی دولت به 
صندوق توسعه پرداخت شــود. وی با اشاره 
به اینکه بخش پاالیشگاهی و نفتی کشور 

بیشترین تسهیالت را از صندوق توسعه 
ملی دریــافــت می کنند زیــرا می توانند 

درآمدهای ارزی داشته باشند، گفت: انتظار ما 
از بانک ها این است، به جای اینکه مشتری را 
برای دریافت استمهال بفرستند، کمک کنند 
تا مشتری بتواند بازپرداخت را به موقع انجام 
دهد و آن ها نیز مطالبات صندوق را به موقع 

انجام دهند.

خبرخبر

مدیرعامل صندوق توسعه ملی مطرح کرد

پیش بینی راهی 
برای پرداخت بدهی 

 دولت به صندوق 
در بودجه ۱۴0۱

WWW.QUDSONLINE.IR

قیمت  اسکوتر  
  اسمارت باالنس ویل  

WHEEL8 مدل
۴,۹۰۰,۰۰۰ تـومـان

  اف اسپید  
 Surf  1  مدل

۲,۰۰۰,۰۰۰ تـومـان

  شیائومی  
M365 مدل

11,555,۰۰۰ تـومـان

  شیائومی  
Electric       مدل

15,5۰۰,۰۰۰ تـومـان

  آیم نات ربات  
Auto Balance مدل

5,۹۰۰,۰۰۰ تـومـان

  کیکاراید  
Fury مدل

۴,68۰,۰۰۰ تـومـان

66.300.000نیم سکه38.550.000ربع سکه1.442.588بورس 274.580دالر )سنا(55.000.000 مثقال طال 18.815دینار عراق )سنا(125.380.000سکه12.698.000 طال  18 عیار1.864اونس طال 74.766درهم امارات )سنا(

 از جوان سازی ناوگان 
 تا کاهش نرخ بلیت 
هواپیما

دوشنبه ۲4 آبان 14۰۰    9 ربیع الثانی 1443  15 نوامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره 9671

رئیس  کــل بانک مــرکــزی گفت: 
وضعیت درآمدهای ارزی کشور 
و ورود ارز حاصل از صــادرات به 
چرخه تجاری کشور نسبت به 
قبل بهبود پیدا کرده است. علی صالح آبادی با 
بیان اینکه اکنون خوشبختانه در حوزه بازار ارز 
از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم، گفت: از 
برنامه های جدی بانک مرکزی بحث برگشت 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در 

سامانه نیماست که در حال انجام است.

ــه داد: در هفت مــاه و نیم ابتدایی  وی ادامـ
امسال نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز 
در سامانه نیما بیشتر انجام شده و این موضوع 
حاکی از آن است که وضعیت درآمدهای ارزی 
کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه 
تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده 
است. ورود ارز به کشور یک نقطه مثبت بوده و 

این سیاست را حتماً تداوم خواهیم داد.
به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی با 
تأکید بر اینکه ارز حاصل از صــادرات نفت، 
ــازار عرضه می شود،  میعانات و گــاز نیز در ب
اظهار کرد: مشکالت و موانع برخی از وجوهی 
کــه در خــارج از کشور محدودیت استفاده 
داشت، رفع می شود و تاکنون وضعیت خوبی 

در این زمینه وجود دارد. باز شدن این موضوع 
هم توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار 
کمک کند. صــالــح آبــادی بــا اشـــاره بــه اینکه 
بحث رفــع تعهد ارزی از واردکنندگان برای 
ما بسیار اهمیت دارد و جــزو سیاست های 
بانک مرکزی است و دنبال خواهد شد، گفت: 
در بـــازار متشکل ارزی عــرضــه و تقاضا به 
شکل متعادلی وجود دارد و آن را نیز تقویت 
ــازار ارز وضعیت  می کنیم و فکر می کنم بـ

متعادلی در آینده داشته باشد.

خوش خبری رئیس بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای ارزی

بازار آینده ارز متعادل خواهد بود

خبر
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   کتاب جدید 
 فاضل نظری 
 با نام
 » اواخر عصر«   
فاضل نظری در 
برنامه »بسته  
پیشنهادی« که 
با موضوع »شعر 
خوب« روی آنتن 
شبکه 2 سیما رفت، 
درباره رابطه شعر 
فارسی و حال خوب 
صحبت کرد. 
او در این برنامه 
ابیاتی منتشر نشده 
از یکی از شعرهای 
کتاب جدیدش با 
عنوان »اواخر عصر« 
را خواند و خبر از 
انتشار این مجموعه 
غزل داد. این شاعر 
درباره زمان انتشار 
کتاب و اینکه از 
سوی کدام ناشر 
منتشر خواهد شد 
توضیحی نداد.

سینما و تلویزیون

ــتـــاب بـــــرای خـــوانـــده  ◾ کـ
نشدن!

»ملکیا بابایی« 
کــــتــــابــــفــــروش 
فــروشــگــاه نشر 
ــا بــیــان اینکه حــوزه  چشمه ب
تخصصی من کتاب کودک و نوجوان است، درباره 
تخفیف های کتاب و تأثیر این تخفیف ها صحبت 
کرد. او می گوید: متأسفانه پدر و مادرها برای کتاب 
کم خــرج می کنند و فکر می کنند کتاب کودک 
مهم نیست. بنابراین وقتی تخفیف می خورد 
می توانند کتاب را تهیه کنند. از طرف دیگر معتقدم 
این طرح بد است، چون کسانی که دغدغه کتاب 
ندارند به خاطر این تخفیف رو به خرید کتاب هایی 
می آورند که تنها با نیت ویترین  شدن خریداری 
می شوند. خود من با کسانی مواجه شده ام که به 
من می گویند 10 تا کتاب زرد برای کتابخانه ام به من 
معرفی کن! در واقع کتاب ها برای »خوانده نشدن« 
فروخته می شوند و این یک احساس کاذب به ما 

درباره سرانه مطالعه می دهد.
بابایی درباره تأثیر اوضاع اقتصادی بر خرید کتاب 
توسط مردم می گوید: آن قدر که قیمت کتاب ها به 
صورت نجومی باال رفته است، خیلی ها با وجود 
عالقه ای که دارند توانایی خرید کتاب را ندارند. خود 
من به عنوان یک کتابفروش وقتی می خواهم کتابی 
سفارش بدهم به جای اینکه دنبال موضوع کتاب 
باشم، بیشتر به قیمت آن توجه می کنم و دنبال 
این هستم که ببینم کتاب خوِب 30هــزار تومنی 
چیست که سفارش بدهم؟ خانواده ها هم وقتی 
مراجعه می کنند خیلی راحت می گویند »چاپ 

اول و چاپ قدیم چی دارید؟«.

هفته کتاب نیاز به برنامه ریزی دارد  ◾
ایــن کتابفروش با بیان اینکه هفته کتاب اتفاق 
خوبی است ولی نیاز به تدبیر و برنامه ریزی بیشتر 
دارد، ادامــه داد: تنها اعمال ۲0 درصــد تخفیف 
کفایت نمی کند. هفته کتاب باید پربارتر باشد؛ 
می توان رونمایی کتاب گرفت، کارگاه های مختلف 
برای مردم و بچه ها گذاشت و کارهای جدی تر در 
حوزه کتاب انجام داد. البته که خود کتاب فروشی ها 
می توانند بعضی از این برنامه ها را انجام بدهند ولی 
ترویج کتاب نیاز به حمایت ها و برنامه ریزی های 
بیشتر دارد. مثالً من در روزنامه ها یا حتی تلویزیون 
نمی بینم به این هفته اشاره ای کنند و توجه مردم را 

به سمت کتاب جلب کنند.
بابایی با اشــاره به شرایط نه چندان 

ــزود: در ادبیات  خوب کتاب کــودک و نوجوان، اف
ــاآگــاهــی  ــــوجــــوان مــســئــلــه اصـــلـــی ن ــودک و ن ــ کـ
خانواده هاست. در کتاب بزرگسال از هر 10 نفر 
که کتاب می خرند، هفت نفرشان فهرست دارند 
و می دانند چه می خواهند، اما در حوزه کودک و 
نوجوان پدر و مادرها ناآگاهند و از ما می پرسند چه 
کتابی خوب است به خصوص که در حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان ناشران زرد اما بسیار پرفروش و 

محبوب به وفور زیاد هستند. 

نقش مدرسه در آشتی با کتاب ◾
بابایی نقش مدرسه در آشتی بچه ها و کتاب را مؤثر 
می داند و می گوید: بچه ها در مدرسه با همدیگر 
خیلی تعامل دارنـــد. خــود من یک بــار کتابی که 
پرفروش نبود را به دو نفر از بچه ها معرفی کردم. 
پس از چند روز دیدم که آن کتاب به واسطه معرفی 
به همان دو نوجوان دارد پرفروش می شود. دلیلش 
این است که بچه ها در مدرسه با همدیگر درباره 
کتاب های خــوب حــرف می زنند و به هم معرفی 

می کنند. 
بابایی فروش کتاب در حوزه کودک و نوجوان را یک 
کار تخصصی می داند و می گوید: کتابفروش خوب 
مثل دکتر عمل می کند. مادر می آید و می گوید 
بچه من خیلی غرغرو اســت، چه کتابی بخواند 
خوب است؟ من اگر کتاب بدی به او معرفی کنم، 
مسئول بداخالقی آن بچه هستم. باید بهترین 
کتاب را مناسب آن بچه و سن او معرفی کنم. وقتی 
این اتفاق بیفتد، یک تعامل دوطرفه خوب بین 
والدین و کتابفروش شکل می گیرد که ادامــه دار 
است. خانواده ها وقتی راضی باشند و ببینند آن 
کتاب روی بچه هایشان تأثیرگذار بوده با ما ارتباط 
می گیرند. خود من به همین طریق دوستانی پیدا 
کرده ام که با هم ارتباط 
داریـــــم. البته 

این مستلزم این است که تو عاشق کارت باشی.

با آبنبات مردم کتابخوان نمی شوند ◾
»عــلــی رُکــــاب« دیــگــر کتابفروشی 
است که به سراغش رفتیم. او که در 
»فروشگاه اسم« مشغول فعالیت 
است و ارتباط خوبی با مشتریان خود دارد، درباره 
تخفیف وزارت ارشاد در هفته کتاب می گوید: با 
آبنبات دادن نمی توان مردم را کتابخوان کرد. اگر 
به مادربزرگ من هم بگویید برای هفته کتاب ایده 
بده، همین کار به ذهنش می رسد! اکنون 40 سال 
است که دارند همین کار را می کنند و ایده خاصی 
برای ترویج کتاب خوانی ندارند. اینکه شما بخواهی 
با جایزه و تخفیف مردم را به سمت کتاب بکشانی 
یعنی آن ها را همچنان متوجه نیازشان نکرده ای 
و فقط با شرطی کردن مردم احساس کاذب اهل 

مطالعه بودن به آن ها می دهی.
رکاب با بیان اینکه مسئوالن ما خودشان کتابخوان 
نیستند و ضرورت مطالعه در زندگی شان را درک 
نکرده اند، افزود: ضعف اصلی اینجاست که وقتی 
ما دربــاره کتاب صحبت می کنیم، مسئوالن ما 
نمی دانند اصالً درباره چه چیزی حرف می زنیم. فکر 
می کنند کتاب همان فرهنگ است. در ذهنشان 
هم فرهنگ، رسانه است و کتاب در حاشیه قرار 
دارد. در صورتی که من معتقدم تا وقتی ما اوضاع 
کتاب و کتاب خوانی را درســت نکنیم، فرهنگ و 
رسانه خوبی هم نخواهیم داشت. فیلمنامه نویسی 
که نه کتاب خوانده، نه با روایــت آشناست و نه 
قصه می فهمد و نه با ادبیات ارتباطی دارد، همین 
می شود که فیلم های ما این قدر ضعیف است و 
رسانه ما قابل رقابت با هیچ جای دنیا نیست. کتاب 

نــــــدارد در برای مسئوالن ما اهمیتی 
فـــرهـــنـــگ صورتی که کتاب زیربنای 

است.

باید نیاز مشتری را شناخت و بعد به او کتاب داد ◾
وی با بیان اینکه برای ما هفته کتاب و غیر از آن 
فرقی نمی کند، ادامه داد: ما در فروشگاه اسم داریم 
کار خودمان را می کنیم و برایمان فرقی نمی کند در 
هفته کتاب هستیم یا نه. چون بحث کتاب همیشه 
برای ما جدی است و ما هم داریم سعی می کنیم 
که مبتنی بر نیاز مردم به آن ها کتاب معرفی کنیم. 
یعنی اوالً نیاز آن ها به مطالعه را یــادآوری کنیم و 
بعد مبتنی بر نیازشان به آن ها کتاب معرفی کنیم. 
من اینجا به شما تضمین می دهم مشتری هایی 
داریم که اگر کتاب را با قیمت دو برابر پشت جلد 
هم به آن ها معرفی کنم آن ها کتاب را می خرند. این 
هنر است، نه اینکه با تخفیف و رایگان و مسابقه 
کتاب خوانی و... کتاب را به مخاطب قالب کنی. 
وقتی مشتری متوجه نیازش شد، وقتی فهمید اگر 
آب نخورد از تشنگی می میرد، برای آن آب با دو برابر 
قیمت هم که شده هزینه می کند تا تشنگی اش را 
برطرف کند. اساساً تشنگی مسئله است، آن آب 
خیلی مهم نیست. می گوید »آب کم جو تشنگی 
آور به دســت«. مولوی وقتی این حرف را می زند 
منظورش همین است. باید متوجه نیازت بشوی. 
در همه جای دنیا کتاب و کتاب خوانی در دوران 
کرونا رشد پیدا کرده ولی در ایران افت پیدا کرده 
است. به این دلیل که دانشگاه های ما خوابیده 
است، مطالعه نخبگانی هم خوابیده است و عمالً 

می بینیم در حوزه کتاب اتفاق خاصی نمی افتد.

