
رواق 2

 با رأی مجلس »یوسف نوری«  
وزیر آموزش و پرورش شد

 سکاندار 
وزارت 17 میلیونی

 علی کریمی 
 در گفت و گو با قدس:

پرسپولیس ازجدایی 
ستاره هایش لطمه  نمی بیند

آذر8

ترور و شهادت  
دانشمند هسته ای 
مجید شهریاری 
در سال1389

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان

72

دوشنبه  8 آذر ۱4۰۰     ۲3 ربیع الثانی  ۱443       ۲9 نوامبر۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9683      8 صفحــه           4صفـح

شهادت در مرز دانش5
شهید محسن فخری زاده یکی از مؤثرترین مدیران در حوزه 

صنعت دفاعی و هسته ای کشور بود که نقشی بی بدیل در توسعه 
فناوری های نوین را طی دو دهه گذشته در این حوزه ایفا کرد...

فرزندارشدشهیدفخریزادهدرگفتوگوباقدسازسلوکعلمیواجتماعیپدرمیگوید

 آرمان گرایی 
حرکت آفرین است

حجت االسالم والمسلمین سعید دسمی
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

نگهداری و سرویس شبکه،فیبر نوری و تجهیزات وابسته

 آگهی تعیین کارشناس)مرحله اول( 
ش��ركت گاز اس��تان خراس��ان رض��وی در اجرای م��اده 9 الیح��ه قانونی نحوه خری��د و تملک 
اراض��ی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 
ش��ورای انقالب جمهوری اس��المی نس��بت به تملک زمین محل احداث ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز صنایع 

تربت جام ) مطابق كروكی ذیل( اقدام نموده اس��ت.
 ل��ذا بدینوس��یله از صاحبان حق��وق  احتمالی اراضی موص��وف دعوت می گردد، حداكث��ر ظرف یكماه از 

تاریخ انتش��ار این آگهی  با 
جهت  مالكیت  مثبته  اسناد 
كار ش��ناس منتخب  تعیین 
)وفق ماده 4 الیحه قانونی 
آدرس  ب��ه  الذك��ر(  ف��وق 
بل��وار  تقاط��ع   - مش��هد 
ش��ركت  ارش��اد-  و  خی��ام 
رضوی  خراسان  استان  گاز 
-طبقه دوم امور حقوقی - 
اتاق 203 مراجعه نماین��د. 

بدیه��ی اس��ت در ص��ورت 
ع��دم مراجعه ظ��رف مهلت 
مق��رر اق��دام قانونی الزم 

بعم��ل خواه��د آم��د.

شناسه آگهی 1230502

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی
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فراخوان مناقصه عمومی_ یك مرحله ای )نوبت دوم(   شماره مجوز: 1400.5739
کد فراخوان در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد(   2000091975000002

  1( موضوع مناقصه : واگذاری اداره امور عملیات انبار 
نفت بجنورد، سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه 
و نواحی تابعه به بخش خصوصی بصورت حجمی زمانی - سال 1400. 
2( مناقص��ه گذار: ش��ركت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 

خراسان شمالی. 3( مبلغ برآورد:  53/434/098/030 ریال 
4( مدت انجام كار: 12 ماه 

5( محل اجرای كار : بجنورد.شیروان.اسفراین
 6( ن��وع و مبلغ تضمین فرآیند ارج��اع كار:  مبلغ تضمین فرآیند 
ارج��اع كار 2/671/705/000  ریال. نوع تضمین 1- واریزس��پرده 
نقدی به شماره حساب 9200070853 و شناسه پرداخت به شماره  
70807  نزد بانك ملت شعبه شریعتی بجنورد 2- ارائه  ضمانتنامه 
بانك��ی معتبر بنام مناقصه گذار 3- س��ایر تضامین قابل قبول در 

آیین نامه تضمین معامالت دولتی.
7( محل دریافت اس��ناد مناقصه : رجوع به آدرس��های اینترنتی
 https://www.setadiran.ir و https://iets.mporg.ir 
 https://monaghese.niopdc.ir و ی��ا مراجع��ه حض��وری ب��ه 
آدرس س��تاد منطقه واقع در: خراسان ش��مالی – بجنورد- خیابان 
ام��ام خمین��ی غرب��ی – نبش ام��ام خمین��ی 42 )كوچه ش��هید علی 
محمدنیا(- ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 
شمالی- طبقه اول اتاق 222- دبیرخانه كمیسیون مناقصات منطقه.

 8( مهلت دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول لغایت 
ساعت 14 شنبه 1400/09/13.

 9( زمان و مكان برگزاری جلسه توضیح وتشریح اسناد: سه شنبه 
1400/09/16  ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات منطقه.

10( آخری��ن مهلت ارائه پیش��نهاد:  تا س��اعت 14:30 چهارش��نبه 
 1400/09/24

 11( زمان و مكان بازگشایی پاكات مناقصه: یكشنبه 1400/09/28 

ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات منطقه.
 12( ش��رایط متقاضیان و مدارك مورد نیاز : 1- ارائه گواهی نامه 
معتب��ر تایی��د صالحی��ت از اداره كل تع��اون،كار و رف��اه اجتماعی 
استان در امور الف( خدمات عمومی  ب (نگهداری و خدمات فضای 
سبز  ج(تعمیر و نگهداری د( تاسیسات 2- داشتن رتبه بندی طرح 
طبقه بندی مش��اغل  3 - ارائه گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی 
از اداره كل تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ی 4- ارائ��ه تصویر كارت 
ملی و شناس��نامه مدیر عامل و اعضاء هیئ��ت مدیره، تصویر كلیه 
صفحات اساس��نامه ش��ركت، تصویر آگهی تاسیس شركت، تصویر 
آگهی آخرین تغییرات ش��ركت در روزنامه رس��می، ارائه شناسه 
مل��ی و گواهینامه ثب��ت نام مؤدیان مالیات��ی. 5- تاییدیه گواهی 
امض��اء مجاز )طب��ق آگهی آخری��ن تغییرات ش��ركت( از دفترخانه 
اس��ناد رسمی   )كلیه مستندات ارائه شده می بایست برابر اصل 
باش��ند( 6-عدم ممنوع المعامله بودن در س��طح كلیه شركت های 
تابع��ه وزارت نفت 7-قیمتها متناس��ب با كاالی س��اخت داخل،به 

لحاظ كیفیت ارائه گردد.
بازگش��ایی  تاری��خ  از  م��اه  س��ه   : پیش��نهاد  اعتب��ار  م��دت   )13

پیشنهادات.
در ص��ورت هرگون��ه ابهام با ش��ماره تلف��ن058-32325711-12 

داخلی 200 تماس حاصل فرمایند. 
الزم بذكر اس��ت كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد 
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكت ها از 
طریق پایگاه س��امانه ت��داركات الكترونیكی دولت )س��تاد( انجام 

خواهد شد.                                                        شناسه آگهی 1229060

روابط عمومی  شركت ملی  پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان شمالی
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آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی عملیات احداث
 ساختمان کتابخانه امام رضا )ع( 

آس�تان قدس رض�وی در نظ�ر دارد از طری�ق مناقصه عمومی نس�بت به 
انتخاب پیمانکاران دارای حداقل رتبه 4 در رش�ته  های س�اختمان و ابنیه 
و رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات جهت احداث ساختمان کتابخانه امام رضا )ع(
 شهرس�تان چال�وس ب�ه مت�راژ ح�دودی 1500 مترمرب�ع اق�دام نمای�د.

 ل�ذا از کلی�ه ش�رکت های واج�د ش�رایط ک�ه دارای رزوم�ه مناس�ب در 
زمین�ه س�اخت اینگون�ه مجموعه ه�ا می باش�ند، دع�وت می نماید جهت 
دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه حداکث�ر ت�ا تاری�خ 1400/09/14 ب�ه دبیرخانه 
معاون�ت فن�ی و عمرانی بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی 
به نش�انی مش�هد، چهارراه ش�هدا، س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی 
مراجع�ه ی�ا ب�ا ش�ماره تلف�ن  32001126-051 تم�اس حاص�ل نماین�د.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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 وزارت صمت وعده داده است تا  انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیل کند

شمارش معکوس برای تجارت شفاف
3

 دادن کارت بانکی به کودکان 
دردسرساز شد

هدیه والدین 
به سارقان زرنگ

به بهانه اکران برخط فیلمی که 
باز هم پرده سینما را نخواهد دید

مصائب 
»رستاخیز«

آمریکا 54 دیپلمات روس را 
اخراج می کند

جنگ سرد 
دیپلماتیک

 افتخاری دیگر نصیب انتشارات
 آستان قدس رضوی شد

مرغک زرین 
برای »به نشر« 

کارشناسان از ضرورت تغییر روند برگزاری 
مانور زلزله و ایمنی در مدارس می گویند

زنگ تفریح 
زلزله!
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   رئیس جمهور در اجالس ترکمنستان تأکید کرد  شبکه مواصالتی منطقه دیر یا زود باید بازگشایی شود

تحلیلی درباره ظرفیت های مغفول »اکو«
 صدای دیپلماسی منطقه ای در »اکو«

خراسانخراسان



  معلمان نگران 
الیحه رتبه بندی 
نباشند

رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: معلمان 
نگران نباشند؛ قانون 
رتبه بندی فرهنگیان 
هر زمان به تصویب 
برسد از ۳۱ شهریور 
۱۴۰۰ شامل حال آنان 
خواهد شد. به گزارش 
ایرنا، محمدباقر 
قالیباف در جلسه 
دیروز مجلس اظهار 
کرد: همه مجلس 
در بحث رتبه بندی 
معلمان اتفاق نظر 
داریم و نظر دولت را 
هم گرفته ایم و اعتبار 
مورد نیاز این بحث در 
سال ۲۵ هزار میلیارد 
تومان قطعی شده 
است. البته کمیسیون 
نمی تواند مصوبه ای 
با بار مالی بیشتر 
از ۲۵ هزار میلیارد 
تومان داشته باشد.

تحلیل 

خبر

گروه خبر     نخستین سفر 
خارجی سیدابراهیم رئیسی 
ــت در اجــــاس  ــرکـ بــــــرای شـ
شانگهای به تاجیکستان بود 
و دومین سفر او هم دیروز برای 
دیــدار با ســران عضو سازمان 
»اکــو« در ترکمنستان انجام شد؛ سازمانی که 
در کنار »اوراســیــا« و »شانگهای« یکی از سه 
پیمان اقتصادی منطقه ای مهم  دیگری است 
که ایران در آن حضور دارد و اتفاقاً از این جهت 
که ایران یکی از پایه گذاران این سازمان اقتصادی 
اســت، شاید بــرای ما از دو پیمان دیگر مهم تر 
باشد. کشورمان به دلیل داشتن مرز زمینی با 
پنج کشور عضو اکو و داشتن موقعیت راهبردی 
ــرای بــرقــراری اتــصــال سایر اعضا  جغرافیایی ب
به آب هــای بین المللی و نیز به دلیل استقرار 
دبیرخانه دائمی اکو در تهران از موقعیت محوری 
در این سازمان برخوردار است و دقیقاً به همین 
دلیل رئیس جمهور در سخنرانی خود در اجاس 
سران اکو به کریدورهای در دست ساخت و مهم 
مواصاتی منطقه اشاره کرد و گفت: ظرفیت های 
تجاریِ منطقه ای و فرامنطقه ای به حدی است 
که دیر یا زود، تمام مسیرهای بالقوه در منطقه 
اکو باید گشوده شود. برای منطقه اکو، کریدور 
ــواف – هــرات – مــزارشــریــف – ِحــیــرَتــان« به  »خـ
همان انــدازه اهمیت دارد که کریدور »ِحیرَتان 
– مزارشریف – پیشاور«؛ کریدور ریلی »رشت 
– آستارا – باکو« به همان اندازه ضروری است 
که کــریــدور آبــی »امــیــرآبــاد – اُکــتــائــو«؛ کریدور 
»استانبول – سرخس – آلماتی« به همان اندازه 
نقش آفرین اســت که کــریــدور »بندرعباس – 
سرخس- آلماتی«؛ بندر چابهار به همان اندازه 
مهم است که بندر گوادِر؛ بنادر ایران در شمال و 
جنوب، زیرساخت های بی بدیل همکاری و رفاه 

و برادری در منطقه هستند.
رئیس جمهور در سخنرانی خود در اجاس سران 
اکو به تغییر سیاست خارجی ایران و محوریت 
سیاست »تعامل حداکثری« با همسایگان 
هم اشاره کرد و افزود: مجموعه »اکو« عاوه بر 
بهره بردن از  ویژگی های مادی قدرت همچون 
جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع 
انــرژی جهان، موقعیت بی نظیر ارتباطی میان 
اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس 

هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان، در بردارنده 
هویتی ممتاز به نام اسام است. 

تحقیر تحریم های آمریکا  ◾
ــود افــــزود:  ــایـــان ســخــنــرانــی خــ رئــیــســی در پـ
تحریم های ظالمانه آمــریــکــا علیه ایـــران نیز 
کوچک تر از آن است که خللی در اراده جمهوری 
اسامی ایــران در سیاست تعامل حداکثری با 
همسایگان و منطقه ایجاد کند. ایاالت متحده 
آمریکا با خــروج غیرقانونی از برجام و تحمیل 
تحریم های غیرقانونی یک جانبه و همچنین 
استقرار سیاست »ظلم حــداکــثــری«، نشان 
داد منافعش با منافع جمعی منطقه ما سازگار 
نــیــســت. منفعت منطقه مــا هــمــکــاری هــای 

سودمند و برادری ملت های منطقه است.

سرمایه گذاری تضمین شده ایرانیان خارج از  ◾
کشور در ایران تضمین شده است

حــجــت االســام والمسلمین رئیسی شامگاه 
شــنــبــه در بـــدو ورود بـــه عــشــق آبــاد از ســوی 
»قــربــان قــلــی بــردی مــحــمــداف« رئیس جمهور 
ترکمنستان مورد استقبال رسمی قرار گرفت. 
او در جمع ایرانیان مقیم ترکمنستان آن هــا را 
سفیران جمهوری اسامی و نماینده مقاومت 
ــران در بــرابــر 40 ســال زیــاده خــواهــی و  ملت ایـ
سلطه طلبی دانست و تأکید کــرد باید زمینه 
جذب، اشتغال و سرمایه گذاری آنان در کشور 

وجــود داشته باشد و چنانچه کسی خواهان 
سرمایه گذاری در ایــران بــود، مطمئن باشد که 

سرمایه او تضمین شده است.

قرارداد گاز ایران و ترکمنستان احیا خواهد شد  ◾
ــدار بــا بــازرگــانــان و فــعــاالن بخش خصوصی  دیـ
کشورمان در ترکمنستان برنامه دیگر رئیسی 
بود که وی در آن تأکید کرد: با حضور در سازمان 
شانگهای بستر مناسبی بــرای توسعه روابــط 
منطقه ای کشور ایجاد شده است. رئیس جمهور 
با تصریح بر اینکه قرارداد گاز ایران و ترکمنستان 
حتماً احیا خواهد شد، افزود: با پیگیری های انجام 
شده، ترکمنستان اطمینان یافته دولت جمهوری 
اسامی ایران برای رفع مشکات و موانع موجود 
اراده جــدی دارد. در ایــن دیـــدار مهدی صفری 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در 
سخنانی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی سفر 
رئیس جمهور به تاجیکستان و دیدار و گفت وگو 
با رئیس جمهور این کشور، اظهار کــرد: پس از 
این سفر گشایش های اقتصادی قابل توجهی 
در مناسبات و همکاری های اقتصادی تهران و 

دوشنبه ایجاد می شود.
ــدار عــارف  ــ ــه سفر خـــود در دی رئیسی در ادامــ
علوی رئیس جمهور پاکستان گفت: 20 سال 
حضور بیگانگان در افغانستان نه تنها مشکات 
افغانستان را برطرف نکرده، بلکه نتیجه ای جز 
ظلم، کشتار، غـــارت و ناامنی نداشته اســت. 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی 
ایران از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که همه 
مردم، اقوام و گروه های سیاسی افغان را نمایندگی 
کــنــد، حمایت می کند و در ایـــن زمینه آمـــاده 
همکاری با پاکستان هستیم. امامعلی رحمان، 
رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیــدار با 
اشاره به دیدار گذشته خود با رئیسی در حاشیه 
اجاس شانگهای بیان کرد: پس از آن دیدار سطح 
روابط دو کشور توسعه پیدا کرده و رشد مبادالت 

تجاری در آینده چند برابر خواهد شد.

رئیسی خطاب به اردوغان چه گفت؟  ◾
رئیسی سپس با رجب طیب اردوغــان ماقات 
کرد و با اشاره به اینکه ظرفیت های توسعه روابط 
و تبادالت تجاری و اقتصادی تهران آنکارا فراتر 
از سطح کنونی است، اظهار کرد: ایران و ترکیه 
می توانند با ارتــقــای سطح تجارت و مبادالت 
کنونی، روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را به 
سطح راهبردی نزدیک کنند. رئیس جمهور در 
ادامه همکاری و ارتباط نزدیک ایران، جمهوری 
آذربایجان و ترکیه را حائز اهمیت دانست و 
گفت: سه کشور از اشتراکات فــراوان فرهنگی، 
ــرخــوردار هستیم و ضمن  دینی و اعــتــقــادی ب
اینکه نباید اجازه داد اخالی در این روابط ایجاد 
شــود، بلکه بــا نزدیکی هــر چــه بیشتر روابــط، 
دشمنان مشترک خود را ناامید کنیم. اردوغان 
نیز با اشاره به ضرورت ترتیبات امنیتی مبتنی 
بر حضور فعال کشورهای منطقه ای، اظهار کرد: 
جمهوری اسامی ایران، روسیه و ترکیه می توانند 
با همکاری سایر کشورهای منطقه، امنیت و 

ثبات منطقه را حفظ کنند.

یک قرارداد نقد در سفر رئیسی ◾
رئیسی همچنین با  الهام علی اف رئیس جمهور 
آذربایجان دیــدار کرد که تا لحظه تنظیم خبر 
محتوای گفت و گوی این دیــدار منتشر نشده 
است. پس از پایان این ماقات، در قراردادی که 
توسط وزرای نفت دو کشور به امضا رسید، توافق 
شد ساالنه یک و نیم تا 2 میلیارد متر مکعب 
گاز ترکمنستان از خاک کشورمان به آذربایجان 

انتقال یابد.
رئیسی پس از دیدار با رئیس جمهور ازبکستان، 

عشق آباد را به مقصد تهران ترک کرد.

رئیس  جمهور در اجالس ترکمنستان تأکید کرد شبکه مواصالتی منطقه دیر یا زود باید بازگشایی شود

 صدای دیپلماسی منطقه ای در »اکو« 

خبرخبر
روزروز

همه چیز از شورآباد شروع شد!  ◾
پایگاه انصاف نیوز در مطلبی ریشه شناسایی شهید 
فخری زاده را در سرقت اسناد شورآباد دانست و نوشت: 
در  شبی زمستانی، در انباری که از ماه ها پیش، زیر نظر 
ــود، 20 مامور عملیاتی اسنادی  جاسوسان اسرائیل ب
فوق سری را به سرقت بردند. به روایتی دو وانت از اسناد 
سرقتی، پیش از روشن شدن هوا از انبار شورآباد خارج 

شدند و به طرف مرز حرکت کردند.

آمریکا: جان دو ایرانی را نجات دادیم! ◾
نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد جان دو ایرانی سرگردان 
در قایقی ماهیگیری در دریای عمان را نجات داده است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از تایمز آو ایندیا، نیروی دریایی 
آمریکا روز یکشنبه اعام کرد دو ایرانی را که به مدت هشت 
روز در قایقی ماهیگیری در دریای عمان گرفتار شده بودند 
را نجات داده است. بنا بر این گزارش این دو ماهیگیر »در 

شرایط جسمی و روحی خوبی هستند«.

نشست رؤسای ادوار مرکز بررسی های استراتژیک ◾
به دعوت دکتر خیاطیان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری، این نهاد دیروز میزبان رؤسای سابق این 
مرکز بود. به گزارش ایران آناین در این نشست افرادی چون 
دکتر تاجیک، دکتر ربیعی و حسام الدین آشنا رؤسای 
سابق مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره 
تجارب خود در مدیریت مرکز سخن گفتند و در خصوص 
چالش ها و مسائل پیش روی کشور به گفت وگو پرداختند.

پیشنهاد سعید جلیلی به وزارت صنعت ◾
ســعــیــد جــلــیــلــی عــضــو مــجــمــع تــشــخــیــص مصلحت 
نظام در دیــداری مجازی با جمعی از فعاالن اقتصادی 
استان لرستان تأکید کرد: باید سهم هر استان در انجام 
مأموریت های مهم ملی نظیر ایجاد اشتغال و ارزآوری 
مشخص شود و وزارت صمت نیز با تعیین رایزن صادراتی 
در هر استان کمک کار فعاالن تولید در پیدا کردن بازارهای 

هدف باشد. 

