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باقری پس از نشست افتتاحیه 
کمیسیون مشترک برجام:

 خوش بین هستیم 
اما ساده اندیش نه!

 همزمان با قدردانی 
از منصور انوری

برگزیدگان جایزه ادبی 
اندرزگو معرفی شدند

آذر10

درگذشت
ابوالفضل
زرویینصرآباد
شاعرطنزپرداز
درسال1397

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

42

چهار شنبه  10 آذر 1400     25 ربیع الثانی  1443       1 دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9685      8 صفحــه           4صفـح

دیگرغریبنیستیایآشناترین...رواق2
پای صحبت حجت االسالم محمدجواد زمانی، شاعرآیینی در حال وهوای چهارشنبه های امام رضایی 

حمله سایبری به صهیونیست ها 
ادامه خواهد داشت

هادی عیسی دلول
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت اول(
شللركت مجتمع گاز پللارس جنوبی در نظر دارد اقللام مورد نیاز خود 
را بللا شللرایط ذیل بصورت برگللزاری مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق سللامانه 

تداركات الکترونیکی دولت )سللامانه سللتاد( تامین نماید:
شللماره فراخوان در سللامانه سللتاد ایران : 2000093498000282 

شللماره مناقصه و تقاضا : تقاضای 0040014 مناقصه شللماره 00/001 
موضللوع مناقصه/ شللرح مختصر اقام درخواسللتی: خریللد 700/000  كیلوگرم ماده 

 ACTIVATED CARBON   شللیمیایی
مبلغ تضمین شللركت در فرایند ارجاع كار: 13/000/000/000  ریال

نللوع تضمین شللركت درفرایند ارجللاع كار : تضمین شللركت در فراینللد ارجاع كار 
بصللورت یکللی از تضامیللن قابل قبول وفللق آیین ناملله تضمین شللماره 123402/

ت50659 ه  مورخ 94/09/22  هیات وزیران می باشللد. 
مبلغ برآوردی مناقصه: به میزان 1/827/871 یورو معادل 454/929/620/000  ریال

 آخرین مهلت دریافت اسللناد ارزیابی كیفی در سللامانه ستاد : ده )10( روز پس از 
درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعان عمومی سللامانه سللتاد ایران می باشللد.

آخریللن مهلت بارگذاری و  ارسللال مسللتندات ارزیابی كیفی )رزومه( در سللامانه 
سللتاد: ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسللناد می باشللد. 

آخرین مهلت بارگزاری پیشللنهادات فنی/ مالی در سللامانه ستاد : پس از ارزیابی 
كیفی مناقصه گران، مسللتندات دریافت پیشللنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی 

از طریق سللامانه سللتاد ارسللال می گردد. 
آدرس مناقصه گزار : اسللتان بوشللهر- شهرسللتان عسلللویه- شللركت مجتمع گاز 
پللارس جنوبی- سللاختمان اداری مركزی سللتاد -مدیریت بازرگانللی-اداره خرید- 

گروه خرید شللیمیایی. 
بدیهی اسللت كلیه فرآینللد برگزاری مناقصلله الکترونیکی از طریق درگاه سللامانه 
 WWW.SETADIRAN.IR :تداركات الکترونیکی دولت )سللامانه سللتاد( به نشللانی
انجام می پذیرد وبه پیشللنهاد های خارج از سللامانه سللتاد هیچگونلله ترتیب اثری 
داده نخواهد شللد و مناقصه گران بایسللتی نسللبت به ثبت نام در سللامانه ستاد و 

دریافللت گواهللی امضللاء الکترونیکللی اقللدام نماینللد.
 WWW.SPGC.IR مناقصه گران می توانند جهت كسللب اطاعات بیشللتر به سللایت

مراجعه و یا با شللماره تلفن های 2248 -07731312244 تماس حاصل فرمایند. 
                                                                                       شناسلله آگهی 1232728

روابط عمومی شللركت مجتمع گاز پارس جنوبی

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

تصفیه فاضاب ، حیات مجدد آب است.

تمدید آگهی شناسایی تامین کننده مالی 
طرح احداث تصفیه خانه فاضالب در شهر مشهد با استفاده از تسهیالت مالی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده 

)56( قانون الحاق
شرکت آب و فاضالب مشهد برای احداث تصفیه خانه فاضالب در شهر مشهد با استفاده از تسهیالت مالی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده واحده 
قانون اصالح ماده )56( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  )مصوبه شماره 69454 /ت50913هـ مورخ 93/6/20 
هیأت وزیران(، نسبت به شناسایی تامین کنندگان مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر 
موسسات اعتباری مالی و پولی )در قالب عقود اسالمی در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8( با شرایط زیر دعوت به عمل می آورد:

•موضوع فراخوان: شناسایی تامین کننده منابع مالی برای احداث تصفیه خانه فاضالب در شهر مشهد به ظرفیت 46،500 مترمکعب در شبانه 
روز با فرآیند پیشرفته A2O با استفاده از تسهیالت اجرایی ماده 56 

•محل اجرای کار: استان خراسان رضوی- شهر مشهد
•مدت انجام پروژه: دوره احداث دو )2( سال

•کارفرما و دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضالب مشهد
1- هزینه اجرای پروژه برمبنای برآورد اولیه سه هزار و پانصد و پنجاه و دو میلیارد و ششصد میلیون )3،552،600،000،000( ریال، که باید در 
طول 24 ماه )دو سال( متناسب با پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه )با تایید دستگاه اجرایی( از طرف تامین کننده مالی تامین شود. مطابق 
ماده 3 آئین نامه فوق االشاره، مبلغ تسهیالت مالی برابر با مجموع مانده مبلغ پیمان به عالوه تعدیل متعلقه می باشد. الزم به توضیح است 
که کل مبلغ آورده تأمین کننده مالی )تسهیالت مورد نیاز( با احتساب تعدیل، بیمه و مالیات حدود چهار هزار و نهصد و سیزده میلیارد و 

پانصد و شانزده میلیون )4،913،516،000،000( ریال برآورد گردیده است.
2- بازپرداخت تسهیالت دریافتی: اصل و سود تسهیالت با شش )6( ماه تنفس بعد از تحویل موقت پروژه، طی مدت پنج )5( سال و در تعداد 

ده )10( قسط شش ماهه، مساوی و متوالی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و بازپرداخت می شود.
3- محاسبه سود، دریافت و بازپرداخت تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و اصالحات بعدی آن و با رعایت 

عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود. حداکثر نرخ سود مورد انتظار ، 18 درصد خواهد بود.
4- تامین کننده مالی باید آمادگی خود را برای تأمین مالی طبق فرمی که می بایست از دفتر قراردادهای این شرکت دریافت نمایند و براساس 

شرایط فوق اعالم نماید.
5- شرکت آب و فاضالب مشهد، پس از دریافت پیشنهادات تامین مالی، از واجدین شرایط برای شرکت در فرآیند مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

6- از متقاضیان دعوت میشود حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج آگهی نامه اعالم آمادگی خود را  به آدرس ذیل ارسال دارند:
مشهد، بلوار فلسطین، نبش فلسطین 26، شرکت آب و فاضالب مشهد،  دفتر قراردادها 

در صورت هر گونه ابهام، شرکت کنندگان می توانند با دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت این شرکت با شماره های 
05137008226 و 05137008224 تماس حاصل نمایند.
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آگهی مزایده اجاره شماره 5000090892000007 ) شماره مزایده مرجع ( 108
شللهرداری سللرخس در نظر دارد مغللازه خللود در خیابان امام 
خمینللی ) ره ( به متراژ 12 متر مربع را از طریق مزایده عمومی 
و با جزئیات مندرج در اسللناد مزایده، با بهره گیری از سامانه 
الکترونیکی دولت )WWW.setadiran.ir( و با شماره مزایده )5000090892000007(به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید . 
تاریخ انتشار در سامانه : 1400/09/10 ساعت  8:00                              

مهلت دریافت اسناد مزایده : 1400/09/13 ساعت  8:30                                              
تاریخ بازدید : 1400/09/11  لغایت 1400/09/21 روزانه از ساعت 9 تا 12            

مهلت ارائه پیشنهاد : 1400/09/10 ساعت  8:00  لغایت 1400/09/23 ساعت 8:30
تاریخ بازگشایی : 1400/09/23   ساعت 9      

تاریخ اعام به برنده : 1400/09/23 ساعت  9:20    
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده شهرداری سرخس:

1-  مدت اجاره یک سال می باشد .
2-  مبلغ ضمانتنامه یا فیش نقدی جهت سللپرده شركت در مزایده هر یک از موارد 

فوق در سامانه قید گردیده است .
3-  اعطای چک برای هر ماه اجاره برای یک سال

4-  برنللده مزایده می بایسللت در هنگام قللرارداد ، به میللزان 10 درصد قیمت كل 
پیشنهادی ، ضمانت نامه به شهرداری تحویل نماید .

5- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

6-  اعطای یک فقره چک جهت تخلیه ابنیه
7-  پیشنهادهای شركت كنندگانی بازگشایی می شود كه با شهرداری تسویه حساب 

نموده باشد .
8- متقاضیان شللركت در مزایللده باید دارای پروانه فعالیت در زمینه های شللغلی 

خود باشند .  
9- هزینه های مربوط به كلیه كسللورات قانونی ازجمله بیمه ، مالیات ، عوارض و... 

مرتبط با قرارداد بر عهده برنده مزایده میباشد .
10- تهیه امکانات مورد نیاز جهت استفاده از مکان مورد اجاره برعهده برنده مزایده 

می باشد .

11- پیشللنهاد دهنده نباید مشللمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامات 
دولتی مصوب دیماه  1337 باشد و چنانچه خاف این موضوع به اثبات برسد مزایده 
گذار حق دارد پیشللنهاد ارائه شللده بللرای مزایده فوق را مردود وتضمین شللركت 

درمزایده را ضبط نماید.
12- پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه رسما" اعام می دارد كه هیچگونه وجه 
یللا مالی به عنوان واسللطه كاری از احدی دریافت ننمللوده و همچنین مالی كه عرفا" 
رشللوه تلقی مللی گردد را تحت هر عنللوان اعم از نقدی و غیر نقللدی به هیچ یک از 
افراد مسئول در دستگاه مزایده گزار به هدف جلب موافقت احدی از آنان پرداخت 
نکرده اسللت . چنانچه خاف این موضوع به اثبات برسللد )مزایده  گزار( حق دارد كه 
پیشللنهاد ارائه شده برای مزایده  موضوع فوق الذكر را مردود و تضمین شركت در 
مزایده متعلقه را ضبط نماید . پیشللنهاد دهنده ضمنا متعهد است در صورت برنده 
شدن در مزایده  به هیچ عنوان هیچگونه وجه ، مال یا سندی به هیچ فردی به منظور 
تسللهیل امر انعقاد پیمانی كه مورد مزایده اسللت پرداخت ننماید در صورت اثبات 
مراتللب در هرمرحله مزایده گزار حق خواهد داشللت قرارداد را فسللخ و ضمانتنامه 
شللركت در مزایده را ضبط و خسللارات وارده در اثر فسللخ پیمان و تاخیر اجراء كار 
را از او اخذ نماید تعیین میزان خسللارات وارده با تشللخیص مزایده گزار می باشد .

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق  سللامانه  سللتاد تداركات الکترونیکی دولت 
می باشللد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شللامل خرید و دریافت اسللناد مزایده ) در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شللركت در مزایده ) ودیعه (، ارسال 
پیشللنهاد قیمت و اطاع از وضعیللت برنده بودن مزایده گللران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد . 
2- كلیه اطاهات موارد اجاره شللامل مشخصات ، شللرایط و نحوه اجاره در برد اعان 

عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد . 
3- عاقه مندان به شللركت در مزایده می بایسللت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی ) توكن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه :  41934 – 021

 ) WWW.setadiran.ir ( اطاعات تماس دفاتر ثبت نام اسللتانها ، در سللایت سللامانه
بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود است .

آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی  خرید 450 متر کفپوش الستیکی  
آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت ب�ه خرید 450 مت�ر کفپوش 

الس�تیکی   از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت مش�اهده ش�رایط خرید 
و دریافت اس�ناد مذکور به نش�انی  http://dev.razavi.ir  بخش مناقصات مراجعه 
و حداکث�ر تا س�اعت13:30   روز ش�نبه مورخه 9/20 1400/0 نس�بت به تحویل 
پیش�نهادات تکمیل ش�ده و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مشهد 
مق�دس ح�رم مطهرام�ام رض�ا )ع( صح�ن پیامبر اعظ�م حضرت محم�د )ص(
 ب�اب الکاظ�م  دبیرخانه ح�رم مطهر اقدام نماین�د، ضمنًا هزینه چ�اپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره تماس 32003310-051 و 32009537 - 051
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»باربادوس«قدیمی ترین مستعمره انگلیس  رسماً  از این کشور جدا شد

خروج از زیر بلیت ملکه

قدس ابعاد سفر  وزیر صنعت، معدن و تجارت را  
در رأس هیئتی اقتصادی به سوریه بررسی می کند

»صمت« دمشق

گفت وگو با محمد فیلی 
و آتش تقی پور به بهانه انتشار 
عکسی از فرامرز صدیقی 

هنرمندان  
پیشکسوت 
در زمانه عسرت

آیا فشار جهاد کشاورزی 
روی واحد های فروشنده سبوس 

قانونی است؟

دردسرهای اجرای 
یک مصوبه برای 
کارخانه های آرد

سفر چــنــدروزه وزیــر صمت کشورمان به سوریه در 
حالی صورت می گیرد که کارشناسان اقتصادی بر نبود 
تناسب میان ابعاد روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور 
تأکید دارند و خواستار به کارگیری روابط سیاسی در 
مسیر توسعه اقتصادی کشور هستند. گرچه روابط 
سیاسی میان تهران و دمشق مطلوب عنوان می شود 
امــا آمارها و میزان تبادالت تجاری، حاکی از سطح 
پایین مراودات اقتصادی است. مسئله ای که سیدرضا 
فاطمی امین، وزیر صمت نیز در مصاحبه اش به آن 
اشــاره  کــرده و گفته اســت: »هــدف از سفر به سوریه، 

گسترش روابــط اقتصادی در بخش های مختلف با 
سوریه است. نخستین نکته ای که ما بر آن متمرکز 
خواهیم شد متعادل کردن تراز تجاری دو کشور است؛ 
قطعاً سوریه با مشکالتی جدی در زمینه اقتصادی 
مواجه است و شاید صادرات یک طرفه تصوری عملی 
نباشد بنابراین نکته کلیدی اینجاست کــه روابــط 
اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم که دو طرف از آن نفع 
ببرند«. البته علیرضا پیمان پاک، رئیس  کل سازمان 
توسعه تجارت ایران با اشاره به هیئت بلندپایه اعزامی 

به سوریه گفته است در این سفر...
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خراسان

مجاهدت  های مجاهدت  های 
وکیل اول تهران وکیل اول تهران 
در خراساندر خراسان

 زیارتگاه شهید مدرس  زیارتگاه شهید مدرس 
قطب علمی وقطب علمی و فرهنگی می شود فرهنگی می شود

 رونمایی رونمایی از قدیمی ترین  از قدیمی ترین اسناداسناد
 درباره شهید مدرس در کاشمر درباره شهید مدرس در کاشمر

جدول  با جایزه ویژه سالگرد جدول  با جایزه ویژه سالگرد 
شهادت شهیدمدرسشهادت شهیدمدرس

دربارهدرباره دوران تبعید  دوران تبعید 99 ساله  ساله شهید مدرسشهید مدرس
 که به شهادت مظلومانه اش انجامید که به شهادت مظلومانه اش انجامید



  حسن نیت داریم 
و دنبال توافق 
خوب هستیم
وزیر خارجه در 
گفت وگوی تلفنی با 
دبیرکل سازمان ملل 
گفت: ایران با حسن 
نیت و جدیت وارد 
مذاکرات وین شده و در 
تالش برای دستیابی 
به یک توافق خوب 
است. طرف های مقابل 
هم باید به تعهدات 
کامل خود در برجام 
برگردند. در این صورت 
ایران اقدامات جبرانی 
خود را متوقف خواهد 
کرد. البته هر نوع توافق 
حاصله، باید قابلیت 
راستی آزمایی مؤثر 
داشته باشد. گوترش 
هم با استقبال از آغاز 
مذاکرات و حمایت از 
احیای کامل برجام، 
نسبت به حصول 
نتیجه مذاکرات ابراز
 امیدواری کرد.