شعارهای کلیشه  ای هفته کتاب ◾
این کتابفروش با نقد شعارهایی که بــرای هفته 
کتاب انتخاب می شود، بیان کرد: شعارهای این 
هفته معموالً کلیشه ای اســت و اگــر دقــت کنی 
توی دهان هم نمی چرخد! تنها یک سال شعاری 
ــود. آن هم  گذاشته بودند که مــقــداری جــذاب ب
»فراغتی و کتابی و گوشه چمنی« بود که به خاطر 
حافظ مقداری برای من نوعی جذابیت داشت. 
درباره شعار امسال هم باید بگویم من نمی فهمم 
منظور از »کتاب خوب« چیست و این کتاب با چه 
معیاری مشخص می شود؟ اآلن اگر شما از من 
بخواهید یک کتاب بــرای همه معرفی کنم، من 
می گویم نمی توانم برای همه افراد یک کتاب معرفی 
کنم. کتابی که من امــروز به شما معرفی می کنم 
ممکن است با کتابی که 10 روز دیگر به شما معرفی  
می کنم فرق داشته باشد؛ چرا که ممکن است در 

این مدت نیازت تغییر کرده باشد.
رکــاب با تأکید بر اینکه »مــا در هفته کتاب و در 
موضوع کتاب سیاست گذاری خاصی نداریم«، 
ادامه داد: اکنون تنها تدبیر مسئوالن تخفیف های 
فصلی است که تنها نقش مسکن را دارد. اساس 
تخفیف که در فرهنگ ما جا افتاده، یک سنت 
اشتباه است. اگر مسئوالن ما می توانند قیمت 
کتاب ها و کاالها را پایین بیاورند، خب این کار را 

انجام بدهند.

آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی با شعار »جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم« 

آشتی کنان با کتاب

خبرخبر
روزروز

گفت وگوی نامزدهای ایرانی جایزه »آسترید لیندگرن« ◾
نامزدهای ایرانی جایزه »آسترید لیندگرن« به میزبانی 
کانون پـــرورش فکری کــودکــان و نوجوانان در نشستی با 
یکدیگر گفت وگو می کنند. در ایــن نشست حمیدرضا 
شاه آبادی، جمشید خانیان و هوشنگ مــرادی  کرمانی به 
 عنوان نویسندگان معرفی  شده برای جایزه آسترید لیندگرن 
۲0۲1 حضور دارند. این نشست دوشنبه ۲4 آبان در سالن 

کنفرانس شماره یک کانون پرورش فکری برگزار می شود.

آغاز جشنواره »کتاب های ارزان قیمت« در باغ کتاب ◾
باغ کتاب تهران به مناسبت بیست و نهمین دوره هفته 
کتاب جمهوری اسالمی ایران ویژه برنامه های متنوعی را با 
حضور کارشناسان و اهالی کتاب برگزار می کند. جشنواره 
»کتاب های ارزان قــیــمــت« از مهم ترین برنامه های باغ 
کتاب به مناسبت هفته کتاب است که از روز ۲3 آبان در 
فروشگاه کودک  و  نوجوان این مجموعه آغاز شده و تا ۵ آذر 

ادامه دارد.

»گشت ۳« چهارشنبه به سینما می آید ◾
مرتضی شایسته، دبیر شورای صنفی نمایش از اکران پنج 

فیلم تازه در سینمای ایران خبر داد.
وی گفت: فیلم های سینمایی »گــشــت3«، »حکم 
تــجــدیــدنــظــر« و »آپــــاچــــی« از روز چــهــارشــنــبــه 
ــان، »زاالوا« از ۲4 آذر و »عاشق پیشه« از ۸  ــ ۲۶آب
ــران خــود را در سینماهای سراسر کشور آغاز   دی اک

می کنند.

آثار »مهدی سحابی« در موزه هنر های معاصر تهران ◾
نخستین نشست نمایشگاه مرور آثار مهدی سحابی با 
عنوان »بررسی نقاشی ها و مجسمه های مهدی سحابی« 
ساعت 1۶ تا 1۸ روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه در کتابخانه موزه 
هنر های معاصر تهران به صورت حضوری و برخط برگزار 
می شود و دبیر این نشست مرضیه اطهاری نیک عزم است.
نمایشگاه مروری بر آثار مهدی سحابی از 11 آبان ماه در موزه 

هنر های معاصر تهران برگزار شده و تا ۲۸ آذرماه ادامه دارد.

خبر

»زیر روی جلد« 
آغاز به کار کرد 

گالری خانه عکاسان 
حوزه هنری از روز 
گذشته به مدت 
یک هفته میزبان 
بازدیدکنندگان 
نمایشگاه »زیر روی 
جلد« خواهد بود.
در این فضای 
نمایشگاهی، طرح 
جلد بیش از 3۵0کتاب 
در معرض دید 
عالقه مندان به کارهای 
طراحی قرار گرفت.
»زیر روی جلد« رویه ای 
دارد از جلد کتاب  های 
حوزه هنری و انتشارات 
سوره مهر در بیش از 
چهار دهه و الیه ای 
زیرین از تحوالت 
40سال گذشته.

  جواد شیخ االسالمی      از امروز هفته کتاب 
و کتاب خوانی با شعار »جای خالی را با کتاب 

خوب پر کنیم« شروع می شود. 
هفته کتاب فرصت بیشتری در اختیار ما قرار 
می دهد تا بیشتر درباره کتاب، کتاب خوانی و 

مطالعه حرف بزنیم. 
وضعیت کتاب و کتاب خوانی در کشور ما چندان 

حال و روز خوبی نداشت که البته وضعیت 
اقتصادی سال های اخیر و کرونا موجب شدند 

وضعیت بغرنج کتاب به خصوص برای فعاالن این 

حوزه و عالقه مندان به کتاب سخت تر شود. 
به مناسبت روز جهانی کتاب و کتاب خوانی و 
آغاز هفته کتاب صفحه امروز را به آدم هایی 

اختصاص می دهیم که زندگی شان به نوعی با 
کتاب گره خورده است.

 برای همین به میدان انقالب رفتیم تا با 
کتابفروشان درباره هفته کتاب، سیاست گذاری 

دولت در قبال کتاب و تأثیری که این هفته 
می تواند بر چرخه نشر و توجه جامعه به کتاب 

داشته باشد، صحبت کنیم. 

اعالم نامزدهای بخش 
تلویزیون جشن حافظ

برگزیدگان بیست و یکمین جشن حافظ ۲9آبان 
در مراسمی معرفی می شوند.

فهرست نامزدها به شرح زیر است:

بهترین سریال  ◾
ــرا، زیــرخــاکــی، زخــم کــاری،  ــ ــا، اف آقـــــازاده، آن هــ
قورباغه، گاندو ۲، می خواهم زنده بمانم، نون.خ 

۲ و 3، هم گناه. 

 بهترین کارگردانی تلویزیونی ◾
ــون.خ ۲ و 3(، جــواد افشار  سعید آقاخانی )نـ
)گـــانـــدو۲(، بهرنگ توفیقی )آقـــــازاده(، جلیل 
سامان )زیرخاکی 1 و۲(، هومن سیدی )قورباغه(، 
شهرام شاه حسینی )می خواهم زنــده بمانم(، 
مصطفی کیایی )هــم گــنــاه( و محمدحسین 

مهدویان )زخم کاری(. 

بهترین فیلم نامه تلویزیونی ◾
آقــــــازاده، آن هــــا، افــــرا، زخـــم کــــاری، قــوربــاغــه، 

می خواهم زنده بمانم و هم گناه.  

بهترین بازیگر زن کمدی  ◾
ویشکا آسایش )دراکوال(، رابعه اسکویی )نوروز 
رنــگــی(، هدیه بــازونــد )نـــون.خ(، سیما تیرانداز 
)دراکوال(، صهبا شرافتی )نون.خ( و ژاله صامتی 

)زیرخاکی 1 و ۲(. 

بهترین بازیگر مرد کمدی ◾
سعید آقاخانی )نون.خ ۲ و 3(، پژمان جمشیدی 

)زیرخاکی 1 و ۲(، 
حمیدرضا حافظ شجری )نــوروز رنگی(، جواد 
خــواجــوی )نــــوروز رنـــگـــی(،  ســیــروس میمنت 

)نون.خ ۲ و 3( و  کاظم نوربخش )نون.خ ۲ و 3(. 

بهترین بازیگر زن درام ◾
رعنا آزادی ور )زخم کــاری(، پردیس پورعابدینی 
)آقازاده(،  هدیه تهرانی )هم گناه(، ساقی حاجی پور 
)هم گناه(،  فرشته حسینی )قورباغه(،  سوگل 
خلیق )هم گناه(، سحر دولتشاهی )قورباغه( و 

آزاده صمدی )می خواهم زنده بمانم(. 

بهترین بازیگر مرد درام ◾
امیر آقایی )آقــازاده(، صابر ابر )قورباغه(، حامد 
بهداد )می خواهم زنده بمانم(،  روزبه حصاری 
)افــرا(،  علی شادمان )می خواهم زنــده بمانم(، 
مجید صالحی )ســیــاوش(، جــواد عزتی )زخم 

کاری( و نوید محمدزاده )قورباغه(.

با رونق دوباره سینمای ایران 

سینماداران به اکران چه 
فیلم هایی امیدوارند؟

بــر اســـاس آمـــار منتشر شــده در هفته گذشته 
سینمای ایـــران بــا استقبال بیش از 1۷۵ هــزار 
مخاطب مواجه شد و فروشی نزدیک به 4میلیارد 

تومان را تجربه کرد.
 »دینامیت« ابتدا یخ کرونا را شکست و مخاطبان 
بسیاری را در فصل تابستان به سینماها جذب 
کرد. این  فیلم با گذشت نزدیک به چهار ماه از اکران 
خود، توانسته بیش از یک میلیون نفر را به سینماها 
بکشاند و فروشی بیشتر از ۲1 میلیارد تومان را ثبت 

کند که در دوران کرونا بی سابقه است.
»قهرمان« در دو هفته ابتدایی اکرانش نزدیک 
به ۶ میلیارد تومان فــروش داشته اســت که در 
مقایسه با اکــران »دینامیت« در زمــان مشابه 
ــر را نــشــان مــی دهــد.  ــراب تــقــریــبــاً فــروشــی ســه ب
»تومان« به کارگردانی مرتضی فرشباف درباره 
فردی است که از راه قمار اسب و فوتبال تالش 
می کند یک شبه طبقه اجتماعی خود را تغییر 
دهد. فیلم »تومان« در یک هفته اول اکران خود 
به فــروش ۵۵۶میلیون و ۷4۵ هــزار ریــال دست 

پیدا کرده است. 
»منصور« از 19 آبان اکران خود را در سینماهای 
سراسر کشور آغاز کرده در چند روز ابتدایی اکران 
خود، نزدیک به 10 هزار نفر را به سینماها کشانده 
و به فروشی نزدیک به ۲میلیارد و 4۵۶ میلیون و 

190هزار ریال دست پیدا کرده است. 
ــار فــیــلــم هــای دیــگــری همچون  ــ ــن آث در کــنــار ایـ
»پوست« و »درخــت گــردو« نیز در حال سپری 
کردن اکــران خود هستند اما آنچنان مورد توجه 

مخاطبان قرار نگرفتند.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

سیدمحمد احصایی، خوشنویس و نقاش از 
پایان کتابت قــرآن به خط »محقق« در ۲ هزار 
و ۶۵0 صفحه  خبر داد که هم اکنون در مرحله 

کتاب سازی قرار دارد.
سیدمحمد احصایی درباره نگارش قرآن کریم که 
سال هاست مشغول انجام آن بوده است، گفت: 
در 10 سال اخیر تمام تمرکزم بر تحریر قرآن عزیز 
بود اما واقعیت این است که 40سال است آن را 
در ذهن و دست دارم و همواره آن را انجام دادم؛ 

قرآن با خط »محقق«. این خط در کشورهای 
عربی به نثر ایرانی معروف اســت. وقتی این 
اســم را دارد و مشهور اســت، پس چه بهتر 
که ما احساس مسئولیت کــرده و آن را احیا 
کنیم. وی با بیان ابــراز عالقه به خط محقق، 
توضیح داد: از آنجایی که کسی ســراغ این 
خط نمی رفت مشتاق شدم روی این خط کار 
و آن را به روایــت معاصر و خــودم احیا کنم. 
این خط از قبل وجود داشته و بدیهی است 

مجبورم قواعد آن را رعایت کنم و مثالً نمی توانم به 
قلم ابن البواب که بسیار منسجم و حساب شده 
است و هزار سال قدمت دارد چیزی کم یا اضافه 
کنم. ولی روایت شخصی و عادت به نقاشی کردن 
من باالخره تأثیر گذاشت. من قرآن را برای نشر و 
خواندن می نوشتم. یعنی این کار من یک کار کامالً 
شخصی نیست. »قرآن« یک کتاب برای خواندن 
مــردم است و روشــن است باید با خطی نگارش 
شود تا مردم بخوانند. خوشبختانه تحریر این کار 
سال 9۸ تمام شد و در حال حاضر در دست مجید 

فداییان از کتاب سازان مورد قبول و مشهور است. 
آقای فداییان کار را از دست من گرفته اند. ایشان به 

من گفتند بقیه این کار تکلیف من است.

رفتار و عواطف من در اختیار تحریر کالم هللا بود ◾
ــاره مشخصات قرآنی که کتابت  احصایی دربـ
کرده است، گفت: این قرآن ۲ هزار و ۶۵0 صفحه 
است و هر صفحه هم پنج سطر دارد. من در این 
سال ها هر کجا که بودم تمام وقت این کار را انجام 
دادم ولی در کل 40 سال است که مشغول این 
کار هستم و هنوز هم هستم. انسان نمی تواند 
از کاری که می کند فارغ شود. البته در این مدت 
در کنار قرآن، کارهای دیگری هم انجام داده ام. اما 
در مدت نگارش این کتاب قرآن، رفتار، تصمیم و 

عواطف من در اختیار تحریر کالم هللا بود.
این هنرمند نقاش و خوشنویس در پایان درباره 
زمان انتشار این قرآن بیان کرد: زمان انتشار این 

قرآن هنوز به صورت دقیق مشخص نیست. 

  

 استاد سید محمد احصایی 
پس از 10 سال تالش خبر داد

 پایان کتابت قرآن 
به خط »محقق«



ضرورت حذف 
اعاده دادرسی 

خاص
یک کارشناس حقوق 

معتقد است حذف 
ماده ۴۷۷ قانون آیین 

دادرسی کیفری 
مشکالت زیادی را 

از دوش قوه قضائیه 
برمی دارد. محمدصادق 

آل محمد با اشاره 
به تجویز اعاده 

دادرسی به صورت 
خاص گفت: عقیده 
رئیس قوه قضائیه 

مبنی بر اینکه »ماده 
۴۷۷ موجب کثرت 
پرونده های اعاده 

دادرسی شده و به لحاظ 
رسیدگی بلندمدت 

و ابهام در نحوه 
تشخیص مصادیق 

مفهوم خالف بّین شرع 
قابلیت چندانی در 

اجرای عدالت ندارد« 
کاماًل درست و منطبق 

با واقعیت است.