سرانجام تکلیف سکاندار وزارت آموزش و پرورش  
مشخص شد. وزارتی که با 15/6 میلیون دانش 
آموز، حدود یک میلیون معلم  و چند صد هزار 
مسئول، پــر جمعیت ترین وزارت کشورمان 
محسوب می شود. نمایندگان مجلس شورای 
اسامی پس از دفاعیات سومین وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش از برنامه هایش و شنیدن نطق 
موافقان و مخالفان، به »یوسف نوری«به عنوان 

وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند.
ــزارش مهر، نشست علنی صبح دیــروز  به گ
مجلس شـــورای اســامــی بــا دســتــور جلسه 
بــررســی برنامه ها و صاحیت یوسف نــوری 
ــرورش و در  ــ ــوزش و پـ ــ ــر پــیــشــنــهــادی آمـ ــ وزی
غــیــاب سیدابراهیم رئیسی کــه در سفر به 
تاجیکستان به سر می برد، با حضور محمد 
مخبر معاون اول رئیس جمهور و به ریاست 
محمدباقر قالیباف برگزار شد که در پایان این 
جلسه از 268 نماینده حاضر در مجلس، 
با 1۹5 رأی موافق، 5۷ رأی مخالف و 1۷ رأی 
ممتنع، یوسف نــوری رســمــاً بــه عــنــوان وزیــر 

آموزش و پرورش انتخاب شد.

نوری: »تربیت« در جمهوری اسالمی برنامه  ◾
نیست؛ هدف است

یوسف نوری در جلسه رأی اعتماد اظهار کرد: به 
فضل الهی در گام دوم انقاب اسامی جهشی 
به سمت تمدن نوین اسامی داریم که باید نسل 

تمدن ساز را پرورش دهیم.
وی افــزود: ما نیازمند آن هستیم که اهــداف 
متعالی را از عــرش بــه فــرش بــیــاوریــم، تصور 
بنده بر این است تا زمانی که نتوانیم نمونه 
ــراز انقاب اسامی را  عینیت یافته انسان ت
ــرار دهیم،  پیش روی نظام تعالی و تربیت ق
اهـــداف مــا ناتمام خــواهــد مــانــد. وزیــر جدید 

آمــوزش و پــرورش گفت: آمــوزش و پــرورش ما 
باید دانش آموزانی با شاخصه های علمی در 
زمینه های مختلف تربیت کند که نتیجه آن 
شهید احمدی روشن و شهید رضایی نژادی 

باشد که تربیت یافته همین مدرسه ها بودند.
ــرورش  ــوزش و پ نـــوری بــیــان کـــرد: جایگاه آمـ
را متأسفانه به یک مسئله درون سازمانی 
تقلیل داده ایم که باید این نگرش تغییر کند 
و با نگاه ملی به آن بنگریم که میدان داری آن 
برعهده وزارت آمــوزش و پــرورش اســت، اگر 
تربیت انسان مجاهد را شاه بیت آمــوزش و 
پرورش می دانیم این وزارتخانه را باید در قله 

قرار دهیم. 
علی اکبر بسطامی در موافقت با رأی اعتماد به 
وزیر پیشنهادی، گفت: نوری همرزم شهیدان 

بوده و در دوران خوف و خطر در یک دست کتاب 
و در یک دست دیگر ساح داشته است.

ــرورش را  ◾ ــوزش و پـ ــوری، اقتصاد آمـ زنگنه: نـ
می شناسد

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه هم در 
موافقت با وزیر پیشنهادی، گفت: ضروری است 
فردی در آمــوزش و پــرورش در مسند مدیریتی 
قرار گیرد که عاوه بر نگاه های تربیتی و آموزشی، 
نگاه های اقتصادی دقیقی داشته باشد. امروز 
کسی را می خواهیم که اقتصاد آموزش و پرورش را 
بشناسد و با تأمین منابع مالی و نظام های برنامه 

و بودجه آشنا باشد.
وی بــا بیان اینکه صــنــدوق ذخــیــره فرهنگیان 
مشکل دارد، افزود: نوری عضو هیئت امنای این 
صندوق است. مشکل ما در اقتصاد آموزش و 

پــرورش آشنا نبودن مدیران با اقتصاد تعلیم و 
تربیت است.

هاجر چنارانی در مخالفت با نــوری گفت: 
وزیـــر پیشنهادی آمـــوزش و پـــرورش فــردی 
فرمایشی نیست و بنده مخالفتی با شخص 
وی ندارم بلکه باید بگویم برنامه های یوسف 

نوری عملیاتی نیست.
نماینده نیشابور با بیان اینکه چالش های آموزش 
و پـــرورش بسیار عمیق و چند وجهی اســت، 
ادامه داد: آقای نوری! آیا تصمیم به نــوآوری در 
وزارت آموزش و پرورش دارید؟ صندوق ذخیره 
فرهنگیان مشکات مــالــی زیـــادی دارد؛ چه 

برنامه ای برای حل مشکات این بخش دارید؟

نیک بین: وزیر پیشنهادی برنامه اش را برای  ◾
مقابله با مافیای کنکور اعالم کند

جواد نیک بین هم »چند سؤال جدی« داشت 
و پرسید: وزیــر پیشنهادی چه برنامه ای برای 
مافیای کنکور کــه ســاالنــه چند بــرابــر بودجه 
آموزش و پرورش در آن هزینه جابه جا می شود 
و کشور را می بلعد، دارد؟ برنامه شما برای چاپ 
کتاب های درســی و حذف مافیای کتب درسی 
چیست؟ وزارتخانه های مختلف هر کــدام به 
نوعی با تعارض منافع مواجه هستند؛ برنامه 
شما برای تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش 
چیست؟ برنامه شما برای تبعیض ساختاریافته 

در حوزه آموزش و پرورش چیست؟ 

موافقت کمیسیون آموزش با صالحیت نوری ◾
رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس هم در جلسه علنی دیروز، 
گزارش این کمیسیون را درباره برنامه و صاحیت 
»یوسف نــوری« وزیــر پیشنهادی بــرای تصدی 

وزارتخانه آموزش و پرورش قرائت کرد.

با 195 رأی موافق نمایندگان، »یوسف نوری«  وزیر آموزش و پرورش شد

سکاندار وزارت 17 میلیونی

گزارش خبری

در  حاشیه

ما وارد می کنیم  
رسانه سعودی 
صادر!
سایت خبرپراکنی 
»سعودی اینترنشنال« 
در اقدامی عجیب 
سخنان سیدابراهیم 
رئیسی در اجاس اکو را 
با تحریفی 180 درجه ای 
منتشر کرد تا پازل چند 
هفته گذشته خود 
مبنی بر التهاب آفرینی 
در کشور را تکمیل کند. 
این پایگاه در شرایطی 
به نقل از رئیسی از 
»آمادگی ایران برای 
صادرات آب« خبر داد 
که رئیس جمهور در 
سخنرانی خود تأکید 
کرده بود: »جمهوری 
اسامی عاقه مند 
است پروژه های انتقال 
آب به کشورهای 
متقاضی از جمله 
جمهوری اسامی ایران 
در دستور کار سازمان 
اکو قرار گیرد«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158      قیمت یک بسته سیگار در کشور 
مصیبت زده سومالی ۴۰۰هزار تومان است و بعد 
در ایران با قیمت مفت! ۲۵ هزار تومان در رده دوم 

ارزان ترین سیگارهای جهان قرار دارد، هزینه 
درمان بیماری های کشنده ناشی از سیگار برای هر 

ایرانی،۱۰ هزار برابر قیمت یک بسته سیگار است، 
مجلس قیمت سیگار این زهر سرطان  زا را واقعی کند. 
9150000443  شب جمعه پارکینگ پروما با نام اسآپ 

ساعت خروجی ۱۰ را ۱۱ محاسبه و از الیت کم کرده 
است. خواستار بررسی مسئوالن محترم هستم.

9360000851     به صفر رسیدن آمار فوت  ناشی از 
ابتال به ویروس منحوس کرونا در سه استان کشور 

خبر خوش و مسرت بخشی است که لطف خدا و 
نتیجه  همکاری مردم فهیم و فرهیخته کشورمان 

و خدمات خالصانه کادر عزیز درمان گرانقدر 

است. تبریک به همه ایرانیان.
9150000942   وقتی یک جوان ۳میلیون حقوق 
می گیرد از کجا بیاورد حتی خانه اجاره کند 

وهزینه های اولیه زندگی اش را تأمین کند تا چه 
رسد به ازدواج کردن و بچه آوری.

ظرفیت های مغفول »اکو«
امید ادیب     رئیس جمهور دیروز در سخنرانی 
خــود در اجــاس اکــو برخی از ظرفیت های این 
سازمان اقتصادی را برشمرد، اما واقعیت این است 
که طی یک دهــه گذشته دیپلماسی اقتصادیِ 
منطقه ای به هیچ وجه در دستور کار جدی دولت 
ایران نبوده و ظرفیت ها یا به هدر رفته و یا در دست 
رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای به ابـــزاری برای 
تشدید فشارها به ایران تبدیل شده است. باید 
ــران با  به ایــن نکته توجه کنیم که تــراز تجارت ای
کشورهای عضو اکو در هفت ماه نخست امسال 
در مقایسه با هفت ماهه نخست سال 13۹8 )که 
سال قبل از همه گیری کرونا بود( 2درصد کاهش 
یافته اســت. بر اســاس آمــارهــای موجود ترکیه، 
افغانستان و پاکستان به ترتیب جدی ترین شرکای 
اقتصادی ایران در اکو هستند و تنها حجم تجارت 
ایران با دو کشور ترکیه و افغانستان با کل هشت 
کشور دیگر عضو اکو برابری می کند. سهم ایران 
از بازار حدوداً 500 میلیون نفری کشورهای عضو 
اکو با تراز تجاری تقریباً هزار میلیارد دالری تنها 
چیزی بیش از 2 میلیارد دالر بوده که به هیچ وجه 
شایسته کشورمان نیست. این سهم ناچیز در 
شرایطی است که ایــران درســت در نقطه میانی 
شاهراه مواصاتی 10 کشور عضو اکــو قــرار دارد 
و بــنــادر شمال و جنوب و کــریــدورهــای جــاده ای 
ــرای نقل و  و ریلی ایـــران می تواند بستر خوبی ب
انتقال کــاال بین ایــن کشورها باشد. کشورهای 
اکو عمدتاً محدود در زمین هستند و به دریا راه 
ندارند و معموالً از مسیر ایران استفاده می کنند؛ 
بنابراین به نظر می رسد اصلی ترین دستور کار این 
اجاس در سال های آینده باید توسعه مسیرهای 
ترانزیتی و البته مذاکره برای متنوع سازی جاده های 
 ترانزیتی باشد. به عنوان نمونه ساخت خط آهن 
ــرای تکمیل کــریــدور شمال به  رشــت - آســتــارا  ب
جنوب بسیار مهم است و ضروری است از سوی 
ایران با جدیت پیگیری شود. ایران باوجود آنکه 
خود از پایه گذاران اکو بوده نتوانسته به اندازه سایر 
کشورها از این سازمان بهره برداری مناسب ببرد. 
مثاً خط انتقال گاز به پاکستان با مشکات جدی 
و انتقال گاز به ترکیه هم با نوسان همراه شده است. 
در این مسیر یکی دیگر از اتفاقات مبارک می تواند 
اضافه شدن برخی کشورهای متقاضی به سازمان 
اکو باشد؛ کشورهایی مانند ارمنستان و عراق که 
پیش تر درخواست عضویت خود را ارائه کرده اند، 
اما فرایند آن تاکنون با جدیت دنبال نشده است.

نشست مشترک مجلس 
و قوه قضائیه در بهارستان 

رئیس مجلس در نخستین نشست مشترک قوای 
مقننه و قضائیه گفت: امروز هر سه قوه با یکدیگر 
هماهنگ و همدل هستند، اما این کافی نیست. باید 
هماهنگی و همدلی منجر به هم افزایی و کارآمدی 
شود و نتیجه آن را ذی نفعان یعنی مــردم ببینند؛ 
یعنی اگر جلسه ای برگزار می شود خروجی آن باید 
اثر ملموس در زندگی مردم داشته باشد. امروز فرصت 
بسیار تنگ است، مردم بیش از هر زمان دیگری به 
کارآمدی ما نیاز دارند. به گزارش فارس قالیباف افزود: 
امـــروز فرصتی اســت کــه ســه قــوه دســت در دست 
یکدیگر دهند و مسائل کشور را آسیب شناسی جدی 
کنند و ما باید با یکدیگر راه حل های مشترک بیابیم و 
نقشه های دشمنان را خنثی کنیم. همچنین در این 
نشست رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما باید 
مشکات را خنثی و برطرف کنیم و مردم ما می توانند 
تحریم ها را خنثی کنند، گفت: اگر سه قوه دست به 
دست هم دهند و از ظرفیت های مردمی استفاده 
کنند، قطعاً می توانند تحریم ها را خنثی کنند و به 

اهداف عالی نظام برسند.

رویترز: آمریکا ایده توافق
 موقت را مطرح کرده است

در آستانه مذاکرات ایران و کشورهای باقیمانده در 
برجام خبرگزاری رویترز مدعی شد آمریکا ایده مذاکره 
بر سر »توافق موقت« با ایران را مطرح کرده است. به 
نوشته رویترز ایرانی ها اصرار دارند تمامی تحریم های 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا که از سال 201۷ اعمال 
شده است، از جمله تحریم های غیرمرتبط با برنامه 
هسته ای این کشور )ایران(، لغو شود اما آمریکا این 
را نمی پذیرد. به روایت رویترز در صورت شکست 
مــذاکــرات، این احتمال وجــود دارد ایــاالت متحده 
و متحدانش با ارائــه درخواست برای برگزاری یک 
نشست اضطراری آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

ماه آینده با ایران مقابله کنند. 

خبـر
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حقوق کارمندان 
در سال آینده 

۱۰ درصد 
افزایش می یابد

علی نیکزاد، نایب 
رئیس مجلس گفت: 

دولت دوازدهم به 
صورت غیرقانونی 

۳۷ هزار میلیارد 
تومان بودجه یکی 
از وزارتخانه ها را 

افزایش داده که این 
مسئله زمینه ساز 
نارضایتی برخی 

کارکنان دیگر شده 
و انتظار می رود 

حقوق کارکنان در 
سال آینده ۱۰ درصد 

افزایش یابد.

خبرخبر
خوبخوب

دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد اعــام کــرد: پس از 
دستور رهبر معظم انقاب اسامی مبنی بر ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی کره ای به کشور، دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی در 
اباغیه ای مناطق آزاد کشور را مشمول اجرای دستور 

رهبری کرده است.

به گفته فارس از طرفی برخی از ثبت سفارش ها، خرید 
ــوازم خانگی و ورود ایــن کاالها به انبار گمرک  اقــام و ل
مناطق آزاد کشور پیش از مصوبه و اباغیه رهبر معظم 
انقاب بــوده و زمــان ثبت بارنامه در کشور مبدأ برای 
برخی تجار مربوط به پیش از اباغیه رهبری است که 
این موضوع براساس دستور محمد عباسی، دادستان 

عمومی و انقاب کیش نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که 
نشان می داد محموله لوازم خانگی کره ای وارد جزیره 
کیش شده است. گمرک نیز ورود محموله لوازم خانگی 
کــره ای به جزیره کیش را تأیید کرد که گویا شامل این 

استثناست.

زهرا طوسی   سامانه جامع 
تـــجـــارت یــکــی از بــزرگ تــریــن 
و مهم ترین پــروژه هــای دولت 
الکترونیک است که می تواند 
ــورد مــرکــزی،  ــبـ بــه عــنــوان داشـ
کل اطاعات تجارت در حوزه 
صــادرات، واردات و توزیع کاال را به  صورت برخط 
و لحظه ای به برنامه ریزان نشان دهد اما هشت 
سال است با ادامه ترک فعل ها و شانه خالی کردن 
دستگاه های مختلف از زیر بار مسئولیت زمینگیر 

شده است.
حاال این سامانه که می تواند رهگیری حلقه های 
ــاال در کــشــور را با  ــردش کـ ــ زنــجــیــره واردات و گ
رصــد اطاعاتی دقیق بــر عهده بگیرد بــا تأکید 
رئیس جمهور بایستی تا پایان سال جاری تکمیل 

و راه اندازی شود.
وزیر صمت نیز به تازگی وعده داده است که سامانه 
جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می شود البته 
فاطمی امین گفته است برای تکمیل این پروژه نیاز 
به ۷۰ اقدام تا پایان سال داریم! چیزی که مسئوالن 

قبلی وزارت صمت نیز مطرح کرده بودند.

هشت سال ترک فعل در اجرای قانون ◾
در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در مجلس و بر اساس ماده ۶ بند الف این 
قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت مبنی بر 
ایجاد »سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند 
تــجــارت« بــا هــدف شــفــاف ســازی فرایند تجارت 
داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نهاده شد. این سامانه 
در آیین نامه با عنوان »سامانه جامع تجارت« 
نامیده شد که بر اســاس اصلی ترین بند قانونی 
آیین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود 
که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این 
سامانه در ارتباط باشد. در عین  حال با راه اندازی 
سامانه تجارت سیاست گذاران کشور نیز می توانند 
نیازهای داخلی و مشکات تجاری را در هر مرحله 

به  موقع تشخیص دهند و برطرف کنند.
در ایــن مسیر سامانه جامع تجارت بایستی با 
سامانه های موجود در کشور از جمله سامانه های 
تجارت خارجی و داخلی، نیما، شناسه کاال، گواهی 
امــضــای الکترونیک، سامانه انــبــارهــا، سامانه 
مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه همتا، 
سامانه ضوابط تجاری و... مرتبط شود تا بتواند به 

درگاهی برای ثبت سفارش، گرفتن مجوزهای ورود 
کاال، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و 
پرداخت ها تبدیل  شده و تجارت را تسهیل و قاچاق 

کاال را کاهش دهد.
این سامانه که از ابتدای سال ۹5 افتتاح شد، به 
علت نبود هماهنگی با گمرک و بانک مرکزی، 
اختال گاه و بی گاه و طوالنی مدت، شفاف نبودن 
نحوه  کــار آن، وجــود مشکات فنی و… با وجود 
تسهیل فرایند تجارت خارجی با سیستمی کردن 
بخشی از امور تاکنون نتوانسته به اهــداف اولیه 
مورد نظر خود از جمله مبارزه با فساد اداری، رانت 

و امضاهای طایی و قاچاق دست یابد.

سامانه ای برای ختم آشفتگی ها در نظام تأمین  ◾
و توزیع

قاچاق کاال به  عنوان مهم ترین چالش تولید در 
ایران مطرح است و دولت تاش دارد با راه اندازی 
این سامانه نقطه پایانی بر ورود رسمی و غیررسمی 
آن از مبادی کشور بگذارد. بر اساس آمارها در بازار 
مصرف ایران ۷5 میلیارد دالر پول ردوبدل می شود؛ 
5۰ میلیارد دالر از گمرک و ۲5 میلیارد دالر از مبادی 
غیررسمی وارد می شود و به این جماعت واردات به 
اسم کولبرها و خرده پاهای چمدانی را هم بیفزایید.
در سال های اخیر، قاچاقچیان کاال سه رقیب به نام 
صمت، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی داشتند که 

به نام تجارت و تأمین نیاز شهروندان به فکر رانت 
افزون تر و گرفتن ارز فراوان تر بودند. همه شاهد 
بودیم در حالی  که در کشور صف های طوالنی برای 
مرغ ایجاد شده بود، تولیدکنندگان جوجه یکروزه 
به دلیل کمبود خوراک مورد نیاز میلیون ها قطعه 
جوجه را زنــده  به  گور کردند، این اتفاق در حالی 
روی می داد که هزاران تن نهاده دامی در انبارهای 
گمرک در حال فاسد شدن بود ولی برای توزیع در 
بازار ترخیص نمی شد یا اگر ترخیص می شد سر از 
انبار محتکران درمی آورد که کاالی وارد شده با ارز 
دولتی را با قیمت گران به دست مرغداران برسانند. 
افکار عمومی خوب به خاطر دارد که در این میان 
هیچ  کس مسئولیت آشفتگی در نظام تأمین و 
توزیع کاال به  خصوص مواد اولیه تولید را به عهده 
نمی گرفت و دستگاه های اجرایی مدام مشکات را 
به گردن هم می انداختند. آیا صاحبان امضاهای 
ــدازی کامل سامانه  طایی اجازه می دهند با راه ان
تجارت در زنجیره صادرات و واردات و تولید و عرضه 
کشور شفاف سازی صــورت پذیرد؟ آیا صاحبان 
نقدینگی مجال می دهند قانون وفــق مــراد اجرا 
شود؟ و آیا تضاد منافع دولتی ها و خصوصی ها 
فــرصــت خودنمایی بــه ابـــزارهـــای شکوفاکننده 
اقتصادی می دهند؟ پاسخ ایــن پرسش ها را در 
امتناع دستگاه ها در پیوستن به سامانه تجارت در 

دولت قبل می توان جست وجو کرد.