خبر آرش خلیل خانه    »سند 
تحول دولت« در ۳۷ موضوع 
جــــــدی و مــــحــــوری کــشــور 
کـــه غــالــب آن هــــا مــســائــل و 
مشکالت مردم است به زودی 

رسماً اعالم می شود.
سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود 
که بدون پرسش خبرنگاران برگزار شد، با اعالم این 
خبر افزود: تدوین این سند کار ساده ای نبود و به باور 
کارشناسان به بیش از یک سال زمان نیاز داشت، 
اما دولت آن را درمدت 100 روز آماده کرده تا نشان 

 دهد عمل گرا و پای کار است.
علی بهادری جهرمی با بیان اینکه برای قضاوت 
باید شرایطی را که این دولت، زمام امور را برعهده 
گرفت با امروز مقایسه کرد، اظهار کرد: در ابتدای 
شهریور ماه کشور به شدت درگیر موضوع کرونا 
بود و در روز تحویل دولت ۷09 نفر از هموطنان ما 
بر اثر کرونا جان باختند، عالوه بر این، تلخیِ نبودِ 
داروهـــا و کاالهای اساسی، نبود واکسن و صف 
صنوف و اقشار مختلف برای دسترسی به واکسن 

را شاهد بودیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اعمال محدودیت های 
مختلف و مضیقه هایی چــون منع تــردد شبانه 
و تعطیلی مشاغل و اصــنــاف در آن شــرایــط که 
معیشت مردم را نیز تهدید می کرد، افزود: امروز 
در کشور کسی استرس دسترسی به واکسن ندارد 
و واکسن در نزدیک ترین زمان و محل ممکن در 
دســتــرس اســت. بــا دســتــور رئیس جمهور دیگر 
ترددهای شبانه ممنوع نیست و آمار تلخ تلفات به 

زیر 100نفر کاهش یافته است.

در سه ماه 40 برابر دولت قبل واکسن تزریق شد ◾
بهادری جهرمی با اشــاره به اینکه از ورود اولین 
محموله واکسن به کشور در اسفندماه گذشته تا 

زمان تغییر دولت تنها 5 میلیون دز واکسن تزریق 
شده بود، خاطرنشان کرد: در سه ماه گذشته اما 
بیش از 100 میلیون دز واکسن تزریق شــده که 

40برابر عملکرد 6 ماه آخر دولت قبل است.

وی دربـــاره سیاست داخلی دولــت گفت: امــروز 
مردم دولتمردان را در دسترس و کنار خود می بینند 
و دولــتــمــردان را جــزوی از خــود می دانند و اگــر با 
مشکلی مواجه شوند خیالشان راحت است که 

مقامات عالی در کوتاه ترین زمان ممکن نه از طریق 
ویدئو کنفرانس یا گــزارش پشت میزی، بلکه از 
نزدیک و در صحنه به ارزیابی مسائل می پردازند و 
صحت سنجی می کنند و مردم مستقیم مطالبات 

خود را مطرح می کنند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در این 100 روز رئیس 
جمهور 10 سفر استانی و وزیــران و معاونان آن ها 
ــد، گفت:  بیش از 200 سفر استانی انجام داده ان
دیوار بی اعتمادی بین مردم و دولت شکسته شده و 
امروز به سمت تصمیم  گیری های شورایی و مردمی 
کوچ کرده ایم و شوراهای تعطیل شده 10ساله دوباره 
احیا شد و تصمیم گیری فردی نداریم و با حضور 
رئیس جمهور در بین مـــردم، دیگر آمــارســازی و 
گزارش سازی ها، رئیس جمهور را فریب نمی دهد؛ 

چون در صحنه شاهد صحت سنجی آمار است.

کشورها پیام دیپلماسی دولت جدید را گرفته اند ◾
ــاوردهــای تحول  وی همچنین بــه تشریح دســت
سیاست خارجی دولت پرداخت و با اشاره به اینکه 
دولت برای حل مسائل و حتی واکسن مثل گذشته 
منتظر  و معطل FATF و برجام نماند، اظهار کرد: 
سه ماه گذشته با ورود ارزهای خارجی، فروش بهتر 
نفت و دیپلماسی فعال خارجی و بدون استقراض، 
مسائل حل شده و حتی حقوق های سه ماه قبل 
بــدون استقراض و دســت بــردن در جیب مــردم 
پرداخت شد. وی عضویت در سازمان همکاری های 
ــازی اخیر بــا ترکمنستان و  ــرارداد گ ــ شانگهای، ق
آذربایجان، امضای بیش از 20سند بین المللی، 
مدیریت بحران افغانستان و شکستن چندین 
رکورد در بحث صادرات و ترخیص کاال از گمرک را 
از جمله دستاوردهای دیپلماتیک دولت خواند و 
گفت: دیپلماسی امروز منفعل نیست، بلکه فعال 
و پویا و نتیجه محور است و پیام دیپلماسی ایران را 

کشورهای دیگر هم دریافت کردند.

گزارش 100 روزه دولت 
در نخستین نشست آقای سخنگو

خبرخبر
روزروز

دیدار خانواده شهید بدرالدین با تولیت آستان قدس رضوی 
خانواده شهید سید مصطفی بدرالدین از فرمانده هان ارشد 
حزب هللا لبنان با تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر 

امام رضا)ع( دیدار و گفت وگو کردند. 
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید 
بدرالدین، از لبنان به عنوان یکی از پایگاه های تشیع در 

طول تاریخ یاد و با اشاره به علمای بزرگ شیعه آن کشور، 
ابراز کرد: جنوب لبنان در طول تاریخ، همواره نقطه ترویج 
فرهنگ اهل بیت)ع( و محل تربیت علمای نام آوری همچون 
پدر شیخ بهایی، محقق کرکی، شهید اول، شهید ثانی و ... 
بوده است که هریک خدمات بزرگی به مکتب اهل بیت)ع( 
کرده اند و نقش مهمی در تبلیغ و ترویج تشیع داشته اند.  

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مقاومت لبنان 
شعار »هیهات من الذله« اباعبدهللا الحسین)ع( را عینیت 
بخشیده است، گفت: جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی 
با حزب هللا لبنان، پدیده ا ی بی سابقه، بی نظیر و ماندگار 
در تاریخ اســت که طی آن حــزب هللا لبنان توانست در 
برابر ارتــش تا بن دنــدان مسلح اسرائیل مقاومت کند و 

آن را شکست دهــد؛ ایــن اتفاق عظیم یکی از عنایات و 
معجزه های الهی است. حجت االسالم والمسلمین مروی 
جبهه مقاومت شیعیان لبنان را مایه مباهات جهان 
ََّه  اسالم دانست و گفت: ما بارها وعده الهی »إِن تَنُصرُوا الل
ِّتْ أَقْدَامَكُمْ،«را در لبنان، سوریه و منطقه عیناً  يَنُصرْكُمْ وَيُثَب

و عمالً مشاهده کرده ایم.

ــور  ــر امــ ــ ــ ــاون ســیــاســی وزی ــعــ مــ
خــارجــه گــفــت: آنــچــه از 6 دور 
گفت وگوها پیش روی ماست، 
یک پیش نویس است که محل 
مذاکره است نه یک توافق، به همین جهت تا 
وقتی راجــع به همه چیز توافق صــورت نگیرد، 

درباره هیچ چیز توافق نشده است.
به گــزارش فــارس، علی باقری پس از نشست 
افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام در جمع 
خبرنگاران افزود: ما در وین صرفاً با 1+4 گفت وگو 
می کنیم، ولی از آنجا که اراده جدی برای مذاکره 
و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق داریم، 
نسبت به آینده خوش بین هستیم، ولی چون 
اعتماد به طرف مقابل نداریم ساده اندیش هم 
نیستیم. رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در 
مذاکرات با 1+4  درباره مباحث نشست افتتاحیه 
مذاکرات اظهار کرد: ما نگاه خود را بیان کردیم 
که عامل اصلی وضعیت فعلی اقدام غیرقانونی 
آمریکایی ها در نقض توافق و قطعنامه22۳1 

و نقض قــواعــد و مــقــررات بین المللی اســت. 
نکته دیگری که در نشست تأکید شد، بحث 
استمرار ایــن وضعیت اســت، یعنی سیاست 
فشار حداکثری آمریکا که در پی خروج آمریکا 
از برجام علیه ایــران اتخاذ شد همچنان ادامه 
دارد، در حالی که دولــت کنونی مدعی است 
با سیاست های قبلی مخالفت داشته و دارد. 
وی افــزود: تأکید کردیم باید مسئله اصلی لغو 
تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا باشد و 
خوشبختانه مورد اتفاق دیگر اعضا قرار گرفت و 
اینکه باید الزامات مربوط به لغو تحریم ها به خوبی 
دیده شود و از جمله آن موضوع تضمین است 
که باید تضمین هایی دریافت کنیم که دولت 
آمریکا و دیگر دولت های عضو برجام نتوانند از 
توافق خارج شوند، تحریم جدید اعمال نکنند و 
سراغ تحریم های گذشته هم نروند و این تضمین 
در اختیار ایران باشد. باقری همچنین موضوع 
راستی آزمایی و توجه به دیگر مسائل مد نظر ایران 
را موجب توافق پایدار در دوره پیش رو اعالم کرد.

باقری: خوش بین هستیم اما ساده اندیش نه!
قابگزارش کوتاه

تشکیل جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
 به ریاست رئیسی

در  حاشيه

طرح صیانت 
برگشت خورد

با رأی اعضای 
کمیسیون مشترک 
صیانت، این طرح 
به مرکز پژوهش های 
مجلس برگشت 
خورد تا اصالح شود. 
به گزارش فارس، 
در جریان جلسه 
گذشته کمیسیون 
طرح صیانت اعالم 
شد وزیر ارتباطات 
خواستار اصالح 
برخی مواد طرح شده 
است. این فرایند با 
پیگیری قالیباف انجام 
شده و در پیش نویس 
پیشنهادهای دولت 
نیز مباحث مربوط 
به اینستاگرام 
و پلتفرم های 
پرمخاطب تغییرات 
جدی دارد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000986     اتاق  بازرگانی    درهمه  کارها از  درمان  تا 
کشاورزی  و سیاست  خارجی  دخالت  می کند. کدام  

قانون  او را نماینده  بخش  خصوصی  کرده؟ آن ها 
باعث  تمام  گرانی ها  هستند زیرا منشأ عمده فروشی 

 و نرخ گذاری  کاالهای  وارداتی اند. 

9360000158   از شهرداری تقاضا می شود چند جمعه 
بازار اقماری برای سهولت خرید و کمک به فروش 

محصوالت کشاورزان حومه شهر در جاده های 
ورودی مشهد به خصوص ابتدای شهرک باهنر راه 

اندازی کند، جمعه بازار فعلی از دسترس بیشتر مردم 

کالنشهر۴میلیونی مشهد خارج است.
9360000851   از هر ارگان محترمی که متولی سامانه 

ساعت گویا و اعالم  اوقات شرعی ۲۰۱۱۹مشهد 
است    متشکریم. این  کار زیبا و خدمت رسان باید در 
تلفن های همه شهرها اجرا شود تا همگان  بتوانند 

دسترسی آسان به اوقات شرعی داشته باشند.
9380000651   لطفًا برای کسب آگاهی بیشتر و بهتر 

نام میدان شهدا را روی اتوبوس های خط 38 و 
خط 38/۱ ذکرشود تا بفهمیم که این دو خط به 

طرف میدان شهدا می روند.