خبرخبر
روزروز

ــب   ارســـــــال  امــیــد ادیـ
اظهارنامه، یک درخواست 
رســمــی قــضــایــی اســــت امــا 
ــراجــع  بـــــدون حـــضـــور در م
قضایی و بــه ایــن معناست 
ــر اظـــهـــارشـــونـــده تــوســط  ــ اگ
اظهارنامه، به خواسته متقاضی ترتیب اثر 
ندهد از طریق قضایی پیگیری خواهد شد. 
مثالً اگر از کسی طلبی داریم که شخص حاضر 
به پــرداخــت آن نیست یا فــردی وظیفه ای بر 
عهده دارد که از انجام آن خودداری می کند یا 
هر ادعای دیگری که نسبت به شخصی داریم، 
پیش از طــرح دعــوی در دادگـــاه، یــک فرصت 
دیگر به طرف مقابل می دهیم تا نسبت به ادای 
دین یا ایفای تعهد اقدام کند. به این نحو که با 
مراجعه به محل فروش تمبر و اوراق قضایی در 
مراجع قضایی، فرم اظهارنامه را دریافت کرده و 
با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب به 
طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می کنیم.

کاربردهای اظهارنامه ◾
اظهارنامه به صراحت مــاده 156 قانون آیین 
دادرســـی مدنی از راه  هـــای رسمی مطالبه  حق 
به شمار می رود و به تعبیر دیگر وسیله رسمی 
بیان درخــواســت و اعــالم یک حق یا وضعیت 
است. تنها مسئله محدودکننده اظهارنامه این 
است که نباید حاوی مطالب توهین آمیز باشد. 
اظهارنامه قانونی در صورتی که در زمان مناسب 
و با متن مناسب و تأثیرگذار تنظیم شود برای 
اظهارکننده می تواند بسیار راهگشا باشد و در 
صورتی که در تنظیم آن دقت الزم به کار گرفته 
نشود می تواند علیه خــود اظهارکننده، دلیل 
محسوب شــود. امـــروزه با تحقق ثبت دعــاوی 

از طریق سیستم رایانه ای در مراکز استان های 
سراسر کشور، به سهولت می توان به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه و نسبت 
به ثبت اظهارنامه اقدام نمود. در سایر شهرها 
نیز از طریق مراجعه مستقیم به دادگستری 
ایــن امــر ممکن اســـت. چنانچه طــرف دعــوی 
بیشتر از یک نفر باشد به ازای هر نفر یک برگ 
اضافه می شود. به عالوه هنگامی که به وسیله 
اظهارنامه مطالبی را بــه طــور رسمی بــه طرف 
مقابل ارسال می کنیم نوشته باید طوری باشد که 
بعدها قابل اثبات باشد. یکی دیگر از کاربردهای 

اظهارنامه این است که وقتی می خواهیم چیزی 
را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، 
از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم. 
در مواردی برخی افراد می خواهند با طرف مقابل 
خود، صلح و سازش کند که می توانند با ارسال 
اظهارنامه مشکل ایجاد شده بین خود را حل 
و فصل کند. همچنین گاهی اوقات کسانی که 
دلیلی برای اقامه دعوی و احقاق حق خود ندارند، 
می توانند با ارســال اظهارنامه و دریافت پاسخ 
طــرف مقابل، در دادگــاه به پاسخ ارائــه شــده از 

سوی طرف مقابل خود استناد نمایند. 

ریزه کاری های ارسال اظهارنامه  ◾
اظــهــارنــامــه بـــرای بــیــان رســمــی و محترمانه 
ــه امـــری بــســیــار مــقــبــول و  مــطــالــبــات اســـت ک
پسندیده تلقی می شود و چه بسا همین اظهار 
رسمی بسیاری از مشکالت را حــل نــمــوده و 
از حضور افـــراد مختلف بــا شئون اجتماعی 
متفاوت در دادگاه ها جلوگیری نماید و مانع 
از کثرت پرونده ها در دادگاه ها و اطاله دادرسی 

شود. 
در نوشتن متن اظهارنامه باید مواظب بود 
مطالبی عنوان نشود که موجب سوءاستفاده 
طــرف مقابل شــود و بــتــوانــد علیه نویسنده 
اظهارنامه استفاده نماید. همین طور باید از 
به کاربردن کلمات تهدیدآمیز و غیرمحترمانه 
پرهیز کنید تا ایــن اظهار شما مستند طرف 
مقابل قرار نگیرد. جز در مواقع الزم از فرستادن 
اظهارنامه خودداری نماییم، زیرا ممکن است 
ارسال اظهارنامه موجب هوشیاری طرف مقابل 
شــود. مثالً اگــر مــوضــوع دعــوی شما مطالبه 
وجــه بــاشــد و قصد داشــتــه باشید بــا صــدور 
قــرار »تأمین خواسته« امــوال طرف را توقیف 
کنید او با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا 
 می کند که اموال خود را از دسترس شما خارج 

نماید.
حــتــمــاً در پـــایـــان مــتــنــی کـــه در اظــهــارنــامــه 
نوشته اید، به اظهارشونده و مخاطب گوشزد 
کنید در صورت عدم پاسخ الزم از طرف وی، 
اقدامات قانونی از جمله مراجعه به مراجع 
صالحیت دار قضایی را به عمل مــی آوریــد و 
در نتیجه مسئولیت پــرداخــت هزینه های 
ــه وکـــیـــل، عــنــدالــلــزوم  ــال ــوک ــی، حــق ال ــ دادرســ
حق الزحمه کارشناسی و غیره نیز بر عهده 

وی خواهد بود.

درباره یکی از مغفول ترین ابزارهای قضایی که مردم با آن آشنا نیستند

 اظهار مطالبه حق 
با اظهارنامه 

یادداشت
 آغاز برخورد با ترک فعل ها 
در سازمان اموال تملیکی

ــد هفته گذشته رئیس  ــازدی علی امیدنیا   ب
قوه قضائیه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی 
استان تهران تصاویر فاجعه باری از حیف و میل 
اموال مردم را به نمایش گذاشت. حجم زیادی از 
اموال فاسدشدنی در زیر باران رها شده، خودروهایی 
که به خاطر آفتاب مستقیم و اموالی که به دلیل 
بسته بندی نامناسب تخریب شده اند. این تصاویر 
نه تنها ناشی از مسئله عدم مدیریت در انبارداری 
اســت بلکه نشان از بروکراسی سنگین سازمان 
اموال تملیکی و البته کوتاهی برخی مقامات قضایی 
در نظارت مسئوالن بر اجرای وظایفشان در تعیین 
تکلیف اموال قاچاق است. نکته جالب توجه اینکه 
دو دستگاه سازمان تعزیرات و سازمان اموال تملیکی 
حتی آمار یکدیگر برای پرونده های اموال تملیکی 
را قبول ندارند و در این وضعیت این رئیس قوه یا 
نمایندگان او هستند که باید علت این اختالف 
را ریشه یابی کنند. تعیین تکلیف حقوقی بین 
گمرک و سازمان اموال تملیکی توسط وزیر اقتصاد، 
برخورد قاطع قوه قضائیه با ترک فعل های مسئوالن 
در این حوزه و حتی برخورد با قضاتی که به وظایف 
خــود رسیدگی نمی کنند و انتصاب حاکم شرع 
در اســتــان هــای هــدف و مــرزی از جمله اقــدامــات 
حقوقی ای است که می تواند وضعیت نابسامان 
این حــوزه را بهتر از پیش کند. در عین حال جان 
کالم همان است که حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای پس از بازدید خود گفت: »وضعیت 
این انبارها آن قدر نابسامان و به هم ریخته است که 
هیچ بهانه ای مانند نبود ساختار و نداشتن بودجه و 

اعتبار توجیه پذیر نیست«. 
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حقوق5

بازپس گیری اراضی مرتعی گنبدکاووس  ◾
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: 
حکم نقل و انتقال 800 هکتار از اراضی مراتع گنبدکاووس 
در مرحله اجــرای احکام بود که با ورود دادگستری، روند 
اجرای حکم متوقف و در نهایت دستور به نفع منابع طبیعی 
صادر شد. به گفته این مقام قضایی در نیمه اول امسال 663 
هکتار از اراضی جنگلی، مرتعی و ساحلی با رأی دادگاه های 

استان گلستان پس گرفته شده است. 

نجات ۵۹۰ نفر از چوبه دار در سال گذشته ◾
رئیس مرکز توسعه حل اختالف قوه قضائیه با اشــاره به 
نجات 5۹0 نفر از چوبه دار در ســال گذشته به واسطه 
اقدامات ریش سفیدان و بزرگان، گفت: در سال ۹۹ بیش 
از ۲0 هزار نفر به واسطه اقدامات سفیران صلح از مجازات 
زندان رهایی پیدا کردند. حجت االسالم صادقی از افزایش 
5 درصــدی آمار سازش در پرونده ها و رسیدن این رقم به 

38درصد خبر داد.

دستاوردهای حقوق بشری تدوین می شود  ◾
دبیر ستاد حقوق بشر ایـــران گفت: ستاد حقوق بشر 
به زودی دستاوردهای حقوق بشری ایران را مدون و به تمام 
سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی در تهران ارسال 
خواهد کرد. کاظم غریب آبادی با اشاره به 1۷ هزار شهید 
ترور گفت: جمهوری اسالمی هزینه های بسیار زیادی را 
برای برقراری صلح و ثبات داده و در این شرایط چگونه ما 

هنوز متهم به نقض حقوق بشر می شویم؟

قمار اینترنتی، سرانجام جرم انگاری شد ◾
نمایندگان مجلس سرانجام کلیات طرح اصالح مواد ۷05 تا 
۷11 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی درباره شرط  بندی و 
قمار اینترنتی را تصویب کردند تا این خأل قانونی حل و فصل 
ــوروزی« در موافقت با این طرح گفت: »در  شود. »حسن ن
بیشتر کشورهای جهان قماربازی به عنوان اختالل در اقتصاد 
جرم انگاری شده است«. به گفته نوروزی در این طرح، مجازات 

مادی و جایگزین حبس درنظر گرفته شده است. 

حقوق شهری
 برای نصب دوربین مداربسته در هر مکانی، قوانین 

خاصی مدنظر است که باید رعایت شود. بر اساس 
ماده ۴1 منشور حقوق شهروندی ضمن آنکه به نصب 

خالف قانون دوربین یا تجهیزات مشابه در محیط ها 
اشاره کرده به مجاز بودن نصب دوربین با رعایت 

شرایط و قوانین نیز تأکید نموده است.
در عین حال نصب دوربین مداربسته در محیط های 

عمومی و محیط هایی که روزانه افراد متعددی از آنجا 
عبور می کنند، مانند مجتمع های تجاری، فروشگاه ها، 
سطح خیابان ها و بزرگراه ها ممنوع نیست. اما استفاده 

از این تجهیزات در برخی مکان های عمومی که از 
حساسیت های باالیی برخوردارند ممنوع است و 

باید برای نصب دوربین مداربسته، مجوز اختصاصی 
دریافت شود.  طبعاً کوچه ها به خاطر اینکه محل عبور 
و مرور عابران و مردم هستند، زیرمجموعه محل های 

عمومی قرار می گیرند .نصب دوربین برای مجتمع های 
مسکونی مستلزم اطالع رسانی به سایر افرادی است 

که در کوچه ساکن هستند. برای اطالع دادن وجود 
این دوربین ها به دیگران از تابلوهای شماتیک دوربین 

مداربسته استفاده می شود.
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پروانه ساختمانی به ش���ماره ۷۷۳۶ مورخه 
1۳85/1۲/1۳ بر اس���اس قرارداد واگذاری به 
ش���ماره ۶855 مورخ���ه 1۳۷5/۰۷/۰۲ بن���ام 
هیئت منتخب کارکنان س���ازمان مس���کن و 
شهرس���ازی برای قطعه ش���ماره 15 واقع در 
بلوک ۳۰محله گلشهر )8( قسمتی از پالک 
ثبتی ۷ فرعی مجزاشده از پالک ۲۳۶ اصلی 
بخ���ش ۷مش���هد مفق���ود گردی���ده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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پروانه س���اختمان به ش���ماره ۳51۴ و تاریخ 
1۳88/۰5/11 متعل���ق ب���ه ش���رکت تعاون���ی 
تولی���دی توزیعی کارکنان فنی توس نیرو به 
ش���ماره ۶۰85 مورخه 1۳85/۰8/۲۴ متعلق 
به قطعه ش���ماره ۷بل���وک ۴1محله ۷ پالک 
ثبت���ی ۳8۷۹ فرعی از۷ فرعی مجزاش���ده از 
پالک ثبتی ۲۳۶اصلی بخش ۷ مشهد با کد 
نوس���ازی ۷-۴1-۷-1 مفق���ود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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م���درک  تحصیل���ی  اینجان���ب فهیمه منش���اد گل 
ختمی   فرزنداحمد  به شماره شناسنامه  ۳۳۳۰  
ص���ادره از ح���وزه ۴ مش���هد  در مقط���ع تحصیلی 
کارشناس���ی    رش���ته  مهندسی ش���یمی - صنایع 
غذای���ی ص���ادره از دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د 
قوچ���ان   ب���ا ش���ماره ثب���ت ۷۹۲۰۶51۶۳ مفق���ود 
گردی���ده و فاقد اعتبار می باش���د. از یابنده تقاضا 
می ش���ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد قوچان به نش���انی : اس���تان خراسان رضوی   
، شهرستان قوچان، ۴ کیلومتری قوچان سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی قوچان  اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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کلی���ه اس���ناد، م���دارک و ب���رگ س���بز خودرو س���واری 
پ���ژو ۲۰۶TU5 م���دل 1۳۹5 رن���گ س���فید روغن���ی به 
شاس���ی  ش���ماره  و   1۷۴B۰۰۰11۳8 موت���ور  ش���ماره 
NAAP1۳FE۴GJ۹۰5۷1۲ و شماره انتظامی ۶81 ب 
۶5 ای���ران ۷۴ به مالکیت مجید هدایتی ثانی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
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م���درک  موق���ت  فارغ التحصیل���ی فاطم���ه  
از  فرزن���د غالمعل���ی ص���ادره  فریمانی���ان   
در   1۰5۳۹ شناس���نامه  ش���ماره  فریم���ان 
مقطع کارشناس���ی  ارش���د ناپیوس���ته  رشته 
روانشناس���ی عمومی   ص���ادره از تربت جام  
با ش���ماره م���درک ۴81۷۰۳   مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام به نشانی: 
ترب���ت ج���ام کیلومت���ر 5 ج���اده فریم���ان ، 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی تربت 
ج���ام اداره ام���ور ف���ارغ التحصیالن ارس���ال 