اختالل در سامانه یا برتری اقــتــدار کــارگــزار بر  ◾
سیستم

همان  طور که رسانه ها بارها اطاع رسانی کرده اند، 
سامانه جامع تجارت پیش  از این با قطع و اختال 
گــاه  و بــی گــاه و طــوالنــی مــدت در بعضی مقاطع، 
بارها منجر به دپوی کاالهای اساسی در گمرکات 
کشور شده است. برای مثال در اردیبهشت ماه 
امسال که سامانه جامع تجارت بیش از ۱۰ روز با 
اختال مواجه شده بود، ترخیص کاال از گمرکات 
سراسر کشور متوقف شد. عدم هماهنگی سامانه 
با بانک مرکزی بــرای تأمین ارز نیز یکی از دالیل 
اصلی رسوب کاالها در گمرک عنوان می شود و این 
مسئله، هزینه های باالی انبارداری را نیز در پی دارد.
تاکنون بخش های مختلف تا توانستند از زیر 
کــار شانه خالی کردند و در ایــن میان گمرک که 
بیش از سایر دستگاه ها استخوان را الی زخم نگه  
داشته بود، با پیگیری دستگاه قضایی هم مواجه 
شد. با شــروع به کار دولــت سیزدهم در راستای 
توانمندسازی اقتصاد برای تقابل مؤثر با تحریم ، 
بحث کند کــردن رونــد واردات قاچاق و تسهیل 
تجارت بیشتر از قبل مــورد تأکید قــرار گرفته به 
 طــوری  که رئیس جمهور با تعیین ضرب االجلی 
چندماهه تأکید کرد این سامانه بایستی تا پایان 

سال راه اندازی شود.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که 
به دنبال حل وفصل معضل چندساله انتقال کامل 
داده هــای سامانه  گمرک و سامانه جامع تجارت 
است به تازگی اعام کرده بخشی از مصوبات روی 
زمین  مانده در این حوزه اجرایی شده است و در 
ماه های بعد، کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان 

ایرانی خواهد آمد.

نمونه ای از سامانه های اجرا شده ◾
آن  طور که فاطمی امین اخیراً گفته است سامانه 
همتا از زیرمجموعه ها و نمونه های این سامانه در 

حوزه موبایل است. 
تا پیش از راه انــدازی این سامانه )همتا( ۹۰ درصد 
موبایل کشور قاچاق بوده است که با راه اندازی همتا 
تا ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد ساالنه گمرکی برای 
دولت ایجاد شد. همچنین با استفاده از سامانه 
جامع تجارت کــارت هــای بازرگانی جعلی حذف 
می شود، دخالت انسانی کاهش خواهد یافت و 
این سامانه نویدبخش اقتصادی پویا در اوایل سال 

آینده خواهد بود.

 وزارت صمت وعده داده است تا  انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیل کند

شمارش معکوس برای تجارت شفاف

وزیر امور اقتصادی و دارایی که به دنبال حل وفصل معضل چندساله انتقال 
کامل داده های سامانه  گمرک و سامانه جامع تجارت است به تازگی اعالم 
کرده بخشی از مصوبات روی زمین  مانده در این حوزه اجرایی شده است 
و در ماه های بعد، کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان ایرانی خواهد آمد.

گزيدهگزيده

گفتوگو
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

در گفت وگو با قدس آنالین عنوان کرد

تمرکزگرایی و امضاهای طالیی 
از موانع جدی رونق تولید

رضا طلبی   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شـــورای اســامــی در گفت وگو بــا قــدس آناین 
با بیان اینکه اتکا به نفت در پیش از انقاب 
و همچنین در چهار دهــه اخیر موجب شده 
سازوکاری برای حضور مردم در عرصه اقتصاد 
پیش بینی نشود، اظهار کــرد: مجلس شورای 
اسامی در راستای تسهیل کسب وکار، قانونی 
را به تصویب رساند تا روند صدور مجوزها در 
زمینه تولید تسهیل شود اما از آنجا که در زمان 
دوره انتقال دولت قرار گرفت و از سویی دولت 
دوازدهم که کار را رها کرده بود و دولت سیزدهم 
نیز هنوز در ابتدای راه قــرار دارد و با توجه به 
ــق تولید و رفــع موانع  تاشی کــه در زمینه رون
پیش روی آن برداشته است انتظار مــی رود تا 
پایان سال شاهد آثار مؤثر و نتیجه بخش آن در 

کشور باشیم.
محمد صفایی بیان کــرد: در جلسه با مخبر، 
معاون اول رئیس جمهور نیز بر ایــن موضوع 
تأکید کردیم که دولت باید مسئله حضور مردم 
در عرصه اقتصادی و کسب وکار را به عنوان یکی 
از اولویت های اصلی خود قرار دهد و بستر آن 
را با برداشتن موانع برطرف کند زیــرا در حال 
حاضر موانع حضور مردم در زمینه تولید بسیار 
زیــاد اســت. همچنین دولــت در زمینه کاهش 
تمرکزگرایی اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی را 
به استانداران واگذار نماید تا قدرت تصمیم گیری 

استانداران افزایش پیدا کند.
نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: یکی از موانع جدی دیگر در 
زمینه رونق و جهش تولید مشکات ساختاری 
است از جمله اینکه به شدت تمرکزگرا هستیم 
به  طــور مثال در زمینه پــرداخــت تسهیات، 
برای سرپرستی برخی از بانک های استان ها 
سقف خاصی قرار داده  شده از این  رو پرونده 
متقاضیان دریافت تسهیات بیشتر از این 
سقف به تهران فرستاده می شود این مسئله 
عــاوه بر اینکه رونــد پیگیری پرونده را بسیار 
کند می کند از طــرفــی زمینه ایــجــاد امضای 
طایی را فراهم می کند؛ بنابراین اگرچه حضور 
مــدیــران جــهــادی در دولـــت سیزدهم ممکن 
است تا حــدودی وضعیت را برای رونق تولید 
بهتر کند اما ساختارهای معیوب به عنوان یک 
 مانع جدی اثربخشی آن ها را کاهش خواهد 

داد.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9683 دوشنبه 8 آذر ۱4۰۰   ۲3 ربیع الثانی ۱443  ۲9 نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

 قیمت انواع
 اتو پرسی

  بایترون 
103-BSI مدل 

3,۵۸0,000 تومان

  بکو  
BKK2134B مدل
۸,۹00,000 تومان

  دسینی  
L ۸۸10-syp مدل
۶٫۹۵0٫000 تومان

  دومنا 
SP4400 مدل

۹٫400٫000 تومان

  رادکس  
RA۶200 مدل

۸٫400٫000 تومان

  ژانومه 
مدل 4۹۵0

۵,۵۹0,000 تـومـان

65.400.000نیم سکه38.200.000ربع سکه1.368.013بورس 268.226دالر )سنا(54.470.000 مثقال طال 183دینار عراق )سنا(124.380.000سکه12.575.000 طال  1۸ عیار1.788اونس طال 73.036درهم امارات )سنا(

  ورود
  لوازم خانگی  کره ای
 به مناطق آزاد
 ممنوع شد
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مهدی صباغی-  شهردار قزوین

شهرداری قزوین در نظر دارد خرید مصالح سنگی به میزان 30/000 تن )سی هزار تن( را جهت 
ساخت آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری قزوین در مدت زمان 3 )سه( ماه، بصورت نقد؛ 
به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir(،  از طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرکت های دارای صالحیت اقدام نماید. متقاضیان
 می توانند پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

با عنایت به اینکه حمل مصالح توسط پیمانکار دیگری صورت خواهد گرفت، شرایط محل بارگیری از معدن فروشنده 
با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما و بارندگی به لحاظ شرایط مناسب امکان حمل، جاده و همچنین مسافت حمل تا 
کارخانه آسفالت واقع در کیلومتر 20 جاده قزوین به  بوئین زهرا، توسط کمیته فنی شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفته 

و در صورت تایید توسط اعضای این کمیته، پاکت ج گشایش خواهد شد.
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل 
دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، انصراف از شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، 

بازگشایی پاکات، اعالم به برنده ، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه سامانه و ... در بستر سامانه می باشد.  
پاکات »الف« و »ب« و »ج« می بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه )پاکت«الف«( مندرج در 

اسناد به دبیرخانه مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفن تماس: 33239283

آگهی مناقصه عمومی  )یک نوبت  – یک مرحله ای(

 به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی فوق می رس��اند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول راس س��اعت  15 
روز یکش��نبه مورخ 1400/09/28 در محل مش��هد بلوار بعثت � بین خیابان رضا و طالقانی سازمان موقوفات ملک برگزار 

خواهد شد .
الف � اعضایی که ش��خصًا قادر به ش��رکت در جلسه مجمع نمی باشند می توانند نماینده تام االختیاری را برای حضور در 
مجمع و اعمال رای تعیین نمایند . اعضای متقاضی اعطای نمایندگی و وکالت می توانند به همراه نماینده خود و ارائه اصل 
وکالتنامه معتبر و کارت شناسایی از تاریخ 1400/09/20 از ساعت 14 الی 17 در دفتر تعاونی حاضر شوند تا پس از احراز 
هویت و  بررسی و تایید مدارک و وکالتنامه ، برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند یادآور می گردد که ارائه نمایندگی 
در روز برگزاری مجمع به هیچ عنوان انجام نشده و اعضای محترم فقط در فاصله زمانی مندرج در این بند ) الف ( جهت 

ارائه نمایندگی اقدام فرمایند .
ب � تعداد آرای وکالتی هر عضو تعاونی حداکثر 3 رای و تعداد آرای وکالتی هر غیر عضو تنها یک رای می باشد و حضور 

توام عضو و نماینده دارای منع قانونی می باشد .
ج � برای ش��رکت در جلس��ه ارائه کارت معتبر شناس��ایی و کارت ملی یا شناسنامه اصل برگه سهم و برگ ورود صادره و 

رعایت پوشش اسالمی الزامی است . لطفًا از آوردن همراه خودداری فرمایند .
د � کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسی ظرف یک هفته از تاریخ درج آگهی فرصت دارند تا مدارک خود را به دفتر تعاونی 

ارسال نمایند .
دستور کار جلسه: 1� ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1397و1398و 1399

2� ارائه گزارش حسابرسی سال 1397 و 1398 و 1399                                                    3� ارائه گزارش بازرسی
4� بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1397 و 1398 و 1399

5� بررسی و تصویب بودجه سال 1400
6� طرح موضوع خرید اراضی در محدوده شهر مشهد یا گلبهار یا چناران

7� تصویب آئین نامه مالی شرکت
8� بررسی پیشنهاد حقوق و مزایا هیئت مدیره

9�بررسی آیین نامه معامالت هیئت مدیره ، مدیر عامل ، بازرس
10� بررسی و تصویب حق الزحمه بازرس

11-بررسی پیشنهاد عضویت دربورس و فعالیت بورسی
12_انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

13_انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
14_طرح و تصویب تغییرات بعمل آمده در اعضا و سرمایه در سال مالی 1397 و 1398 و 1399

15_اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار از بانکها
 هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی ، توزیعی     
کارکنان موقوفات ملک)نوبت اول(   شماره ثبت 66043         شناسه ملی 14007907200
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مدرک  موقت فارغ التحصیلی ناهید    فکری    کاریزکی   
فرزند ابوالفضل  صادره از تربت حیدریه   به ش���ماره 
شناسنامه 667 در مقطع کارشناسی  ناپیوسته رشته  
آم���وزش ابتدایی  با ش���ماره م���درک 83132516700 
ص���ادره از واحد دانش���گاهی  ترب���ت حیدریه  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���امی ترب���ت حیدری���ه ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراسان رضوی   ، شهرستان تربت حیدریه  ، شهرک 

ولی عصر )عج(– ص پ 140
س���ازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی تربت حیدریه  

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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اینجانب  مجتبی نیک نژاد مالک خودروی سواری   
پژو  تیپ  پارس   رنگ س���فید روغنی سال 1387  
به شماره شهربانی 38 ق 579 ایران 36 و شماره 
بدنه 50348805  و شماره موتور 12486238661 
به علت فقدان اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت 
المثنی اس���ناد مذکور را نموده اس���ت لذا چنانچه 
ه���ر کس ادعای���ی در مورد خ���ودروی مذکور دارد 
ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفت���ر حقوق���ی س���ازمان 
فروش ش���رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس 
از انقض���ای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
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شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی) وابسته به آستان قدس رضوی( 

این شرکت در نظر دارد تعداد محدودی از آپارتمان های در دست ساخت خود واقع در منطقه فرامرز عباسی را از 
طریق مزایده به فروش برساند.  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1400/09/15 

با شماره تلفن 0513101 داخلی 1451 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

 ش��هرداری ترب��ت حیدری��ه در نظر دارد نس��بت به 
فروش سه قطعه زمین واقع در خیابان مهر بین مهر 
15 و 17 و خیابان رضا ش��هر- رضا شهر 6/6 از طریق 
برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد الشرایط 
واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در 
این مزایده دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد به اداره امالک شهرداری   
واح��د مس��تغالت مراجع��ه فرماین��د .ی��ا با ش��ماره 
52222082  تماس حاصل فرمایید .                                                                           
لغای��ت   1400/09/10 تاری��خ  از  اس��ناد:  خری��د 

 1400/09/22
تس��لیم پیش��نهادات: تا مورخ 1400/09/25 ساعت 

13:15 به دبیر خانه حراست شهرداری می باشد . 
بازگش��ائی پاک��ت ه��ا : 1400/09/27 در کمیس��یون 

معامالت شهرداری تربت حیدریه. 
•*هزینه دونوبت  نش��ر اگه��ی روزنامه بعهده برنده 

مزایده می باشد .
•*اطالعات بیش��تر و ش��رایط مزایده در اس��ناد قید 

گردیده است . 
ابوالقاسم عظیمی      

سرپرست شهرداری تربت حیدریه 

آگهی مزایده)نوبت اول(
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
 برابر رای شماره 1400۶0۳۲۶00۹000۵۹۲ مورخه 1400/8/1 هیئت
 اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
 سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه
 بالمعارض متقاضی آقای حسین بشیری فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه
 ۶۷1۹ صادره از فامنین دریک باب خانه به مساحت 1۹0/۶۲ مترمربع
 قسمتی از پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی فامنین
 خریداری از مالک رسمی آقای ابوالفضل خلیلی محرزگردیده است. لذا به
 منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود
 درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
 داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
 خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ
 تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی
 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

ستت مالکیت صادر خواهد شد. )م الف ۲10( آ140۷۶۷۲
 تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/8/۲۳
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/۹/8

رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین



   هوتن شکیبا: 
خوشحالم جوان 
اول عاشق هستم  
هوتن شکیبا که با بازی 
در فیلم های »شبی که 
ماه کامل شد«، »تی تی«، 
»ابلق« و »لیسانسه ها« 
به عنوان بازیگری 
عاشق پیشه شناخته 
شده است، می گوید از 
آنجا که کاراکترهای 
نمایشی متفاوت 
هستند، نوع عاشق 
شدنشان هم متفاوت 
می شود ولی با این حال 
خشنود است که به 
عنوان جوان اول عاشق 
در سینما شناخته 
می شود.

او همچنین تأکید 
دارد از قضاوت 
کاراکترهایی که بازی 
می کند می پرهیزد 
و همه تالشش را به 
کار می گیرد تا این 
کاراکترها را قضاوت 
نکند. 

پالن

فــیــلــم ســیــنــمــایــی »آتـــابـــای« 
ــه نــیــکــی  ــتـ ــاخـ ــنــجــمــیــن سـ پ
کریمی، درامی عاشقانه است 
ــاه روی پــرده  ــل آذرمــ کــه از اوایـ
سینماهای سراسر کشور رفته 
ــان  ــه اذعـ ــه ب اســــت. فیلمی ک
بسیاری از منتقدان در مقایسه با آثــار قبلی او 
یعنی »یــک شـــب«، »چــنــد روز بــعــد«، »ســوت 
پایان« و »شیفت شب« بهترین اثر این بازیگر در 
مقام کارگردانی است. فیلم نامه »آتابای« را  هادی 
حجازی فر براساس طرحی از نیکی کریمی نوشته 
و نقش اصلی را هم خود حجازی فر ایفا می کند، 
نقش آفرینی کم نقصی که نشان از توانایی این 

بازیگر دارد.
ــاره مــرد میانسالی بــه نــام کاظم  قصه فیلم دربـ
ــه هــمــراه پـــدر و  ــه ب ــه آتـــابـــای اســـت ک مــعــروف ب
خــواهــرزاده اش در روستای پیرکندی در حوالی 
خوی زندگی می کنند. او سال ها پیش دانشجوی 
معماری در دانشگاه هنرهای زیبای تهران بوده 
و یک ســال مانده به دانش آموختگی به علت 
مشکالت روحــی ناشی از عشقی نافرجام به 
هــم دانــشــگــاهــی اش، تــرک تحصیل کـــرده و به 
زادگــاهــش برمی گردد. خواهر کاظم در جوانی 
ــرده  و پـــس از آن مسئولیت  ــ ــوزی کـ ــودســ خــ
سرپرستی و تربیت پسر خــواهــرش با اوســت. 
آتابای در مواجهه با خــود، خــانــواده، دوستان و 
رابطه ای جدید قرار گرفته و چالش هایی دارد. یکی 
از نقاط عطف قصه مربوط به مواجهه او با دوست 
قدیمی اش یحیی )با نقش آفرینی جواد عزتی( 
است که پرده از رازی قدیمی برمی دارد. مواجهه 
آن ها در این دو نقش، تصویری به یادماندنی از 

بازی مشترکشان در فیلم ثبت کرده است.

مواجهه ای تماشایی ◾
ــار« نــخــســتــیــن  ــ ــب ــاده در غــ ــ ــت ــســ ــ ــه »ای ــرچــ ــ اگ
نقش آفرینی »هادی حجازی فر« در سینما نبود 
اما نخستین جرقه دیده شدن او شد. حجازی فر 
که این روزها مشغول تولید مینی سریال شهید 
باکری است، کارنامه موفقی در فیلم های تاریخ 
معاصر و اجتماعی دارد. او پــس از بـــازی در 
»مــاجــرای نــیــمــروز« پیشنهاداتی هــم در ژانــر 
ــار جدی  کــمــدی داشـــت امــا آنــچــنــان کــه در آثـ
مــوفــق ظــاهــر شــد در کــمــدی تــوفــیــق نــداشــت 
برخالف جــواد عزتی که با بــازی در آثــار کمدی 
بــه پولسازترین بازیگر ســال 97 بــدل شــد اما 
ــاری  بــا نقش آفرینی های درخــشــانــی کــه در آث
همچون »مــاجــرای نــیــمــروز 1 و 2« و »شنای 
پـــروانـــه« داشـــت نــشــان داد کــه مــی تــوانــد در 
هــر ژانـــری موفق بــاشــد. همان طــور کــه »احمد 
متوسلیان« ایستاده در غبار برای حجازی فر، پله 
ترقی بود، »صادق« ماجرای نیمروز نقطه عطف 
بزرگی در کارنامه عزتی به شمار می رفت و پس 
از آن در »شنای پروانه« چنان بازی درخشانی از 
خود نشان داد که نبود نامش در میان نامزدهای 
بهترین بازیگر مرد جشنواره فجر بسیاری را به 
تعجب واداشت و صدای اعتراض عده ای را هم 
بلند کرد. حاال او با نقش یحیی در فیلم »آتابای« 
میزبان نگاه مخاطبان سینماست. نقشی که 
بــرای او چالشی جدید به همراه داشــت چون 
دیالوگ های شخصیت فیلم به زبان ترکی بود، 
زبان جدیدی برای عزتی که قرار بود احساسات 
شخصیت را هــم در دیــالــوگ هــا نمایان کند، 
احساساتی که در مواجهه با شخصیت کاظم 
)با ایفای نقش هادی حجازی فر( به مواجهه ای 

تماشایی در این فیلم تبدیل می شود. 