حاشیه و متن خبرنگاران از وین
   رئیس  جمهوری اسالمی ایران در تماس تلفنی 
رئیس جمهور فرانسه گفت:  به هیچ وجه نگران 
انجام تعهدات از جانب ایــران نباشید؛ به شرط 
آنکه آمریکایی ها تحریم ها را بردارند و اروپایی ها 
هم به تعهدات خود عمل کنند. کسانی که نقض 
عهد کردند باید اعتماد طرف مقابل را جلب کنند. 
اعــزام یک تیم جامع به ویــن بیانگر اراده جدی 

ایران است.  
    میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه 
در وین: آمریکا آمادگی خود را اعالم کرده در ازای 
بازگشت ایران به اجرای تعهدات خود بر اساس 
توافق نامه هسته ای، تمامی تحریم های مغایر با 

مفاد برجام را لغو کند.
      تام کاتن سناتور آمریکایی: توافق هسته ای 
بایدن-ایران حتی از آنچه قبالً حاصل شده بود 
بدتر خواهد بود و وقتی جمهوری خواهان در آمریکا 

قدرت بگیرند، دوباره پاره خواهد شد.
   چهار اتحادیه بزرگ دانشجویی با صدور بیانیه 
مشترکی بــا اعــالم اینکه »تیم قبلی، ضمانت 
اجرایی قابل استنادی برای برجام تعریف نکرد«، 
آورده است: مذاکرات با هدف لغو تحریم ها صورت 
می گیرد و به همین علت توافقی که رافــع همه 
تحریم ها نباشد مورد قبول ملت ایران واقع نخواهد 
شد. در ضمن باید شــروط نه گانه رهبری نیز در 
توافق رعایت و اقدامات سایر طرفین راستی آزمایی 
شــود و درصـــورت بدعهدی طــرف غربی، کاهش 

تعهدات حق طبیعی ایران است.
ــاو« ســخــنــگــوی ارتـــــش رژیـــم  ــوخــ ــ    »ران ک
صهیونیستی: ما برای همه احتماالت در خصوص 
تهدید ایران آماده هستیم و آمادگی ها را برای این 
موضوع تسریع کرده ایم و بحث نظامی و عملیاتی 
در رأس تفکرات ما قرار دارد، چه برای جلوگیری 
ــران در نزدیکی مرزهای شمالی و یا  از حضور ای
ممانعت از تبدیل شدن آن به یک کشور هسته ای 
و وقتی می گوییم برنامه های عملیاتی خــود را 

تسریع می کنیم، منظور همین است.
   وبگاه آمریکایی آکسیوس: مقامات ارشد دولت 
بایدن عمیقاً نگران این هستند ایــران در توسعه 
هسته ای کنونی خــود بیش از حد پیش بــرود که 
موجب شود برای بازگشت به برجام بسیار دیر شود. 
   نفتالی بنت نخست وزیــر اسرائیل ساعاتی 
پیش از آغاز مذاکرات  وین در یک بیانیه تلویزیونی 
که نگرانی از آن می بارید، گفت: امروز، جمهوری 
اسالمی با یک هدف روشن به وین رفته است: پایان 
دادن به تحریم ها در ازای تقریباً هیچ چیز. من از 
متحدانمان در سراسر جهان می خواهم تسلیم 

باج خواهی هسته ای ایران نشوند.
   القدس العربی نوشت: اسرائیل از هیچ کاری 
بــرای تخریب و برهم زدن فضای مــذاکــرات وین 
دریغ نمی کند. این روزنامه فرامنطقه ای در تحلیلی 
درباره دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران و 
گروه 1+4 در وین نوشت: باوجود آنکه بازگشت 
به توافق هسته ای از وعــده هــای انتخاباتی جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا بود، اما همان طور که 
ضرب المثل فرانسوی می گوید وعده های انتخاباتی 
تنها کسانی که به آن باور دارند را مقید می کند، 
اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مربوط به برنامه  
هسته ای ایران حاکی از آن مقدار انعظاف پذیری 

نیست که اجازه خوش بینی بدهد.
   کبرا آسوپار نویسنده و فعال مجازی در توییتی 
با عنوان »نگاه مبتذل جنسی بیداد می کند«، 
نوشت: شاید بــاورتــان نشود، امــا روزنــامــه شرق 
ــاره رئــیــس جــدیــد تیم  ــ در گــزارشــی جـــدی، دربـ
مذاکره کننده هسته ای نوشته علی باقری مثل 
جوانان دهه 50 و 60 است و به خانم ها مستقیم 
نگاه نمی کند و آن ها را خواهر صدا می کند و همین 
می تواند در طرف مقابل فضای بسته ای ایجاد کند!
   یک منبع ایرانی به شبکه الجزیره گفت: ایران 
در وین »توافق موقت« را نخواهد پذیرفت و در 
صورت شکست مذاکرات، گزینه های دیگری در 
دست دارد و این موضوع را طرف های دیگر نیز 
می دانند. وی افزود: هیچ چانه زنی و بحثی درباره 
پــرونــده هــای سیاسی و امنیتی در ویــن صــورت 

نمی گیرد و اولویت فقط رفع تحریم هاست.
    روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« به نقل 
از یک مقام اروپایی ادعا کرد مذاکره کننده ایران 
هشدار داده در صورتی که خواسته های کشورش 
در مذاکرات برآورده نشود، تهران برنامه هسته ای 

خود را تشدید خواهد کرد.
   به گزارش فارس، دو منبع آمریکایی اعالم کردند 
رژیــم صهیونیستی دو هفته پیش اطالعاتی را با 
متحدان آمریکایی و اروپایی به اشتراک گذاشته که 
نشان می دهد ایــران گام های فنی بــرای آماده سازی 
غنی سازی اورانیوم تا غنای 90 درصد را برداشته است. 

خبـر
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مدیران میانی باید با برنامه دولت همراه باشند
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره آ ن دسته از مدیران، به ویژه مدیران میانی 
که با نوع نگاه، برنامه ها و اهداف دولت همسو و همراه نیستند و ممکن است در این مسیر اخالل 
ایجاد کنند، گفت: همه مدیران ان شاء هللا با دولت و برنامه هایش همراه خواهند شد. وی افزود: 
نظرات همه مدیران ارشد دولت درباره برنامه ها و طرح ها دریافت و به طور مستمر و رفت وبرگشت  با 
آن ها تبادل نظر صورت گرفته است و با مدیران عالی دولت همراه هستند و مدیران میانی هم حتماً باید 

با این برنامه ها همراه باشند.

سياست خارجیسياست خارجیدولتدولت مجلسمجلس

تأکید رئیس جمهور 
بر فروش اموال مازاد دولت

رئیس جمهوری بر اهمیت اجرای برنامه مولدسازی و فروش 
امــوال مــازاد دولــت بــرای تأمین بخشی از بودجه مــورد نیاز 
کشور و جبران کمبود در منابع مالی، تأکید و دستگاه های 
اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و 
قیمت گذاری کنند و برابر مقررات به فروش برسانند. به گزارش 
ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، اظهار امیدواری کرد برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت 
با همکاری همه دستگاه ها و قوای کشور هر چه سریع تر اجرایی 
شود. وی گفت: تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار 

تورمی باید با وزارت اقتصاد و دارایی همکاری کنند.

خطیب زاده: همان که در
 برجام بود، نه بیشتر نه کمتر!

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تیم مذاکره کننده برای اطمینان از 
رفع تحریم ها وارد وین شده است و تمرکز بر رفع تحریم هاست. 
به گزارش ایرنا، سعید خطیب زاده افــزود: آنچه در وین اتفاق 
می افتد، تمرکز بر رفع تحریم هاست. چیزی نه کمتر از این را 
می پذیریم و نه بیشتر از آنچه در برجام در حوزه هسته ای آمده 
است، تعهدی می دهیم. سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: 
موضوعاتی مانند مذاکرات گام به گام و تعهدات جدید، هیچ 
جایگاهی در گفت وگوی ما ندارد. خطیب زاده گفت: دولت با 
عزم جدی و یک هیئت کامالً آماده وارد مذاکرات شده تا اطمینان 

پیدا کنیم آنچه در وین اتفاق می افتد، رفع تحریم هاست. 

انتقاد قالیباف از بدعت گذاری 
در تخصیص بودجه اشتغال

رئیس مجلس گفت: تبادل موافقت نامه برای اجرای تبصره1۸ 
قانون بودجه در اختصاص اعتبار ۳2 هزار میلیاردی ایجاد 
اشتغال، خالف قانون است، هیئت تطبیق باید این تخلف را لغو 
کند. به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز 
مجلس و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره 1۸ 
قانون بودجه، گفت: این بند 10۳ درصد ورودی داشته و درآمد ها 
تحقق یافته، اما متأسفانه امروز بلوکه شده و در جاهای دیگر 
اختصاص یافته و به اشتغال اختصاص نیافته است. تا پایان 
آذرماه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مکلف هستند 

این پول را به شورای برنامه ریزی استان ها اختصاص دهند.
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 بودجه ۱۴۰۱ 
 با فرض 

تداوم تحریم ها 
بسته شده است

رئیس سازمان 
برنامه و بودجه 

گفت: الیحه بودجه 
۱۴۰۱ با فرض ادامه 

تحریم ها بسته 
شده است. به گفته 

ایسنا میرکاظمی در 
نشست هم اندیشی 
الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ با وزیر امور 

خارجه گفت: بودجه 
سال آینده بر مبنای 
سند آمایش تدوین 
شده است، از این رو 
ظرفیت های داخلی 
هر استان تا سطح 
شهرستان تعیین 
و سهم هر یک از 

این مناطق در رشد 
اقتصادی استان و 

کشور مشخص شده 
است.

خبرخبر
خوبخوب

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره مقررات 
جدید راه انـــدازی بانک »آف شــور« در مناطق آزاد به ایلنا 
گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند با حداقل 
سرمایه بانک آف شــور را تشکیل دهند و ایــن مجموعه 
مــی تــوانــد از طــریــق اشــخــاص حقیقی و حقوقی بخش 
خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است. 

ارزهای ایرانیان خارج از کشور یا منابع سرمایه گذاران خارجی 
می تواند وارد بانک های آف شور شود و هر سرمایه گذاری در 
صورت عالقه مندی می تواند در ایران و مناطق آزاد بانک 
آف شــور راه انــدازی کند. کشورهای خارجی هم می توانند 
در مناطق آزاد بانک آف شــور راه انـــدازی کنند اما در حال 
حاضر مسیر راه انــــدازی بانک های آف شـــور را بر مبنای 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعریف کرده ایم. وی با بیان 
اینکه خوشبختانه هم از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی 
و هم از طرف بانک های خارجی تقاضاهای بسیار زیادی 
بــرای راه انـــدازی بانک آف شــور در مناطق آزاد به دستمان 
رسیده است گفت:  در حال حاضر در مرحله اهلیت  سنجی 

تقاضای اشخاص حقوقی و حقیقی هستیم.

مینا افرازه   سفر چندروزه 
ــر صــمــت کـــشـــورمـــان به  ــ وزیـ
ــورت  ــه در حـــالـــی صــ ــ ــوری ســ
ــه کــارشــنــاســان  ــ مـــی گـــیـــرد ک
ــبــود تناسب  ــتــصــادی بـــر ن اق
ــعــاد روابــــط سیاسی  مــیــان اب
ــد و خواستار  و اقــتــصــادی دو کــشــور تأکید دارنـ
ــط سیاسی در مسیر توسعه  ــ بــه کــارگــیــری رواب
اقتصادی کشور هستند. گرچه روابــط سیاسی 
میان تهران و دمشق مطلوب عنوان می شود اما 
آمارها و میزان تبادالت تجاری، حاکی از سطح پایین 
مراودات اقتصادی است. مسئله ای که سیدرضا 
فاطمی امین، وزیــر صمت نیز در مصاحبه اش 
به آن اشاره  کرده و گفته است: »هدف از سفر به 
سوریه، گسترش روابط اقتصادی در بخش های 
مختلف با سوریه است. نخستین نکته ای که ما بر 
آن متمرکز خواهیم شد متعادل کردن تراز تجاری 
دو کشور است؛ قطعاً سوریه با مشکالتی جدی 
در زمینه اقتصادی مواجه است و شاید صادرات 
یک طرفه تــصــوری عملی نباشد بنابراین نکته 
کلیدی اینجاست که روابــط اقتصادی متعادلی 

ایجاد کنیم که دو طرف از آن نفع ببرند«.

 تشکیل کمیته مشترک تجاری و صنعتی ◾
 میان دو کشور

البته علیرضا پیمان پاک، رئیس  کــل سازمان 
توسعه تجارت ایــران با اشــاره به هیئت بلندپایه 
اعزامی به سوریه گفته است در این سفر قرار است 
کمیته مشترک تجاری ایران و سوریه و همچنین 
کمیته صنعتی مابین دو کشور تشکیل شود. این 
برنامه ریزی های وزارت صمت برای توسعه روابط 
اقتصادی با سوریه در حالی است که کشورمان 
هدف گذاری 200 میلیون دالری را برای صادرات به 
سوریه در نظر دارد. موضوعی که کیوان کاشفی، 
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه نیز چندی پیش 
درباره آن تصریح کرد: »برنامه ریزی برای صادرات 
200 میلیون دالری به سوریه در سال ۱۴00 انجام  
شده که در صورت تحقق این هدف گذاری، رشد 
۸0 درصدی صادرات را در مقایسه با سال گذشته 

شاهد خواهیم بود«.

سوریه جزو اصلی ترین اهداف صادراتی ایران ◾
همچنین بر اساس گــزارش اتاق بازرگانی تهران، 
ــد تــوســعــه صــــادرات  کــشــورمــان در طـــرح جــدی
غیرنفتی بنا دارد 9 کشور از جمله سوریه را به عنوان 
اصلی ترین اهـــداف صــادراتــی در نظر بگیرد و 
حجم صادرات کاالیی خود را به ۷0 میلیارد دالر تا 
سال۱۴0۴ برساند؛ بنابراین با توجه به این شرایط، 
به نظر می رسد سفر وزیــر صمت به سوریه در 
راستای حرکت در مسیر تحقق چشم اندازهای 
ترسیم  شده وزارت صمت در حوزه تجارت صورت 
می گیرد تا بتواند سوریه را به تعداد شریکان تجاری 

ایران بیفزاید.
از سوی دیگر، این سفر و تالش مسئوالن ایرانی برای 
افزایش مــراودات در حالی اهمیت و حساسیت 
خودش را نشان می دهد که براساس آمارها، سهم 
ــازار سوریه تنها 3درصــد اســت و عمالً  ــران از ب ای
جای خود را به رقبایی همچون روسیه و ترکیه با 
حجم تجارت 30 درصدی داده است. در واقع، این 
امر بیانگر این است که روابط گسترده سیاسی با 
کشورهایی همچون سوریه و عراق و بهره مندی از آن 
در راستای اهداف اقتصادی عمالً صورت نگرفته یا 
به نتیجه ملموسی منتهی نشده است، موضوعی 
که بــار دیگر ضعف کشور در زمینه دیپلماسی 
اقتصادی و عدم به  کارگیری ظرفیت سیاسی در 

خدمت توسعه اقتصادی را گوشزد می کند.

 حذف یا کاهش تعرفه های تجاری ◾
 اولویت کاری گروه اعزامی

در همین زمینه، نایب  رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و سوریه در گفت وگو با خبرنگار قدس درباره 

اهداف و برنامه های وزیر صمت در سفر به سوریه، 
اظــهــار کـــرد: نخستین هــدف ایــن سفر، حضور 
در افتتاحیه نمایشگاه جمهوری اسالمی ایران 
در دمشق اســت، همچنین قــرار اســت نشست 
مشترک بین وزیـــران و مسئوالن سوریه با وزیر 

صمت کشورمان برگزار شود.
ــزود: عــالوه بر ایــن، برخی  علی اصغر زبردست اف
مسائل میان تاجران و صادرکنندگان ایرانی با کشور 
سوریه وجود دارد، از جمله در زمینه حمل ونقل و 
تبادالت میان دو کشور که باید به صورت زمینی و از 
طریق عراق صورت بگیرد. البته هنوز این اقدام اتفاق 
نیفتاده و مسئوالن کشورمان بایستی توافقات 
کشور سوریه و عراق را با همدیگر داشته باشند تا 
بتوان از ایران به سمت سوریه ترانزیت داشت، در 
غیر این صورت بازرگانان ما هزینه های بسیار زیادی 
را متحمل خواهند شد؛ بنابراین صادرکنندگان باید 
این موضوع را نیز در سفر وزیر صمت به دمشق به  

طور جدی پیگیری کنند.
وی تصریح کــرد: از جمله اقــدام هــا و موضوعات 

مهم دیگری که بایستی در این سفر در نظر گرفته 
شود، این است که دولت سوریه تعرفه های بسیار 
باالیی را بر کاالها و محصوالت ایرانی تعیین کرده، 
بنابراین نیاز است با این کشور به توافقاتی رسید تا 
تعرفه ها را بردارند یا کاهش دهند. در صورت اجرای 
این موضوع، قطعاً فرصت صادرات کشورمان در 
سوریه بیشتر می شود، اما از آنجایی ما با این کشور 
فاصله زیادی داریم، اجناس کشورهایی همچون 
ترکیه، اردن و نیز کشورهای همسایه جنسشان 

ارزان تر به سوریه می رسد.