نمایید. 
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   SOREN EF۷  برگ سبز  خودرو سواری سمند  تیپ
رنگ سفید روغنی   سال 1۳۹1  به شماره شهربانی 5۶ 
 NAACS1HEXCF  ص 1۶۴ ایران ۴۲ و ش���ماره بدنه
۷۶۲۳۶۹ و ش���ماره موتور1۴۷H۰۰1۲۰۹۶ به مالکیت 
مجتب���ی مقص���ودی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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برگ سبز سواری جک S5 به رنگ سفید – روغنی مدل 
1۳۹۶ به  شماره موتور  HFC۴GA۳1DH۰۰15۶8۹ و 
شماره شاسی NAKSH۷۳۲8HB15155۷ به شماره 
پالک ۷۴ – 5۳۹ م ۷۶ به مالکیت سید مجید موسوی  
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

14
07

72
0

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پ���ژو ۴۰5GTXi م���دل 
1۳85 رن���گ ب���ژ متالی���ک روغن���ی ب���ه ش���ماره موتور 
و   1۴۲88۷58 شاس���ی  ش���ماره  و   1۲۴8۴۲۴88۴۶
ش���ماره انتظام���ی 8۶۴ د ۲۹ ای���ران ۴۲ ب���ه مالکیت 
مهراله رخشانی مقدم مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  14
07
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س���ند مالکی���ت وس���یله نقلی���ه و فاکت���ور ف���روش    
کارخان���ه خودروی  س���مند س���ورن  م���دل 1۳۹۷ رنگ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی ۹5۲ق۹۶ ایران 
۷۴  ش���ماره موتور 1۴۷H۰۴۳1۰۳۶ و شماره شاسی 
NAACS1HE۰JF۴5۳۲۰۲ به مالکیت زلیخا سهرابی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری  موتور سیکلت 
توس نو 1۲5CDI مدل  1۳۹5 به رنگ آبی به شماره پالک 
۷۷۶/1۶۶۷۴ به  شماره موتور ۰1۲5N۳N۰1۹158  و شماره 
شاس���ی N۳N***1۲5T۹5۷۰۲۳8 به مالکیت افس���انه 
محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
14

07
71

9
دی
قو
مف
ی
گه
آ

اینجانب سیدمحمد حسینی فرزند سیداصغر کارت 
کار، تابعیت افغانستان ، تاریخ تولد 1۳۶8/۰8/۲۰ 
ب���ا ش���ماره خان���وار ۹۲۲۲۷181۴ آمای���ش 15 گ���م 
ش���ده اس���ت. از یابنده تقاضا می گردد با ش���ماره 
تم���اس ۰۹1۹۷۴۶۳۹۰1 تم���اس حاص���ل فرمایند. 
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ش��ركتمخابراتایران-منطقهفارسدرنظرداردنسبتبه
اجرایطرحفیبردسترس��یس��ایتهایهمراهاولشهرستانش��یرازفاز7بر
اساسمشخصاتموجوددراسنادودستورالعملهایاجراییازطریقمناقصه

عمومیاقدامنماید.
لذاازكلیهاشخاصحقوقیواجدشرایطجهتشركتدرمناقصهدعوتبعمل
WWW.TCI.IRمیآید.متقاضیانجهتكسباطالعاتبیشتربهآدرسهای

وFARS.TCI .IRمراجعهنمایند.
روابطعمومیمخابراتمنطقهفارس
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آگهی تجدید)نوبت اول(  مناقصه شماره 1400/11
) یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی (

ازكلیهسهامدارانیانمایندگانقانونیآنهادعوت
میگ��رددتادرجلس��همجم��ععمومیع��ادیبطور
فوقالعادهش��ركتسیمانجوین)س��هامیعام(به
شمارهثبت39وشناسهملی10380008795ساعت9
صبحروزچهارش��نبهمورخه1400/09/10دردفتر
شركتبهنشانیمشهد– احمدآباد– بلواررضا-
رضا7پالک19برگزارمیشودحضوربهمرسانند
تذكر:س��هامدارنمحترمبرایش��ركتدرجلسه
مذكوربایس��تیبراس��اسم��اده99قانونتجارت
جه��تدریافتكارتورودبهجلس��هازس��اعت8
ال��ی12روزدوش��نبهمورخ��ه1400/09/08ب��ه
دفترشركتواقعدرمش��هد– خیاباناحمدآباد– 
بل��واررض��ا– رضا7پالک19واحدس��هاممراجعه

فرمایند.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی
2-تصویبصورتهایمالیمنتهیبه1399/12/30
3-انتخابروزنامهكثیراالنتشارجهتدرجآگهی

هایشركت
4-س��ایرم��واردیكهدرصالحی��تمجمععمومی

عادیبطورفوقالعادهمیباشد.
هیئتمدیرهشركتسیمانجوین)سهامیعام(

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده
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عام( )سهامی  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شركت 
اجرای  و  تجهیزات  »تأمین  دارد  نظر  در 
آنالیز  دستگاههای  اكسیژن  گاز  كشی  لوله 
سولفور« مربوط به آزمایشگاه های مجتمع خود را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد 
پیمانكاری  صالحیت  گواهینامه  دارای  و  شرایط 
سازمان  از  تأسیسات  رشته  در   5 حداقل  رتبه  با 
لذا  نماید.  واگذار  کشور،  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت اخذ اسناد 
  WWW.GEG.IR الكترونیكی  آدرس  به  مناقصه 
پرسشنامه  فرم  همراه  به  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه 
مزایده  و  مناقصه  بخش  از  کنندگان  تأمین  ارزیابی 
الی   9 ساعت  پاکات  تحویل  مهلت  نمایند.  دانلود 
محــل  در   1400/9/7 مــورخ  یكشنبه  روز   14
دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 

مرکزی تهران می باشد. 
ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه در روز 
یكشنبه مورخ 1400/8/30 مقرر شده است. شرکت 
از  یك  هر  قبول  یا  رد  در  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی 
جبران  بدون  و  دلیل  ذکر  به  نیاز  بدون  پیشنهادات 

خسارت مختار می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 تجدید شده )نوبت دوم(

 شماره 1400/35/ع

كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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شهرداری شاندیز

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره 1247 مورخ 1400/07/25شورای محترم 
اسالمی شهر شاندیز نسبت به اجاره تابلو تبلیغاتی خیابان امام رضا)ع( شهر شاندیز  اقدام نماید.

شرایط مزایده :
باشد. می  ابعاد91و4*6و12  به  59مترمربع  مساحت  به   16 رضای  امام  نبش  در  واقع  1-تابلو 

1- مبلغ سپرده شركت در مزایده : 90.000.000 ریال به شماره حساب 0204880582008 بانك 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 1400/08/24 لغایت 1400/09/03

4-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت 17/30 دوشنبه  مورخ 1400/09/15 
5-زمان بازگشائی اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد: مورخ 1400/09/16ساعت 12/30 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-كلیه مراحل برگزاری مزایده از طریق 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(

شرکت خمیر مایه رضوی
 در نظر دارد  

 مقدار 32 تن آنتی فوم STRUKTOL J673 را از طریق  مناقصه  خریداری  نماید .
از تاریخ  از كلیه تامین كنندگانی كه در این زمینه فعالیت دارند دعوت مي شود   لذا 
به                                                مراجعه  با  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت   1400/8/29 لغایت  روزنامه  در  آگهي  درج 
پایگاه هاي اینترنتي شركت به آدرس https://razaviyeast.com  ضمن ثبت نام در 
سامانه شناسایي تامین كنندگان و دریافت نام كاربري و رمز عبور، اسناد مناقصه را از 

قسمت )سایر( مناقصات و مزایدات دریافت نمایند. 
به آدرس  موقوفات رضوي  بهره وري  بنیاد  اینترنتي  پایگاه  از  مناقصه  اسناد  همچنین 

https://epf.ir قسمت معامالت، قابل دریافت مي باشد. 
لذا پس از بررسي و تکمیل دقیق فرم ها، پیشنهادات خود را از طریق پست به آدرس 
شركت به نشانی : كیلومتر 67 جاده مشهد - قوچان ؛ شركت خمیر مایه رضوی  ارسال 

نمایند. 
آخرین مهلت ارسال فرم های مناقصه از طریق پست ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1400/08/29 می باشد ، ضمنا جهت دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه شماره تلفن تماس 

46126622-051 داخلی 146 و147می باشد . 
جلسه بازگشایی پاكتها در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/09/01 در محل كارخانه انجام 

خواهد گرفت .
در صورت ضرورت و بنا به تشخیص كمیسیون معامالت شركت ، مناقصه به صورت حضوری 

برگزار خواهد شد.
 شركت در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .
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     آگهی مناقصه 
شرکت خمیر مایه رضوی  



   رشته های 
مختلف بین 
وزارتخانه ها 
 نباید از هم 
جدا باشند  
به گزارش ایسنا، 
محمدعلی زلفی گل، 
وزیر علوم گفت: 
نباید رشته های 
مختلف علوم بین 
وزارتخانه های 
مختلف از هم جدا 
و جزیره ای باشند، 
چرا که نمی توان 
رشته های پزشکی 
را از رشته های علوم 
مهندسی و علوم 
انسانی و کشاورزی 
و دامپزشکی جدا 
کرد. در این صورت 
تحقیقات بین 
رشته ای معنادار 
نخواهد بود.

ددستچينستچين

واکنش

واکنش به 
شائبه محدود 
کردن فعالیت 
اقتصادی زنان 
با دورکاری 
آن ها

انسیه خزعلی، معاون 
امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری با 
اشاره به پیگیری های 
این معاونت برای 
دورکاری مادران شاغل 
دارای فرزند خردسال و 
شائبه های ایجاد شده 
مبنی بر محدود کردن 
فعالیت اقتصادی زنان، 
به ایسنا گفت: این ابالغ 
بنا به درخواست های 
مکرر بانوان از معاونت 
انجام گرفت. این مجوز 
پاسخی به مطالبه 
زنان بود و برعکس 
آنچه عده ای تبلیغ 
می کنند، دورکاری این 
مادران شاغل می تواند 
به استمرار اشتغال و 
کیفیت کار به دلیل 
آرامش روحی آنان 
کمک کند، کما اینکه 
سال های گذشته برخی 
مادران شاغل به دلیل 
نبود امکان دورکاری 
مجبور به رها کردن 
شغل شدند.

غالمرضا حسن زاده  

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور، نمونه 
بارز دانشگاه های نسل نوین هستند که هم 

بین المللی سازی و هم تقاضامحوری را در دستور 
کار خود دارند و در بحران کووید۱۹ نیز نشان 
دادند می توانند پاسخگویی اجتماعی دقیقی 

داشته باشند و تعطیلی آن ها مشکل ساز است، در 
حالی که برخی مراکز آموزشی در کشور در طول 

این مدت تعطیل یا غیرحضوری بودند بدون اینکه 
خللی در روند عمومی جامعه ایجاد شده باشد. 

اگر دانشگاه های علوم پزشکی در بحران کووید۱۹ 

کار نمی کردند مشخص نبود چه فاجعه ای 
رخ می داد بنابراین نظام آموزشی، پژوهشی، 

بهداشتی و درمانی کشور توانسته پاسخگویی 
اجتماعی داشته باشد و کارآمدی خود را نشان 

دهد. 
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 تکذیب حذف برخی رشته های زبان های خارجی ◾
ــا آهــنــچــیــان، مــدیــر کل  دکــتــر مــحــمــد رضـ
دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم در 
پاسخ بــه حــواشــی حــذف برخی رشته های 
زبان های خارجی در دانشگاه ها به ایسنا گفت: این خبر 
صحت نــدارد و هیچ محدودیتی در خصوص حفظ و 
 یا توسعه برنامه های مرتبط با زبان های خارجی اعمال 

نشده است.

به افزایش دانشجوی پزشکی خوش بین نیستیم ◾
ــس کــرمــی، عــضــو کمیسیون  مـــهـــرداد ویـ
 آمـــوزش مجلس در مــورد افــزایــش ظرفیت

ــزار نــفــری در پــذیــرش دانشجوی   ۳ و ۵ هـ
پزشکی از سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان گفت: ضمن 
اینکه به تغییرات فــوری و کارشناسی نشده خوش بین 
نیستیم، اما معتقدیم به جای افزایش ظرفیت ها، شیوه 

پذیرش دانشجو می تواند تغییر پیدا کند.

وزارتخانه فقیر پول مرمت ندارد ◾
عــزت هللا ضرغامی، وزیــر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به خانه ملت 
گفت: حفاظت از آثار باستانی نیازمند هزینه 
است و اعتبارات وزارتخانه به انـــدازه ای نیست که این 
مرمت صورت بگیرد، متأسفانه این وزارتخانه، وزارتخانه 
فقیری است و به دلیل کمبود بودجه نتوانست به این 

وظیفه به درستی عمل کند.

پیامد های منفی کرونا و تعطیلی مدارس ◾
به گزارش میزان، رضوان حکیم زاده، معاون 
ــوزش و پــرورش  ــوزش ابتدایی وزارت آمـ آمـ
گفت: به حاشیه رفتن تربیت و ایجاد شکاف 
ــوزش بــه دلیل شکاف دیجیتالی  در بـــرخـــورداری از آمـ
بین طبقات برخوردار و کمتر برخوردار و ترک تحصیل 
زودهــنــگــام بــرخــی از دانـــش آمـــوزان مناطق مــحــروم از 

پیامد های منفی کرونا و تعطیلی مدارس است.