نقاط عطف فیلم ◾
شاید بتوان نقاط عطف »آتابای« را سکانس های 
گفت وگوی دونفره آن ها دانست. گفت وگوی کاظم 
با آیدین )خـــواهـــرزاده اش(، گفت وگوی آتابای با 
پدرش، گفت وگوی دو رفیق قدیمی و گفت وگوی 
عاشقی شکست خــورده با معشوقی درمانده! 
در این فیلم روابط آدم ها و تأثیر خاطرات گذشته 
بــر رابــطــه حــال و آیــنــده آن هـــا بــا ظــرافــت خاصی 
طراحی شــده و بــازی خــوب بازیگرانش بر قدرت 
اثرگذاری آن افزوده است مثالً در سکانسی که دو 
دوست قدیمی )کاظم و یحیی( بیرون از مجلس 
ختم زن یحیی با هم خلوت می کنند و خاطرات 
ــده مــی شــود، با وجــود اینکه  گذشته  برایشان زن
خطر کلیشه ای شدن را بیخ گوشش داشــت اما 
دیــالــوگ هــای بین دو شخصیت منجر به عیان 
شدن درونیات آن ها و تحول رابطه شان شد و پرده 
از رازی قدیمی برداشت، حتی صحنه گفت وگوی 
دونفره کاظم با سیما در شب جشن، گفت وگوی 
دونــفــره کاظم با آیدین که با خشم و دعــوا آغاز 
شد و در نهایت به رابــطــه ای عمیق ختم شد یا 
گفت وگوی دونــفــره آتــابــای با پـــدرش، قاب هایی 
ماندگار از گفت وگوی دونفره را مقابل دیدگان 
مخاطب به نمایش گذاشت و تمام این سکانس ها 
به آشکار شدن الیه های شخصیتی آتابای ختم 
می شد امــا در ایــن بین ضیافت دونــفــره کاظم و 
یحیی کنار دریاچه ارومیه، قله این سکانس های 
دونفره بود جایی که دو دوست قدیمی شدیدترین 
ارادت هایشان به هم را همراه با تندترین انتقادها 
نسبت به یکدیگر بیان می کنند، از حرف های 
مگویشان می گویند، به یاد گذشته الستیک آتش 
می زنند و به گوی آتشی که از باالی تپه به قعر آن 
ــای بینشان  ُســر مــی خــورد خیره می شوند، رازهـ

برمال می شود و دیگر آن دو آدم پیش از گفت وگو 
نیستند.

 دیدنی و چشمنواز ◾
بازی های خوب سه بازیگر اصلی فیلم یعنی  هادی 
حجازی فر، جواد عزتی و سحر دولتشاهی در کنار 
بازیگران بومی این فیلم سبب شده »آتابای« به 
اثری چشمنواز و دیدنی بدل شود. این فیلم ریتم 
آرامی دارد اما سعی کرده در پس این ریتم کُند، به 
واکاوی و ترسیم شخصیت ها و روابطشان بپردازد 
به طوری که در زمان مالقات کاظم و یحیی، همه 
چیز صیقل خــورده و شرایط برای رمزگشایی از 
اتفاقی در گذشته مهیاست، زخــم هــای کهنه 
سر باز می کند و مخاطب به دریافتی ملموس و 
تأثیرگذار از گذشته آدم ها می رسد. با وجود اینکه 
شخم زدن خــاطــرات گذشته دو رفیق قدیمی، 
مقدمه ورود بــه بخش دوم فیلم و زمینه ساز 
تحوالت شخصیتی آتابای در ابراز عالقه اش به 
سیماست اما نویسنده و کارگردان در روایت این 
رابطه عاشقانه موفق ظاهر نمی شوند و این ابراز 
عالقه از سوی مردی که مرز 40سالگی را رد کرده 

است، ناپخته به نظر می رسد. 
با وجود این تسلط بازی حجازی فر بر شخصیتی 
کــه خـــود نــویــســنــده آن اســـت در ســراســر فیلم 
نمایان است، دانیال نوروش هم که ایفاگر نقش 
ــازی به انـــدازه و درستی را از خود  آیدین اســت ب
نشان می دهد. اگرچه سکانس های پایانی فیلم 
می توانست به صحنه های ماندگار فیلم در ذهن 
مخاطب تبدیل شود اما ضعف فیلم نامه در این 
بخش و دیالوگ های نسنجیده، این بخت را از این 
سکانس ها گرفت و این جایگاه را برای سکانس های 

دونفره کاظم و یحیی نگه داشت.

خبرخبر
روزروز

انتشار تمبر برای »مارگارت آتوود« ◾
اداره پست کانادا روز بیست و پنجم نوامبر از ۶0 سال 
فعالیت ادبی »مارگارت آتوود« نویسنده مشهور رمان 
»سرگذشت ندیمه« با انتشار تصویر این نویسنده روی 
تمبر تجلیل کــرد.در این تمبر یادبود، تصویری از این 
نویسنده با چشمان بسته و عبارت »کلمه پشت کلمه 
پشت کلمه قــدرت اســت« که بخشی از شعر »هجی 

کردن« این نویسنده است، به چاپ رسیده است.

فصل سوم »زیرخاکی« کلید خورد ◾
فصل سوم سریال »زیرخاکی« به نویسندگی و کارگردانی 
جلیل سامان و تهیه کنندگی رضــا نصیری نیا که برای 
پخش در نوروز 1401 از شبکه یک سیما تولید می شود، 
کلید خورد. در نخستین روز از تصویربرداری »زیرخاکی« 
ژاله صامتی و رایان سرلک در یکی از محالت تهران مقابل 
دوربین سامان رفتند. پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، نادر 

فالح  و ... بازیگران این سریال هستند.

 »مادر برام قصه بگو« منتشر شد  ◾
کتاب »مادر برام قصه بگو«؛ خاطرات شفاهی گروه سرود 
آباده شیراز نوشته بهنام باقری توسط انتشارات »راه یار« 
ــازار نشر شــد.ســرود »مـــادر« یــا »قصه بابا«،  راهـــی بـ

»آالله«، »دلیران تنگستان« و »یل شیردل«
که به صورت رسمی اجرا شده و در متن کتاب به آن اشاره 
شده در قالب QR code به صورت صوتی یا تصویری در 

کنار متن گنجانده شده است.

  به احترام مردم فیلم را اصالح می کنم  ◾
ســیــدجــواد هاشمی، کــارگــردان فیلم سینمایی »شهر 
گربه ها« در واکنش به اعتراض ها نسبت به فیلمش گفت: 
فیلم را اصالح خواهم کرد تا این تصور به وجود نیاید که برای 
من نظرات و عواطف دینداران و افراد مذهبی که همیشه به 
من لطف داشتند، مهم نیست. متأسفانه فیلم را ندیده 
قضاوت کردند، در حالی  که داستان و پیام فیلم »شهر 

گربه ها« مبارزه با ترامپ و خوی استکبارستیزی است.

خبر

برگزاری 
دومین دوره 
جایزه ادبی 
شهید سیدعلی 
اندرزگو 

دومین دوره جایزه 
ادبی شهید سیدعلی 
اندرزگو، روز سه شنبه 
نهم آذرماه ساعت 
17:30 در مجموعه 
فرهنگی شهدای 
انقالب اسالمی 
)سرچشمه( برگزار 
می شود.
در دومین دوره جایزه 
»شهید سیدعلی 
اندرزگو« آثار با 
محوریت مبارزه ادبی با 
تحریف تاریخ معاصر و 
همچنین بیان حقایق 
و روشنگری درباره 
رژیم پهلوی، به رقابت 
پرداخته اند.
در این مراسم عالوه 
بر قدردانی از پنج 
اثر منتخب در حوزه 
داستان رمان بزرگسال، 
داستان و رمان کودک 
و نوجوان و روایت 
تاریخ، به سه اثر »جایزه 
ویرایش کتاب« اهدا 
خواهد شد و از هشت 
نوقلمی که در حوزه 
روایت تاریخ، آثار خود 
را به دبیرخانه ارسال 
کرده اند نیز قدردانی 
خواهد شد. 

  زهره کهندل    نیکی کریمی، کارگردان و تهیه کننده 
فیلم »آتابای« باور دارد که سینما سلیقه است همان طور 
که عباس کیارستمی به او گفته بود، اگر کسی خواست تو 

را قانع کند بگو این سلیقه من است و موضوعی بحث کردنی 
نیست. او می گوید: معتقدم روح فیلم بسیار مهم است به 

همین دلیل اعتقادی به دکوپاژ ندارم و برای هر سکانس 
بسیار صحبت و تمرین می کردیم تا بازیگران می فهمیدند 

باید در این فیلم زندگی کنند. کریمی درباره بازی هادی 
حجازی فر خاطره ای قدیمی دارد؛ وقتی فیلم »ایستاده در 

غبار« در جشنواره فیلم فجر پخش  شد و او درباره این بازیگر 

جویا شده بود. او می گوید: حجازی فر  بسیار روان و باتمرکز 
بازی می کند و به خودش هم گفتم که بازی تو مثل هوای تازه 

است در سینمای ایران. ادا و ژست هایی که سال هاست در 
سینمای ایران هست را ندارد و نکته اینجاست که خودش 

نمی دانست  قرار است »آتابای« را بازی کند.

فیلمی که ما را از سینما 
رفتن پشیمان نمی کند

رضا درستکار، منتقد   نیکی 
کریمی، بازیگری خیلی خاص با 
تعداد زیادی فیلم خوب است که 
»شخصیت« را در فیلم هایی مثل عروس، سارا، 
پری، برج مینو، بوی پیراهن یوسف، دو زن و... به 
یادمان می آورد، این بازیگر که چند سال پیش 
وارد حیطه کارگردانی شــده در آخرین اثرش 
»آتابای« را ساخته، فیلمی که تولدی دوباره برای 
اوست. اکنون با فیلمسازی روبه رو هستیم که 
فقط کارگردانی یک فیلم را انجام نمی دهد بلکه 
فکر را هم به جریان فیلم تزریق می کند. فیلم اول 
او »یک شب« فیلمی خوب بود و در جشنواره 
کن هم نمایش داشت البته بیشتر تحت تأثیر 
جریان منشعب از فیلم های هنری آن سال ها و 
به  ویژه تحت تأثیر سینماگر عزیز همه سینمای 
ایران، »عباس کیارستمی« بود و بعد هم چند 
فیلم دیگر، اما در آتابای با یک کارگردان جدید 
طرف هستیم که واقعاً فرسنگ ها با آن نیکی 
کریمی قبلی فاصله دارد؛ شاهد تولد دوبــاره یا 
تبلور همان کارگردان قبلی هستیم که به نگاهی 
پخته و درجه یک از موضوع و مدیوم خودش 
رسیده است. »آتابای« همان طور که از نام فیلم 
هم پیداست اسم یک شخص است. انتخاب 
خوبی ا ست چون از همان اول، نام فیلم را متمایز 
و ویژه می کند به طوری  که در ذهن مخاطب زنده 
می ماند. فیلم گــرم، خــون دار و باانرژی است و 
قصه آدم های واقعی را در گوشه ای از آذربایجان 
به تصویر می کشد. »لوکیشن« در ایــن فیلم 
معنا و جغرافیا پیدا می کند. باغ پدری به آدمی 
که ترک زبان نیست، واگذار شده و این رگه با متن 
اصلی، ریشه های تماتیک پیدا می کند و واجد 
معانی و مفاهیم خاص خودش می شود. هادی 
حجازی فر )در نقش آتابای( در این فیلم، نقطه 
تمرکز و اتکای فیلم اســت؛ او )پس از تعدادی 
فیلم در قالب شخصیت هایی با بُعد مذهبی 
و عصبی( بهترین حــضــورش را در سینمای 
ایران تجربه کرده و فاصله بین نقش و بازیگر را 
خیلی خوب مرتفع می کند. رگه مالیم عشقی 
که در فیلم می بینیم یا رگــه هــای حسادت که 
در داستان های مــوازی روایــت می شود و رابطه 
ــوه، رابطه منفصل پــدر و  بین پــدر خــانــواده و ن
پسر، رابطه قشنگ »یک دوستی« که به خاطر 
یــک سوءتفاهم دچــار انفصال شــد و... همه 
این ها داســتــان هــای فیلم را بـــارور کــرده انــد، از 
مینی مالیسم تقلیلی سابق سینمای کریمی 
دیگر اثــری نیست و جایش را به اگزیستان و 
مسئولیت آدمی در نسبت با دیگران و خودش 
داده  است. ضمن اینکه در اثر یک فیلم برداری 
بسیار قوی قاب هایی کم نظیر هم داریم. نکته 
اصــلــی ایــن اســت کــه مــا »فیلم« می بینیم تا 
تجربه ای را که شخصیت ها در فیلم بدست 
می آورند بدون هزینه کــردن، صاحب شویم تا 
زندگی بهتری پیدا کنیم و آتابای جزو آن دسته 
از فیلم هایی  است که می توان با شخصیت های 
اصلی اش همذات پنداری کرد، تجربه گرفت، از 
دیدنش لذت برد و از سینما رفتن پشیمان نشد.
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و هنر فرهنگ 

 نیکی کریمی
کارگردان و بازیگر 

ین
نال

ر آ
هن

  

صبا کریمی   در یـــک عصر 
سرد زمستانی در گرماگرم برپایی 
سی و دومین جشنواره فیلم فجر، 
قــیــد فــیــلــم هــای دو ســانــس آخــر 
ــر از موعد فیلم  را می زنم به بهانه تماشای زودت

»رستاخیز« در یک جمع خصوصی.
ــا تـــعـــدادی از دوســـتـــان در دفــتــر تهیه کننده  ب
»رستاخیز« جمع شده ایم. احمدرضا درویش 
ــــل« یعنی یکی از  کــه آخــریــن ســاخــتــه اش »دوئ
گران ترین فیلم های مستقل در تاریخ سینمای ایران 
را ساخته، حاال قرار است تازه ترین اثر سینمایی اش 
که یک سر و گردن باالتر از »دوئــل« است و یک 
قدرت نمایی تمام عیار سینمایی محسوب می شود 
را نشانمان دهد و واکنش ما را به عنوان جمعی 
کوچک از عالقه مندان سینما ببیند تا یکی دو روز 
دیگر که فیلم، نخستین اکران رسمی خود را در برج 
میالد و برای اهالی رسانه و منتقدان تجربه می کند 
ــوع واکــنــش هــا هــر چند در مقیاسی بسیار  بــا ن

کوچک آشنا شود.
آن شب فیلم را که روایتی از حماسه عاشوراست 
در یک تلویزیون کوچک دیدیم اما باز هم ابهت و 
خوش ساخت بودنش در انحصار قاب کوچک آن 
تلویزیون پنهان نماند و تماشایش لذت بخش بود؛ 
گرچه نمایش آن یکی دو روز بعد و روی بزرگ ترین 
پرده سینمایی کشور با امکانات صوتی، تصویری 
و تجهیزات مدرن روز هم تجربه ای فوق العاده بود.  

سیمرغ ها روی دوش »رستاخیز« ◾
درویش درست حدس زده بود! فیلم با واکنش های 
زیـــادی مــواجــه شــد و از همان ابــتــدا مخالفان و 
موافقانی پیدا کرد، اما متولیان برپایی جشنواره 
و هیئت داوران هم نتوانستند »رستاخیز« را 
نادیده بگیرند و این فیلم در 11 بخش نامزد دریافت 
سیمرغ بــلــوریــن شــد کــه در نهایت در هشت 
بخش از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، 
سیمرغ های بلورین یــک بــه یــک بــر شانه های 

رستاخیز نشستند.
تبریک و تشویق های فجر که به پایان رسید زمزمه 
عدم اکران فیلم شنیده شد تا اینکه سرانجام در 
تیرماه 94 »رستاخیز« رنگ پرده را به خود دید و در 
فاصله کمتر از یک روز از اکران و با دستور وزیر وقت 

ارشاد به دلیل آنچه »نظر مخالف برخی از مراجع 
عظام« عنوان شد، از پرده سینماها پایین کشیده 
شد. علت مخالفت  با نمایش فیلم و توقیف آن، 
نمایش چهره حضرت ابوالفضل)ع( عنوان شد 
که در نهایت به سازندگان اثر پیشنهاد پوشاندن 
چهره بازیگر و تاباندن نور به صورت این شخصیت 

داده شد. 
حاال ۶ سال از آن روزها می گذرد و نزدیک به یک 
دهه از نخستین نمایش فیلمی که تولیدش 11 سال 
به طول انجامید.  احمدرضا درویش ساخت »روز 
رستاخیز« را شانس بزرگ زندگی اش می دانست 
و در جایی گفته بود برای ساخت این فیلم 14 سال 
پیش زیر باران های دمشق عهد بسته بوده است.

امــا ایــن تمام مــاجــرا نــبــود، در طــول ایــن سال ها 

زخم های زیادی به پیکره رستاخیز وارد شد. از ضرر 
مالی سرمایه گذار خصوصی تا واگذاری بخشی از 
سهام فیلم به بنیاد سینمایی فارابی و مناقشاتی 
بر سر مالکیت فیلم تا مصائب اکران بین المللی و 
در نهایت سرقت رستاخیز و پخش غیرقانونی آن 

در فضای مجازی و در یک کانال یوتیوب عراقی. 

اکران در سینما، یک تصمیم منطقی ◾
در حالی که مدیران فرهنگی و متولیان سینمایی در 
طول این سال ها و بارها فیلمسازان را به ساخت آثار 
فاخر و دینی دعوت کرده اند اما سنگ اندازی ها در 
چرخه تولید تا اکران، با آن خوشامدگویی و حمایت 
ــار ارزشمند منافات داشته است.  از ساخت آث
اتفاقی که امید مــی رود در دوره جدید مدیریت 
فرهنگی به شکل دیگری به آن نگریسته شود و باید 
دید همان طور که خزاعی؛ رئیس سازمان سینمایی 
عنوان کرده جلو ابتذال در سینما را می گیرد آیا به 
ــدازه هم راه را بــرای نمایش آثــار ارزشمند  همان ان
باز خواهد کــرد. اکــران رستاخیز با در نظر گرفتن 
اصالحیه های مــورد نظر گرچه اتفاق مبارکی در 
سینما خواهد بود اما منطقی ترین تصمیم برای 
نمایش چنین فیلمی با ویژگی های ساختاری و 
تکنیکی، اکران در سالن های سینماست، فیلمی 
که به گفته علیقلی زاده با قطع اسکوپ، از بهترین 
کیفیت تصویری و صوتی موجود در جهان بهره مند 

بوده و شایسته نمایش در سالن های سینماست.

به بهانه اکران برخط فیلمی که باز هم پرده سینما را نخواهد دید

مصائب »رستاخیز« 
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قاب های دونفره به یادماندنیقاب های دونفره به یادماندنی



از برجام 
ناراحت بود 

دکتر محمودرضا 
آقامیری رئیس 

دانشکده هسته ای 
دانشگاه شهید 

بهشتی در 
گفت وگوی برنامه 

 شنبه شب 
جهان آرا گفت: 

شهید فخری زاده 
از برجام ناراحت 

بود و از توافق، 
چندان رضایت 

نداشت؛ معتقد بود 
می تواند اثراتی 

روی فعالیت های 
هسته ای کشور 
بگذارد که دیدیم 

این گونه شد و برجام 
موجب عقبگرد بدی 

شد و جایی مثل 
اراک، امکان بازگشت 

هم ندارد.

در حاشیه

 پیش  بینی 
شهیدفخری زاده  

از وقوع یک 
 حادثه زیستی

پیش از کرونا

احمد کریمی مدیر 
پروژه واکسن فخرا با 

اشار ه به اینکه افق های 
علمی شهید فخری زاده  
مرزشکنانه بود، گفت: 
واکسن فخرا که چندی 

پیش مجوز گرفت حاصل 
مدیریت و آینده نگری 

شهید فخری زاده بود
این دانشمند ارزشمند 
کشورمان 6 ماه پیش از 

ورود کرونا پیش بینی 
کرده بود که یک حادثه 
زیستی در جهان اتفاق 
خواهد افتاد؛ بنابراین 
در شهریور سال 1399 
واکسن را ارائه کردیم و 

نخستین پلتفرم کشته 
شده ویروس بود.

در جریان تولید واکسن 
فخرا پس از تست های 

اولیه حیوانی، شهید 
فخری زاده اصرار داشت 
واکسن به ایشان تزریق 

شود، اما پس از شهادت، 
نخستین تست فخرا را 

 روی فرزند شهید 
فخری زاده انجام دادیم.

بازتاببازتاب

 برخی وقایع وقتی از آن  ◾
فاصله می گیریم و بعد از مدتی 
بدان نگاه کنیم تحلیل دقیق تر 
و واضــــح تــــری از آن  بــدســت 
مــی آوریــم. اکــنــون کــه یــک سال 
از ترور پدر شما می گذرد به نظر 
شما رژیم صهیونیستی از این 
تــرور چه هدفی را دنبال می کرد و انتظار داشت 
بــا حــذف فیزیکی شهید فــخــری زاده چــه اتفاقی 

رخ دهد؟
 آنچه مفهوم دشمن را تعریف می کند، متخاصم 
ــا اصـــل نــظــام جمهوری  بـــودن و مخالفت او ب
اســامــی و درنــتــیــجــه مــخــالــفــت و دشــمــنــی با 
اهداف و منافع، دستاوردها و هرگونه پیشرفت 
نظام و کشور ماست. در دنیای امـــروزی آنچه 
بیشترین  تأثیرگذاری مثبت را در موفقیت و 
پیشرفت کشورها و سبقت گرفتن از هم دارد، 
علم اســت و در علوم آنچه بیشترین تأثیر را 
دارد، فناوری ها و دانش نوین است و در دانش 
نوین آنچه بــرتــری دارد علوم و دستاوردهایی 
ــورت پیشرو  ــرای بـــار اول و بـــه صــ ــ  اســـت کـــه ب

حاصل می شود.
بنابراین دشمن از رشد علمی کشور ما به ویژه 
در علوم و فناوری های نوین و پیشرفته به شدت 
نــاراحــت و نــگــران مــی شــود و تــاش دارد  بــه هر 
شکل ممکن مــانــع  و ســـدراه ورود و پیشرفت 
ما در این حوزه های فناوری و علوم بشود، چون 
کشوری که در این حوزه ها پیشگام شود، دیگر به 
راحتی وابسته نمی شود و زیر بار استعمار نوین 
نمی رود و فشارهایی که بر او وارد می کنند، بی اثر 

خواهد شد. 
ــران که  حــاال کشوری مثل جمهوری اسامی ای
توسط  فــردی مثل شهید فــخــری زاده به سراغ 
ــرای خــود  ــ ــی رود کـــه ب ــ ــنــاوری هــایــی مـ ــوم و ف عــل
دشمنان مــا هــم جدید اســت و آن هــاهــم هنوز 
بــر ایــن عــلــوم تسلط کــامــل نــدارنــد، اینجاست 
که بــرای دشمن غیر قابل تحمل می شود؛ چرا 
کــه می بیند مــوضــوع از ایــجــاد مــانــع در بــرابــر 
پیشرفت جــمــهــوری اســامــی ایـــران گذشته و 
 کشور ما در برخی حــوزه هــا از آن هــا هم جلوتر 

رفته  است. 
کشوری که تعریف کننده یک علم و دانــش یا 
فناوری باشد، آن موقع در دنیا او است که  ادبیات 
آن علم را تدوین و تعریف می کند و کشور ما در 
بسیاری از حــوزه هــای دانــش و فناوری نوین به 
این سطح رسیده اســت. اینجاست که دشمن 
چاره ای نمی بیند جز آنکه به سراغ حذف افرادی 
برود که  یک کشور مثل ایــران را به این سطح و 

قدرت می رسانند.