حضور بخش خصوصی و فنی و مهندسی ایران  ◾
در سوریه کمرنگ است

این فعال اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر، مربوط 
به مسائل بازسازی سوریه است. گرچه مجموعه ای 
از شرکت های دولتی و نیمه دولتی و نهادهای 
ایرانی در سوریه مستقر هستند، اما استنباط این 
است که حضور بخش خصوصی و بخش فنی و 
مهندسی ایران بسیار کمرنگ است. باید برای این 
موضوع نیز تدبیری اندیشید تا زمینه مناسبی برای 
صادرات فنی و مهندسی ایران پدید آید، به همین 
خاطر می توان با تجار سوریه نشست بازرگانی 
برگزار کرد و از ظرفیت حضور رئیس کل اتاق ایران 
نیز در ایــن سفر در راستای به نتیجه مطلوب و 

توسعه حجم صادرات فنی و مهندسی بهره برد.
زبردست همچنین دربــاره تصاحب بــازار سوریه 
توسط دیگر کشورهای منطقه، اظهار کرد: سوری ها 
به ظاهر مدعی اند ارتباطات رسمی شان با ترکیه 
ــراوان ترکی  قطع اســت، امــا شاهدیم کــاالهــای فـ
به صورت قاچاق به داخل سوریه وارد می شود. از 
سوی دیگر، شاهدید که روس ها در زمینه بازسازی 
سوریه وسیع تر و قوی تر عمل کرده اند. این شرایط 
در حالی اســت کــه کشورمان بــا حجم گسترده 
اقــدامــات و امکانات و به  کارگیری تــوان و نیروی 
انسانی، در دوران سختی و جنگ کمک حال 
سوری ها بوده اما شاهدیم دولت این کشور خدمات 
فنی و مهندسی مــورد نیاز را از روس هــا دریافت 
می کند، بنابراین باید برای حضور فعال و مستمر 
در بازارهای سوریه برنامه ریزی و اقدام های قابل 

 اجرا داشت.
نایب  رئیس اتــاق بازرگانی ایــران و سوریه گفت: 
ســوری هــا از محصوالت کــشــاورزی خوبی مانند 
زیتون و روغن زیتون برخوردارند که قابلیت صادرات 
به کشورمان را دارد. متقابالً، ایــران نیز امکانات 
بسیار زیــادی در زمینه ساختمانی، آهــن آالت و 
ملزومات ساختمانی همچون سیمان و کاشی 
دارد که دولت سوریه برای احیا و توسعه کشورش 
بدان نیازمند است. بدین ترتیب، ضروری است 
بــرای توسعه ارتباطات تجاری میان دو کشور به 
این ظرفیت ها و امکانات توجه شود و از آن مهم تر، 
ــازار سوریه  کشورمان در نقش آفرینی مؤثر در ب

گام بردارد.

قدسابعادسفروزیرصنعت،معدنوتجارترادررأسهیئتیاقتصادیبهسوریهبررسیمیکند

»صمت« دمشق
اخبار کوتاه

خاکایرانقاچاقمیشود؟
علی مـــراد اکــبــری، مــعــاون آب و خــاک وزارت 
ــاره مباحث مطرح شده  جهاد کــشــاورزی دربـ
دربــاره قاچاق خاک از کشور و نگرانی های ابراز 
شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس گفت: 
این بحث چهار تا پنج سال است که در کشور 
مطرح و کلیپ هایی نیز در این زمینه منتشر 
شده که ما تمام آن کلیپ ها را به دقت بررسی 
کردیم و بر این اساس می توانم اعالم کنم چنین 
مسئله ای به هیچ عنوان صحت نــدارد. تا این 
لحظه مستندی مبنی بر اینکه در منطقه ای از 
کشور، خاک قاچاق می شود، به بنده نرسیده 
است. به گفته مهر وی افــزود: حدود سه سال 
پیش نیز در جلسه ای با حضور رئیس جمهور 
وقــت و نیروهای امنیتی ایــن مسئله را مطرح 
کردیم و همکاران امنیتی ما نیز تأیید کردند که 

خاک از کشور قاچاق نمی شود.

افزایش55درصدیاجارهبهای
مسکندریکسالگذشته

پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای 
سال جاری محقق شده، اجاره بها روند صعودی 
به خود گرفته اســت. آمارها نشان می دهد از 
اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه 
قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد 
اجاره بها صعودی شده است. به گزارش ایسنا، 
آبــان مــاه ۱۴00 نــرخ رشــد سالیانه اجاره بها در 
شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در حالی که قیمت 
مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷ 
درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش 
نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری 

۵۵درصد بوده است. 

واریزنخستینیارانهآذرازامروز
بیست و پنجمین مرحله یارانه معیشتی در روز 
چهارشنبه ۱0 آذر مــاه به حساب سرپرستان 
خانوار واریــز می شود. به گــزارش تجارت نیوز، 
ــنــد دوره هـــــــای پــیــشــیــن، واریــــــزی  یـــارانـــه  مــان
معیشتی بــه حــســاب خــانــواده هــای یک نفره 
۵۵ هزار تومان، خانواده های دونفره ۱03 هزار 
تومان، خانواده های سه نفره ۱3۸ هزار تومان، 
ــومــان و  خـــانـــواده هـــای چــهــار نــفــره ۱۷2هـــــزار ت
خانواده های پنج نفره و بیشتر 20۵ هزار تومان 
است. براساس وعده دولت باید دو یارانه دیگر در 
این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ 
پــرداخــت یک یــارانــه قطعی و دیگری وعــده ای 
است که دولت داده. همچنین دولت وعده خبر 
خوب در آذر ماه داده که یکی از سناریوها یارانه 
جدید ۱۱0 هــزار تومانی اســت. از ســوی دیگر 
رئیس جمهور از اعطای کــارت اعتباری ۱۵0 تا 
200 هزار تومانی برای پنج دهک اول جامعه خبر 
داده که براساس گفته رئیسی باید در آذر ماه 
پرداخت شود اما پس از گذشت حدود ۱0 روز 
هنوز جزئیات جدیدی از سوی دولــت منتشر 

نشده است.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9685 چهار شنبه ۱۰ آذر ۱4۰۰   ۲5 ربیع الثانی ۱443  ۱ دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

قیمت انواع 
خودرو

  LX سمند  
235,000,000 تومان

  پژو 20۶ تیپ 5 
 303.000.000 تومان

  رنو تندر پالس اتوماتیک
 535.000.000 تومان

 LX رانا  
242.000.000 تومان

  دنا پالس دنده ای توربو 
440.000.000 تومان

  سایپا ۱3۱   
۱50.000.000تومان

66.000.000نیم سکه38.450.000ربع سکه1.357.094بورس 263.952دالر )سنا(45.640.000 مثقال طال 180دینار عراق )سنا(123.880.00سکه12.518.000 طال  ۱۸ عیار1.792اونس طال 71.873درهم امارات )سنا(

  راه اندازی بانک 
 در مناطق آزاد 
 با ارز  ایرانی های 
خارج از کشور

ــر صمت از روز دوشنبه سفری ســه روزه  وزي
ــت، وی ضمن دیـــدار  بــه ســوریــه داشــتــه اسـ
بــا حسین عــرنــوس، نخست وزیــر ســوریــه با 
شماری از وزیـــران ســوری از جمله اقتصاد و 
بازرگانی خارجی، نفت، دارایی، صنایع، تجارت 
داخــلــی و حمایت از مصرف کننده دیـــدار و 
ــاره راهــکــار هــای گسترش همکاری های  ــ درب
اقتصادی و تجاری تهران و دمشق با آن ها 
گفت وگو کرده است. افتتاح دومین نمایشگاه 
اختصاصی ایران از جمله برنامه های وی بود. 
در این نمایشگاه ۱۶۴ شرکت حضور دارند که 
عمالً بزرگ ترین نمایشگاه ایرانی برگزار شده 
تاکنون در سوریه به شمار مــی رود. بخشی از 
صنعت ایــران در حــوزه لــوازم خانگی، هوایی، 

سرامیکی و کابل های نوری در نمایشگاه سوریه 
حضور دارند. جلسات هیئت های تجاری ایران 
در دمشق می تواند دور جدیدی را در روابط 

اقتصادی ایران و سوریه آغاز کند.
عالوه بر این، مسئله خودروسازی یکی دیگر 
از مأموریت های فاطمی امین در شام است. 
وزیر صمت در سفر به سوریه پیشنهاد کرده 
است که ایــران می تواند با تولید محصول در 
این کشور آن را به کشورهای عربی صادر کند. 
ایران خودرو در سال های گذشته سایتی برای 
تولید محصول در سوریه تأسیس کــرد اما 
گفته می شود چندان فعال نیست یا به دلیل 
مشکالت ارزی سوریه امکان صــادرات برای 

ایران وجود ندارد.

افتتاحبزرگتریننمایشگاهاختصاصیایراندرسوریه
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
دو فقره  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای زیررا از طریق سامانه 

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

فراخوان  2000001446000130
2- خرید لوله یو پی وی سی مشبک 400 میلیمتر 16 اتمسفر با ضخامت شیار 2میلیمتر به طول 1200متر 
به همراه آچار )1 عدد(-آی بکس )1 عدد( الواتور )2 عدد( – درپوش انتهایی )12 عدد( و رابط لوله                   

یوپی وی سی فوالدی )12 عدد( در شهرهای استان2000001446000131
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال 
دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه09 / 09 / 1400 می باشد. اطالعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

وارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ16 / 09 / 1400

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روزسه شنبه مورخ 30 / 1400/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه 

متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
ضمناً هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

)در حفظ و نگهداری  از منابع آب جدی و کوشا باشیم(
 تجدید فراخوان ارزیابی کیفی

ول جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای  عمومی
ت ا

نوب
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آگهی مناقصه  )نوبت سوم(
موضوع مناقصه : 

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

2000001533000006مراجعه نمایند:
 - ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار  

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

- بازدید از مراکز استان برای نصب دوربین ها الزامی است .
- سایر موارد خواسته شده در مدارک ثبت شده در سامانه 

- کلیه مدارک  خواسته شده می بایست متعلق به شرکتی باشد که در مناقصه شرکت می کند 
و داشتن نمایندگی از سایر شرکت ها مورد تایید نخواهد بود .

 ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 500,000,000 ریال  به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 
ایران به شناسه ملی 10100709826 - ،  3 ماهه و قابل تمدید 3 ماه دیگر 

ـ مدت دریافت اسنادمناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( : ازتاریخ انتشار آگهی 
،  1400/09/10 تا مورخ 1400/09/14 به مدت 4 روز کاری می  باشد.

ـ مدت بارگذاری اسناد مناقصه:  بارگذاری پیشنهادات حداکثر به مدت 10 روزتاساعت 14 روز چهار شنبه  
مورخ 1400/09/24 می باشد. 

- تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه روز شنبه 1400/09/27 رأس ساعت 8/30دقیقه صبح  در محل دفتر 
مرکزی اداره کل.

ـ حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در زمان بازگشایی پاکت ج  در جلسه 
آزاد است .

نشانی : مشهد ـ کوی طالب ـ چهارراه سیلو ـ اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی  ـ 
امور قراردادها    –تلفن32722019

اداره کل  غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی 



   نخستین 
سریال کرونایی 
در آستانه پخش  
مجموعه تلویزیونی 
 »اپیدمی« 
به کارگردانی سجاد 
حسینی با محوریت 
شیوع کرونا در 
ایران تولید شده و 
جمعه شب از شبکه 
3 سیما روی آنتن 
می رود.

این سریال روزهای 
ابتدایی شیوع این 
بیماری را نشان 
می دهد که عده ای 
درگیر این هستند 
که آیا این بیماری 
کروناست یا آنفلوانزا؟ 
محسن قصابیان، 
مهدی فخیم زاده، 
فریبا متخصص، 
نیلوفر رجایی،  مهدی 
فریضی و... بازیگران 
این مجموعه هستند.

خبر

 دســتــور پیگیری وزیــر  ◾
ارشاد

ــتــشــار عــکــســی از فــرامــرز  ان
صــدیــقــی، بــازیــگــر سینما و 
تلویزیون کــه آخــریــن تصویر 
او در ذهــن مخاطبان مــردی 
ــود بــا آنــچــه از یــک مرد  تنومند و خــوش صــدا ب
نحیف و الغــرانــدام نشان مـــی داد واکنش های 
زیادی را در پی داشت، عده ای می گویند انزوای 
این بازیگر خودخواسته بوده و عــده ای، مدیران 
فرهنگی و اهالی سینما را سرزنش می کنند که 
چقدر بی وفایند. اصغر نعیمی، کارگردان و منتقد 
سینما اما در واکنش به انتشار این عکس نوشت: 
»آخرین  بار آقای صدیقی را چند ماه پیش دیدم، 
حــال ایشان خــوب بــود. فقط صراحتاً گفته اند 
عالقه ای به کار بازیگری ندارند و در مدت اخیر 
ــد... آقای  هم پیشنهادهای خوبی را رد کــرده ان
صدیقی در شرایطی نیستند که نیاز به ابراز ترحم 
یا دلسوزی داشته باشند، فقط حساب خود را با 
سینما تسویه کرده اند و دوست دارند مثل مردم 
عادی زندگی کنند. باقی احوال هم مربوط به گذر 
زمان است و طبعاً عکس االن هر کسی با 30 سال 

پیش او متفاوت است«.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
ــه یـــادداشـــت پــرویــز  اســالمــی نــیــز در واکــنــش ب
پرستویی در مــورد وضعیت فرامرز صدیقی در 
اســتــوری صفحه اینستاگرامش نــوشــت: »به 
رئیس سازمان سینمایی و مدیرعامل صندوق 
اعتباری هنر دستور رسیدگی داده شد. ان شاءهللا 

در اسرع وقت پیگیری خواهد شد«. 

اهمیت حفظ حرمت هنرمندان پیشکسوت ◾
ــگــر سینما و  ــازی مــحــمــد فــیــلــی، ب
تلویزیون درباره وضعیت هنرمندان 
ــویـــد: حـــدود  پــیــشــکــســوت مـــی گـ
50هنرمند داریــم که پس از چند دهه خدمت 
هنری، هیچ چیزی ندارند و وضعیت معیشتی 
ــای فرامرز  سختی را می گذرانند، نمونه اش آق
صدیقی اســت که کسی از ایشان خبر نــدارد. 
ایــن هنرمندان آن قــدر عزت نفس دارنـــد کــه از 
وضعیتشان حرفی نمی زنند در حالی که باید 
جویای احوال این افراد شد نه اینکه رهایشان کرد 
تا به کنج عزلت و انزوا بروند. در همه دولت ها وعده 
حمایت از این هنرمندان را می دهند ولی کاری 

برایشان نمی شود.
او با اشــاره به اهمیت حفظ حرمت هنرمندان 
پیشکسوت تأکید می کند: هنرمند نیاز به ترحم 

ــر از ایــن هــاســت ولی  ــ ــــدارد چــون هــنــرش واالت ن
مسئوالن و مدیران فرهنگی باید متوجه باشند 
که خادمان فرهنگ و هنر را در شرایط سخت 
معیشتی و بیماری رها نکنند. اینکه به بهانه های 
مختلف یــادی از هنرمندان پیشکسوت شود 
هزینه ای ندارد بلکه موجب ایجاد عزت نفس و 

قدردانی از هنرمند می شود.