جامعه

محمود مصدق  مــوضــوع 
ادغام آموزش پزشکی در وزارت 
علوم به موضوعی چالش برانگیز 
ــت. شنبه  ــ ــده اســ ــ تــبــدیــل شـ
گذشته دکتر زلفی گل، وزیر علوم 
در جلسه شورای ستاد راهبری 
نقشه جامع علمی کشور، ضمن ضروری خواندن 
ادغام آموزش پزشکی و رشته های علوم پایه وزارت 
بهداشت در وزارت علوم، از شــورای عالی انقالب 
فرهنگی درخواست کرد هرچه سریع تر این ادغام 

صورت گیرد تا جلو ضررهای بیشتر گرفته شود. 
وی در خصوص ضرورت این ادغام گفته بود: مگر 
می توان رشته داروســازی را از شیمی و داروســازی 
را از بیوشیمی جـــدا کـــرد؟ مــگــر مــی تــوان رشته 
انگل شناسی پزشکی را از دامپزشکی و کشاورزی 

جدا کرد؟
اگر دانشگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم در 
کنار هم قرار بگیرند، رتبه بندی دانشگاه های ایران 

در ابعاد بین المللی فرق خواهد کرد. 
ــا واکــنــش منفی وزارت  حـــاال ایـــن درخـــواســـت ب
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی ایران روبه رو 
شده است؛ به طوری که دکتر غالمرضا حسن زاده، 
دبیر شــورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در 
این باره اظهار کرد: از سال ۱۳۶۴ با هدف کارآمدتر 
کردن نظام بهداشتی و درمانی کشور و اثربخشی 
بیشتر در آموزش پزشکی، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی تشکیل شد و نقطه قوت وزارت 
بهداشت، چیدمان عرصه های آمــوزشــی، نظام 
ارزشیابی و اعتباربخشی و پویایی آموزش پزشکی 

بوده است.
ــگــوبــرداری از توسعه آمــوزش  وی نیز خــواهــان ال
علوم پزشکی توسط دانشگاه های وزارت علوم 
می شود و می گوید: اگر وزیر علوم عنوان می کند باید 
داروسازی را در کنار شیمی قرار دهیم، باید دید آیا 

توانسته اند بین بیولوژی، شیمی و فیزیک که در یک 
دانشکده بوده ارتباط برقرار کنند؟ اگر الگویی وجود 
دارد به ما هم بگویند تا از آن الگوها استفاده کنیم. 

ادغام آموزش پزشکی مفید خواهد بود ◾
از سوی دیگر در بیرون از دو مجموعه وزارت علوم و 
وزارت بهداشت واکنش ها به ادغام آموزش پزشکی 

در وزارت علوم جالب توجه است. 
دکتر مهدی گلشنی، عضو پیشین شــورای عالی 
انقالب فرهنگی طــرح یــاد شــده را مثبت ارزیابی 
ــام آمـــوزش  ــ مــی کــنــد و بـــه قـــدس مــی گــویــد: ادغـ
پزشکی در وزارت علوم موجب می شود معلومات 
دانشجویان پزشکی در علوم پایه مثل فیزیک و 

شیمی و... بیشتر و جامع تر شود. وی با اشاره به 
اینکه سال ۱۳۶۴ هم مخالف جدی جدایی آموزش 
پزشکی از وزارت علوم بوده است، می افزاید: حتی 
بعدها و در دوره دکتر فاضل در وزارت علوم که سعی 
کردند بار دیگر آمــوزش پزشکی را به وزارت علوم 
برگردانند بنده موافقتم را با ایــن موضوع اعالم 

کرده بودم.
 وی ضعف امــروز پزشکان در معلومات علوم پایه 
را نتیجه جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم در 
دهه ۶۰ می داند و می افزاید: پایه علم آن ها فیزیک 
و شیمی است و وقتی این پایه در آن ها تا حد زیادی 
ضعیف شــود مشکل ایجاد می شود. به هرحال 
اگر ادغام صورت نگیرد باید علوم پایه در پزشکی 

تقویت شود یا حداقل اجازه بدهند عده ای که علوم 
پایه خوانده اند بتوانند به علوم پزشکی وارد شوند. 
وی در خصوص نگاه شورای عالی انقالب فرهنگی به 
موضوع یاد شده هم می گوید: باید منتظر تشکیل 
دوره جدید شورای عالی انقالب فرهنگی باشیم تا 
ببینیم چه تصمیمی در این زمینه می گیرد. االن 
نمی شود در این خصوص پیش بینی کرد. این طرح 
هنوز نهایی نشده و طبعاً شورای آینده باید آن را 

نهایی کند. 
گلشنی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت های 
ــوزش پزشکی بــه بسترهای درمــانــی نیازمند  آمـ
هستند و این بسترها در وزارت علوم وجود ندارد 
ــرای حــل ایــن مشکل کــه عــامــل اصــلــی جدایی  بـ
آمـــوزش پزشکی از وزارت علوم در دهــه ۶۰ بوده 
چه باید کرد، می گوید: ادغــام آمــوزش پزشکی در 
وزارت علوم نباید ناگهانی صورت گیرد؛ باید از حاال 
برنامه ریزی کنند و پس از یکی دو ســال و وقتی 

بسترها  فراهم شد این کار را انجام دهند. 

آموزش پزشکی با وزارت علوم باشد ◾
دکتر مصطفی دهمرده ای، رئیس بیمارستان سوانح 
و سوختگی شهید مطهری نیز تقریباً نگاه مشابهی 
به موضوع دارد و به قدس می گوید: اصل این است 
آمــوزش پزشکی با وزارت علوم باشد. بنابراین با 
طرح ادغــام این دو موافق هستم البته به شرطی 
که این کار حساب شده و با یک برنامه ریزی دقیق 
انجام شود. چون فقط در این صورت مفید واقع 
می شود وگرنه بسیار خطرناک خواهد بود و موجب 
افزایش بیشتر مهاجرت پزشکان به کشورهای 

دیگر می شود. 
وی در همین زمینه می افزاید: مشکل ما این است 
بــه لحاظ اقتصادی پزشکان انگیزه الزم را بــرای 
فعالیت در ایران ندارند. ما االن به جایی رسیدیم که 
برای دیگر کشورها به ویژه همسایگان خود پزشک، 

مهندس، تکنسین و... تربیت می کنیم. 
وی نیز در خصوص فراهم نبودن بسترهای آموزش 
پزشکی در وزارت علوم می گوید: این مشکل بزرگی 
نیست و می توان بسترهایش را فراهم کرد. چون 
قبالً آموزش پزشکی با وزارت علوم بود یعنی تجربه 
این کار را داریم. در خیلی از کشورها این دو با هم 
هستند و ما به راحتی می توانیم یک الگوی موفق را 

در کشور پیاده کنیم. 

این طرح مبنای علمی ندارد ◾
اما دکتر محمد اسماعیل حاج اکبری، معاون سابق 
درمــان وزارت بهداشت به شدت با ادغــام آموزش 
پزشکی در وزارت علوم مخالفت می کند و به قدس 
می گوید: ادغــام آمــوزش و خدمت پزشکی که بر 
اساس نیاز های مردم انجام شده یکی از افتخارات 
جمهوری اسالمی ایران در جهان است. امروز ما 
در همه استان های کشور دانشگاه علوم پزشکی 
ــه خدمت می کنند که این  ــم که به مــردم ارائ داری
اتفاق به خاطر ادغــام آمــوزش پزشکی در وزارت 
ــت.  وی بــا تأکید بر  ــان بـــوده اسـ بهداشت و درمـ
اینکه طرح یاد شده مبنای علمی ندارد و نیازهای 
حــوزه سالمت را دربرنمی گیرد، می افزاید: اینکه 
هر از گاهی وزیری که تازه وارد سیستم می شود در 
زمینه ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم حرفی 
می زند، نشان می دهد اطالع چندانی ازوضعیت 
گذشته – پیش از سال ۱۳۶۴ – و اتفاقاتی که قبالً در 
حوزه سالمت می افتاد، ندارد.  وی در همین زمینه 
می افزاید: به هرحال پیشتر در خصوص ادغــام 
آموزش پزشکی در وزارت علوم تحقیقات مفصلی 
صورت گرفته است که نتایجش اشتباه بودن انجام 
این کار را ثابت می کند و به همین دلیل هم آن هایی 
که در یکی دو دهه اخیر درصدد ادغام حوزه آموزش 
 پزشکی در وزارت علوم بودند در نهایت مجبور به 

عقب نشینی شدند.

بررسی نظر موافقان و مخالفان یک ادغام ساختاری 

آموزش پزشکی به وزارت علوم 
پیوند می خورد؟

بهداشت و درمانبهداشت و درماننظامی و انتظامینظامی و انتظامی رفاه و خدمات اجتماعیرفاه و خدمات اجتماعیمحيط زیستمحيط زیست

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور:

محدودیت تردد شبانه با توجه به 
آغاز بارش ها لغو شود

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفت: در 
ماه های گذشته پلیس راهور گزارش هایی را به ستاد کرونا 
داده که با توجه به آغاز پاییز و ورود سرما به کشور و آغاز 
بارش ها که استفاده از خودروهای شخصی افزایش می یابد 
محدودیت تردد شبانه لغو شود.به گزارش ایسنا، سرهنگ 
جهانی افـــزود: محدودیت تــردد شبانه موجب افزایش 
بار ترافیکی و تراکم جمعیت در وسایل نقلیه عمومی در 
ساعات پایانی روز شده و اضطراب و استرس شهروندان 

را رقم می زند.

واکسن خارجی آنفلوانزا تمام شد

خلف وعده قیمت فروش واکسن 
ایرانی آنفلوانزا

 نایب رئیس انجمن داروســــازان ایـــران بــه مهر گفت: از
 ۱۴ مهر ۱۴۰۰ تاکنون هیچ محموله تازه ای از واکسن آنفلوانزا 

وارد کشور نشده است.
سیدعلی فاطمی با اعــالم اینکه واکسن های خارجی از 
هلند و فرانسه وارد شــده بودند،گفت: قــول داده بودند 
قیمت واکسن ایرانی آنفلوانزا از مشابه خارجی ارزان تــر 
باشد امــا همان ۲۰۶ هــزار تــومــان را بــرای فــروش واکسن 
 ایرانی تعیین کرده اند که واکسن های وارداتــی هم همین 

قیمت هستند.

یک مسئول سازمان حفاظت محیط  زیست:

امسال مجوزی برای مالچ پاشی 
داده نشده است

ــزارش تسنیم، حسن اکــبــری، سرپرست معاونت  بــه گـ
محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط  
زیست گفت: در سال 99 اعتباری برای مالچ پاشی در اختیار 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قرار گرفت و قرار شد از 
سازمان محیط  زیست نیز مجوز گرفته شود، اما مالچ پاشی 
انجام نشد و این اعتبار هزینه نشد.  پس از آن امسال هیچ 
مجوزی به سازمان جنگل ها داده نشده و فعالً  هم برنامه ای 
بــرای آن نــداریــم، تصمیم گیری نهایی با ستاد مقابله با 

گردوغبار خواهد بود.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام : 

مدرسه برکت شهید علی لندی 
ساخته شد

به گزارش برنا؛ مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام از ساخت مدرسه برکت شهید علی لندی خبر داد و 
گفت: با توجه به فداکاری نوجوان شجاع، شهید علی لندی 
و با هدف ارج نهادن به مقام شامخ و از خود گذشتگی این 
قهرمان به عنوان الگوی جوانان نسل خود، یکی از مدارس 
برکت در روستای سرتنگ علیا شهرستان ایذه به نام این 

شهید نام گذاری شده است.
ترکمانه گفت:این مدرسه در ۳۵ کیلومتری محل زندگی 

شهید لندی ساخته شده و آماده بهره برداری است.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کــار وزارت 
بهداشت بــا اشـــاره بــه تصویب طــرح مدیریت 
هوشمند محدودیت ها و اجــرای آن از ابتدای 
آذرمــــاه گــفــت: در صــورتــی کــه کــارمــنــدی بــرای 
واکسیناسیون اقدام نکند با انفصال از خدمت روبه رو خواهد 

شد.

مدیریت هوشمند محدودیت ها از اول آذر شدت می گیرد ◾
محسن فــرهــادی، مــعــاون فنی مــرکــز ســالمــت محیط و کار 
وزارت بهداشت در برنامه »تهران ما، سالمت« رادیو تهران 
با اشاره به ابالغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به 
تمام دستگاه های دولتی بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا مبنی بر الــزام واکسیناسیون برای حضور کارمندان 
ادارات دولتی در محل کار خود و رعایت دقیق این قانون در 
سراسر کشور گفت: معاونان توسعه دستگاه های اجرایی 
کشور موظف بــه اجـــرای ایــن ابالغیه هستند امــا ایــن طرح 
بــا مــقــداری تخفیف جلو رفته اســت، چــون طــرح مدیریت 
هوشمند محدودیت ها از ابتدای آذرمــاه با شدت بیشتری 

اجرایی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان امور اداری و استخدامی مصوبه 
را ابــالغ کــرده اســت، گفت: دستورالعمل اجرایی روز شنبه 
۲۲ آبان ماه در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و از اول 
آذر الزم االجراست و نظارت بر عهده معاون توسعه دستگاه 
اجرایی و عامل اجــرای آن، واحــدهــای حراست مجموعه ها 
هستند. اگرچه لزومی به ممانعت فرد به فرد نیست چون 
کدهای ملی به راحتی در سامانه )واکسن( قابل کنترل است.

مراحل اجرایی طرح  ◾
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کــار وزارت بهداشت در 
خصوص مراحل اجرایی طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها 
در راستای ایمن کردن محل های کار گفت: در گام نخست به 
کارمندی که واکسن نزده اخطار داده می شود. در گام دوم از 
ورود وی به محل کار جلوگیری می شود. جلوگیری از ورود به 
محل کار با مرخصی بدون حقوق همراه خواهد بود. اگر باز هم 
به تزریق واکسن اقدام نکرد به هیئت تخلفات دستگاه معرفی 
و در نهایت با یک ماه انفصال از خدمت روبه رو خواهد شد. 

این طرح توسط قرارگاه وزارت کشور به تمامی دستگاه ها ابالغ 
و از اول آذر اجرایی خواهد شد.