  به نظر شما آن ها با حذف شهید فخری زاده  ◾
به هدفی که انتظار داشتند و تعریف کرده بودند، 

رسیدند؟
 ایــن موضوع چند بخش دارد. بخش اول این 
اســت کــه مــا نمی توانیم  منکر شویم بــا حذف 
شهید فـــخـــری زاده دشــمــن آســیــب هــای جدی 
وارد کرد. ایشان در علوم مختلف صاحب  نظر 
و سبک بودند و در زمینه فناوری به خصوص  
فناوری های برتر و نوین که از آن با نام »های تک« 

یاد می شود، کارهای زیادی انجام دادند.
امــا به هر حــال یکی از کــارهــای اساسی شهید 
فخری زاده این بود که در علوم و فناوری هایی که 
به این نتیجه می رسیدند، باید به دنبالش رفت 
و آن  را ایجاد و در کشور نهادینه کرد، یکی از 
برنامه ها و اقدامات ایشان توسعه آن دانش 
در کشور و تربیت شاگردان و دانشمندانی که 
این هدف را دنبال کنند و حتی خروج آن علم و 
طرح از سازمان خودشان به سمت فرا سازمانی 

کردن آن و گسترش در کل کشور بود تا این دانش 
و فناوری بومی و مانا شود.

بــنــابــرایــن جــای امـــیـــدواری اســت کــه ایــن علوم 
و توسعه فــنــاوری ادامـــه پیدا خــواهــد کــرد، اما 
مسئله ای که وجود دارد، در بهره مندی از آورده ها 
ــوع نگاه  و دســتــاوردهــای شهید فـــخـــری زاده، ن
مسئوالن ومـــردم بــه آن اســت. اگــر شناخت و 
درک درســـت و دقــیــق نسبت بــه فعالیت ها و 
طرح های شهید فخری زاده نهادینه شود، حداقل 
در زمینه هایی که عمومی اســت، من کــاری به 
طرح ها و برنامه  های نظامی و دفاعی و هسته ای 
ــدارم، در آن بخش که  کــه طبقه بندی اســت، نـ
کــارهــای ایــشــان در خــدمــت جامعه بـــود، مثل 
ورود ایــشــان بــه حــوزه تولید و ساخت واکسن 
پس از همه گیری کرونا و پروژه های مختلف در 
حوزه بیوتکنولوژی و فناوری های نوین، معرفی 
و شناساندن این برنامه ها به جامعه و حمایت 
از این طرح ها می تواند کمک کند که ما در وهله 
اول از ایــن طــرح هــا کــه نعمت هستند محروم 
نمانیم و ایــن مسیر را کــامــل کنیم و در وهله 
دوم آن هــدف بــاالتــری کــه دشــمــن داشـــت- که 
ــوده-  ــ ــا ب ــردن پــیــشــرفــت کـــشـــور مـ ــ ــوقــف کـ  مــت

را خنثی کنیم. 
کلید اول این مهم را ما با هوشمندی بسیار باال 
و دقت  نظر و حکمت بی بدیل  در بیانات رهبر 
معظم انقاب تنها یک روز پس از شهادت پدر 
دیدیم که فرمودند: »همه کارهای علمی و فنی  
شهید فــخــری زاده در امــوری که بــدان اشتغال 
داشــت باید ادامــه پیدا کند«.این را اگــر آویــزه 
گوشمان کنیم و بدان توجه داشته باشیم به طور 

قــطــع  عقب نخواهیم مــانــد و بــه اهــداف 
غــایــی کــه شهید و هــمــکــاران و یـــاران 

ایشان داشتند خواهیم رسید.

ــورد شهید  ◾ ــ ــک نــکــتــه در مـ  یـ
فــخــری زاده برجسته و قابل توجه 
ــودن  ــت و آن چــنــدوجــهــی بـ اســ
کــارهــای علمی و ورود ایــشــان به 
حـــوزه فــنــاوری اســـت؛ از صنایع 
دفاعی و موشکی گرفته تا حوزه 
بیوتکنولوژی، صنعتی، پزشکی و 

حتی دانش و فناوری هسته ای. 
ایشان چطور و از چه زمانی در 
حوزه فناوری های نوین به این 
بینش و اقدام در حوزه های 
مــخــتــلــف و وســـیـــع علمی 

رسیدند؟
 پــــــــــــــدر مــــــســــــیــــــر و 

هــدفــش را بـــرای کــار روی دانـــش و فــنــاوری هــای 
نوین و توسعه آن در کشور از خیلی  سال های 
قبل طراحی کرده بود. این را من از خاطره ای که 
خود ایشان بــرای ما تعریف کــرده بود برداشت 
کــردم و عــرض می کنم. ایــشــان آن زمــان کــه در 
دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک  را انتخاب 
کردند، به گفته خودشان با هدف تحصیل در 
رشته فیزیک هسته ای بوده است. این موضوع 
مربوط به سال 1354 است؛ یعنی پیش از پیروزی 
انــقــاب اســامــی. ایــن نــشــان مــی دهــد ایشان  
 نیاز و ضــرورت را تشخیص داده و هدف گذاری 

کرده است.
مسائلی کــه در رســیــدن بــه اهـــداف مختلف به 
ایشان کمک می کرد، چند مورد مهم بود. یکی 
شناخت دقیق از اتفاق های پیرامون، نیازهای 
کشور و تهدیدها و همچنین مسیر رسیدن به 
هدف بود. دوم ممارست و تاش و تمرکزجدی 
روی  برنامه ها و داشــتــن همتی کــه الزم است 
تــا یــک فرایند را  بیش از چهار دهــه روی یک 
خط ثابت دنبال کنید. مورد سوم اینکه ایشان 
یــک شعر حــضــرت حــافــظ را بــه کـــرات بـــرای ما 
می خواند که می فرماید: » تکیه بر تقوا و دانش 
در طریقت کافری است، راهرو گر صد هنر دارد، 
توکل بایدش«، شهید فخری زاده در همه امور 
هیچ چیز غیر از خــدا نمی دید و مــصــداق بــارز 
توکل و ایمان راســخ بــود. یعنی اگر می نشست 
به خاطر خــدا بــود و اگــر بر می خاست به خاطر 

خــدا بــود و ایــن توکل  کمک می کرد که ایشان 
اگر هدفی داشت چون قربة إلی هللا بود، حتماً 
ــت مــی رســانــد. در زمینه  او را بــه نتیجه درسـ
فناوری ایشان یک عقیده داشــت و آن بــاور به 
شعار »ما می توانیم« بــود. هیچ مــوردی  وجود 
نداشت، حتی مواردی که برای خیلی از دوستان 
و همکاران ایشان غیر قابل بــاور بود که تحقق 
یــابــد و ابــرقــدرت هــا روی آن کــار مــی کــردنــد، که  
ایشان  بپذیرد ما نمی توانیم به آن ورود کنیم و 

موفق شویم. 
شهید فخری زاده همواره با قاطعیت و باور قلبی 
در همه برنامه ها می گفت ما بدون کمک و دانش 
خارجی ها می توانیم در هر زمینه ای موفق شویم، 
ــاور قلبی و پشتکار و پــایــداری  بــه شــرط آنکه ب
داشته باشیم. این »ما می توانیم« در کنار آن 
توکل و ایمان قلبی و پشتکار و مدد الهی همیشه 
نتیجه مــی داد و در همه برنامه هایی که ایشان 
مدیریت، اجرا و هدایت آن را بر عهده داشت، 
ما همپای کشورهای پیشرفته و ابرقدرت جهان 

حرکت کردیم.

 از توکل و باور قلبی شهید فخری زاده صحبت  ◾
کردید. ایمانی که به نظر می رسد  با وجود اینکه 
شهید فخری زاده می دانست در معرض خطر است 
و در لیست ترور رژیم صهیونیستی و منافقین قرار 
دارد، اما هیچ گاه محافظه کار نشد و بدون هراس در 
مسیر خودش گام برداشت، شما به عنوان خانواده 
ایشان با این تهدید همیشگی و این واقعیت که 
همواره امکان شهادت پدر وجود دارد، چگونه کنار 

می آمدید؟
 بیش از 20 سال بود که ما با موضوع 
امکان و احتمال ترور پدر به صورت 
شبانه روز زندگی می کردیم. ایشان 
20 ســـال اولـــیـــن نــفــر و در صــدر 
لیست تــرور رژیــم صهیونیستی 
ــرور مــتــوجــه ایــن  بـــودنـــد. مــا بــه مــ
موضوع شده بودیم و این موضوع 
هــمــواره بــا زنــدگــی مــا عجین 
بود. هیچ معلوم هم نبود  که 
چه زمانی این اتفاق رخ دهد. 
یعنی هر روز  برای ما روزی بود 
که ممکن بود این اتفاق رخ دهد 
و روز موعود باشد. ولی دو اتفاق در 
این میان برای ما کمک کننده و مهم 
ــود کــه  تحمل و هضم و درک این  ب

وضعیت را آسان می کرد.
یــکــی ایــــن بــــود کــــه  مــســیــر پــــدر را 
می دانستیم. اینجا الزم است این را 
بگویم که شهید فــخــری زاده به مسیر 
اعتقاد داشت نه هدف و معتقد بود وقتی 
در مسیر درست قدم برداری و بمانی حتماً 
به هدف درست خواهی رسید و در هر نقطه 
هــم کــه متوقف شــوی بــاز بــه بهترین 

نتیجه ممکن رسیده ای.
آن مــســیــر بــــرای ما 
شناخته شده 
بـــــود و 

به ایمان واعتقاد راســخ پدر بــاور داشتیم.  دوم 
اینکه وقتی مسیر الهی و با هدف خدمت بود، 
ما هم خودمان را به ایشان نزدیک می کردیم تا 

بهره ای هم نصیب ما بشود.

شهید فــخــری زاده سال های طوالنی در حوزه  ◾
صنایع دفاعی و نظامی و برنامه موشکی با شهید 
طهرانی مقدم همکار بودند، سپس چندین سال 
مدیریت سازمان پژوهش و نوآوری های دفاعی را 
برعهده داشتند و سال ها نیز در حوزه بیوتکنولوژی 
ــز مــطــالــعــات و تــحــقــیــقــاتــی را هــدایــت  یـــک مــرک
می کردند. ورود ایشان به حوزه فناوری هسته ای 

چطور و از چه زمان رخ داد؟
 اینجا یک ســوء بــرداشــت شکل گرفته؛ اینکه 
شــهــیــد فــخــری زاده در ســـال هـــای اخــیــر وارد 
ــوزه هــســتــه ای شـــد، امـــا واقــعــیــت ایـــن اســت  حـ
کــه ایــشــان از ابــتــدا در حــوزه فــنــاوری هسته ای 
کار می کرد. همان طور که گفتم ایشان از ابتدا 
ــرای کــار در حــوزه هسته ای هــدف گــذاری کرده  ب
بـــود و در حقیقت کــارهــای دیــگــر در صنعت 
دفــاعــی، بیوفناوری و صنعتی و ... در حاشیه 
ــره کــارهــای ایشان   مــوضــوع هــســتــه ای وارد دایـ

شده بود.

 نشریه فارن پالیسی چند سال قبل نام ایشان  ◾
را در میان 500 نفر از افراد قدرتمند جهان قرار داد 
که به واسطه تأثیر ایشان بر تــوان دفاعی کشور 
ــران به حــوزه فناوری های نوین و باشگاه  و ورود ای
کشورهای صاحب نفوذ و قدرت بود. واکنش شهید 
فــخــری زاده به ایــن اتفاق چه بــود و شما به عنوان 

خانواده از شنیدن این خبر چه حسی داشتید؟
 ایــن مــوضــوع دو وجــه دارد. اوالً ایــن چیزها به 
هیچ وجه برای ایشان مهم نبود. مثاً آن موقع 
کــه  ایــن گــزارش منتشر شد ما هیچ گــاه از خود 
ایشان دربـــاره اش چیزی نشنیدیم. بعدها این 
طرف و آن طرف و به خاطر نداریم خودمان دیدیم 
یا کسی به ما گفت و از ایشان جویا شدیم، طوری 
از موضوع عبور کردند که موضوع اهمیتی ندارد. 
برای ایشان مهم نبود که چه کسی و چطور او را 

قضاوت می کند. 
هدفی مهم تر و واال داشت و در مسیری حرکت 
می کرد که نتیجه اش هم مشخص شد. شاید اگر 
این حرف ها را یک سال قبل و پیش از شهادت 
ایــشــان  مــی زدیــم، خیلی ها آن را توهم و بــزرگ 
نمایی تلقی می کردند، اما وقتی مسیر منتهی 
به شهادت می شود، دیگر چیزی نیاز به اثبات 
ــدارد. ایــن در مــورد همه شهدا صــدق می کند.  ن
کسی که به درجه شهادت می رسد معلوم است 
یک چیزهایی را دیده و درک کرده است و مسیر 
را پیدا کرده که نقطه نهایی و غایی او به شهادت 

ختم شده است. 
ــورد شهید  ــ مـــوضـــوع مــســیــر و هـــدف کـــه در م
فخری زاده عرض کردم، مصداقش همین جاست. 
این عزیزان در مسیری قدم گذاشته اند که ختم 
به شهادت شده، حاال هر کجا که مسیر ختم به 
شهادت شود یعنی بهترین نقطه پایانی و از آن 
بهتر نداریم. به قول سعدی شیرازی که پدر این 
بیت ایشان را بسیار می خواند»بی حسرت از 
جهان نرود هیچ کس به در، اال شهید عشق به 

تیر از کمان دوست«.  
ولــی ما شاید آن زمــان درون خودمان احساس 
غرور می کردیم، ولی امکان بروز و ظهوری در این 
مسئله نداشتیم؛ چون کارهای پدر طبقه بندی 
بود و حتی آن زمان اگر برخی مواقع از ما پرسیده 
می شد با ایشان نسبتی داریــم گاه ما انکار هم 
می کردیم. در کل برای کسی که ناشناخته زندگی 
کرده و ادامه داده بود این مسائل هیچ اهمیت و 

ارزشی نداشت.
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گفت و گوی 5
ویژه

تحریف بی بی سی برای توجیه یک ترور
فریدون  مکتوب  مصاحبه  تقطیع  با  بی بی سی 
عباسی،  مدعی شده بود با وجود فتوای رهبر درباره 
سالح هسته ای، محسن فخری زاده در ارتباط با آن 
سیستمی ایجاد کــرده بــود. این درحالی است که 
 عباسی به صراحت می گوید فعالیت های دفاعی شهید

 فخری زاده منجر به راه اندازی سازمان پژوهش های نوین 

دفاعی شد. در حقیقت مرجع ضمیری که عباسی به آن 
 اشاره می کند به این سازمان و نه تالش برای ساخت 
بمب اتم برمی گردد. او در پاسخ به این پرسش که ممکن 
است عده ای علت این ترور را تالش برای ساخت بمب 
هسته ای بدانند، دلیلش را نقش راهبردی  او در گردهم 
آوردن دانشمندان برای دفاع از کشورعنوان کرده و گفته 

بود: کدام استاد دانشگاهی بود که از آقای فخری زاده در 
زمینه های مختلف از فیزیک، شیمی، مکانیک، متالورژی 
و...کمک خواسته باشد و ایشان به او امکانات ندهد؟ اسم 
تشکیالتی که این اواخر دست آقای فخری زاده بود سازمان 
پژوهش ها و نوآوری دفاعی یا پژوهش های نوین دفاعی 
بود. این یعنی اگر کسی بخواهد در نوآوری دفاعی کار 

کند، گستره وسیعی از علم و فناوری را الزم دارد. هسته ای، 
موشکی و الکترونیک و... خود به خود از دل این بیرون 
می آید. منتها تحفظ ما درباره سالح هسته ای بر اساس 
فتوای صریح رهبر معظم انقالب بر حرمت سالح هسته ای 
کاماًل مشخص است و فخری زاده این سیستم را ایجاد 
کرده بود و مسئله اش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود.

محمد مهدی 
فخری زاده

 همانطور کــه مــی دانــیــد در ســال 2009 یــک عملیات جدی 
ترور از سوی رژیم صهیونیستی برای زدن شهید فخری زاده 
ــرا شــده بــود کــه تــا مرحله آخــر هــم پیش رفــت و ظــاهــراً  اجـ
دستگاه هــای اطاعاتی بر آن ســوار شــده بودند و در لحظه 
ــاکــام مــانــد. محمد مــهــدی فــخــری زاده در پــاســخ به  آخـــر ن
ایــن ســؤال که آیــا ایــن اتفاق باعث نشد که شهید احتیاط 
بیشتری بکنند و مسائل حفاظتی و امنیتی را سخت تر 
رعایت کنند؟ می گوید:از 20 سال پیش تاکنون اگر اشتباه 
ــدر شــد سومین یا  نکنم عملیاتی کــه  منجر بــه شــهــادت پ
چهارمین عملیات تـــرور در مـــورد ایــشــان شــد. هــم قبل از 
 2009 و هم پس از آن چند عملیات برای ترور ایشان صورت

 گرفته بود.
 عملیات 2009 را ما آن موقع  خبردار نشدیم و بعدها در پی 
برخی اتفاق ها متوجه آن شدیم؛ چــون به دو دلیل ایشان 
خیلی این مسائل را با ما در میان نمی گذاشت. یعنی اصاً 
به ما نمی گفت، مگر اینکه ما از جایی با خبر می شدیم و از 

ایشان پرس و جو می کردیم و پدر هم خیلی خاصه در حدی 
که سؤال ما را بی پاسخ نگذارد، جواب می داد. اما هیچ کدام 
از این اتفاق ها شهید فخری زاده را از مسیرش منحرف نکرد 
و عقب نینداخت، نه اینکه برای ایشان مهم نبود و بی دقتی 
مــی کــرد یــا بــه مــوضــوع اهمیت نــمــی داد، ایــشــان بــه مسائل 
امنیتی اهمیت مــی داد؛ زیرا مأموریت هایی داشت که مهم 
بودند و باید انجام می شد، ایشان در کنار نگاه فــرامــادی و 
اعتقادی که داشت، جریان طبیعت را هم پذیرا بود و اقدامات 
الزم امنیتی را انــجــام مـــی داد، ولــی اینکه مسائل امنیتی 
 منجر شــود به اینکه در کــارش سست شــود به هیچ عنوان 

اتفاق نمی افتاد.
اینجا برخی حرف ها و روایت ها هست که باید حواسمان باشد 
خلط مبحث نشود. اینکه بعضی ها می گویند ایشان طالب 
شهادت بود و کارهایی می کرد که شهید بشود و از این قبیل 
حرف ها درست نیست. این فرق دارد با آنکه فرد در خطر قرار 

بگیرد، ولی از راهش منحرف نشود! 

ایشان یک جمله ای داشت که اگر درست تحلیل و تشریح 
نشود ممکن است ذهن را منحرف کند.  گهگاه در میان اقوام 
و دوستان کسانی بودند که وقتی از موضوع ترور و تهدیدها 
با خبر می شدند با نیت خیرخواهانه به پدر می گفتند دست 
بردار و این کارها را کنار بگذار و به افراد دیگری بسپار، سرانجام 

تو را خواهند زد!
ایشان در پاسخ می گفت دشمن می خواهد مرا حذف کند تا 
کارم ناتمام بماند، اگر من خودم کار را کنار بگذارم دشمن را به 

هدفش رسانده ام.
او همچنین در پاسخ به ما که می پرسیم به نظر شما رمز حفظ 
مسیر شهید فــخــری زاده چیست و چگونه باید طی طریق 
شود؟ مطرح می کند: رمز آن به نظر من همان توکل است.نیت 
خالصانه و بعد توکل. اینکه اول اهداف مادی و خوشامد این و 
آن را کنار بگذاریم و نیتمان را در راه خدمت به خداوند و خلق 
خدا قرار دهیم. آن زمان است که  خداوند هم راه را باز می کند 

و هم مجهوالت  را معلوم می کند.