 یک تغییر مدیریتی ناامیدکننده ◾
فیلی با اشــاره به فعالیت مؤسسه هنرمندان 
پیشکسوت می گوید: حــدود 10 ســال پیش به 
همت آقـــای سیدعباس عظیمی، هنرمندان 
بــاالی 60 ســال در رشته های مختلف هنری از 
سراسر ایران شناسایی شدند و با ایجاد یک بانک 
اطالعاتی از احوال و اوضاع آن ها جویا می شدند. 
با وجود اینکه فضای مؤسسه بسیار کوچک بود 

ولــی با تــالش ایــشــان، فضای 
بزرگی در اختیار مؤسسه قرار 

گرفت.
او اضـــافـــه مــی کــنــد: بیش 
از یک هــزار نفر عضو این 
مؤسسه شدند و فضایی 
ــا هنرمندان  فــراهــم شــد ت
دور هم جمع شوند، مرور 
خــاطــرات داشته باشند و 
با هم حرف بزنند،  سالی 
دو بــار با خــانــواده به سفر 
ــا مدیریت  مــی رفــتــیــم و ب

ــای عظیمی امــیــدی در دل پیشکسوتان  آقـ
ایــجــاد شــد و رفاقت هایمان گسترش یافت. 
ایشان رابطه بسیار خوبی با اعضای مؤسسه 
و خانواده هایشان داشتند ولی در وزارتخانه 
دولــــت قــبــلــی، نــاجــوانــمــردانــه ایـــشـــان را از 
مدیریت مؤسسه برکنار کردند و امیدی که 
در دل پیشکسوتان ایجاد شده بود رو به یأس 
رفـــت. نــمــی دانــم چــرا وقــتــی مــدیــری عملکرد 
ــد تغییر   خوبی دارد و همه از او رضایت دارن

می دهند!
این بازیگر سینما و تلویزیون اظهار می کند: 
به یاد دارم مبلغ اندکی هم ماهانه به حساب 
ــز می شد و تعبیر آقای  اعضای مؤسسه واری
عظیمی این بود که این مبلغ به خاطر افتخار 
عضویت شما در ایــن مؤسسه اســت یعنی 
شما افتخار دادیــد و عضو مؤسسه شده اید 
ــه شــمــا حق  ــم بـ ــا هـ مـ
عضویت می دهیم نه 
اینکه از تعابیر دیگری 
استفاده شــود. وقتی 
ــان از مــؤســســه  ــــشــ ای
ــتــنــد، اعــضــا از هم  رف
پــاشــیــدنــد و دیــگــر دل 
و دماغی بــرای رفتن به 
مــؤســســه نــداشــتــیــم تا 
اینکه اکنون فهمیده اند 
ایشان را باید به جایگاه 
خودشان برگردانند و به 

ــاره مــدیــریــت مؤسسه  ــ گمانم قـــرار اســت دوب
هنرمندان پیشکسوت را بــه عهده بگیرند، 
با برگشتن ایشان به مؤسسه، امیدی در دل 
اعضا ایجاد می شود و می توانیم دوباره دور هم 

جمع شویم. 
 
 غم خانه نشینی پیشکسوتان ◾

آتش تقی پور، بازیگر پیشکسوت 
سینما و تلویزیون هم می گوید: من 
از دیدن فرامرز صدیقی، مو به تنم 
راست شد. در چندین پروژه با او کار کردم ولی 
این بازیگر و کارگردان امروز خانه نشین شده 
است در حالی که این پیشکسوتان می توانند 
از تجربیاتشان بگویند و این گنجینه غنی را به 

نسل های بعدی منتقل کنند. 
او بیان می کند: عــده ای از نظر ظاهری تغییر 
می کنند و مقایسه عکس های قدیم و جدید 
آن هــا ممکن است مــردم را به حسرت وادارد 
ولی برخی هنرمندان از نظر روح و روان آسیب 
دیــده انــد چــون فــرامــوش شــده انــد و متأسفانه 
برخی از هنرمندان در فراموشی و غربت از 

دنیا می روند. 
این بازیگر یــادآور می شود: یک بار در صحنه 
تئاتر دچار حادثه شدم ولی یک نفر از مسئوالن 
فرهنگی تماسی نگرفت که حال مرا بپرسد. دو 
ماه در بستر بودم ولی جویای احوالم نشدند، 
شاید وقتی از دنیا برویم به یادمان بیفتند و 

برایمان مراسم تشییع بگیرند!
ــیــت مــؤســســه هــنــرمــنــدان  او دربـــــــاره فــعــال
پــیــشــکــســوت مـــی گـــویـــد: تـــا زمـــانـــی کـــه آقـــای 
سیدعباس عظیمی، مدیر مؤسسه هنرمندان 
پیشکسوت بودند هنرمندان را دور هم جمع 
می کردند یا کمک هزینه اندکی به ما می دادند 
ولی وقتی ایشان رفت، دیگر خبری از یادآوری ها 
و حمایت ها نبود. آن قدر هنرمندان پیشکسوت 
با ایشان احساس نزدیکی داشتند که همه به 

چشم پسرمان به او نگاه می کردیم.
ــادآور مـــی شـــود: االن بــســیــاری از  ــ تــقــی پــور یـ
هــنــرمــنــدان پیشکسوت بــیــکــار هستند؛ یا 
خــودشــان کـــاری قــبــول نمی کنند یــا کـــاری به 
آن هــا پیشنهاد نــمــی شــود. مــن در ایــن مدت 
کرونا، سالمتی خــودم و خــانــواده ام را به خطر 
انداختم و پیشنهادهای کاری را قبول کردم ولی 
معموالً کارها در نیمه راه تعطیل می شدند و 
دستمزد ما معوقه می ماند، جایی هم نیست 
 که وضعیت وصول دستمزدهای ما را پیگیری 

کند.

گفت وگو با محمد فیلی  و آتش تقی پور به بهانه انتشار عکسی از فرامرز صدیقی 

هنرمندان پیشکسوت در زمانه عسرت

خبرخبر
روزروز

بازگشت »با هم بازی« به تلویزیون  ◾
فصل سوم مجموعه تلویزیونی »با هم بازی« به کارگردانی 
مهدی نصیری  آمـــاده نمایش از شبکه پویاست. پس از 
استقبال مخاطبان از فصل های اول و دوم این مجموعه، فصل 
سوم آن آمــاده نمایش شده است. این مجموعه محصول 
سازمان اوج است و لحظات شاد خانواده هایی را به تصویر 
می کشد که در کنار هم بازی های مختلف و متنوعی را با وسایل 

ساده داخل خانه انجام می دهند.

 »قصه آق گل« بهترین مستند جشنواره تلویزیونی  ◾
مستند »قصه آق گل« به تهیه کنندگی و کارگردانی بهمن 
ابراهیمی توانست تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جوایز 
نقدی سه بخش بهترین مستند نیمه بلند مردمی، بهترین 
فیلم برداری و جایزه ویژه دبیر جشنواره تلویزیونی مستند 

سال را کسب کند.
این مستند درباره وضعیت محیط زیستی تاالب آق گل و 

تمام گونه های پرنده این تاالب است.  

حذفیات »منصور« خودخواسته بوده است ◾
مهدی مطهر، مدیر تولید فیلم »منصور« در خصوص 
حذفیات مربوط به سکانس هاشمی رفسنجانی در این فیلم 
گفت: سکانس معروف شهید ستاری و مرحوم هاشمی 
رفسنجانی مربوط به برهه ای اســت که توضیح می دهد 
در چه دوره ای هستیم اما دالیلی ما را به این نتیجه رساند 
این سکانس را حذف کنیم. کسی ما را مجبور به حذف این 
سکانس ها نکرد فقط نخواستیم حاشیه گریبان گیر اثر شود. 

»اسطوره سیاوش« منتشر شد ◾
کتاب »اسطوره سیاوش« نوشته فهیمه گردگیران توسط 
انتشارات ســوره مهر منتشر شد.اسطوره سیاوش جزو 
بــاورهــای مــردم باستان در بین  النهرین اســت که بر اثر 
مهاجرت وارد فرهنگ ایران شده  است. این  اسطوره سینه  

به  سینه گشته تا به دست فردوسی رسید. 
 در این اثر تالش شده در زمینه  ای دیگر جاودان بودن این 

 حماسه ملی بیان شود.

  زهره کهندل      پرویز پرستویی با انتشار 
عکسی از فرامرز صدیقی در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: »عزیزان هنرمند، خانواده محترم سینما، 
مردم سینمادوست! این عکس کیست؟ شک ندارم 

خیلی هایتان او را نمی شناسید! این عزیز هنرمند 

یکی از فارغ التحصیالن دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران است! یکی از بازیگران خوب تئاتر 
است! یکی از بازیگران خوب تلویزیون است! یکی 

از بازیگران خوب سینماست! ایشان کارگردان فیلم 
سینمایی »طعمه« است! ایشان با کارگردان های 

خوب سینما کار کرده است. او کسی نیست جز 
هنرمند باسواد و خوش اخالق و خوش تیپ، آقای 
فرامرز صدیقی! بنده کوچک ترین حداقل در این 
چند ساله اخیر دو بار پست گذاشتم که از فرامرز 

صدیقی چه خبر؟ در فیلم قاتل اهلی آقای کیمیایی 

به دنبالش رفتند حتی حاضر نشد درب خانه را به 
روی عوامل تولید باز کند! حاال خوب او را تماشا 
کنید خوب خوب خوب! این است سینمای ما؛ تا 

هستی، هستی، وقتی نیستی، انگار که اصاًل وجود 
نداشتی!«. 

همزمان با قدردانی از منصور انوری

برگزیدگان دومین جایزه 
ادبی اندرزگو معرفی شدند 
خدیجه زمانیان   مراسم اختتامیه دومین 
جایزه ادبــی شهید سیدعلی انــدرزگــو، عصر روز 
گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
جمعی از اهالی حوزه کتاب برگزار و آثار منتخب 

این دوره از جایزه معرفی شدند.
در بخش روایت تاریخ، از بین سه کتاب »رضانام تا 
رضاخان«، »روز آزادی زن« و »گوهر صبر«، کتاب 
»رضــانــام تا رضــاخــان« اثــر هــدایــت هللا بهبودی 
توانست بیشترین آرای هیئت نخبگانی را دریافت 
کند. در بخش کودک و نوجوان هیئت نخبگانی 
ــو بیشترین  ــدرزگ دومــیــن دوره جــایــزه شهید ان
آرای خــود را بــه دو کتاب »تــونــل ســـوم« نوشته 
فاطمه الیاسی از انتشارات شهید کاظمی و »رد 
انگشت های اصلی« نوشته حسین قربان زاده از 

انتشارات سوره  مهر داد.
در بخش داســتــان بلند و رمـــان بــزرگــســال از 
ــان  ــه دبـــیـــرخـــانـــه، رمـ ــــی بـ ــال ــر ارســ ــ ــ ــیــن ۹3اث ب
»تــشــریــف« نوشته علی اصغر عــزتــی پــاک از 
ــتــشــارات شــهــرســتــان ادب و »مــاتــی خــان«  ان
نوشته عبدالرحمن اونق از انتشارات سوره  مهر 
انتخاب نهایی این بخش شدند. در دومین دوره 
جایزه شهید اندرزگو برای نخستین بار در تاریخ 
نشر کشور، به سه اثر از بین آثار ارسال  شده، 

»جایزه ویرایش کتاب« اهدا شد. 
ــالم هیئت داوری جــایــزه شهید  ــاس اعـ بــر اسـ
اندرزگو، ندا ابن علی ویراستار کتاب »تشریف«، 
فاطمه مرادی ویراستار کتاب »سلفی با خرابکار« 
و نرجس توکلی ویراستار کتاب »روز آزادی زن« 
برگزیدگان »جایزه ویرایش کتاب« شدند و به 
ایشان یک لوح تقدیر به همراه 20میلیون ریال 

جایزه نقدی اهدا شد.
در بخش دیــگــری از ایــن مــراســم، از تالش های 
منصور انوری برای نگارش رمان 12جلدی »جاده 
جــنــگ« قـــدردانـــی شـــد. همچنین از مجتبی 
خلیفه زاده، اسماعیل واقفی، سیدمحمدهادی 
طباطبایی، زهرا جابری، فاطمه جعفری، یاسر 
صابری و محمدجعفر بگلو به عنوان نوقلمانی 
که نخستین اثر خود را در حــوزه تاریخ معاصر 
و انــقــالب اســالمــی بــه نــگــارش درآورده بــودنــد، 

قدردانی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در واکنش به یادداشت پرویز پرستویی در 
مورد وضعیت فرامرز صدیقی در استوری صفحه اینستاگرامش نوشت: 
»به رئیس سازمان ســینمایی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر دستور 

رسیدگی داده شد. ان شاءاهلل در اسرع وقت پیگیری خواهد شد«. 
گزيدهگزيده
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و هنر فرهنگ 

گزارش

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی                                                 
   برابررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۶۲۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه 
بالمع��ارض متقاض��ی خانم ام البنین بهزادپورفریمان فرزند حمزه به ش��ماره شناس��نامه۵۶۶ صادره 
ازفریمان دریک باب س��اختمان به مس��احت ۲۴۱،۱۴مترمربع پالک ۲۹۵۷ فرعی از۲۷۶اصلی واقع 
دربخش۱۳خریداری از محل مالکیت مش��اعی متقاضی محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این 

اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید  ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ۱۴۰8۳۷۵      
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،۹،۱۰                       تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،۹،۲۵                       

 محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک
 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱8۰۰۲۰۰۳۰۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان بندرانزلی 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی انیس ستوده غارور فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۹۱۵۶ کد 
ملی ۲۶۴8۶۱۱۲۶۶ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه به مساحت ۳۹۲/۲۶ متر مربع 
با کاربری مسکونی در قسمتی از پالک ۴8۰ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۷ گیالن حوزه ثبت ملک انزلی 

که شماره پالک فرعی ۲۰۳۲۱ برای آن در نظر گرفته شده است 
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م 

الف ۲۲۶8   آ-۱۴۰۷8۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰8/۲۶                             تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۹/۱۰

عباس نوروزی   رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندرانزلی 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی یا 
رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل 

آگهی می گردد.
۱-برابرکالسه ۹۰-۹۹ ورأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۴۵۳ آقای احمدنوروزی سیاهدشت فرزند 
حشمت اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت۱۵۰ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۱اصلی 