فرهادی با تأکید بر اینکه تمامی کشورهای دنیا باید با هم به 
ایمنی جمعی در برابر کووید برسند، گفت: برخی کشورها از 
برنامه مورد نظر واکسیناسیون جلوتر و برخی عقب تر هستند 
و از طرفی واکسن ها ایمنی ۱۰۰ درصدی ندارند و امکان ابتال 
بــرای برخی از مــردم وجــود دارد ولــی تمامی کشورها بر این 
موضوع تأکید دارند که حدود 8۵ درصد مردم باید واکسینه 

شوند تا به ایمنی جمعی برسیم و زنجیره ابتال قطع شود.

تعطیلی ها متوقف می شود ◾
وی در خصوص آخرین آمار واکسیناسیون در کشور گفت: 
ایمنی مدنظر هر واکسن دو هفته پس از تزریق دُز دوم حاصل 
می شود. حدود ۵7 درصد هموطنان دُز دوم را تزریق کرده و 
دو هفته هم از زمان تزریق گذشته است. طبیعتاً تا ۳۰ درصد 
دیگر باید به این تعداد افزوده شود. در حال حاضر هنوز به 
ایمنی جمعی نرسیده ایم و همچنان باید دستورالعمل های 

بهداشتی رعایت شود.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت تأکید کرد: نقطه قوت 
واکسیناسیون در کشور ایــن اســت که تعطیلی ها متوقف 
می شود و حتی اگر پیک جدیدی رخ دهد نیازی به تعطیلی 

نیست فقط دستورالعمل ها همچنان باید رعایت شود.

از پیک ششم چه خبر؟ ◾
ــح کـــــــرد: بـــــاوجـــــود افـــــزایـــــش ســرعــت  ــریـ ــصـ فـــــرهـــــادی تـ
واکسیناسیون، رعــایــت مـــوارد بهداشتی در کــشــور رو به 
کاهش اســت. نکته مهم اینکه این دو کار باید با هم انجام 
شــود و در بسیاری از کشورها بــاوجــود واکسیناسیون باال، 
 استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

اجباری است.
وی در پایان این گفت وگو خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارنظر 
اپیدمیولوژیست ها در حال حاضر شاهدی برای آغاز پیک 
ششم نداریم و تعداد مبتالیان و بستری ها کاهش یافته است 
اما به معنی رها کــردن رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
نیست. باید هوشیارانه عمل کنیم تا پیک جدیدی نداشته 

باشیم.

معاون وزارت بهداشت خبر داد

اگر کارکنان اداره های دولتی واکسن نزنند با انفصال از خدمت روبه رو می شوند

خبر مشروح



صدای رادو 
دوباره درآمد

دروازه بان کروات 
پرسپولیس حدود 

۲۰ درصد از مطالبات 
سال گذشته خود را از 
باشگاه طلبکار است، 

اما قول مسئوالن برای 
پرداخت این پول هنوز 

عملی نشده است. 
در فصل جاری هم 

بازیکنان پرسپولیس 
حداقل ۵ درصد 

دریافتی داشته اند که 
همین ۵ درصد هم به 
رادوشوویچ پرداخت 

نشده تا بار دیگر 
تبعیض در پرداختی ها 

موجب ناراحتی 
این بازیکن شود.

این بازیکن چندین 
بار با مجید صدری 

سرپرست باشگاه هم 
صحبت هایی داشته 

و قول هایی گرفته 
که هنوز این وعده ها 

عملی نشده است.

در  حاشيه

اعالم اسامی 
داوران 

بین المللی ایران 
در سال ۲۰۲۲ 

به فیفا

فهرست نهایی داوران و 
کمک داوران بین المللی 
ایران برای سال ۲۰۲۲ و 
معرفی به فیفا از سوی 

کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال اعالم شد.

داوران فوتبال:علیرضا 
فغانی، موعود 

بنیادی فر، بیژن حیدری، 
پیام حیدری، حسن 

اکرمی، سیدوحید 
کاظمی، سید علی اصغر 

مؤمنی، مهسا قربانی، 
مهناز ذکایی و سلطنت 

نوروزی
کمک داوران فوتبال: 
محمدرضا منصوری، 

محمدرضا ابوالفضلی، 
علی میرزابیگی، سعید 

قاسمی، علیرضا 
ایلدروم، آرمان اسعدی، 

حسن ظهیری، فرهاد 
مروجی، امیرمحمد 

داودزاده، انسیه خباز 
مافی نژاد، بهاره سیفی 

نهاوندی و آتنا لشنی
داوران VAR )کمک 

داور ویدئویی(: علیرضا 
فغانی

خبرخبر
روزروز

  لوکا یوویچ 
بنابر ادعای با آاس، یوویچ دنبال 

ترک رئال است. او دو سال پیش 
با 6۰ میلیون یورو از فرانکفورت 

جذب شد ولی نتوانست خودش را 
به زیدان ثابت کند.

  ماسکرانو
گفته می شود ژاوی به باشگاه السد برای 
جانشینی اش، هم تیمی سابق خود یعنی 

خاویر ماسکرانو را پیشنهاد داده، گویا 
مالک باشگاه السد از توصیه های ژاوی 

قانع نشده است.

  فرانچسکو توتی 
 اسطوره رم، از مورینیو برابر 

انتقادها دفاع کرد: »اگر همه مربیان 
فعلی سری آ را کنار هم بگذارید، به 

اندازه مورینیو جام نبردند. 
رم باید به او تکیه کند«.

جواد رستم زاده   اکبر میثاقیان دیروز 
در بیمارستان بستری شــد تــا قلبش را 
مــداوا کند. او چندی قبل هم پایش را به 
تیغ جراحان سپرد و چندین سال پیش هم 
جراحی اثنی عشر کرد. با این حال قبراق تر 
از گذشته بــرای هدایت شهرخودرو وارد 
عمل شد و با اشراف به تمام مسائل و مشکالت عدیده این 
تیم، دل به دریا زد تا تیم را به ساحل آرامش برساند. اگرچه 
دو نتیجه اول با هدایت او چنگی به دل نمی زند اما تساوی 
ــازی دوستانه نشان  شــهــرخــودرو مقابل پرسپولیس در ب
می دهد تیم از لحاظ تاکتیکی در حال خروج از بحران است. 

با میثاقیان پیش از بستری شدنش گپ زدیم.

سرانجام آن همه حــرص و جــوش کنار زمین کــار دست  ◾
قلبتان داد؟

من با تمام آن حرص و جوش ها زندگی کردم و لذت بردم. 
فوتبال کار من است. همسرم این اواخر مرا از مربیگری منع 
کــرده بود اما نتوانستم دوام بیاورم و باز آمــدم کنار خط تا 

زندگی کنم. نمی دانم شاید روزی کنار زمین  فوتبال بمیرم.

یــادم هست ســال هــا پیش هــم ســر همین فوتبال دچــار  ◾
خونریزی معده شدید.

سال 8۰ که آندوسکوپی کردم دکتر گفت اکبر داری میمیری! 
زخــم معده ات به بزرگی تــوپ فوتبال 
است. انگار یک توپ خورده به دیوار 

و ردش همان جا زخم شده. گفت فقط 
باید ماهی سفید بخوری وگرنه کارت تمام 

است.از آنجایی که خدا دوستم داشت همان سال 
رفتم شموشک نوشهر. جایی که معدن ماهی سفید است. 
آنجا دو سال و نیم فقط ماهی خــوردم تا معده ام پانسمان 

شد. وقتی دوباره رفتم دکتر گفت اکبر چطوری زنده شدی؟

مشکل قلبی از چه زمانی شروع شد. ◾
باورتان می شود خودم خبر نداشتم. خیلی مشکل حادی 
نیست. یکی از رگ های قلبم مسدود است که جای نگرانی 
ــاره به  ــ ــدارد و ان شــــاءهللا بــا رفــع ایــن مشکل کــوچــک دوب نـ

تمرینات برمی گردم.

مثل اینکه خیلی عجله دارید از بیمارستان مرخص بشوید؟ ◾
خیلی کــار دارم که باید در شهرخودرو انجام دهــم. وقت 
استراحت نیست تیم دارد خودش را پیدا می کند و بچه ها 
هماهنگ تر شده اند. خیلی امیدوارم تیم در شروع دوباره 

مسابقات همان طوری نتیجه بگیرد که همه انتظار دارند.

مقابل پرسپولیس حتی در بازی دوستانه هم بباز نیستید. ◾
بــازی با پرسپولیس همیشه بــرای من مهم اســت. چه در 
دوستانه ها و چه در مسابقات رسمی. کالً باخت به هیچ 

تیمی را دوست ندارم. بازی با تیم یحیی را واقعاً الزم داشتیم. 
محک جدی بود برای بچه ها.

خیلی ها می گویند شهرخودرو با همین فرمان برود احتمال  ◾
ماندنش در لیگ برتر ضعیف است. 

من تا به خودم باور نداشته باشم کاری را شروع نمی کنم. 
هرجا رفته ام تالشم را کرده ام و دیدید که نتیجه هم گرفته ام 
و تیم هایم را یا در لیگ نگه داشتم یا تا آستانه صعود و 
صدرنشینی آوردم. اینجا هم اگر از خودم و تیمم مطمئن 
ــگــذارم. االن هــم از همه  نــبــودم امــکــان نــداشــت پــا پیش ب
می خواهم برای حفظ سهمیه استان حرف و حدیث ها را کنار 

بگذارند و به کمک تیم بیایند.

این اواخر تیم زیاد عوض کردید. دلیلش چه بود؟ ◾
من نوع مربیگری ام این طور است که تمام مسائل تیم را باید 
کنترل کنم و اجازه نمی دهم کسی در کارم دخالت کنم. همین 
که متوجه شوم دیگران می خواهند وارد حریم کاری من شوند 

نمی توانم ساکت بمانم و باشگاه را ترک می کنم.

در مورد بازگشت تماشاگران چه نظری دارید؟ ◾
بــی صــبــرانــه منتظرم تــا تــمــاشــاگــران به 

ورزشــگــاه هــا بیایند. اتــفــاقــاً آمــدن 
آن هــا بــرای ما خیلی مفید است. 
تــمــاشــاگــران مشهدی 
بــــه مــعــنــای 

ــعــی  واق
یــــــار دوازدهـــــــــم 

تیم هستند و هر وقت 
بــــوده انــــد مـــن بـــا انــــرژی 
ــنــــار خــط  ــفـــی کــ ــاعـ مـــضـ

ایستاده ام.

تجربه به شما می گوید  ◾
کدام تیم قهرمان می شود 

این فصل؟
لیگ برتر به دو بخش دارا 
و ندار تقسیم شده است. 
زور بـــخـــش خــصــوصــی 

بــــه تـــیـــم هـــای دولــــتــــی و 
نــیــمــه دولــتــی نــمــی رســد. 
امــســال هــم قهرمانی بین 

ســـپـــاهـــان و اســتــقــالل 
ــس  ــ ــی ــ ــول ــ ــپ ــرســ ــ پ و 

می چرخد.

با میثاقیان از جراحی معده تا جراحی قلب و زانو

برگشتم کنار خط تا زنده بمانم
ضدحمله

هشدار عابدزاده و نیازمند به بیرانوند

ما آماده هستیم
مربیان در روزهای سخت از اشتباه دروازه بان 
خــود حمایت می کنند و یــک یــا دو اشتباه 
هیچ گاه موجب نمی شود سرمربی اعتماد 
خــود را نسبت بــه مــرد شــمــاره یــک از دست 
دهــد. تیم ملی اکنون چنین وضعیتی دارد. 
در حــضــور علیرضا بــیــرانــونــد بــاتــجــربــه، تیم 
ملی روی نیمکت هم دو دروازه بــان با کیفیت 
دارد. سیدپیام نیازمند و امیر عــابــدزاده. دو 
دروازه بان جوان و آینده دار که در ابتدای مسیر 
به عضویت تیم های اروپــایــی درآمــده انــد و با 
رونـــدی کــه در پیش گرفته اند بــه سرعت به 
دروازه بــان هــای قابل اعتماد تبدیل شده اند. 
چارچوب تیم ملی در آینده ای نزدیک در انتظار 
یکی از این دو دروازه بان خواهد بود چراکه قرار 
نیست همیشه علیرضا بیرانوند مرد شماره 
یک تیم ملی باشد. به همین بهانه آن هــا در 
تمرینات سختکوش هستند و به انــدازه مرد 
شماره یک تیم ملی تمرین می کنند تا آمادگی 
بدنی خود را حفظ  کنند. کمترین دستاورد این 
تفکر این است که در بازگشت به تمرینات تیم 
ــاره در  باشگاهی آمــاده نشان می دهند و دوب

بازی های لیگ به میدان می روند. 
ــانـــان در اردوی تیم ملی  حضور ایــن دروازه بـ
موجب شده تیم ملی در آستانه صعود به جام 
جهانی نگرانی از بابت خط دروازه نداشته 
باشد. از سویی در جام جهانی هم یکی از نقاط 
قوت تیم ملی قطعاً خط دروازه اش خواهد بود. 
پیش بینی می شود با قطعی شدن صعود تیم 
ملی به جام جهانی این دروازه بانان هم شانس 

بازی برای تیم ملی پیدا کنند.

همه چیز درباره قرعه کشی جام جهانی 

  ۱۲ فروردین
  روز تعیین سرنوشت

کشور قطر، میزبان جــام جهانی ۲۰۲۲ است. 
تاکنون صعود تیم های آلمان، دانمارک، برزیل، 
فرانسه و بلژیک به جام جهانی قطعی شده و 
این تیم ها در کنار قطر خیالشان بابت حضور در 
جام جهانی راحت است. کم کم همه نگاه ها به 
قرعه کشی جام جهانی خواهد بود که سرنوشت 
تیم ها را در این جام مشخص می کند. قرعه کشی 
مرحله گروهی جــام جهانی ۲۰۲۲ در تاریخ ۱۲ 
فروردین ۱۴۰۱ برگزار می شود. تیم ها فقط بیش 
از هفت ماه فرصت خواهند داشت تا برای  بازی 
با حریفان خــود آمــاده شوند و آمادگی خــود را 
بــه خوبی تنظیم کنند. قرعه کشی در دوحــه 
قطر و همزمان با هفتاد و دومین کنگره فیفا که 
یک روز قبل در این شهر برگزار می شود، انجام 
خواهد شد. در مجموع ۳۲ تیم در قرعه کشی 
مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ حضور خواهند 

داشت.
در زمان قرعه کشی، ۳۰ تیم حضور دارند و دو 
تیم باقیمانده - برندگان پلی آف بین قــاره ای - 
پس از آن وارد جدول گروه ها می شوند. قطر تیم 
اول گــروه نخست خواهد بود و بقیه تیم ها از 

درون گوی بیرون خواهند آمد.
جام جهانی ۲۰۲۲ از ۳۰ آبان ۱۴۰۱ آغاز می شود 
و آخرین دوره جام جهانی است که با حضور 
۳۲ تیم برگزار می شود و همچنین اولین دوره ای 

است که در تابستان برگزار نمی شود.