زوم زوم 

20 سال 
سر لیست ترور

  آرش خلیل خانه    شهید محسن فخری زاده 
یکی از مؤثرترین و کلیدی ترین افراد و مدیران در 

حوزه صنعت دفاعی و هسته ای کشور بود که نقشی 
بی بدیل در توسعه فناوری های نوین و پیشرفته را 
طی دو دهه گذشته در این حوزه ایفا کرد. با این حال 

او تا زمان شهادتش شخصیت و چهره ای ناشناخته 
برای مردم بود؛ چون اوالً فردی بود که بی ادعا و 

برای اهدافی واال تالش می کرد و قصد خودنمایی 
و در مرئی و منظر قرار گرفتن نداشت و دوم آنکه 

حساسیت و اهمیت کارش در سطحی بود که 

الزمه اش رعایت مسائل طبقه بندی و امور حفاظتی 
و امنیتی و البته پیشبرد اهداف در سکوت بود تا از 

فتنه و تخریب دشمن به دور بماند.
چه چیز سبب شد تا وی جایگاه اول را در لیست ترور 

موساد بیابد؟ آیا اکنون در سالگرد شهادت و ترور 

ناجوانمردانه او دشمن به هدف خود رسیده است؟  
این ها پرسش هایی است که در گفت وگو با فرزند 
شهید فخری زاده از وی جویا شده ایم. مشروح 

این گفت وگو با محمد مهدی فخری زاده را در ادامه 
بخوانید. 



به شدت مراقب 
ویروس جدید 
کرونا هستیم  
به گزارش فارس 
بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشت با 
اشاره به سویه جدید 
کرونا در آفریقای 
جنوبی گفت: قابلیت 
انتقال و موتاسیون 
باال و گریزان بودن 
از سیستم ایمنی از 
ویژگی های آن است.

احتمال ورود ویروس 
جدید وجود دارد. 
ما مدافع سالمت 
مردم هستیم و از 
همه امکانات داخل 
و خارج وزارتخانه 
استفاده می کنیم و 
سالمت مردم را فدای 
هیچ چیز نمی کنیم.

محمود مصدق ایــران روی 
یکی از دو کمربند زلزله خیز 
ــت.  جـــهـــان واقــــــع شـــــده اســ
کمربندی که 90 درصــد خاک 
ــرد.  ــی ــرمــی گ کــشــورمــان را درب
ــر هـــر ســالــه  ــاطـ بـــه هــمــیــن خـ
ــزرگ و کوچک متعددی در آن  زمین لرزه های ب
رخ می دهد که گاه تبعات اجتماعی و اقتصادی 
گسترده ای دارند. بنابراین برای کاهش خسارات 
ناشی از زلــزلــه، ارتــقــای سطح آگاهی و آمادگی 
عمومی بــرای مواجهه بــا آن از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است.
به همین دلیل بخش آموزش همگانی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در 
راستای انجام رسالت خویش و به منظور کاربردی 
کــردن آموخته های دانــش آمــوزان دربـــاره زلزله، 
در ســال ۱۳۷۴ بــرگــزاری مانور در سطح مــدارس 
را طراحی کــرد. ایــن برنامه در هشتم آذر ۱۳۸۲ 
و پس از امضای تفاهم نامه بین وزارتخانه های 
ــرورش، سازمان صدا و سیما،  علوم، آمــوزش و پ
جمعیت هالل احمر و شهرداری ها در مــدارس 

کشور اجرا شد.
امــا پرسشی که امــروز باید به آن پاسخ داد این 
است که برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس 
در راستای مواجهه با بالیای طبیعی به ویژه زلزله 
ــوده و آیــا اجــرای  تاکنون چقدر موفقیت آمیز ب
طرح یاد شده برای ارتقای سطح آگاهی و آمادگی 
دانش آموزان و در پی آن کاهش خسارت جانی 

ناشی از این حوادث کافی است؟ 

الزم است؛ اما کافی نیست ◾
سخنگوی ســازمــان مدیریت بــحــران کــشــور در 
پاسخ به قدس می گوید: مانور زلزله و ایمنی برای 
فرهنگ سازی بــرگــزار مــی شــود و بیشتر حالت 
نمادین دارد تــا خطر زلــزلــه بــه دانـــش آمـــوزان و 
ــان گــوشــزد شــود و بدانند مــا در  خــانــواده هــای آن
کشوری با ریسک بــاالی زلزله زندگی می کنیم. 
بــنــابــرایــن در خــصــوص مــیــزان تــأثــیــرگــذاری آن 
بــایــد دبــیــرخــانــه علمی پــژوهــشــگــاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله -وابسته به وزارت 
علوم - نظر قطعی دهد؛ با وجود این ما معتقدیم 
مــانــور زلــزلــه و ایمنی تــأثــیــرات مثبتی به دنبال 

داشته است. 
علی بختیاری می افزاید: هرچند برگزاری مانور 
زلزله و ایمنی برای آموزش همگانی موضوعی الزم 
است اما کافی نیست. در واقع مانور فقط اقدامی 
ــوزان و خــانــواده هــاســت  ــوزش دانـــش آمـ بـــرای آمـ
امــا در زمینه ارتــقــای ایمنی مباحث ســـازه ای و 
غیرسازه ای، زیرساخت ها، بحث تأمین بودجه 

مورد نیاز و... هم اهمیت دارد که باید همه آن ها 
به موازات هم پیش برود تا هدف مورد نظر حاصل 
شود. البته در همه این موارد کارهایی انجام شده 

اما باز هم باید اقدامات بیشتری صورت گیرد. 
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره 
به اینکه موضوع ایمنی مدرسه در مقابل زلزله 
شــامــل چند عــامــل مــی شــود، تصریح می کند: 
یکی از آن هــا موضوع ســـازه ای اســت که متولی 
آن، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس است و به 
گفته مسئوالن این سازمان حدود50 تا 60 درصد 
مدارس کشور نوسازی و مقاوم سازی شده اند. اما 
اطالعات مربوط به وجود تجهیزات غیرسازه ای 
ــورداری از ســیــســتــم هــای هــشــدار  ــ ــرخـ ــ مــثــل بـ
آتش سوزی و... را باید از حوزه آموزش و پرورش 
پیگیری کرد که معموالً مدارس کشور کمک های 
اولیه برای امداد و نجات را دارند. ضمن اینکه در 
دروس دانش آموزان مطالبی در خصوص زلزله و 
سایر مخاطرات طبیعی و محیطی وجود دارد که 
قبالً نبوده است. به هرحال مدیریت بحران را باید 
به صورت یک بسته کامل و متوازن دید و با توجه 

به اهمیت هرکدام به آن ها پرداخت. 

مانور را به شیوه 20 سال پیش اجرا می کنیم ◾
معاون سابق آمادگی و مقابله سازمان مدیریت 

بحران کشور اگرچه برگزاری مانور زلزله و ایمنی 
را مثبت ارزیابی می کند و ضروری می داند اما به 
قدس می گوید: روال برگزاری مانور زلزله و ایمنی 
تقریباً ثابت اســت. یعنی طی همه این سال ها 
به ویژه در سال های نخست در برنامه آن تغییرات 
چندانی را ندیدیم. به طوری که االن هم آن را به 
شیوه ۲0 سال پیش اجرا می کنیم در حالی که هر 

سال باید برنامه آن را غنی تر از پیش می کردیم.
مرتضی اکبرپور می افزاید: اینکه در ایران زلزله ای 
حتی در مقیاس کوچک رخ مــی دهــد مــردم به 
خیابان ها می آیند و یا برای دریافت اقالم امدادی 
ازدحـــام می کنند، نشان می دهد هنوز به آنان 

آموزش الزم را نداده ایم.
وی از اجرا نشدن دستورالعمل اجرایی آمادگی 
در برابر زلزله از سوی دستگاه های مسئول خبر 
می دهد و می گوید: زمانی که در سازمان مدیریت 
بحران بــودم آیین نامه اجرایی آمادگی در برابر 
زلزله را نوشتم که تبدیل به یک دستورالعمل شد 
اما هنوز از سوی دستگاه های مسئول، اجرایی 
نشده است. یک وزارتخانه می گوید پول اجرای 
آن را ندارد و دستگاه دیگری هم می گوید وزیر این 

آیین نامه را قبول ندارد و... .
وی اضافه می کند: من در مانورهایی که در بعضی 
از کشورها برای دانش آموزان برپا می کنند شرکت 

کــردم. آنجا سناریو را به دانــش آمــوزان آمــوزش 
می دهند تا در جریان مانور آن ها را پیاده کنند. 
ما وقتی بچه ها را بدون آموزش به صحنه مانور 
می آوریم این کار برای آنان تبدیل به یک تفریح و 
سرگرمی می شود و چیزی یاد نمی گیرند. اما اگر 
از همان آغاز سال تحصیلی سناریوی مانور مثل 
درس در زندگی شان بیاید؛ یعنی مربی زلزله هفته 
یا هر ماه یک بار کالس ایمنی برگزار و تمرین مانور 
را اجرا کند، این نکات ملکه ذهن دانش آموزان 

می شود. 
معاون سابق آمادگی و مقابله سازمان مدیریت 
بحران کشور سپس به موضوع تجهیزات امداد 
و نجات مدارس می پردازد و می گوید: قرار بود در 
هر مدرسه یک کانکس با ۳0 تا ۴0 قلم تجهیزات 
امداد نجات در جایی امن قرار بگیرد تا اگر اتفاقی 
افتاد بچه هایی که توانایی الزم را دارند در کانکس 
را باز و با استفاده از تجهیزات امدادی موجود در 
آن، اقدام به نجات حادثه دیدگان کنند تا نیروهای 
امدادی در صحنه حاضر شوند. اما این کار فقط 
در بعضی از مـــدارس انــجــام شــده و بسیاری از 
مــدارس به دلیل کمبود بودجه چنین کانکسی 
ندارند. بنابراین برای اجرای برنامه یاد شده باید 
یک الزام قانونی داشته باشیم تا مثالً درصدی از 
بودجه دستگاه اجرایی برای این منظور اختصاص 

یابد. البته در قانون بحران همه این موارد آمده که 
اگر تمام بندهای آن اجرا شود می توانیم ادعا کنیم 

یک گام به جلو رفته ایم. 

اگر مانور محله محور برگزار شود  ◾
مــحــمــدرضــا قـــائـــم مـــقـــامـــیـــان، رئـــیـــس ســابــق 
پــژوهــشــکــده مــدیــریــت خــطــرپــذیــری و بــحــران 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی برگزاری مانور 
زلزله و ایمنی از سال ۸۲ تا ۸۷ را حرکتی نو و مفید 
در افزایش آگاهی و سطح آمادگی دانش آموزان 
در مواجهه با زلزله مــی دانــد و می گوید: اثــرات 
این مانور را در زلزله سرپل ذهــاب دیدیم. طبق 
مطالعات میدانی، متوجه شدیم دست کم در 
سه مورد بچه ها با توجه به آموزش هایی که دیده 
بودند هنگام زلزله با پناه گرفتن در کنار ستون 
ساختمان نــجــات یــافــتــه انــد؛ در حــالــی کــه همه 
اعضای خانواده شان زیر آوار جان داده بودند. این 
نشان می دهد اگر با این مانورها حتی جان چند 
نفر از بچه ها را هم نجات دهیم خیلی ارزشمند 
است. اما از نقاط ضعف این مانور آن است که 
از دست ارگان های علمی خارج شده و همواره به 

یک صورت و شیوه اجرا می شود. 
وی با اشاره به اینکه تجهیزات امداد و نجات در 
زلزله کوبه ژاپن تنها تا ۳0 درصد در نجات جان 
آسیب دیدگان مؤثر واقــع شد، می افزاید: از آن 
موقع ایده امداد و نجات محله محور، ناحیه محور 
و منطقه محور مطرح شد. به همین دلیل از دو 
سه سال پیش از شیوع کرونا، رنگ و بوی مانور 
زلزله و ایمنی کمی تغییر کرد و محله محور شد. بر 
این اساس در این مانورها در کنار دانش آموزان، 
آمـــوزش بــه افـــراد داوطــلــب محله و شناسایی 
نــقــاط آسیب پذیر محله مثل لوله کشی گــاز و 
سیستم برق رسانی بعضی از ساختمان ها و... در 
دستور کار قرار گرفت به طوری که افراد داوطلب 
و دانش آموزان توانمند دو هفته پیش از برگزاری 
ــرای قطع آن هــا   مــانــور باید آمــوزش هــای الزم را ب
 فرا می گرفتند. البته ما فقط در دو منطقه یک و

 ۱9 تهران این کار را انجام دادیم. 
رئیس سابق پژوهشکده مدیریت خطرپذیری 
و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در 
همین زمینه تصریح می کند: اگر رونــد برگزاری 
ایــن مانور به شکل محله محور برگردد آن وقــت 
می توان گفت هزینه هایی که بــرای بــرگــزاری آن 
ــرای ایمنی و حفظ  می شود نتایج موردنظر را ب
جــان دانــش آمــوزان تأمین می کند؛ در غیر این 
صورت برگزاری مانور با پیش بینی چند کپسول 
آتش نشانی و استقرار چند آمبوالنس در مدرسه 
و بعد سخنرانی مسئوالن و گرفتن چند عکس 

یادگاری تأثیر چندانی نخواهد داشت. 

کارشناسانازضرورتتغییرروندبرگزاریمانورزلزلهوایمنیدرمدارسمیگویند

زنگ تفریح زلزله!

ددستچينستچين

واکنش

چه کسانی در 
هیئت های 
امنا منصوب 
می شوند؟ 

محمد علی زلفی گل، 
وزیر علوم در واکنش به 
انتخاب شهردار اسبق 
و فعلی تهران در هیئت 
امنای دانشگاه تهران 
گفت: کسانی که به این 
موضوع انتقاد دارند 
ابتدا ببینند هیئت 
امنای قبلی دانشگاه 
چه کسانی بوده و چه 
پست هایی داشتند. 
در واقع کسانی در 
هیئت های امنا منصوب 
می شوند که هم سابقه 
اجرایی و هم سابقه 
علمی داشته باشند.
باید به اندازه ای تجربه 
اجرایی داشته باشند 
که رأی و نظر آن ها به 
تدوین و اجرای قوانین،  
مقررات، حمایت و 
تشویق در برنامه ها 
و امور دانشگاه ها 
کمک کننده باشد.

مرتضی اکبرپور
 معاون سابق ستاد 

حوادث غيرمترقبه کشور

مرتضی اکبرپور، معاون سابق ستاد حوادث 
غیرمترقبه کشور معتقد است با توجه به اینکه 

ما زمان، مکان، شدت زلزله و سایر رخدادهای 
طبیعی را نمی دانیم برگزاری مانورهای سطحی 
پاسخگوی چنین تهدیدهای سنگینی نیستند. 

بنابراین برای برگزاری مانور زلزله و ایمنی باید 
برای دانش آموزان که آینده سازان فردای کشور 
هستند، سرمایه گذاری کنیم. اما االن برگزاری 

این مانور تبدیل به کاری نمایشی شده که برای 
ما مفید نیست. باید در کتاب های درسی موضوع 

ایمنی در مقابل مخاطرات طبیعی گنجانده شود 
و از قبل و هنگام برگزاری مانورها در حوزه 

زلزله، سیالب ها، خشکسالی، کم آبی و... به آنان 
یاد بدهیم وقتی در شرایط سخت قرار می گیرند 

چه کنند. 
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معلمانی با حقوق ۵00 هزار تومانی! ◾
ــه گــــزارش ایــســنــا، حــجــت االســالم جــواد  ب
نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
گفت: ما معلمان غیرانتفاعی، نهضتی و 
ساعتی را داریم که تبعیض ساختاریافته اند. نمی توانیم 
کسری معلم را با بازگشت به تدریس بازنشستگان درست 
کنیم. در همین تهران معلم غیرانتفاعی داریم که ماهی 

500 هزار تومان دریافت می کند. 

با مسببان ماجرای بورسیه ها برخورد کنید ◾
کــامــران دانــشــجــو، وزیـــر عــلــوم دولـــت دهم 
ــی مــســئــوالن  ــفــاوت ــی ت ــارس گــفــت: ب ــ بـــه فـ
وزارت علوم در ســال هــای گذشته و آب به 
آســیــاب دشمن ریختن بــا کــاری کــه در بورسیه کردند 
اصــالً توجیه نــدارد و جبران ناپذیر اســت. با آن هایی که 
 »مــا ادراک و ما ادراک بورسیه« فریاد مــی زدنــد، نباید 

برخورد شود؟ 

بزرگ ترین دستبرد تاریخی  ◾
علی فرهادی، مسئول کانون بسیج اساتید 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به فارس 
گفت: حــال ایــن روزهـــای آمــوزش و پــرورش 
خوب نیست، صندوق ذخیره فرهنگیان دچار بزرگ ترین 
دستبرد تاریخی شده و وزارت آمــوزش و پــرورش درگیر 
آموزش حضوری و مجازی است و نتوانست حتی اینترنت 

پاک به دانش آموزان بدهد.

مقابل  تضییع حق محیط زیست می ایستیم ◾
 به گزارش خانه ملت، سمیه رفیعی، رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس در توییتی 
با اشاره به دستور سازمان ثبت اسناد و منع 
تصاحب مالکیت تاالب ها نوشت: مجلس و فراکسیون 
محیط زیست با تمام قــوا مقابل هرگونه   تضییع حق 
محیط زیست خواهد ایستاد. حتی اگر مدیران مسئولی 

برایش تفاهم کرده باشند!

جامعه

رفاه و خدمات اجتماعیرفاه و خدمات اجتماعیبهداشت و درمانبهداشت و درمان ميراث فرهنگی و گردشگریميراث فرهنگی و گردشگریمحيط زیستمحيط زیست

پیشنهادافزایش۲۸.۵درصدیتعرفههایپزشکی

 تأسیس مطب 
دیگر به صرفه نیست!

مــعــاون فنی و نــظــارت ســازمــان نــظــام پزشکی کــشــور در 
گفت وگو با ایسنا، از پیشنهاد افزایش ۲۸.5 درصــدی 

تعرفه های پزشکی به صورت گلوبال خبر داده است.
علی ساالری می گوید: مطب های زیادی بسته شده است. 
در ۱0 سال اخیر در بسیاری از شهرها اصالً شاهد نبودیم 

یک مطب پزشک عمومی ایجاد شده باشد. 
ــزشــکــان عــمــومــی و  بـــه گــفــتــه وی تـــعـــداد مــطــب هــای پ
برخی متخصصان نسخه نویس از ســال هــای گذشته 
ثــابــت مــانــده و مــعــمــوالً پــزشــکــان جـــوان مطب تأسیس 
نمی کنند. از هزینه منشی گرفته تا اجــرا، مالیات و... 
موجب شــده کــار پزشکی به صرفه نباشد. مــا نگرانیم 
بــخــش خــصــوصــی خـــدمـــات ســالمــت کــشــور تعطیل 
شــود. همان طور کــه اگــر توجه کــرده باشید، مطب های 
 مامایی در کــشــور تعطیل شــده و دیــگــر مطب مامایی 

نمی بینیم.

رئیسسازماننظامروانشناسیومشاورهکشور:

کمیته احیای اجتماعی پساکرونا 
تشکیل می شود

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور به ایرنا 
گفت: کمیته احیای اجتماعی پساکرونا در ستاد ملی 

مقابله با کرونا تشکیل می شود. 
محمد حاتمی با بیان اینکه جهان پیش و پس از کرونا 
متفاوت است، افــزود: این کمیته با هدف احیا و بازسازی 
مشکالت روان شناختی و اجتماعی دوران پساکرونا همچون 
تجدید روابــط اجتماعی و تعامالت بین فــردی راه انــدازی 

می شود.
رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با اشاره 
به همکاری ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه افزود: 
امــروز دنیا در حال ورود به جهان پساکروناست، در این 
جهان، همه ارتباطات، خلقیات و روش زندگی تغییر کرده 
و بر این اساس تشکیل کمیته احیای اجتماعی پساکرونا 
برای احیای روابط اجتماعی و... متناسب با دوران جدید 

ضرورت می یابد.