خانلق واقع دربخش ۵قوچان  از محل مالکیت هاشم راهدار
۲- برابرکالسه ۳8۴-۹۹ ورأی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۱۹۴۹ خانم طیبه براتی مطلق فرزندعلی  
درششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۵۳/۱8 متر مربع قسمتی از  پالک شماره ۳۴فرعی  از۱۳اصلی 

باغات ازمحل مالکیت علی محمدبراتی مقدم
-۳ برابرکالس��ه ۴۶-۱۴۰۰ورأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۴۰۵ آقای حس��ین بغنی باجگیران 
فرزندکریم درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۵8۲۴مترمربع قسمتی ازپالک ۲۷اصلی 

کالته ولی واقع در خراسان شمالی بخش۵قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
-۴ برابرکالس��ه ۴۵-۱۴۰۰ورأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۴۰۴آقای  حسین بغنی باجگیران 
فرزندکری��م درشش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت ۱۲۰۰۳۰ مترمربع قس��متی ازپالک  

۲۷اصلی کالته ولی   واقع درخراسان شمالی بخش۵قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی

-۵ برابرکالسه ۴8-۱۴۰۰ورأی ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۴۰۳آقای حسین بغنی باجگیران فرزند کریم 
درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  به مساحت ۳۱۹۴۳۳مترمربع قسمتی ازپالک شماره  از۲۷اصلی 

کالته ولی واقع در بخش ۵قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
 به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد 
چنانچه اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-۱۴۰۷۷8۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰8/۲۵      تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبت تایباد

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ مشهد 
واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
خانم زینب عارفی ماکو به شناس��نامه شماره ۱۱8 کدملی ۰۷۴۹8۳۶۳۴۲ صادره تایباد فرزند جمعه 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۳۰/۷۰ مترمربع پالک شماره ۳۰۴۴ فرعی مجزا شده از ۷۶۵ 
و ۱۰۳8 فرعی از ۲۵۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل 

تمامت مالکیت رسمی و مشاعی خانم زینب عارفی ماکو و قسمتی از پالک** کالسه ۹۹-۵۶۷
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در 

صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. ۱۴۰۷۷8۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/8/۲۵                 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۱۰

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۳۷۲۹ مورخ ۰۷/۲۶/ ۱۴۰۰ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آسیه نخعی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱8۴ در 
شش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۱۴۵.۳۶ متر مربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی واقع 
در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت خانم کلثوم دستیگردی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-۱۴۰۷۷۲8
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه ۱۴۰۰/۰8/۲۴     تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۰ /۱۴۰۰/۰۹                         

حسین براتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

برگ س���بز، کارت و س���ند خودروی س���واری پراید 
GTXi م���دل 1380 رنگ س���فید به ش���ماره موتور 
 S1412283370269 00979707 و ش���ماره شاسی
و ش���ماره انتظام���ی 691 س 33 ای���ران 36 ب���ه 
مالکی���ت طیبه احم���دی مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  14
08
31
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پرای���د 132 م���دل 1395 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 44ب757 ای���ران 74  
ش���ماره موت���ور M135685805 و ش���ماره شاس���ی 
امیرحس���ن  مالکی���ت  ب���ه   NAS421100G1201328
علیش���اهی باغب���ان مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
83
57

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز  خودرو سواری فلوکس  تیپ گل رنگ  
سفید سال 1386  به شماره شهربانی 56 ه 479 
ایران 36 و شماره بدنه IR85521007058 وشماره 
موت���ورUDH375886 ب���ه مالکی���ت حمی���د ف���رد 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می گردد.
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م���درک فارغ التحصیلی محمدرضا طالبی نس���ب 
فرزند غالمرضا صادره از انار  ش���ماره شناس���نامه 
232 در مقطع کارشناس���ی ارشد رشته مهندسی 
ب���رق و قدرت ص���ادره از بجنورد با ش���ماره مدرک 
159318300390 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی بجنورد  به نشانی:  استان خراسان 
ش���مالی، شهرس���تان بجن���ورد ،خیابان دانش���گاه 
بجن���ورد س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی 
ارس���ال  التحصی���الن  ف���ارغ  ام���ور  اداره  بجن���ورد 

نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند و برگ س���بز و کارت  موتور سیکلت آپاچی 
مدل1393 رنگ س���بز به شماره موتور 2598516 
و ش���ماره تنه 9311706 و ش���ماره انتظامی 19366  
ایران 764 به مالکیت سید محمد حسینی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 حمله سایبری 
 به ایران کار 
 اسرائیل بود

روزنامه نیویورک 
تایمز گزارشی به قلم 

 رونن برگمن 
 نویسنده کتاب 

»برخیز و اول تو 
بکش« درباره حمله 

سایبری اخیر به 
جایگاه های سوخت 

در ایران، به نقل از 
مقامات وزارت دفاع 
آمریکا اعالم کرد که 

این حمله از سوی 
اسرائیل انجام شده 

است.

زومزوم

نــظــر شــمــا در خــصــوص  ◾
ــه گــــــروه هــکــری  مـــاهـــیـــت حــمــل
عصای موسی و دستاوردهای آن 

چیست؟
ــروه هــکــری  ــ ــری گـ ــب حــمــلــه ســای
»عصای موسی« به سرورهای 
امنیتی، نظامی و مؤسساتی رژیــم صهیونیستی 
ــه ای، دقــیــق و مبتنی بر  ــرفـ ــار بــســیــاری حـ  یــک کـ
علم روز بــوده اســت؛ به گونه ای که در این عملیات 
بدون آنکه سازمان های حفاظتی این رژیم متوجه 
شوند، در زمانی کوتاه بیش از 22 ترابایت اطالعات 
را از حساس ترین مؤسسات رژیم دریافت و ذخیره 
کرده اند. این حمله، در باالترین سطح فنی بوده است. 
در جمهوری اسالمی ایران در زمینه فضای سایبری، 
فناوری های هسته ای و علوم پزشکی  گــام بسیار 
بلندی برداشته شده؛ به گونه ای که باوجود تحریم ها 
و فشارها توانسته برنامه هسته ای را با قــدرت به 
پیش ببرد، فناوری های روز را در اختیار داشته باشد، 
بیماری های سخت درمان را درمان کند، در بسیاری 
از علوم به خودکفایی رسیده، موفق شده ماهواره به 
فضا ارسال کند و در تمام این عرصه ها دستاوردهای 
بزرگی را محقق کرده است؛ بنابراین طبیعی است که 
در عرصه جنگ سایبری و الکترونیکی نیز قدرتمند 

باشد. 

 توانمندی های محور مقاومت در عرصه  ◾
جنگ سایبری را چگونه می بینید؟

اطالعات و داده های رمزگذاری شده و غیررمزگذاری 
شده مورد تبادل و موجود در جهان، بیانگر ساختار 
و شاکله و بــن مایه های عملیات های پژوهشی و 
تحقیقاتی و نیز اقداماتی است که یک کشور در 
مورد آن کار می کند. محور مقاومت به ویژه جمهوری 
اسالمی ایران سطح باالیی از فناوری های دیجیتال 

را در اختیار دارد که طبیعتاً ایــن یک نقطه قوت 
 بــرای آن محسوب می شود. در مقابل دشمن هم، 
سرمایه گذاری باالیی در این زمینه انجام داده و در 
زمینه جنگ سایبری نوآوری کرده و دست به هک و 
حمله سایبری می زند، اما ما نیز هرچند به مانند آن 
اقدامات خرابکارانه انجام نمی دهیم، اما این توانایی 
را داریم و اگر او اقدامی را انجام دهد قطعاً پاسخش 
ــم صهیونیستی یک  ــرد. رژی را دریــافــت خــواهــد ک
متجاوز اشغالگر، دزد و هکر است و تمام صفات 
زشــت شناخته شــده در آن وجــود دارد؛ بنابراین 
محور مقاومت مبتنی بر آیه شریفه »واعــدوا لهم 

مااستطعتم من قوة«، خود را مجهز کرده است که 
یکی از این تجهیزات در کنار توانمندی های نظامی، 

تقویت عرصه فناورانه و فضای الکترونیکی است. 

تبعات و تأثیرات این گونه حمالت بر بنیه امنیتی،  ◾
نظامی و موجودیت رژیم اسرائیل چه خواهد بود؟

این حمالت تبعات سنگینی برای رژیم صهیونیستی 
دارد؛ به گونه ای که می تواند به مؤسسات نظامی 
و امنیتی ایــن رژیــم نفوذ کــرده و ســرورهــای آن را از 
بین ببرد، عملکرد آن را تعطیل کند یا دست کم 
اهــداف و برنامه ریزی های این رژیــم در مراحل آتی 

چه علیه مردم مظلوم فلسطین و چه باقی کشورهای 
محور مقاومت را شناسایی کند. علت اینکه رژیم 
صهیونیستی نتوانسته با حمله گروه هکری عصای 
موسی مقابله کند و یــا مانع از سرقت اطالعات 
حساس خود شود، این بوده که این رژیم نتوانسته 
و نخواهد توانست مــیــزان توانمندی های محور 
مقاومت را شناسایی کــرده و به آن پی ببرد. آن ها 
همان طور که فکر نمی کردند ایران بتواند مقابل حمله 
رژیم صدام مقاومت کند و بتواند برنامه هسته ای 
صلح آمیز خود را توسعه دهد، پیش بینی نمی کردند 
که توانمندی موشکی ایران به باالترین سطح برسد، 
پیش بینی نمی کردند ایران بتواند دروغ های آن ها را در 
مورد فضا افشا کند، فکر نمی کردند که بتواند ماهواره 
نور را به فضا ارسال کند؛ از همین راستا، کارمندان 
موساد هر قدری هم که ادعا کنند و اقداماتی را انجام 
دهند، اما در هر صورت ترسوهایی هستند که جرئت 
نمی کنند اعتراف کنند در قبال ایران نتوانسته اند 
بــه درســتــی پیش بینی کنند، ایــن فقط در عرصه 
سایبری نیست، بلکه پیش از این در عرصه نظامی 
نیز پیشرفت های ایران را به درستی پیش بینی نکرده 
بود. ایــران تسلیحات خود را توسعه داده و مناطق 
بزرگ و گسترده ای دارد که می تواند این تسلیحات 
را آزمایش کند. آمریکا پیشرفته ترین تسلیحات را 
در اختیار عربستان و امارات قرار داده، اما آن ها کجا 
توانسته اند این تسلیحات را آزمایش و یا استفاده 
کنند؟ آیا اگر سالحی را آزمایش کرده و خطایی رخ 
دهد، آمادگی تحمل تبعات آن را دارید؟ کما اینکه تا 
این لحظه نقص و ناتوانی عربستان در استفاده از این 

فناوری ها در جنگ یمن ثابت شده است. 

چشم انداز آتی قدرت سایبری محور مقاومت را  ◾
چگونه ارزیابی می کنید؟

 بــه نظر مــن ایــن حــمــالت ادامـــــه دار خــواهــد بــود و 

نقطه پایانی ندارد؛ جنگ سایبری جنگ آینده جهان 
است و هر ضربه ای پاسخی خواهد داشت و طرف 
مقابل باید آماده باشد و موفقیت در آن هم مبتنی 
براین خواهد بود که چه کسی حق است و چه کسی 
باطل. همه در حال تالش هستند، فناوری خود را 
توسعه می دهند و برای بقای خود خواهند جنگید، 
البته برخی برای تحقق حق و برخی برای تحقق باطل 
و خدای تعالی تعیین خواهد کرد چه کسی بر چه 
کسی پیروز شود. عرصه جنگ سایبری مانند عرصه 
نظامی نیست که طرف متکی به تسلیحات پیشرفته 
خــود، رقبا و دشمنانش را کنترل کند. باید شفاف 
باشیم؛ سیستم دیجیتالی، الکترونیکی و سایبری، 
یک سیستم واقعاً پیچیده است که هر چه در آن 
مهارت بیشتری کسب شــود، بهتر می توان پیروز 
 شد یا با حمالت مقابله کرد؛ بنابراین جنگ سایبری، 
حد و مرزی ندارد و چنانچه سامانه ای یا سایتی مورد 
هدف قرار گیرید و سرور جایگزینی برای آن وجود 
نداشته باشد، به سرعت همه چیز تعطیل و تخریب 
می شود و اطالعات آن به سرقت مـــی رود. در این 
جنگ ضربه اقتصادی به اندازه ضربه ای که از لحاظ 
زمان تعطیلی، اختالل یا مشکل در خدمات تحمیل 
می شود، مطرح نیست و در این عرصه وقت به مفهوم 
پول است؛ بنابراین هر اندازه که بتوانیم از طریق حمله 
سایبری به دشمن ضربه بزنیم و خدمات آن ها را برای 
مدت زمان بیشتری تعطیل کنیم، به آن ها میلیاردها 
دالر خسارت وارده کرده ایم. درنتیجه عمده اهداف 
حمله سایبری، متوقف کردن زمان است و ضربه از 
لحاظ زمانی است، هر دقیقه تعطیلی برای برخی 
شرکت ها می تواند میلیون ها دالر به آن ها خسارت 
وارد کند و اگر این اختالل تا چند روز یا هفته ادامه 
داشته باشد، این رقم می تواند به میلیاردها دالر 
برسد، به ویژه اینکه در این گونه موارد، شرکت های 

بیمه، خدماتی ندارند.

 بررسی نقاط ضعف رژیم اشغالگر در عرصه جنگ مجازی 
در گفت وگوی قدس با تحلیلگر برجسته لبنانی

حمله سایبری به صهیونیست ها 
ادامه خواهد داشت
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گفت و گوی 5
ویژه

»عصای موسی« علیه جادوی صهیونیست ها
هادی عیسی دلول درباره  پیامی که در نام گذاری گروه 
»عــصــای مــوســی« نهفته اســت ، می گوید: ایــن گــروه 
ــوده و اعــجــاز آن از ایــن جهت اســت که  یــک معجزه ب
محور مقاومت توانسته از هیچ، کار بزرگ بسازد. ما با 
وجود تحریم، محاصره و فشار، توانسته ایم همه این 
محدودیت ها را در هم شکسته و فناوری الزم را در عرصه 

جنگ سایبری فراهم کنیم تا نشان دهیم به فضل الهی، 
چه کسی قدرتمند است و می تواند با هرگونه حمله 
سایبری، نظامی، سیاسی و... مقابله کند. اقداماتی 
که در محور مقاومت در این زمینه اتخاذ شده، بسیار 
دقیق و قوی است و ان شاءهللا پاسخ های آینده کوبنده 
تر خواهد بود؛ همان طور که عصای حضرت موسی)ع( 

معجزه بود و تمام سحر ساحران را باطل می کرد و عمالً 
نه به شکل خیالی، همه چیز را تغییر مــی داد، حمله 
سایبری »عصای موسی« نیز سحر موجود در منطقه 
یعنی رژیم صهیونیستی را که به گمان خود فناوری های 
جادویی دارد و مدعی قدرت در زمینه جنگ سایبری 
است، باطل کرده و افعی خیالی صهیونیسم را بلعید. 