شرایط تیم ملی ایران چگونه است؟ ◾
تیم ملی ایران هنوز صعود خود را قطعی نکرده 
ولی از شانس بسیار باالیی برای سومین حضور 
پیاپی در جام جهانی برخوردار است. در دوره 
قبل ایران در سید سه قرار داشت ولی این اتفاق 
در قرعه کشی به سود ایران نشد و تیم ملی در 
گروه سختی با حضور پرتغال، اسپانیا و مراکش 
قرار گرفت. به احتمال زیاد با توجه به اینکه باز 
هم رنکینگ آخرین دوره پیش از قرعه کشی 
مالک است بار دیگر تیم ملی ایران در سید سوم 

جام جهانی خواهد بود.
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 قضاوت ایران - سوریه دست چینی ها ◾
تیم ملی در ششمین دیدار خود در انتخابی جام جهانی 
سه شنبه )۲۵ آبان( از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف سوریه 
می رود. به علت محدودیت های امنیتی این دیدار در 
اردن برگزار می شود. با اعالم کنفدراسیون گروه داوری 
از چین با قضاوت مانینگ و همین طور داورانی از چین، 
عمان، عربستان و قطر در اتاق VAR این دیدار را قضاوت 

خواهند کرد.

استقالل و آل کثیر محکوم شدند ◾
با توجه به شکایت علی محمدی از استقالل، این باشگاه 
ــال بابت اصــل خواسته و  به پــرداخــت ۳۵۰ میلیون ری
۷میلیون و ۶۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم 
شــد. همچنین در پــرونــده شکایت ولــی خورسندی از 
عیسی آل کثیر وی به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون 
ریال به عالوه مبلغ 8۴ میلیون و 8۷۲ هزار ریال به عنوان 

خسارت های قانونی به ولی خورسندی محکوم شد.

اعتصاب بازیکنان نفت  ◾
بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در گالیه به 
مشکالت مالی در جلسه تمرینی دیروز حضور نیافتند. 
شــاگــردان فــراز کمالوند بیش از یک هفته در انتظار 
دریافت مطالباتشان ماندندو در حالی که از آن ها شماره 
حساب گرفته شده و پولی واریز نشد درنهایت دیروز 
دست به اعتصاب زدند. تیم نفت مسجد سلیمان باید 

به مصاف تیم آلومینیوم اراک برود.

توقف پروژه بازگشت نوراللهی به پرسپولیس ◾
با توجه به احتمال جذب ماشاریپوف، به نوراللهی پیشنهاد 
شده بدون ضرر و زیان مالی با شباب االهلی فسخ قرارداد کند 
که اگر این اتفاق تا پیش از بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت 
امــارات رخ مــی داد، او می توانست پرسپولیسی شود اما 
نوراللهی به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرده و تأکید 
داشته به هیچ وجه به دنبال فسخ قــرارداد نیست تا پروژه 

بازگشتش به پرسپولیس متوقف شود.

سینا حسینی  فــرهــاد مجیدی خــوب مــی دانــد انتظارها از وی 
به شدت افزایش یافته است. همراهی فوق العاده مدیرعامل باشگاه 
استقالل با درخواست های او و بـــرآورده شــدن تمام نیازهای فنی 
و غیرفنی وی توسط آجورلو، سبب شده حاال هــواداران از او توقع 

قهرمانی داشته باشند.
هرچند سرمربی آبی های پایتخت تا این لحظه قولی برای قهرمانی 
نداده است اما به نظر می آید خودش بهتر از هر کسی می داند، اگر 
استقالل مدعی اصلی قهرمانی نباشد، بی تردید عرصه بر او تنگ 
خواهد شد به همین دلیل در تالش است همزمان با شروع دوباره 
رقابت های لیگ برتر از سه بازی استقالل پیش از دربی پایتخت، ۹ 
امتیاز کامل را بدست آورد تا با انگیزه مضاعف به استقبال رقیب 

سنتی خود برود.
بازی با نساجی در تهران، مالقات با گل گهر در سیرجان و بازی با 
نفت آبــادان بیرون از خانه دیدارهای آسانی برای او و شاگردانش 
نخواهد بود. از طرفی جدا از دشواری این بازی ها از نظر فنی، مصاف 
با سرمربیان استقاللی لیگ برتر نیز برای او حساسیت فراوانی دارد.
البته شانس بزرگ مجیدی اینجاست که دو نفر از سه سرمربی این 
دو تیم در هفته پنجم تا هفتم با رأی کمیته انضباطی از همراهی 
تیمشان محروم هستند و تنها علیرضا منصوریان در این بین 
روی نیمکت خواهد نشست اما بدون تردید در نبود ساکت 
الهامی و امیر قلعه نویی تیم های نساجی و گل گهر حریفان 

سرسختی هستند. 
آن ها در جدال با پرسپولیس نشان دادنــد در برابر تیم های 
بــزرگ می توانند حریف چغری باشند از ایــن رو کــادر فنی 

آبی ها باید خود را برای هر اتفاقی آماده کند.
استقالل در شرایط کنونی با از دست دادن دو امتیاز از بازی 
هفته چهارم هم امتیاز با پیکان موقتاً در صدر جدول قرار دارد 
اما با کوچک ترین لغزشی این صدرنشینی تمام خواهد شد و 
ممکن است استقالل از صدر دور شود، از این رو کار برای آبی ها 
به شدت سخت خواهد شد. از طرفی موفقیت و ناکامی احتمالی 
در این سه بازی تأثیر مستقیمی بر روحیه بازیکنان مجیدی پیش 
از دربــی پایتخت خواهد داشــت، البته همین اتفاق بــرای بازیکنان 
گل محمدی هم وجود دارد اما بدون تردید تداوم صدرنشینی استقالل 
 تا پیش از دربــی می تواند از نظر روانــی فشار را بر حریف دو چندان 

کند.

نساجی، گل گهر و صنعت نفت آبادان

مسیر پرچاله فرهاد تا دربی 

زیر ذره بين

ستارگان ورزش

ورزش7

همان طور که از قبل انتظار می رفت، فرانسه مقابل ضعیف ترین تیم گروهش، قزاقستان، 
با زدن هشت گــل، صعودش به جــام جهانی را جشن گرفت. کار سختی نداشت و 

گل در همان نیمه نخست، پیروزی خروس ها را قطعی کرد. امباپه با زدن سه 
ــدی پــیــش  ــ ــن هشتم نهایی رقابت های یورو بود و در مرحله یک چــ

کــه کیلیان امباپه یــک پنالتی 
سرنوشت ساز در دیــدار مقابل 
سوئیس را از دســت داد و موجب 
شد تیم دیدیه دشان در کمال ناباوری 
از رســیــدن بــه جمع هشت تیم پایانی 

رقابت ها باز بماند.
پس از این اتفاق تلخ که برای کیلیان امباپه 
رخ داد، انتقادهای تندی نسبت به این بازیکن مطرح شد و 
حتی برخی به او توهین کردند؛ ستاره فرانسوی حتی به تازگی در 
مصاحبه ای تأیید کرد پس از یورو به خداحافظی از تیم ملی نیز 

فکر کرده بود اما درنهایت چنین تصمیمی نگرفت.
کیلیان امباپه که در رقابت های اخیر ملی درخشان ظاهر شده بود، 
در دیدار تیم ملی کشورش برابر قزاقستان نیز در ترکیب اصلی قرار 
گرفت و در همان نیمه نخست بازی توانست سه گل به ثمر برساند. 
گل اول امباپه روی پاس تئو هرناندز به ثمر رسید و گل دوم او نیز با 
حرکت فوق العاده کینگزلی کومان و پاس او به دهانه دروازه برای این 
بازیکن رقم خــورد. همچنین گل سوم امباپه هم روی پاس کینگزلی 
کومان بدست آمــد؛ درخششی که نشان می دهد کیلیان امباپه از چه 
فرم فوق العاده ای برخوردار است و اصالً عجیب نیست که گفته می شود 

رئال مادرید تمام تالش خود را برای جذب او انجام خواهد داد.
گفتنی است تیم ملی فرانسه با پیروزی برابر قزاقستان ۱۵ امتیازی شد و صعود 
خود به جام جهانی قطر را قطعی کرد. درخشش این بازیکن در جام جهانی می تواند 

برگ دیگری از زندگی او را ورق بزند.

فشار روی سولسشر در هفته های اخیر افزایش یافته و یونایتد پس از 
لـــیـــورپـــول و با شکست صفر بر پنج در خانه مقابل 

ششم جدول دو گل برابر منچسترسیتی، در رده 
را ناامید لیگ برتر قرار گرفته و هواداران خود 

ساخته است.
در واقــع به نظر می رسد اگر تا امروز 

سولسشر شغل خود را از دست نداده 
تنها به دلیل نبود جایگزین مناسب است 

و اگر یونایتد با زین الدین زیدان به توافق دست 
یابد، لحظه ای برای برکناری سرمربی فعلی خود درنگ نخواهد کرد.

 نشریه ساندی تایمز در گزارشی مدعی شد مدیران یونایتد در تالش 
هستند زیــدان را متقاعد کنند تا جانشین ایــن سرمربی نــروژی 
شود. زیدان ۴۹ ساله پس از آنکه در پایان فصل گذشته از هدایت 
رئال مادرید کناره گیری کرد، در حال حاضر بیکار بوده و جدی ترین 
گزینه هدایت یونایتد محسوب می شود. این سرمربی فرانسوی در 
دوران حدوداً پنج ساله حضور در رئال مادرید عملکرد فوق العاده ای 
داشته و سه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و دو قهرمانی اللیگا را 

کسب کرده است.
مدیران یونایتد امیدوارند رابطه خوب زیدان با رونالدو و رافائل واران 
موجب ترغیب این سرمربی فرانسوی به حضور در اولدترافورد شود. 
در واقع باشگاه از این دو بازیکن خواسته با سرمربی سابق خود تماس 
گرفته و با زیدان برای راضی کردن حضورش در اولدترافورد صحبت 
کنند. بی تردید رونالدو بهترین روزهای دوران ورزشی خود را زیر نظر 
زیزو سپری کرده و با او سه فصل متوالی فاتح لیگ قهرمانان شد. اخبار 
حاکی از تمایل زیدان به حضور روی نیمکت تیم ملی فرانسه پس از 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است و به نظر مأموریت رونالدو برای راضی کردن 

این سرمربی پرافتخار برای حضور در اولدترافورد آسان نخواهد بود.

خروس ها هم به قطر رسیدند

امضای »امباپه« پای صعود فرانسه 
مأموریت مهم رونالدو

زیدان رو بردار و بیا! 



   دست کم قدر 
کارمندان خود را 
بدانید!  
رئیس کمیته عالی 
انقالب یمن در واکنش 
به ادعای آمریکا 
مبنی بر حمله به 
سفارت این کشور در 
صنعا گفت: سفارت 
آمریکا تخلیه شده و 
تقریبًا از سال ۲۰۱۹ 
حقوق کارمندان 
محلی سفارت در 
یمن را قطع کردند و 
حاال ادعای حمله به 
سفارت بسته شده و 
بازداشت کارمندان 
می کنند. محمدعلی 
الحوثی افزود: آقایان 
آمریکایی، حقوق 
کارمندان محلی را 
پرداخت کنید. این 
قدرنشناسی است 
حقوق کسانی را که 
در وضعیت فاجعه بار 
یمن به شما خدمت 
کردند، قطع کنید. 

خبر

علوی  تــا بــه امــروز 
2 هــزار و 298 ساعت 
ــه یــک اسیر  اســـت ک
فلسطینی،  مـــقـــاوم 
ــه  در اعـــــــتـــــــراض ب
وحـــــــــشـــــــــی گـــــــــری 
صهیونیست ها لب به غذا نــزده است. 
به گـــزارش فـــارس، پزشکان بیمارستان 
بارزیالی رژیم صهیونیستی به خانواده 
»کاید الفسفوس« اسیر فلسطینی که 
۱22 روز در اعتصاب غذا به سر می برد 
اعــالم کردند او هر لحظه ممکن است 
ــود. حسن  بــا مــرگ ناگهانی مــواجــه شـ
ــرادر ایــن اسیر فلسطینی  الفسفوس، ب
گفت: پزشکان ایــن موضوع را به دلیل 
ــون او  ــدن عــالئــم لخته در خـ ظــاهــر شـ
عنوان کــرده انــد. به گفته بـــرادرش، کاید 
دچار از دست دادن متناوب هوشیاری، 
ضربان قلب نامنظم، افــت فشار خون 
و ســطــح مــایــعــات در بـــدن و همچنین 
 دردهای مختلف است که او را در معرض 

مرگ ناگهانی قرار داده است. الفسفوس 
تأکید کرد اعتصاب غذای بی وقفه برادرش 
موجب ایجاد مشکالتی در کلیه ها، قلب، 

ریه  و سیستم عصبی او شده است.
کمیته امـــور اســـرا و آزادگــــان فلسطین 
پنجشنبه هفته گذشته از دادگاه العلیا 
ــم صهیونیستی خواست با ابطال  رژی
حکم بازداشت الفسفوس برای آزادی او 
اقدام کند. الفسفوس اهل شهر دورا در 
استان الخلیل، متأهل و پدر یک دختر 
اســت که به همراه اعضای خــانــواده اش 
چندین بــار بــازداشــت شــده انــد، وی در 
رشــتــه کامپیوتر در دانــشــگــاه الخلیل 
تحصیل می کند و بازداشت های مکرر، 
او را از اتمام تحصیل باز داشته است. 
بازداشت اداری، بازداشتی است که به 
زنــدانــی یا وکیل او بــرای بررسی مــدارک 
پرونده اش اجازه داده نمی شود و از طریق 
آن فلسطینی ها در دادگــاه هــای نظامی 
رژیــم صهیونیستی محاکمه می شوند 
که اصول محاکمه عادالنه مقرر در قانون 

بین المللی را رعــایــت نمی کنند. مدت 
بازداشت زندانیان اداری اغلب بیش از 
یک بار به مدت سه، 6 یا هشت ماه مورد 
تمدید قرار می گیرد و گاهی ممکن است 

به یک سال کامل نیز برسد.
نبرد معده های خالی، اصطالحی است 
که در خصوص مبارزه اسرای فلسطینی 
با اداره زندان های رژیم صهیونیستی 
از طریق اعتصاب غذای این اسرا برای 
دستیابی به خواسته آن هــا که عمدتاً 
لغو و عدم تمدید احکام بازداشت اداری 
اســت به کــار گرفته مــی شــود. »مقداد 
القواسمی« یکی از اســرای فلسطینی 
جمعه پس از ۱۳۳ روز اعتصاب غذا در 
اعتراض به تمدیدهای مکرر بازداشت 
خودسرانه، با تعهد رژیم صهیونیستی 
مبنی بر آزادی او در ماه فوریه آینده، 
ــود پــایــان داد. هنوز  بــه اعــتــصــاب خـ
پنج اسیر فلسطینی در اعــتــراض به 
 بــازداشــت اداری در اعتصاب غــذا به 

سر می برند.