ایجادبیشاز۱۳هکتارکانونفرسایشبادی

 ضربه 3 هزار میلیارد تومانی 
یک پدیده به اقتصاد کشور

ــزارش تسنیم؛ وحــیــد جــعــفــریــان، مــدیــرکــل دفتر  ــ ــه گ ب
 امــور بیابان ســازمــان جنگل ها و مــراتــع گفت: بیش از
 ۱۳.5 میلیون هکتار کانون فرسایش بادی در کشور وجود 
دارد و این پدیده ساالنه ۳ هزار میلیارد تومان به اقتصاد 

کشور خسارت می زند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه بیابان زایی در کشور ما آمار 
قابل توجهی دارد، اضافه کرد: سوءمدیریت و سوءتدبیر 
در حوضه های آبریز موجب توسعه عرصه های بیابانی در 
پایین دست شده است و شوره زارها و ماسه زارها افزایش 

یافته و خسارت به بار آورده است.
جعفریان در ادامـــه کــاهــش سطح آب هـــای زیرزمینی 
ــر را یــکــی از مــهــم تــریــن عــوامــل  ــیـ ــای اخـ ــال هــ در ســ
بــیــابــان زایــی عــنــوان کــرد و گــفــت: الزم اســت در تدوین 
 برنامه هفتم و بودجه ســال آینده به ایــن مسئله توجه 

ویژه شود.

یکمدیرکانونجهانگردیواتومبیلرانی:

 خودروهای باالی 30 سال 
پالک تاریخی می گیرند

ــوزه  ــی، مـــدیـــر حـ ــشــ ــ بـــه گـــــزارش فـــــارس، اردشـــیـــر دروی
اتومبیل رانی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، گفت: از 
 آغاز امسال تا پایان مهر از ۷۲ دستگاه خودرو با قدمت
 ۳0 ســال به بــاال به منظور بررسی و صــدور شناسنامه، 

ثبت نام شده است.
وی افزود: از فروردین تا مهر۱۴00 برای ۴5 دستگاه خودرو 
شناسنامه تاریخی صادر شده تا از نابودی و فراموشی این 

میراث گذشتگان جلوگیری شود.
این مدیر کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، صدور مجوز 
خروج از کشور برای وسیله های نقلیه باالی سن فرسودگی 
را از وظایف کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله های 
نقلیه تاریخی برشمرد و گفت: بر اســاس وظایف این 
کارگروه، در سال ۱۴00 مجوز خروج موقت از کشور برای 
۸9۸ دستگاه از ایــن نــوع وسیله های نقلیه صــادر شده 

است.



 پوکر
 حسین طیبی 
در لیگ پرتغال

در یکی از بازی های 
هفته دهم از دور 

نخست لیگ فوتسال 
پرتغال تیم بنفیکا 

به مصاف تیم 
نون آلوارس رفت که 

این بازی با نتیجه 
پرگل ۷ بر ۱ به سود 
بنفیکا تمام شد. در 
این مسابقه حسین 

طیبی ملی پوش 
ایرانی تیم بنفیکا 
هم بازی کرد و با 

عملکردی درخشان 
توانست چهار گل 

از هفت گل تیمش را 
وارد دروازه حریف 

کند. 

در  حاشيه

ضمانت نامه 
زوری کرار 

هافبک عراقی تیم نفت 
مسجدسلیمان به 

سازمان لیگ اعالم کرده 
تمام حق و حقوق خود 
را دریافت کرده است.
این در شرایطی است 
که مثالً باشگاه نفت 
مسجدسلیمان در 
تأمین هزینه های 

اعضای تیم خود هم 
عاجز است و مشکالت 

مالی فراوانی دارد و 
طبیعی است که آن ها 

نمی توانند برای تنها 
بازیکن خارجی شان 

یعنی جاسم کرار 
ضمانت نامه بانکی 

بدهند.
در این شرایط باشگاه 

نفت اقدام جالبی انجام 
داده است. مسئوالن 

نفت کرار را مجبور 
کرده اند که به صورت 

مکتوب به سازمان لیگ 
اعالم کند تمام حق و 

حقوق خود را در فصل 
جاری دریافت کرده 

است.

خبرخبر
روزروز

  دوناروما 
با اعالم فدراسیون بین المللی تاریخ 

و آمار جانلوئیجی دوناروما به عنوان 
بهترین دروازه بان جهان در سال ۲۰۲۱ 

انتخاب شد. نویر و مندی دوم و سوم 
شدند.امیرعابدزاده هیچ رأیی نیاورد.

  راموس 
ستاره اسپانیایی پاری سن ژرمن،در 

آستانه بازگشت به میدان می گوید فکر 
می کنم می توانم چهار، پنج سال دیگر 

به بازی کردن ادامه دهم. مهم ترین 
چیز این است که استوار بمانم.

  پپ گواردیوال
سرمربی سیتی درباره کار در 

تیم های ملی گفت: پس از اتمام کارم 
در اینجا، دوست دارم.هدایت یک تیم 
ملی و بازی در مسابقات جام جهانی 

را بر عهده بگیرم

ــا  ــدرض ــی ــم ح
 عــــــــــــرب  
عـــلـــی کـــریـــمـــی بــه 
قــهــرمــانــی 6 بـــاره 
ــا درلـــیـــگ  ــ ــرخ ه ســ
بیست و یکم عمیقاً 
امیدوار است. او براین باور است که 
پرسپولیس با ظرفیت های مطلوبی 
کــه دارد مــی تــوانــد دوبــــاره بــه سمت 
قهرمانی پیش بــرود. کریمی جدایی 
برخی بازیکنان را در سال های اخیر در 
کسب نتیجه این تیم بی اثر می داند 
وبر این بــاور است که در فصل جاری 
نیز جدایی بازیکنان اثری در سرنوشت 

پرسپولیس نخواهد گذاشت.

به نظر می رسد پرسپولیس می تواند  ◾
به بازگشت امیدوار باشد. نتیجه اخیر 
این تیم مقابل صنعت نفت آبادان برای 
هواداران سرخ بسیار امیدوار کننده بود.
ــن وضــعــیــت  ــ ــت. ای ــ ــور اسـ هــمــیــن طــ
نتیجه صبر و حوصله هواداران است. 
درهفته های اول تیم هنوز سروشکل 
نگرفته بود اما هرچه از ابتدای لیگ 
گذشت، اوضاع بهتر شد. من به آینده 

پرسپولیس خیلی امیدوارم.

بــرخــی معتقدند جــدایــی برخی  ◾

بازیکنان نتیجه ایــن وضعیت است. 
شما هم همین عقیده را دارید؟

شاکله پرسپولیس حفظ شده، ضمن 
ایــنــکــه بــازیــکــنــان مــســتــعــدی هــم به 
مجموعه اضافه شــده اســت. اعتقاد 
ندارم یک باشگاه با جدایی ستاره هایش 
محکوم به فنا و نابودی باشد. بسیاری از 
باشگاه های بزرگ دنیا ستاره های خود را 
یکی پس از دیگری از دست می دهند، 
اما چون ساختارمناسب است نتیجه 
می گیرند. ضمن اینکه پرسپولیس در 
پنج سال اخیر این واقعیت را ثابت کرده 
از جدایی ستاره هایش لطمه نمی بیند. 
در سال هایی کــه گذشت چهره های 
مهمی از تیم رفتند امــا پنج قهرمانی 
بدست آمد که امیدوارم این فصل به 6 

قهرمانی ارتقا یابد. 

بـــه آیـــنـــده ایــــن تــیــم چـــه انـــــدازه  ◾
امیدوارید؟

ــازی بــا صنعت نــفــت مــن را خیلی  بـ
خوشبین کــرد. دیــدم که بازیکنان با 
اشتهای خوبی در میدان ظاهر شدند و 
آن بی تفاوتی که گاهی دیده می شد از 
بین رفته است. مشخص شد روی این 
تیم کار شده است. اعتقاد دارم آن ها 
بهترین های لیگ هستند ومی توانند 
با قهرمانی 6 باره دل هــواداران را شاد 

کنند. این تیم به شدت ظرفیت باالیی 
ــازی اخیر خیلی لذت  دارد و مــن از ب

بردم وامیدوار شدم.

بــازی با نفت مسجد سلیمان را چه  ◾
طور ارزیابی می کنید؟ آیا می شود به کسب 

امتیاز کامل دراین بازی امیدوار بود؟
با احترامی که بــرای حریف قائلم اما 
باید با امتیاز کامل از میدان بیرون 
بیاییم. دربازی با صنعت نفت آبادان 
پرسپولیس مستحق زدن گل های 
ــود امــا متأسفانه شانس  بیشتری ب
ــار نــبــود واشتباهاتی از سوی  بــا مــا ی
داور ســــرزد. االن هــم مــن معتقدم 
پرسپولیس شانس باالیی برای پیروزی 
دراین بازی دارد و به امید خدا 3 امتیاز 
ــگــر مــی گــیــریــم وبـــه صـــدر جـــدول  دی

نزدیک تر می شویم.

بــه جــز پرسپولیس کــدام تیم ها را  ◾
مدعی قهرمانی می دانید؟

ــیــدا اســـت ســپــاهــان،  ایـــن طـــور کـــه پ
اســتــقــالل و گــل گــهــر شــانــس خوبی 
دارنــد ومی توانند سد راه پرسپولیس 
ــا بـــه شــخــصــه امـــیـــدوارم  ــ شـــونـــد. ام
پرسپولیس درنهایت برای ششمین 
بار قهرمان لیگ شود. این آرزوی همه 

پرسپولیسی هاست.

علی کریمی در گفت و گو با قدس:

پرسپولیس ازجدایی ستاره هایش 
لطمه  نمی بیند

زیر ذره بين

خبر کوتاه

هیچ تیمی تأیید نشده است

ستاره  هایAFC برای 
استقالل و پرسپولیس 

بدهکار
دو ستاره کوچکی که کمیته الیسنسینگ ای اف سی 
روی نــام دو تیم استقالل و پرسپولیس گذاشته 
به معنای عدم تأیید آن ها نیست.در شرایطی که 
ــواداران فوتبال امــیــدوار بودند با کنار گذاشتن  هــ
تیم های تاجیک و لبنانی، یک سهمیه پلی آف ایران 
به سهمیه حضور مستقیم در مرحله گروهی تبدیل 
شــود، اما حاال انتشار فهرستی از تیم های دارای 
الیسنس ای اف سی نشان می دهد که در این باره 

تخلفاتی فراقانونی صورت گرفته است.

  ستاره به چه معناست؟

ــران آمـــده پــنــج باشگاه  ــ ــه ای در ســتــون مــربــوط ب
درخواست مجوز حرفه ای کردند و سه باشگاه در 
جایگاه دارای مجوز حرفه ای هستند و دو باشگاه 
دارای مجوز همراه با جریمه. )بــرخــالف چیزی 
که در ایـــران اعــالم و گفته شــده به تیم ها مجوز 
مشروط داده شده است(.در فهرست منتشره از 
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در پاورقی درباره 
ستاره های درج شده در کنار اسم برخی تیم ها 
 AFC توضیح داده: »مجوز در دست بررسی توسط
Entry Control Body«.شــایــد بسیاری برای 
 AFC Entry Control نخستین بار با نهادی به نام
Body روبــه رو شده باشند، اما این نهاد در سال 
2016 از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا با هدف 
تأیید حضور تیم ها در مسابقات زیر مجموعه ای 
اف سی تشکیل شد و در آن هیئت قضایی پنج 
نفره، باید چند مورد را بررسی می کرد که یکی از 
آن ها شرایط تیم های درخواست کننده حضور در 

مسابقات است. نکات قابل توجه:
  پرسپولیس از زمان اعطای مجوز هنوز نتوانسته 
بدهی خــود به گابریل کــالــدرون را تسویه کند، 
بنابراین عمالً قادر به حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
نخواهد بود. سرخپوشان از روز 12 آبان پرداخت 
بدهی به کالدرون را آغاز کردند، اما آن ها هنوز موفق 

به تسویه با وی نشده اند.
  فرشید سمیعی مدیر حقوقی باشگاه استقالل 
در برنامه ورزش و مردم صحبت هایی را به زبان 
آورده که گفته می شود به سرعت علیه استقالل 
سند اســت. بر اســاس اظــهــارات معاون حقوقی 
باشگاه، استقالل حــدود 2.5 میلیون دالر در 
دعاوی خارجی و 30 میلیارد تومان در داخل کشور 
بدهی قطعی دارد و باید با طلبکاران خود تسویه 
حساب کند که یکی مهم ترین آن هــا بدهی به 

سازمان امور مالیاتی کشور است. 
 ای اف سی تأکید کــرده بــود باشگاه های دارای 
الیسنس، باشگاه هایی هستند که تمام بدهی 
خود تا ماه آگوست )شهریور 1400( را پرداخت 

کرده باشند.
  یک ماه پیش اعضای کمیته مجوز حرفه ای در 
ایران در یک حرکت کامالً من درآوردی اعالم کردند 
مجوز پرسپولیس و استقالل تنها سه ماه اعتبار 
دارد که این مسئله یک ابتکار غیرقانونی از سوی 
ایــران اســت؛ چرا که چیزی به اسم مجوز موقت 

وجود ندارد و در قانون پیش بینی نشده. 
آن ها البته تا اینجا مشکلی برای شرکت در رقابت ها 
ندارند و مسئولیت تأیید مجوز حرفه ای آن ها )همراه 
با جریمه ( با فدراسیون فوتبال ایران است.در نهایت 
کار تسویه با طلبکاران باید انجام بپذیرد تا در زمان 

اعالم اسامی تیم ها دردسر دیگری در پیش نباشد.

همه چیزهایی که دیگو با خود نبرد!

تانک آبی -خاکی مارادونا 
در بالروس

در حالی که همچنان تحقیقات در مورد علت مرگ 
این اسطوره ادامه دارد، وراث او هنوز میزان دقیق 
اموال مارادونا را نمی دانند. اموالی که از خودرو و 
خانه تا حساب های بانکی و حتی تانک آبی- خاکی 

در بالروس  را هم شامل می شود.
در حال حاضر پنج وارث قانونی وجود دارد؛ دالما 
و جیانینا، دیگو جونیور، جانا و دیگو فرناندو. 
امــا ممکن اســت مـــوارد بیشتری وجــود داشته 
باشد. گفته می شود مارادونا دو دختر دیگر نیز به 
نام های گیل و الپرویتوال دارد، اما باید هنوز منتظر 
آزمایش های ژنتیکی ماند تا از این مسئله اطمینان 
حاصل شــود.دیــگــو بین 5 تــا 6 میلیون دالر در 
حساب بانک های سوئیس باقی گذاشته است. 
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برنامه بازی های هفته هفتم لیگ برتر ◾
هفته هفتم لیگ برتر امــروز با برگزاری دیدارهایی در 
شهر های مختلف آغاز می شود. سایر دیدارها فردا انجام 

می شود. برنامه بازی های امروز به این شرح است:
15:00/صنعت نفت آبادان -  پیکان  - گل گهرسیرجان  

استقالل  16:00/ سپاهان - نساجی مازندران  16:00
16:00/ پرسپولیس - نفت   مس رفسنجان - هوادار  

مسجدسلیمان 18:00

شل بازی کردن به خاطر دربی غیرحرفه ای است ◾
یحیی گل محمدی درباره در نظر گرفتن مالحظاتی به 
خاطر دربی که در هفته هشتم برگزار می شود، توضیح 
ــازی تأثیر نمی گذارد و با  ــی روی ایــن ب داد: قطعاً درب
تمام قوا برابر نفت مسجدسلیمان قرار می گیریم. از 
بازیکنانم می خواهم خیلی محکم مقابل حریف بازی 
کنند. کسی که بخواهد برای دربی شل بازی کند و مثالً 

کارت نگیرد، کاری غیرحرفه ای است.

بنیادی فر داور دربی 97 شد؟ ◾
ــزارش ایلنا کمیته داوران قصد دارد از موعود  بــه گـ
بنیادی فر برای قضاوت دربی استفاده کند و این موضوع 
به زودی از سوی سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعالم 

خواهد شد.
این در حالی است که بنیادی فر این هفته قضاوتی 
 در لیگ انجام نمی دهد تا ایــن گمانه قــوی تر از قبل 

شود. 

گیتی پسند پیروز بازی بزرگ هفته دوازدهم ◾
هفته دوازدهـــم لیگ برتر فوتسال دیــروز برگزار شد که 
گیتی پسند صدرنشین برنده جدال 6 امتیازی با سن ایچ 
بود. فرش آرا در مشهد و مقابل مقاومت البرز به تساوی 
2بر2 رضایت داد و چیپس کامل با نتیجه سنگین 7بر2 
بازی به کراپ واگذار کرد.مس 7بر1 فردوس قم را شکست 
داد، شهروند 3بر1 از سد حفاری گذشت، فوالد زرند 5بر3 

سپاهان را بدرقه کرد و راگا 4بر3 بر زندی بتن غلبه کرد.   

سینا حسینی: ماجرای موفقیت در فوتبال ایران با کمک جادوگر 
شاید در سال های اخیر یک بهانه برای پوشش ناکامی بود اما حاال 
وقتی همه اهالی فوتبال مشاهدات عینی خــود را نسبت به این 
داســتــان بــازگــو می کنند، تصور می کنید در یــک کشور آفریقایی 
زندگی می کنید که همه آدم های اطراف شما به واسطه خرافه های 
قدیمی و سنتی بــرای کسب موفقیت دســت به دامــن جادوگرها 
شدند! افشاگری های هفته های اخیر به ویژه صحبت های دستیار 
محمد مایلی کهن ، رضا چلنگر، حمید درخشان و بسیاری دیگر 
از چهره های شناخته شده فوتبال این نگرانی را به جامعه فوتبال 
تزریق می کند که گویا مدیران خرافه گرا به جای رجوع به علم روز 
فوتبال و بهره گیری از افراد مستعد و با دانش به دنبال ایجاد فضایی 

خرافه گرایی در فوتبال ایران هستند!
ماجرا وقتی نگران کننده تر می شود که نمایندگان مجلس نیز به این 
موضوع واکنش نشان می دهند و بابت آن جلسات متعددی را تشکیل 
می دهند تا مشخص شود چه اتفاقاتی زیر پوست مدیریتی فوتبال 
ایران می گذرد! آش به قدری شور شده که پس از بررسی مجلس این 
حقیقت فاش می شود که انگار واقعاً خبرهایی هست و رمال ها برو و 

بیایی در فوتبال ایران دارند!
اما جالب اینجاست صدای هیچ مقام مسئولی در سئول جنوبی 
بابت این موضوع شنیده نمی شود،آن ها حتی بــرای تکذیب این 
اتفاقات نیز وارد عمل نمی شوند تا ابهامات در این خصوص افزایش 

یابد.
اما در این میان اخبار غیر رسمی دیگری نیز در محافل ورزشی میان 
فوتبالی ها رد و بدل می شود که با واکنش تند منتقدان همراه شده، 
مثالً برخی عنوان کــرده بودند در ماجرای البسه تیم ملی که سبب 
نارضایتی بازیکنان نیز شده بود،پای رمال ها در میان است، به همین 
دلیل لباس ها تعویض نشد، یا در جریان اعطای شماره پیراهن مهدی 
طارمی به صیادمنش و در دادن شماره پیراهن علیرضا جهانبخش در 
بازی مقابل سوریه به امید نورافکن نیز تعمدی در کار بوده است که به 

ماجرای خوبان عالم ارتباط دارد.
به نظر می آید با حساسیت ویــژه ای که نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در برهه کنونی نسبت به ایــن موضوع دارنــد، باید هر چه 
سریع تر تکلیف این قائله خنده دار و مضحک روشن شود تا بساط 
خرافه گرایی در فوتبال ملی ایران جمع شود تا موضوع به رسانه های 
خارجی نکشد و حساسیت نهادهای بین المللی از جمله فیفا به این 

ماجرا جلب نشود!

گزارشی از اتفاقات غیر متعارف 

فوتبال ملی اسیر جادو و جمبل؟ 

ضدحمله

ستارگان ورزش

ورزش7

رضا جونقانی   وضعیت 
گــل گــهــر در لــیــگ بــیــســت و 
یــکــم مــطــلــوب نیست و ایــن 
باشگاه سیرجانی مطابق با 
انتظارات پیش نرفته است. هزینه ای که 
برای این باشگاه شده بسیار چشمگیر و 
قابل توجه است و به قول مدیران گل گهر 
نتایج باید طوری رقم بخورد که مدعی بودن 
درایـــن باشگاه کــامــالً احــســاس شــود. گل 
گهر حتی نتوانست میانگین 2 امتیاز را 

بدست آورد و این موضوع بسیار ناامید 
ــن مــوضــوع اکــنــون  ــت. ایـ کــنــنــده اســ
بــه یــک نــگــرانــی بـــزرگ بـــرای محمد 
اسفندیارپور، مدیرعامل باشگاه 
ــده اســـت.  ــبــدیــل شــ ســیــرجــانــی ت

ــای  اســفــنــدیــارپــور کــه آرزوهــ
بــزرگــی بــا باشگاه گل گهر 
دارد، بی آنکه مالحظه 
ــاشــد  ــه ب ــ ــت کــــــاری داشــ
ــاره نارضایتی اش با  درب
خبرنگار قدس صحبت 
کرده است. او می گوید: 

»من نگاه تخریبی ندارم 
و همیشه حمایت کــردم. 

ــودم مــی دانــم که  وظــیــفــه خـ
چنین سیاستی را اعمال کنم. 