محور مقاومت به کسی تعدی نخواهد کرد، اما اگر کسی 
به آن تعدی کند پاسخ سختی دریافت می کند، عصای 
موسی یک نام گذاری نمادین است، اما یک واقعیت را 
نشان می دهد و آن اینکه هر قدر رژیم اشغالگر در این 
زمینه پیشرفت کرده باشد، عصای موسایی وجود دارد 

که همه آن را می بلعد و از بین می برد.

هادی عیسی دلول
تحلیلگر فضای مجازی

جواد فراهانی   حمله گروه هکری »عصای 
موسی« علیه سیستم های رایانه ای و شبکه های 

دیجیتال مربوط به مؤسسات امنیتی، نظامی و 
حساس رژیم صهیونیستی، این نگرانی را برای این 

رژیم به وجود آورده گروهی که با این دقت و با این 

توانمندی باال توانسته چنین اطالعات حساس و 
مهم را شناسایی کند، قطعاً می تواند در آینده به هر 
جایی که اراده کند نفوذ کند.  به نظر می رسد، جهان 

در حال فاصله گرفتن از جنگ های سنتی و حرکت 
به سمت جنگ های سایبری و الکترونیکی است. به 

خاطر اهمیت این موضوع، در گفت وگوی تفصیلی با 
دکتر »هادی عیسی دلول« تحلیلگر برجسته فضای 
مجازی و مشاور حقوق بین الملل و فیزیک هسته ای 

در لبنان در ارتباط با ماهیت گروه هکری »عصای 
موسی« و تأثیرات حمله آن ها گفت وگو کرده ایم.

14
08

40
0

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پشتیبانی خدمات خودرویی 
17 دستگاه خودرو سواری را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی 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 الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس 

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

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه
14.257.560.0002000003374000030خدمات خودرویی 17 دستگاه خودرو سواری1400-30

 بدینوس��یله از كلی��ه س��هامداران محترم ش��ركت 
كارگزاری دانایان )س��هامی خاص( دعوت به عمل می 
آید تا خود یا نماینده قانونی  و  تام االختیار آنان در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شركت كه در روز 
ش��نبه مورخ 1400/09/27 رأس س��اعت 10:00  صبح 
واق��ع در ته��ران- محله ونک- بزرگراه كردس��تان-  
خیابان زاینده رود غربی- پالک 3 تشكیل می گردد، 

حضور بهم رسانند.        دستور جلسه:
1 – تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

2 – س��ایر مواردی ك��ه اتخ��اذ آن در صالحیت مجمع 
عمومی فوق العاده باشد.

 هیأت مدیره شركت كارگزاری دانایان 
)سهامی  خاص(

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام

شرکت کارگزاری دانایان )سهامی خاص(
شماره ثبت: 23363

شناسه ملی: 10102828004

ح
/ 1

40
84

16

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 
14 ش��نبه 1400/9/20 در محل قانونی شركت واقع 
در مش��هد كیلومت��ر 15 ج��اده مش��هد ب��ه فریمان 
برگ��زار می گ��ردد. از س��هامداران ارجمند تقاضا 

دارد در زمان مقرر حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

 - انتخاب اعضای هیئت مدیره 
- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی 

می باشد 
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت آرد سفید توس سهامی خاص به 
شماره ثبت 6935 و شناسه ملی10380227456

تاریخ انتشار 1400/9/10
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سند مالکییت موتور سیکلت تیزران  125 مدل 1391 
 TZ125N4JA1401584رنگ نقره ای به شماره موتور
و شماره تنهN4J***125 A9101034 و شماره انتظامی 
91989 ایران 768 به مالکیت س���کینه موس���وی نژاد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
08

38
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و کارت سواری زانتیا سیتروئن مدل 1384 
رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی  148م88                                                                                                                
ایران 11 شماره شاسی  61512284131647 شماره 
موت���ور  00506414 بن���ام امی���ن رادمن���ش فرزن���د 
محمد به کد ملی 0047780916 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
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آ
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مدرک  تحصیلی موقت  اینجانب فاطمه روحانی   
فرزند برات به ش���ماره شناسنامه 1058  صادره از 
حوزه 2 بجنورد  در مقطع کاردانی رش���ته مامایی  
صادره از دانش���گاه آزاد اس���امی واحد بجنورد  با 
ش���ماره ثبت 182000443 مفق���ود گردیده و فاقد 
اعتبار می باش���د. از یابنده تقاضا می ش���ود اصل 
مدرک را به دانش���گاه آزاد اس���امی واحد بجنورد 
به نش���انی : استان خراس���ان شمالی ، شهرستان 
بجنورد ، خیابان دانشگاه بجنورد  سازمان مرکزی 
دانش���گاه آزاد اس���امی بجن���ورد اداره ام���ور فارغ 

التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز و س���ندکمپانی موتور سیکلت آپاچی مدل 
1390 رن���گ قرمز به ش���ماره انتظام���ی 773 / 17941  
تن���ه  ش���ماره  و   0E4HB2307510 موت���ور  ش���ماره 
NE8***160R9001056 ب���ه مالکی���ت مس���عود ربانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ی 
گه

آ
ف
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بدی���ن وس���یله به اطاع همگان می رس���اند 
که برگ س���بز و سند موتورسیکلت اینجانب 
حامد علی���دادی س���لیمانی به ش���ماره ملی 
2980377171 مربوط به موتورسیکلت تیپ 
BD-125cc  رنگ س���فید  مدل س���ال 1395 

به ش���ماره پاک 75776 / 816   به ش���ماره 
تن���ه   ش���ماره  و   0124NBE047818 موت���ور
NBE***125E9500013  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ
تی���پ   کامی���ون کش���نده  هوو)ف���راز(  ب���رگ س���بز  
)6*4( 3238 رن���گ  زرد روغن���ی  س���ال 1390  ب���ه 
ش���ماره ش���هربانی 37 ع 839 ای���ران 42 و ش���ماره 
موت���ور  وش���ماره   NAB374505BA000916 بدن���ه 
WD61596C101217062917 ب���ه مالکیت هاش���م گل 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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م���درک  فارغ التحصیل���ی غزال���ه حاجتمن���د      
فرزندناصر  صادره از کاش���مر   ش���ماره ملی 
0890490554 در مقطع کارشناسی  پیوسته  
رش���ته مهندسی پزش���کی    صادره از مشهد   
با ش���ماره مدرک 2390657   مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد  به نشانی: 
مش���هد  بلوار امامیه  ، امامیه 42  س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد  اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس آی مدل1389 
ش���ماره پاک ایران 66-447ب97 ش���ماره موتور 
3746750 ش���ماره شاسی S1412289580710 به 
نام محمدحس���ین گداز مفقود گردی���ده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد. ف
,1

40
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آ

دانش���نامه اینجانب غزال جبرائیلی فرزند محس���ن به 
شماره شناس���نامه 0922572291 صادره از مشهد در 
مقطع کارشناس���ی رش���ته ی زبان و ادبیات انگلیسی 
صادره از دانشگاه خیام به شماره 10439 تاریخ صدور 

1396/6/27مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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مدرک  فارغ التحصیلی مهسا زمانی     فرزند 
عل���ی اکبر ص���ادره از بجن���ورد  ش���ماره ملی 
کارشناس���ی   مقط���ع  در   0670557536
پیوسته  رشته مهندسی پزشکی    صادره از 
مشهد   با شماره مدرک 2816582   مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد  به نشانی: 
مش���هد  بلوار امامیه  ، امامیه 42  س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد  اداره 

امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
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مف
هی 

آگ
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7

م���درک  فارغ التحصیل���ی خان���م به���اره خلیل پور   
فرزن���د مرتض���ی   ص���ادره از مش���هد   ب���ه ش���ماره 
شناس���نامه 1511 در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته  
رشته  پرستاری   با شماره مدرک 138511105240 
صادره از واحد دانشگاهی  مشهد  مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان مشهد ،امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت خ���ودرو و برگ س���بز )شناس���نامه مالکیت( 
تراکتور کش���اورزی تک دیفرانس���یل1006 ش���ماره 
 H01052 و ش���ماره شاس���ی YAW1676V موت���ور
و ش���ماره پ���اک 48 ای���ران 432 ک 11 متعلق به 
محمدمنصورن���ژادان مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد. ف
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مدرک تحصیلی  اینجانب سعید نیکونصیری 
فرزند علیرضا دارنده شناس���نامه به ش���ماره 
29754 و شماره ملی 0079393578 صادره 
از ته���ران در مقط���ع تحصیلی  کارشناس���ی 
رش���ته مهندس���ی مع���دن اکتش���اف معدن 
صادره از دانشگاه آزاد اسامی واحد طبس 
با ش���ماره ثبت 944786 مورخ 1394/11/15 
مفق���ود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د. از 
یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی واحد طبس به نشانی 
: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس 
گلش���ن، دانشگاه آزاد اسامی واحد طبس.   

کد پستی : 9791754965. ارسال نماید.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز ، سند کمپانی و کارت موتور سیکلت دینو 
م���دل 1394 رنگ قرم���ز به ش���ماره انتظامی 74429 
/ 773  ش���ماره موت���ور NBY692809 و ش���ماره تنه 
125A9402527 به مالکیت یوس���ف علی جهانگیری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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قو
مف
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آ

برگ س���بز موتور س���یکلت س���ورل م���دل 1390 رنگ 
قرمز-آلبالوی���ی به ش���ماره انتظام���ی 765 / 48293  
ش���ماره موت���ور 156FMI*20105647 و ش���ماره تن���ه 
NDZ***125S9000627 ب���ه مالکی���ت مجتب���ی داود 
نژاد ده س���رخ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
, 1
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ی 
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آ

ش���ماره   ب���ه  تیب���ا  س���واری  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره  و   ٣٦ ای���ران   ٦٥ ن   ١٣٨ پ���اك 
موت���ورM١٥/٨٦٢٥٥٧٣ و ش���ماره شاس���ی

NAS٨١٢١٠٠J٥٨٠٥٠٧٥ بنام یسنا غامی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 RTR160 اصل برگ س���بز  موتورس���یکلت آپاچ���ی
م���دل 92 ب���ه ش���ماره انتظام���ی  769 / 61169  به 
ش���ماره موت���ور 0E4FD2488421 و ش���ماره تن���ه 
160V***N2G /9210016 متعل���ق ب���ه آقای مجید 
قربانی کوهستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ سبز  خودرو سواری کوییک تیپ R رنگ  مشکی 
قرمز سال 1400  به شماره شهربانی 13 ق 453 ایران 
12 و ش���ماره بدنه NAPX212AAM1061180 وش���ماره 
موتورM159270770 به مالکیت حمید خیابانی تنها  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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بدین وسیله به اطاع همگان می رساند 
که برگ س���بز خ���ودرو اینجانب س���عید 
امیری جو به شماره ملی 1755294867 
مرب���وط به اتومبیل س���واری پراید  تیپ 
132رنگ ن���وک مدادی – متالیک  مدل 
س���ال 1389 به ش���ماره پاک  14 ایران 
894 س 11  به شماره موتور 3599632 
  S5420089001139  و ش���ماره شاس���ی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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م���درک  موق���ت تحصیل���ی  اینجان���ب عل���ی اکبر 
س���امی س���دهی   فرزند علی محمد  به ش���ماره 
مل���ی  0769889751 ص���ادره از خ���واف در مقطع 
تحصیلی کاردانی پیوس���ته    رشته  کامپیوتر-نرم 
اف���زار کامپیوتر  صادره از دانش���گاه آزاد اس���امی 
واحدترب���ت حیدری���ه  با ش���ماره ثب���ت 293376 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د. از یابنده 
تقاض���ا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه آزاد 
اس���امی واحد تربت حیدریه  به نش���انی : استان 
خراس���ان رض���وی   ، شهرس���تان ترب���ت حیدری���ه  
ش���هرک ولیعصر  ، س���ازمان مرکزی دانشگاه آزاد 
اسامی تربت حیدریه اداره امور فارغ التحصیان 

ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

سندکمپانی ، شناسنامه مالکیت وانت پیکانOHV1600- نام 
مالك:اقای عباس بیت سیاح   شماره موتور :11489052525 
NAAA46AA5BG143750ش����ماره  شاس����ی  ش����ماره 
1389مفق����ود  م����دل  :14ای����ران717ص57  پ����اك 
. باش����د  م����ی  س����اقط  اعتب����ار  درج����ه  واز  گردی����ده 

14
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مف
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آ

برگ سبز موتور سیکلت دینو تیپ CC125 رنگ  قرمز 
زرشکی سال 1393  به شماره شهربانی 771 - 85271 
و ش���ماره بدن���ه NBY***125A9300785 وش���ماره 
موتور0125NBY688679  به مالکیت قاسم   یعقوبی   
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط می گردد.
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به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1400،08،20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 محمدشفیع مشعوفی 1060272121 به سمت 
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره 2 منیر كسائیان نائینی 1062664795 نایب رئیس هیئت مدیره 3 رسام مشعوفی 1050837177 
عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره ش��ركت برای مدت دوس��ال انتخاب گردیده اند. كلیه اوراق و اس��ناد بهادار و 

تعهدآور رسمی و بانكی با 2 امضا از 3 امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان )1233471(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24 و شناسه ملی 10860009796 

14
08

42
1

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400،08،20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدشفیع مشعوفی 1060272121 
ومنیر كس��ائیان نائینی 1062664795 ورس��ام مش��عوفی 1050837177 برای مدت دوسال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند . عاطفه عارفخانی دارای كدملی: 1062785061 به س��مت بازرس اصلی و محمدعس��لی دارای كد ملی : 1062675649 به س��مت 

بازرس علی البدل برای مدت یكسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهی های شركت انتخاب شد.
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان )1233474(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 24 و شناسه ملی 10860009796 
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سهمیهها
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اعظمطیرانی:از شناسایی 
نخستین بیمار مبتال به HIV در 

کشور 34 سال می گذرد.
گذشت زمـــان و یــا شیوع سایر 
بیماری های ویروسی مثل سارس 
و به تازگی کرونا، این تصور را در 
ذهــن برخی ایــجــاد کــرده کــه گویا تــب ایــن بیماری 

فروکش کرده است.
اول دسامبر مصادف با 10 آذر، روز جهانی مبارزه با 
ایدز را بهانه ای برای گفت وگو با وحید جهان میری 
نژاد، پزشک و فعال حوزه پیشگیری از ایدز قرار دادیم 
تا از آنچه در این سه دهه در این خصوص گذشته 

بیشتر بدانیم.