اسیر فلسطینی 122 روز است  لب به غذا نزده

مقاومت با دهان بسته برای آزادی 
 زخمی شدن سه اسرائیلی 

در قدس اشغالی
منابع رسانه ای رژیــم صهیونیستی از تیراندازی 
در مرکز شهر قــدس اشغالی و زخمی شــدن سه 
ــد. بــه گـــزارش فـــارس، هنوز  ــ اسرائیلی خبر دادن
جزئیات بیشتری از این خبر در دست نیست اما 
گفته می شود تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی 
برای کشف ابعاد مختلف این حادثه ادامه دارد. 
کاربران شبکه های اجتماعی نیز با انتشار تصاویری 
از محل حادثه از آماده باش نیروهای صهیونیستی 
در غرب قدس اشغالی در پی این تیراندازی خبر 

دادند.

 نامزدی پسر قذافی 
در انتخابات

رسانه ها از نامزد شدن فرزند ارشد معمر قذافی، 
ــرای انــتــخــابــات ریاست  دیــکــتــاتــور ســابــق لیبی بـ
جمهوری لیبی خبر دادند. به گزارش فارس، »سیف 
االسالم قذافی« روز گذشته پرونده نامزدی خود را 
به کمیسیون انتخابات در شهر »سبها« در جنوب 
این کشور تحویل داد. سیف االســالم ۴9 ساله از 
سوی دادگاه جنایی بین المللی به دلیل جنایت های 
جنگی تحت پیگرد قرار دارد. معمر قذافی پس از 
آنکه چهار دهه قدرت را در لیبی در دست داشت 

در انقالب سال 2۰۱۱ توسط مردم سرنگون شد.

آغاز تحویل اس۴۰۰ به هند 
باوجود تهدیدهای آمریکا

پس از خبرساز شــدن نامه اعضای ارشــد سنای 
آمریکا به جو بایدن برای در نظر گرفتن معافیت 
تحریمی برای هند به منظور خرید سامانه اس۴۰۰، 
خبرها از آغاز روند تحویل این سامانه به دهلی نو 
حکایت دارد. به گــزارش اسپوتنیک، »دیمیتری 
شوگائف« مدیر سازمان دولتی مسئول در زمینه 
همکاری های نظامی روسیه با دیگر کشورها، از 
آغاز روند تحویل سامانه پدافند هوایی اس۴۰۰ به 

هند خبر داد. 
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت ادواردو آنیلی در سال ۲۰۰۰
 ادواردو آنِیلی متولد ۹ ژوئن ۱۹۵۴ در ایتالیا ست . 

او فرزند جیانی آنیلی )سرمایه دار و میلیاردر 
ایتالیایی و مالک فیات( بود. ادواردو زمانی که در 

نیویورک زندگی می کرد به اسالم گروید و نام مهدی 
را برای خود انتخاب کرد. او در سفرهای مختلف به 

ایران به انقالب اسالمی عالقه مند شد و همین امر 
 مخالفت ها با او را در ایتالیا افزایش داد. مهدی در 

۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ به طرز مشکوکی جان باخت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:49

05:14

اذان مغرب

17:17

غروب خورشيد

16:57
 نیمه شب شرعی

23:06
طلوع فردا

06:41

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:16

04:42

اذان مغرب

16:43

غروب خورشيد

16:23
 نیمه شب شرعی

22:33
طلوع فردا

06:10
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جهان

مهدی زارع  تنش بین اتحادیه اروپـــا و بـــالروس )با 
پشتوانه روسیه( این روزهــا باال گرفته است تاجایی که 
برخی معتقدند این تنش ها به زودی به دعوایی تمام عیار 
تبدیل خــواهــد شــد. مــوضــوع اصلی درگــیــری هــم ایــن بــار مهاجران 
غیرقانونی هستند که تالش دارند از طریق بالروس وارد لهستان و 
اتحادیه اروپا شوند. اما آیا آنچنان که گفته می شود جنگ نزدیک 

است؟ به دالیل زیر می توان این گزاره را رد کرد.
1. موضوع مهاجران نخستین بار نیست که به یک معضل در اطراف 
اروپا تبدیل می شود. هجوم مهاجران شمال آفریقا به جنوب اروپا، 
هجوم مهاجرانی که در نتیجه حضور داعش در سوریه آواره شدند 
به یونان و قبرس، هجوم مهاجران افغانستانی از طریق ترکیه به اروپا 
و موارد بسیار دیگر هستند که نشان می دهد اتحادیه اروپا به دلیل 
همراهی با جنگ طلبی های آمریکا و متحدانش همواره با این بحران 
روبــه رو بوده اند. بنابراین ماجرای بــالروس هرچه باشد به مهاجران 

ارتباط واقعی ندارد.
2. اتحادیه اروپا برعکس شانتاژهای رسانه ای اتفاقاً بخش جدی از 
نیروی کار و جمعیت جوان خود را از همین مهاجران تأمین کرده است. 
کشورهای اصلی این اتحادیه مثل آلمان، فرانسه و حتی انگلیس 
با نگاهی راهــبــردی، عمالً سیاست هایی را اجــرا کرده اند تا بتوانند 
متقاضیان ورود به کشورهایشان از بین جوامع کمتر توسعه یافته را 
بیشتر و در نتیجه امکان انتخاب خود برای ورود گزینشی پناهجویان 

را وسیع تر کنند.
3. اصالً دعوای اصلی اتحادیه اروپا با بالروس بر سر مهاجران نیست. 
واقعیت آن است طرف حساب اتحادیه اروپا در این موضوع روسیه 
است. ناتو و روسیه باوجود همه ارتباطاتی که با هم دارند در دکترین 
خارجی شان یکدیگر را به عنوان دشمنان اصلی تعریف کرده اند. 
توسعه خــزنــده نــاتــو در مــرزهــای روســیــه و احــســاس خطر روســیــه، 
مسئله ای دامنه دار و باسابقه است که این بار خود را در بالروس نشان 

داده و این آخرین دفعه هم نخواهد بود.
4. در طرف مقابل، روسیه هم توانسته با اتخاذ موضع بی طرفانه در 
این ماجرا نخست حواس اتحادیه را از اوضاع اوکراین و بالروس پرت 
کند و دوم در مقوالتی مانند حقوق بشر که اروپایی ها همیشه ادعای 

آن را داشته اند، این اتحادیه را گیر بیندازد.
ــن اخـــتـــالفـــات آنــچــنــان جـــدیـــد نیست  ــ بــنــابــرایــن بـــایـــد گــفــت ای
ــنـــده ای  ــداقـــل در آیـ ــار حـ ــی ــمــام ع ــبـــردی ت ــذار نـ ــه گـ ــایـ ــه بــتــوانــد پـ  کـ

نزدیک شود.

یادداشت

بالروس صحنه جنگ خواهد شد؟
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آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(
شركت توزیع نیروی برق استان یزد )نوبت اول(      

ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان یزد در نظر دارد کاالهای  مشروحه ذیل را از طریق برگزاری 
مناقص��ه عموم��ی دومرحله ای از  فروش��ندگان واجد ش��رایط خری��داری  نماید .لذا متقاضیان ش��رکت در 
مناقصه  می توانند از تاریخ 1400/08/24  لغایت 1400/08/30 از طریق  س��امانه س��تاد ایران به آدرس 
 www.setadiran.ir  نس��بت ب��ه دریافت اس��ناد مناقصه اقدام نمایند و  پیش��نهادات خ��ود را باتوجه به 
مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای 
مناقصه را به دبیر خانه این ش��رکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیش��نهادهای تحویل داده ش��ده بعد از انقضاء  

مدت و بارگذاری نشده در سامانه، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2000005066000060

 مقدارشرح مناقصهشماره مناقصه
عدد

 تضمین
 شرکت در
مناقصه

زمان تحویلنوع ضمانتنامه
پاكتها

زمان  بازگشائی
 پاکت الف و ب

1400/139/603

 بازوی روشنایی یک طرفه
119 1/5 متری

790.000.000

1-ضمانتنامه 
بانکی

2- از محل 
مطالبات

3-فیش نقدی

1400/09/11ساعت 14

ساعت

10:30  
صبح

1400/09/13  پایه روشنایی هشت وجهی
119 با پوشش گالوانیزه

1-هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
2-به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد 

و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3-داوطلبان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 035-36243111 

امور تدارکات تماس حاصل نمایند.                                                                                         شناسه آگهی 1221948
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مزایده فروش دام زنده ، حذف اضطراری و
 الشه های سرزده 

 ))تاریخ مزایده  مورخ 1400/08/29 ساعت 14:00((
مبلغ تضمین شرکت در مزایده جهت فروش دام زنده ، گاو، جوانه ، تلیسه 
حذف اضطراری و الشه های سرزده واحدهای مشهد 200،000،000ریال 
و شهرس�تانها مبلغ 100،000،000ری�ال، بصورت واریز وجه نقد بش�ماره 
حس�اب 83887459 بانک کش�اورزی ش�عبه مشهد بنام موسس�ه دامپروری 

صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعت�ی قدس رضوی 

تماس حاصل فرمایید.
 تلفن: 12-38492711-051 داخلی 225- 226

هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

14
07
73
1

* آگهی فراخوان ارزیابی كیفی*
مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره مناقصه 74297)نوبت دوم(

ش��رکت گاز اس��تان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت 
مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوس��یله از کلیه ش��رکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 1400/08/24 
س��اعت 14الی  1400/08/27 س��اعت 16اسناد ارزیابی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایندو تا تاریخ 13 /1400/09 ساعت 16 اسنادفوق 

را از طریق سامانه ارسال نمایند. 
 بدیهی اس��ت ش��رکت گاز استان مازندران پس از بررسی اس��ناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به 
ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آوردتاارائه مدارک 
و پرسشنامه های تکمیل شده درسایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است آدرس ، کدپستی 

و تلفن به وضوح مشخص گردد .درصورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری – بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33492353-33204091 -011

آدرس کمیته فنی – بازرگانی : ساری – بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33202408
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

شرکت گاز استان مازندران 

ف
,1
40
76
63

1-محل تامین اعتبار : منابع داخلی/اعتبارات جاری
2-مدت اعتبار پیش��نهادها : س��ه ماه می باش��د و این مدت حداکثر برای 

یک بار قابل تمدید می باشد .
3-ن��وع تضمین ش��رکت درفرایند ارج��اع کار : ضمانتنام��ه بانکی معتبر 
براس��اس آیی��ن نامه تضامین معام��الت دولتی مصوبه هی��ات وزیران به 
ش��ماره 123402/ت 50659 ه�  مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن 
در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب  بانک 

مرکزی IR710100004001102607375883((واریز گردد .
4-زم��ان مهلت دریافت اس��ناد : دوش��نبه 1400/09/29 الی پنج ش��نبه 
1400/10/02س��اعت 14:30)ضمنًااص��ل تضمین ش��رکت درفرآیند ارجاع 
کاردراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری وتحویل دبیرخانه رمزمحرمانه  گردد(

5- زمان عودت  پیشنهادمالی :شنبه  1400/10/18ساعت 14:30
6-زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  1400/10/19 )ساعت 9صبح(

ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعالم می گردد.
7- شرایط متقاضی :

- مدارک ثبتی ش��رکت حاوی تصاویر مصدق ) رتبه، کد پس��تی، شناس��ه 
مل��ی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امض��اء، ضمانتنامه بانکی، صورت 
مال��ی حسابرس��ی ش��ده منته��ی ب��ه 99/12/29 با توج��ه به ال��زام ارائه 
صورتهای مالی و حسابرس��ی ش��ده بارعایت ماده 4آیین نامه راهکارهای 
افزای��ش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرس��ی ، تعهدنام��ه رعایت مبارزه 

با پولش��ویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساس��نامه، صورتجلسه مجمع 
عموم��ی، ف��رم خود اظهاری، مه��ر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناس��نامه و 
کارت مل��ی صاحبان امضاء، مش��خصات اعضاء هیات مدیره و س��هام داران 
باالی 10% ، حسابرس��ان و نش��انی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولش��ویی 

ارسالی ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده.
- قرارداش��تن در لیس��ت کوتاه وزارت نفت )وندورلیس��ت(، درخصوص 

تولیدکنندگان اقالم عمومی یدکی ایستگاهها .
- ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان

- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) ارائه رزمه کاری مرتبط(
- تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت)وارانتی( 

- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت ) گارانتی (
-ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت 

.http : // iets.mporg.ir
-» حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه یک مرحله ای به تعداد 

سه مناقصه گر  می باشد « .
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر در سایت ش��رکت گاز اس��تان مازندران به 
آدرس www.nigc-mazandaran. ir و پای��گاه ملی اطالع رس��انی 
مناقصات کشور به  آدرسhttp : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
                                                                                شناسه آگهی 1220699

ردیف
موضوع :مناقصه خرید اقالم عمومی 

شماره فراخوان سامانه تعدادیدکی ایستگاههای سال 1400
ستاد

مبلغ تضمین 
حداقل مبلغ برآورد )بریال()بریال(

امتیاز کیفی

1
اقالم عمومی یدکی ایستگاههای

269620000915780002422.536.730.00050.734.600.00070 سال 1400
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