حتی به مربیان تیم گفتم یک 

بازیکن خارجی دیگر جذب کنید تا نتایج 
بهتری رقم بخورد. بدون رودربایستی باید 
به شما بگویم من از نتایجی که تا امروز رقم 
خورده هرگز راضی نیستم. این تیم مطابق 

با انتظارات ما پیش نرفته است. 
به اعتقاد من باید به سمت و سویی حرکت 
کنیم که هواداران ما احساس خوشایندی 
داشــتــه باشند و یکی از مــدعــیــان جدی 

قهرمانی لیگ بیست و یکم باشیم«.
اظهارات اسفندیارپور کامالً گویای آن چیزی 
اســـت کــه زیــرپــوســت بــاشــگــاه گل گهر 
می گذرد. حتی یک کمیته فنی تشکیل 
شــده تا نتایج ایــن تیم مــورد ارزیابی 
ــدان معناست که  ــرار بگیرد. ایــن ب ق
افـــرادی در باشگاه گل گهر سیرجان 
گرد هم خواهند آمد تا نتایجی که 
امیرقلعه نویی رقم زده را مورد 

تحلیل قرار دهند. 
اگــر درنهایت جمع بندی ها 
بـــه ســمــتــی بــــرود کـــه نتایج 
مورد تأیید باشد، قلعه نویی 
ــد بــه ادامــــه بــقــا در  ــوان مــی ت
باشگاه سیرجانی امــیــدوار 
باشد، اما غیراز این، احتمال 
هــرگــونــه تصمیمی از سوی 
مدیرعامل باشگاه سیرجانی 

وجود دارد.

روز 7 آذرماه سال 92 بود که تیم 
منتخب ستارگان پرسپولیس 
در یــک دیـــدار بــه یادماندنی 
مقابل تیم ستارگان میالن در 
ورزشــگــاه آزادی قــرار گــرفــت.در آن مسابقه 
که به نوعی دیدار خداحافظی مهدوی کیا از 
میادین فوتبال بود اتفاقات جالبی رقم خورد 
و ستاره های سرشناسی چون پائولو مالدینی، 
ــارو گــتــوزو،ســبــاســتــیــن روســی،فــرانــکــو  جــن
باره سی،زوانیمیر بوبان، ابراهیم با،دانیل 

ماسارو و ...در ورزشگاه آزادی مقابل 
ــزار تماشاگر به  نــزدیــک بــه 80 هـ
میدان رفتند.خبرگزاری فارس در 
ایــن بــاره بــا گــتــوزو مصاحبه کــرده 

است که در ادامه می خوانید.
 یکی از خاطرات فراموش نشدنی 

ــا ســفــر بـــه کشور  ــاره آســی ــ مـــن در ق
شما)ایران( بر می گردد. جو ورزشگاه 
فوق العاده بود و بازی مقابل 80 هزار 
تماشاگر بی نظیر بــود. در تورهای 
ــراه ســتــاره هــای  ــمـ ــه هـ مــخــتــلــفــی بـ
آث میالن حاضر شدیم ولی آن دیدار 
خیلی به ما چسبید. به خصوص که 
توانستیم مقابل آن همه تماشاگر 

پیروز شویم.
  بــازیــکــن شــمــاره 6 حریف)کریم 

باقری( فوق العاده بازی می کرد. 

بر خــالف بقیه ستاره های پرسپولیس که 
اضافه وزن داشتند و آمــاده نبودند ولی او 
خیلی آماده بود. در یک صحنه با هم برخورد 
کردیم که من بدجوری زمین خوردم و شانس 

آوردم در آنجا آسیب ندیدم. 
ــردم ایــــران و میهمان  ــ ــایــد از م   واقـــعـــاً ب

نوازی شان تشکر کنم. از بدو ورود به فرودگاه 
تا پایان آن سفر قدردانی کنم؛ چون ما حتی 
نمی توانستیم به اتوبوس حاضر در فرودگاه 
برسیم. عبور از  بین طــرفــداران ایرانی کار 
خیلی سختی بود ولی آن شب جزو خاطرات 
خوب ما بود. ستاره های میالن همیشه از 
آن دیدار به عنوان یک خاطره خوب یاد 
می کنند و خاطره خوبی برای کل اعضای 

تیم رقم خورد.
  نسبت بــه ســرمــربــی جدید 
تیم شما اطالعات و شناختی 
نــدارم امــا کــارلــوس کــی روش 
را مــی شــنــاخــتــم، او مربی 
خوبی بود و حتی بازی های 
تــیــم شــمــا مــقــابــل اسپانیا 
در جـــام جــهــانــی را تماشا 
کردم. ایران در آن دیدار بازی 
خــوبــی بــه نمایش گذاشت 
و حتی اسپانیا را بــه دردســر 
انداخت اما از تیم و مربی فعلی 

شناختی ندارم. 

تشکیل کارگروه فنی برای بررسی عملکرد قلعه نویی

ژنرال خلع می شود؟ 
گتوزو با اشاره به سفر به ایران:

نبرد با پرسپولیس خیلی چسبید 



اسرای 
صهیونیست 
رنگ خورشید 
را نخواهند دید  
رئیس دفتر سیاسی 
حماس تأکید کرد 
تا زمانی که اسرای 
فلسطینی آزاد 
نشوند، چهار اسیر 
صهیونیست نیز رنگ 
خورشید را نخواهند 
دید. اسماعیل هنیه 
با اشاره به موفقیت 
پیش از این حماس 
در آزاد کردن بیش از 
هزار اسیر در سند 
تبادل اسرا موسوم 
به »وفاء االحرار« 
تأکید کرد: این 
دشمن جز از روی 
اجبار کاری انجام 
نمی دهد. 

خبر
 سرنگونی اف 35 انگلیسی 
در رهگیری سوخو 30 روسی

یک رسانه تخصصی نظامی چینی مدعی شد 
سانحه سقوط جنگنده پیشرفته انگلیسی به 
دنبال تالش خلبان در رهگیری یک فروند جنگنده 
روســی رخ داده اســت. به گـــزارش فـــارس، تالش 
خلبان جنگنده اف ۳۵ انگلیس در رهگیری 
ــا سقوط  جنگنده روســـی ســوخــو ۳۰ روســیــه ب
هواپیمای جنگی نسل پنجمی انگلیس بین 
سواحل قبرس و مصر به پایان رسید. چندی پیش 
وزیــر دفــاع انگلیس به طور غیرمنتظره از تالش 
جنگنده های انگلیسی مستقر در »ناوهواپیمابر 
الیزابت«  برای تقابل با هواپیماهای نظامی روسی 

خبر داده بود.

 انفجار در منبج سوریه 
با هفت کشته و زخمی

بر اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در شهر 
منبج شمال استان حلب سوریه، هفت نفر شهید 
و زخمی شدند. به گــزارش فــارس یک زن و یک 
کودک شهید و پنج نفر دیگر نیز زخمی شده اند که 
دو نفر از آنان از نیروهای امنیتی وابسته به کُردها 

موسوم به نیروهای »آسایش« هستند.

دیدار فرمانده مزدوران اماراتی 
با افسران موساد

منابع خبری یمنی گفتند فرمانده عناصر وابسته 
به امــارات در یمن، با افسران موساد در مصر با 
هدف تأمین منافع صهیونیست ها دیــدار کرده 
اســت. به گــزارش فــارس، »طــارق محمد صالح« 
)معروف به طارق عفاش( فرمانده نیروهای موسوم 
به »نیروهای مقاومت ملی« است که از وی به 
عنوان مرد شماره یک امارات در یمن یاد می شود. 
گفته می شود هدف از این دیدار، »گسترش دامنه 
اتاق عملیات مشترک بین افراد مسلح ]وابسته به 

طارق[ با پایگاه های صهیونیستی است«.

WWW.QUDSONLINE.IR دوشنبه 8 آذر ۱4۰۰   ۲3 ربیع الثانی ۱443  ۲9 نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9683

جهان

خالدی  مهدی 
چند روزی می شود 
که رسانه ها از توافق 
اولــیــه مصر و رژیــم 
صـــهـــیـــونـــیـــســـتـــی 
بــرای اصــالح پیمان 
خیانت بار کمپ دیوید خبر می دهند. 
کمپ دیوید در ســال 1979 میالدی با 
وساطت »جیمی کارتر« رئیس جمهور 
وقــت ایـــاالت متحده به امضای »انــور 
سادات« رئیس جمهور مصر و »مناخیم 
بگین« رئیس  وقت رژیم صهیونیستی 
رسید. با این گام، مصر نخستین کشور 
اسالمی لقب گرفت که رژیم اشغالگر 
صهیونیست را به رسمیت شناخت، 
ــه پــیــامــدهــای مصیبت بار  اقـــدامـــی ک
بــســیــاری بـــرای فلسطینیان داشـــت. 
برپایه آنچه »رأی الیوم« گــزارش داده 
قاهره و تل آویو تصمیم دارند »تغییرات 
ــاد شــده اعمال  حــســاس« در پیمان ی
کنند. بیشتر تغییراتی که قــرار است 

اعــمــال شــود، مــربــوط بــه مفاد امنیتی 
و بــرای کنترل مناطق بیشتر اســت که 
منطقه مــرزی با نــوار غــزه و سینا سهم 
عــمــده  ای از آن خواهند داشـــت. این 
رایزنی های دوجانبه تماماً با نظارت دولت 
آمریکا انجام مــی شــود.  هرچند هنوز 
جزئیات این توافق علنی نشده و تنها در 
حد گمانه زنی مطرح است با وجود این 
از همین موارد درز کرده به رسانه ها هم 
می توان بوی توطئه ای دیگر در موضوع 
فلسطین را استشمام کرد. همان گونه 
کــه گفته شــده پیمان کمپ دیــویــد که 
ــم  ــه رســمــیــت شناخته شـــدن رژی ــا ب ب
صهیونیستی از سوی مصر همراه بود 
این روزها با دومینوی عادی سازی روابط 
از ســوی شیوخ عربی حاشیه جنوبی 
خلیج فارس در حال تکمیل شدن است؛ 
رونــدی که ماهیت فلسطین و محو آن 
را هدف گرفته است. آنچه در تمام این 
مــدت مانع ایــن دسیسه محور غربی 
– عبری -عربی بــوده جریان مقاومت 

ریــشــه دار در غــزه اســت. حــال به نظر، 
رژیــم صهیونیستی پس از ناکامی در 
نــابــودی جنبش مــقــاومــت فلسطین 
حماس، با پیگیری اصالح توافق کمپ 
دیوید به دنبال آن است پای مصر که در 
سالیان اخیر همواره به عنوان میانجی 
مایل به تل آویو در تنش با فلسطینیان 
نقش آفرینی کرده را به مسئله باز کرده تا 
شاید این گونه بتواند باریکه غزه را کنترل 
کند. در سوی مقابل هدف مصر از بازی 
در این پــازل، بازیافت قدرت منطقه ای 
گــذشــتــه اســــت. حــقــیــقــت آن اســت 
اقدامات قاهره در نزدیکی به تل آویو این 
کشور تاریخی را از چشم مسلمانان 
انداخته و در تحوالت منطقه ای نیز در 
انزوا قرار داده است.  حال ظاهراً فراعنه 
در ســودای بازیافت نقش منطقه ای از 
دست رفته، بار دیگر فریب آمریکا و رژیم 
صهیونیستی را خورده و چشم بسته در 
پازلی قرار گرفته اند که بار دیگر اعتبار و 

حیثیت فلسطین را هدف گرفته است.

نگاهی به پشت پرده تصمیم مصر و رژیم صهیونیستی در اصالح پیمان »کمپ دیوید«

البی علیه فلسطین
علوی: تنش های سیاسی بین بلوک شرق و غرب  شدت تمام ادامه 
دارد. سفیر روسیه در آمریکا با اشــاره به عدم حل مشکل روادیــد 
ــط دو کشور، گفت:  بــرای دیپلمات های روســی و بهبود نیافتن رواب

 ۵4 دیپلمات روس خاک ایاالت متحده را ترک خواهند کرد. به گزارش 
تسنیم، آناتولی آنتونوف تأکید کرد دولت آمریکا در حال بیرون راندن 
 کارکنان نمایندگی های دیپلماتیک این کشور اســت. به گفته وی،

  27 دیپلمات به همراه خانواده های خود در تاریخ ۳۰ ژانویه 2۰22 
)1۰ بهمن ماه( و به همین تعداد نیز تا تاریخ ۳۰ ژوئن )اوایل تیر ماه سال 
آینده( باید خاک ایاالت متحده را ترک کنند. آنتونوف در مصاحبه ای 
با اعالم این مطلب، افزود: مشکل روادید بین دیپلمات های روسی در 
آمریکا تاکنون حل و فصل نشده است. وی گفت: مشخص نیست 
به چه دلیل طرف آمریکایی به برخی فرزندان و همسران دیپلمات های 
روسی روادید نمی دهد! این برخورد در حالی رخ می دهد که در ایاالت 
متحده مدعی هستند برای سنت های خانوادگی ارزش زیادی قائل 
هستند. سفیر روسیه یادآور شد: مقامات واشنگتن در نگرش منفی 
خود به روسیه تغییری ایجاد نکرده و همچنان به این کشور به چشم 
دشمن می نگرد. آن ها سیاست تحریمی علیه مسکو را تغییر نداده اند. 
عمالً هیچ تغییری رخ نداده و روس هراسی همچنان جو سیاسی حاکم 
بر ایاالت متحده را مسموم کرده و همه این مسائل مانعی جدی برای 

بهبود روابط دوجانبه است.
گفتنی اســت روســیــه در پاسخ بــه اعــمــال تحریم های ضــدروســی و 
اخــراج دوبــاره تعدادی از دیپلمات های این کشور از ایــاالت متحده، 
مــحــدودیــت هــایــی بـــرای نمایندگی های سیاسی آمریکا در خاک 
ــازه اســتــفــاده از  فــدراســیــون روســیــه در نظر گرفت و آن هـــا دیگر اجـ
شهروندان روسی و کشورهای ثالث به عنوان کارمند محلی را ندارند. 
بدین ترتیب سفارت آمریکا در مسکو از تاریخ اول آگوست )اواخر 
تابستان گذشته( با کمترین تعداد پرسنل در پنج سال گذشته، یعنی 

با 12۰ کارمند به فعالیت خود ادامه می دهد.
سفیر روسیه در واشنگتن در قسمت دیگری از صحبت های خود در 
واکنش به برگزاری »نشست سران برای دموکراسی« توسط دولت 
آمریکا در ماه دسامبر تأکید کرد: این همایش دقیقاً علیه روسیه و چین 
سازماندهی شده است. آنتونوف گفت: آمریکایی ها سعی دارند به ما 
بیاموزند چگونه باید زندگی کنیم و چه نوع سیستم دموکراتیکی باید 

در کشورمان وجود داشته باشد!

آمریکا 54 دیپلمات روس را اخراج می کند

جنگ سرد دیپلماتیک 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت  دانشمند هسته ای، مجید شهریاری
امروز یازدهمین سالگرد شهادت دکتر مجید شهریاری 

از شهدای هسته ای کشورمان است. وی نقش مهمی 
در دستاوردهای دانش هسته ای ایران داشت. به یاد 
خدمات  او، تأسیسات هسته ای تهران به نام »شهید 

شهریاری« تغییر یافته. وی ۸ آذر ۱۳۸۹ توسط 
مزدوران سرویس های جاسوسی بیگانه ترور شد. رهبر 

معظم انقالب، در رسای این شهید فرمودند: »شهادت 
دکتر شهریاری، آبرویی داد به جامعه علمی کشور«.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:53

05:26

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:09
طلوع فردا

06:55

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:20

04:54

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:17
 نیمه شب شرعی

22:35
طلوع فردا

06:23
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  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
)051(   تلفنخانه:                 37610087 - 37684004 
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  
  تلفن:                                    14- 37685011 )051(

  دفترتهران:        
بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

کارتر، سادات و بگین مشغول امضای پیمان کمپ دیوید در سال 1979 ◾
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
کلی�ه اقدام�ات مربوط به نگهداری و س�رویس ش�بکه،فیبر نوری و تجهیزات وابس�ته در 

مجموع�ه ح�رم مطه�ر حضرت رض�ا )ع( را از طریق مناقص�ه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگ�ذار نماید، 
ل�ذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوش�نبه مورخ 1400/9/15 ضم�ن مراجعه به آدرس اینترنتی:
 http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن 31305243-32257085-051( نس�بت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

نمایند.

آگهی مناقصه 

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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محله  خانه  تکمیل  پروژه  برای  مناقصه عمومی یک مرحله ای  دارد  نظر  در  و شهرسازی خراسان رضوی  راه  اداره كل 
سبزوار را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور 

برگزار نماید:

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل  درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.                                     
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع مناقصهشماره مناقصه
47.475.962.5722000003374000029تکمیل خانه محله سبزوار1400-29

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 پیمانکاران  شماره:  1400/3072- م/170

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد طراحی و اجرا توسعه ایستگاه راه آهن و ایجاد خط         
 ریزش )فرار( و استاندارد سازی مابقی خطوط ایستگاه راه آهن سایت خود را  به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید .

سپرده شركت در مناقصه 1.300.000.000 ریال می باشد .
متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تكمیل و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ 1400/09/18  به شرح ذیل اقدام نمایند:

از  كاری  روزهای  در  خراسان  خودرو  ایران  بازرگانی  واحد  از  حضوری  بصورت  مناقصه:  اسناد  دریافت  نحوه   -1
و                                   ) تلفن)051-33563050  های  با شماره  تماس  یا  و    www.ikkco.ir اینترنتی  از طریق سایت  یا  و  الی15  ساعت8 

)9-33563501-051 داخلی )4021((  
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شركت ایران خودرو خراسان ، كیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه 

كمیسیون معامالت در روزهای كاری از ساعت8 الی15 
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 ساعت 14 می باشد .

)ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران مورد تایید اداره کار جهت حضور در مناقصه الزامیست(
)شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(

)هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(

14
08
29
3

ارتباطات و امور بین الملل

14
08
22
9

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل منابع داخلی سال 
1400، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین 
کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل 

اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی میانی )اتکایی( و 

انتهایی)کششی( )عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی(
تاریخ  تا   1400/09/06 تاریخ  از  اسناد:  تحویل  و  اسناد  فروش  مهلت   *
1400/09/11 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13:00 روز شنبه 
1400/09/27 می باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:00 روز سه شنبه 
1400/09/30 می باشد . مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق سامانه 
مبلغ  واریز  قبال  در    http://setadiran.ir دولت  الکترونیکی  تدارکات 
500.000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 

به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
الزم به ذکر است مالک شناخت مناقصه گر بارگذاری اسناد بصورت کامل 

و بدون نقص در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد 
فیزیکی )پاکت الف( نیز مالک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع 

نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
نامه  آئین  برابر   : کار  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  نوع  و  *مبلغ 
تضمینات دولتی مبلغ 2.465.000.000ریال  به صورت ضمانتنامه بانکی 
)فرآیند ارجاع کار( به نفع خریدار و یا صورت وجه نقد, واریز به شماره 
نام  )بانک صادرات( به  شبا IR 800190000000100696938003 حساب 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
 _ غربی  طالقانی  خیابان   _ بجنورد   _ شمالی  خراسان   : آدرس 
تدارکات                                                        امور   _ شمالی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 

) تلفن 31777413.10 -058( 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضـاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضـاء مدت مقرر در فراخوان واصـل می گردد، مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
باشد. می  مندرج  مناقصه  اسناد  در  مربوط  جزئیات  و  اطالعات  سایر 

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

 خورشید روشنایی بخش جهان است ، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم. 

آگهی مناقصه عمومی ) عمومی دو مرحله ای - توام با ارزیابی کیفی( شماره 400/319-نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل  
را  از طری��ق مناقصه عمومی به  یکی از ش��ركتهای حائز ش��رایط واگذار نماید. 
1-نام و نش��انی مناقصه گذار: ش��ركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: 

زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر كد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات كلی پروژه:

شماره 
مناقصه

برآورد اولیهنام و محل پروژه
)ریال(

تضمین شرکت در محل تامین اعتبار
فرآیند ارجاع کار )ریال(

اجرا و نصب انشعابات فاضالب خانگی شهر زنجان با 1400-66
314/000/000منابع جاری شرکت6/266/357/120اقطار 110 و 160 میلی متری

3-صالحیت مورد نیاز: حداقل رتبه 5 آب از سازمان برنامه و بودجه مجاز به شركت در مناقصه می باشند.
4-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از مورخه 1400/09/07 لغایت مورخه  1400/09/13 در سایتهای http://iets.mporg.ir و  
www.znabfa.irبصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شركت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .

5-نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت 
دولتی و كسر از مطالبات ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

6-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
. http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 7-سایتهای ثبت آگهی

8-مهلت تحویل پاكات مناقصه : مهلت تحویل پاكات مناقصه فوق حداكثر تا پایان وقت اداری مورخه 1400/09/23  می باشد.          
9-مکان تحویل پاكات: دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر - كد پستی:4514978757 .

10-زمان گشایش پاكات : پاكات مناقصه فوق در ساعت 11 مورخه 1400/09/24 در سالن جلسات شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
11-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی مناقصه 
عمومی یک مرحله ای -  نوبت دوم
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