به نظر می رسد چند سالی است اطالع رسانی  ◾
در خصوص بیماری ایدز متوقف شده، ابتال به این 
بیماری کاهش یافته یا اطالع رسانی ها به حدی بوده 

که توانسته از ابتالی مردم به آن پیشگیری کند؟
این طور نیست. متأسفانه نه تنها خطر ابتال به ایدز 
کاهش نیافته؛ بلکه افزایش هم یافته است. ضمن 
آنکه نمی توان ادعــا کــرد اطالعات مــردم در زمینه 
پیشگیری از ابتال به این بیماری افزایش داشته است. 
 یکی از حسرت های همیشگی من این است در این 
دو دهه فعالیت در حوزه فرهنگ سازی پیشگیری 
از ابتال به ایدز، احساس نکردم تغییر مثبتی در این 
زمینه اتفاق افتاده است، در حالی که انتظار داریم 
بتوانیم با اطالع رسانی نقش مؤثری در پیشگیری 
داشته باشیم. در خصوص سایر بیماری های ویروسی 
مثل کرونا که از سال ها پیش به اشکال مختلف 
سارس و مرس وجود داشته، اطالع رسانی مؤثر بوده 
است، اما متأسفانه در مورد ایدز به هیچ وجه این 
اتفاق نیفتاده و با اینکه حدود 34 سال از شناسایی 
نخستین بیمار مبتال به HIV در کشور می گذرد هنوز 
افراد زیادی هستند که اطالعات کافی در مورد راه های 
انتقال بیماری، پیشگیری از آن و اهمیت تشخیص 
به موقع آن ندارند و با توجه به اینکه من در مورد این 
بیماری به طور رایگان به مردم مشاوره می دهم شاهدم 
بسیاری از افراد هنوز درگیر شایعات و سوءتفاهم ها در 

مورد این بیماری هستند. 

شیوع این بیماری چقدر نسبت به دهه های 60  ◾
و 70 تغییر کرده است؟

مــوج نخست ورود HIV از طریق انتقال خــون و 
فــراورده هــای خونی آلــوده از فرانسه وارد ایــران شد 
که با شناسایی نخستین فــرد مبتال که کودکی 6 
ساله مبتال به هموفیلی بود مشخص شد حدود 
 HIV هزار نفر از هموطنان ما از طریق این خون ها به
مبتال شده اند. در یک دهه موج نخست این بیماری 
 به خوبی کنترل شد به طوری که نخستین مورد را 
سال 1366 و آخرین مورد را سال 1376 شناسایی 
کردیم و اکنون 24 سال است با تالش های وزارت 

بهداشت و سازمان انتقال خــون، سالمت خون و 
فراورده های خونی کشور حفظ شده و هیچ مورد ابتال 

از راه انتقال خون و فراورده های خونی نداشته ایم. 
اما موج دوم HIV در کشور که طی دهه 70 تا 80 در 
کشور اوج گرفت، از طریق اعتیاد تزریقی بود و منبع 
ابتال و انتقال این بیماری افرادی بودند که برای تزریق 
مواد مخدر از سرنگ مشترک استفاده کرده و بیماری 
را به همسران خود و در صورت باردار شدن به نوزادان 
انتقال داده بودند و به همین ترتیب چرخه انتقال به 
 جامعه اتفاق افتاد، به طوری که در دهه 80 بیش از
 23 درصد معتادان تزریقی کشور HIV مثبت بودند 
که با حکم مرحوم آیت هللا شاهرودی، رئیس وقت 
قوه قضائیه و همکاری های خوبی که بین دستگاه های 
مختلف اتفاق افتاد با توزیع سرنگ رایگان و سایر 
 تمهیدات پیشگیرانه، این آمار تا امــروز به کمتر از

 10 درصد رسیده و موجب شده بسیاری از کشورهایی 
که شرایط مشابه ما را دارند برای کنترل این بیماری و 
پیشگیری از ابتال به آن از برنامه های مشترک وزارت 
بهداشت، قوه قضائیه و سازمان بهزیستی ایران 
الگوبرداری  کنند و می توان گفت برنامه های کاهش 
آسیب در زمینه بیماری ایدز در کشور به خوبی اجرا 

شده است.
اما موج سوم بیماری که اکنون درگیر آن هستیم، 
انتقال از طریق رفتارهای پرخطر جنسی است و با 
توجه به اینکه محدود به گــروه خاصی نمی شود، 
کنترل آن در مقایسه با دو مــوج قبلی سخت تر و 
نیازمند اطالع رسانی بیشتر است، چرا که بسیاری 
از خانم ها بدون اینکه رفتار پرخطر جنسی داشته 

باشند از طریق همسرشان به ایــن بیماری مبتال 
شده اند که متأسفانه به دلیل مسائل فرهنگی، 
این مسئله مانع تشخیص به موقع و شناسایی این 
بیماران و همین موضوع موجب شیب افزایشی 
بیماری شده است. در حالی که بسیاری از کشورهای 
دنیا مثل آفریقای جنوبی باوجود آمار باالی ابتال به 

HIV در شیب کاهشی قرار دارند. 

◾  HIV آیــا مــی تــوان بــه درمـــان بیماران مبتال بــه
امیدوار بود؟

با وجود اینکه تاکنون راه درمان قطعی برای بیماری 
پیدا نشده، امــا مــی تــوان گفت همین درمــان هــای 
نگهدارنده فعلی نیز به طور معجزه آسایی به بیماران 
برای داشتن یک زندگی و طول عمر طبیعی کمک 
می کند و دیگر HIV یک بیماری مرگبار محسوب 
نمی شود و همان طور که سایر بیماری های مزمن 
غیرواگیر را می توان با مصرف دارو کنترل کرد این 
بیماری نیز با مصرف دارو به یک بیماری ویروسی 
مزمن و قابل کنترل تبدیل شده و بار ویروسی آن در 
خون و سایر ترشحات افراد مبتالی تحت درمان را 
به صفر رسانده است، به طوری که می توان گفت 
درمان بیماران HIV نقش مؤثری در کنترل بیماری و 
پیشگیری از انتقال آن به سایر افراد دارد. در حالی که 
ما در مورد سایر بیماری های ویروسی چنین درمانی 
نداریم که با شناخت بیماران مبتال و درمــان آن ها 

بتوانیم بیماری را کنترل کنیم. 
اکنون بسیاری از کشورها مثل کوبا توانسته اند با 
 ،HIV شناسایی و درمــان به موقع بیماران مبتال به

از انتقال ویروس از طریق مادر به جنین پیشگیری 
کنند و سال هاست در ایــن کشور هیچ جنینی از 
طریق مادر آلــوده نمی شود. اما با اینکه درمــان این 
بیماران صرف نظر از ملیت آن ها در کشور ما رایگان 
و محرمانه است و وزارت بهداشت در حوزه درمان 
این بیماران بسیار موفق عمل کرده است، براساس 
تخمین های اپیدمیولوژی، شمار زیــادی از بیماران 
مبتال هنوز از اینکه به ایدز مبتال هستند بی اطالعند 
و ناخواسته بیماری خود را به دیگران انتقال می دهند. 
بنابراین مشکل ما نبودن درمان مؤثر نیست، بلکه 
مشکل ضعف در بیماری یابی اســـت، در حالی 
ــرادی که مشکوک به رفتار پرخطرند به  که اگــر افـ
مراکز مشاوره بیماری های رفتاری زیر پوشش مراکز 
بهداشت مراجعه کنند و به طور رایگان و محرمانه 
آزمــایــش دهند در صــورت مثبت بــودن تست، به 
طور رایگان تحت درمــان قرار می گیرند و می توانند 
مطمئن باشند در صورتی که تحت درمان قرار گیرند 
می توانند زندگی طبیعی داشته باشند؛ همان طور 
که اکنون طول عمر بیماران مبتال به HIV که تحت 
ــاالی 70 ســال گــزارش شده  درمــان قــرار گرفته اند ب
است؛ ضمن آنکه سطح ویروس خون 90 درصد افراد 
تحت درمان به حداقل ممکن رسیده و درمان برای 
آن ها مؤثر بوده است. اما اگر این بیماران شناسایی 
نشوند و تحت درمان قرار نگیرند با توجه به اینکه 
دوره کمون بسیار طوالنی و در برخی مواقع 10 سال 
گزارش شده، عالوه بر اینکه زندگی خود را به خطر 
می اندازند ممکن است عامل انتقال بیماری به سایر 

افراد جامعه شوند. 

جایگاه درمانی ایران را در مقایسه با کشورهای  ◾
دیگر به ویژه همسایگان چگونه ارزیابی می کنید؟

همه کشورها در حال حرکت به سوی ارائــه درمان 
رایگان هستند و خوشبختانه ما نیز در حوزه درمان 
بسیار خوب و موفق عمل کرده ایم به طوری که حتی 
اتباع سایر کشورها را به طور رایگان و محرمانه تحت 
پوشش درمان قرار داده ایــم و جزو کشورهای موفق 
در حوزه درمان این بیماران هستیم. در حالی که در 
بعضی کشورها مثل روسیه اتفاقات خوبی به ویژه 
در مورد مهاجران نمی افتد و به جای درمان، آن ها را 
دیپورت می کنند اما در کشور ما باوجود تحریم هایی 
که وجود دارد درمان این بیماران کامالً رایگان است و 
داروهای آن ها مانند داروهای سایر بیماری های مزمن 

تأمین می شود.

ــن بیماری چگونه  ◾ پیشگیری اورژانــســی از ای
است؟ 

اگر کسی در مواجهه  با این ویــروس قرار بگیرد، به 
عنوان مثال سرنگ آلـــوده ای به دســت پزشک یا 
اعضای کــادر درمــان فرو رود و یا اینکه کسی رفتار 
جنسی پرخطری را تجربه کند احتمال دارد در 
معرض HIV قرار گیرد. یک امکان درمانی پیشگیرانه 
ــراد وجـــود دارد کــه در اصــطــالح بــه آن  بـــرای ایــن افـ
پروفالکسی پس از مواجهه یا )PEP( گفته می شود. 
این درمان سال قبل وجود نداشت و افراد باید منتظر 
می ماندند دوره پنجره آزمایش بگذرد و پس از آن 
دوره تست بدهند. امــا اکنون با استفاده از روش 
درمانی پروفالکسی یک زمان طالیی 72 ساعته وجود 
دارد که افراد می توانند با مراجعه به مراکز مشاوره 
بیماری های رفتاری، داروهای الزم را دریافت کنند و 
 پس از مصرف چهار هفته هیچ خطری آن ها را تهدید 

نخواهد کرد. 

دوره پنجره چیست؟ کمی بیشتر توضیح دهید. ◾
آزمایش HIV پیچیدگی هایی دارد که ممکن است 
در ابتدای مواجهه با ویروس و پیش از تولید پادتن 
در بدن تشخیص داده نشود، به همین دلیل برای 
تشخیص این ویروس باید یک بازه زمانی سه ماهه 
در نظر گرفته شود و پس از سه ماه از مواجهه فرد با 
ویروس؛ یعنی زمان الزم برای تولید آنتی بادی علیه 
ویروس در بدن این آزمایش انجام شود که به آن دوره 

پنجره می گویند. 

آیا دارویی برای درمان قطعی  بیماری ایدز وجود  ◾
دارد؟

ــرای درمــــان قطعی ایــن  ــ ــی ب ــ ــا کــنــون دارویـ خــیــر. ت
بیماری تولید نــشــده اســـت. امــا خوشبینی های 
ــود دارد. هــمــان طــور که  ــادی در ایــن زمینه وجـ ــ  زی
»هپاتیت C« تا یک دهه پیش درمان قطعی نداشت 
 ولی اکنون با یک دوره درمانی دو ماهه به طور قطعی 

درمان می شود.

امروز روز جهانی مبارزه با HIV است 

تهدیدی به نام ضعف در بیماری یابی ایدز

ددستچينستچين

واکنش

تکذیبکمبود
داروهای
بیماران
تاالسمی

سید حیدر محمدی، 
مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو در واکنش 
به اما و اگرهای کمبود 
داروهای بیماران 
تاالسمی در کشور به 
ایسنا گفت: مباحث 
مطرح شده مبنی بر 
کمبود داروهای بیماران 
تاالسمی در کشور، 
صحت ندارد. داروهای 
خارجی این بیماران 
را هم به اندازه ای که 
بتوانیم تأمین خواهیم 
کرد. داروهای تولید 
داخل این بیماران از هر 
دو نوع قرص و تزریقی 
به وفور در کشور موجود 
است و کمبودی در این 
خصوص وجود ندارد.
داروهای خارجی 
این بیماران را هم به 
اندازه ای که بتوانیم به 
شرط وجود ارز تأمین 
خواهیم کرد.

 وحید جهان میری نژاد

فعال حوزه پیشگیری از ایدز 

وحیدجهانمیرینژاد،فعالحوزهپیشگیری
ازایدزمیگوید:باوجودآنکهسالهاست

تالشهاییازسویدانشمندانوشرکتهای
بزرگبینالمللیبرایتولیدواکسنHIVانجام

شده،اماهنوزاینتالشهابهمرحلهنهایی

نرسیدهاست.بااینحالبهنظرمیرسدتنها
واکسنیکهدرحالحاضربرایپیشگیریاز

ایدزوجوددارد،آگاهیرسانیوکنترلبیماری
است.بهطوریکهاگرمبتالیانشناسایی

شوند،بیماریبهراحتیقابلکنترلاستواگر

شناسایینشوندبهدلیلاینکهاینبیماریدوره
بدونعالمتطوالنیدارد،باآنکهراههایانتقال
بسیارمحدودیداردمیتوانندازطریقخون
وترشحاتجنسیموجبطغیانآندرجامعه

شوند.
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بحران افزایش سن اهدا کنندگان خون  ◾
ــانــی، مــدیــر کل  بــه گـــزارش وب دا، بیتا رب
اداره کل برنامه ریزی، جــذب و نگهداری 
اهداکنندگان سازمان انتقال خون، افزایش 
سن اهداکنندگان خون در کشور را امری بحران زا در 
آینده دانست و گفت: بیشترین اهداکنندگان باالی 
30 سال هستند که اگر این روند تغییر پیدا نکند دچار 

بحران خواهیم شد.

بقیه پول درمان معلوالن کجاست؟ ◾
به گزارش خانه ملت، محمدعلی محسنی 
بـــنـــدپـــی، رئـــیـــس کــمــیــتــه بــهــزیــســتــی و 
توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: حــدود 100 میلیارد تومان اعتبار برای 
ارائه خدمات درمانی به افراد دارای معلولیت اختصاص 
داده شده بود که تنها 240 میلیون آن هزینه شده است. 

می خواهیم بدانیم بقیه این پول کجاست؟

عوارض یک داروی کرونا برای فرزندآوری  ◾
علمی  کمیته  قــانــعــی،عــضــو  مصطفی 
کــشــوری کــرونــا در خصوص تأثیر داروی 
مولنوپیراویر به ایلنا گفت: ایــن دارو هم 
مانند فاویپیراویر است و به لحاظ اینکه عوارض تراتوژن 
دارد بــرای جنین و فــرزنــدآوری عارضه جدی به همراه 
می آورد، بنابراین باید مالحظات جدی در مورد مصرف 

و ورودش به برنامه کشوری داشته باشیم. 

چرا نخبگان می روند؟ ◾
غالمرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون 
فــرهــنــگــی مــجــلــس در خــصــوص خـــروج 
نخبگان از کــشــور بــه خــانــه ملت گفت: 
تکریم نخبگان همیشه در رأس امور نبوده است که 
این موضوع عاملی برای خروج آن هاست. دیده شدن و 
تشویق کردن نخبگان به لحاظ مادی و معنوی مسیری 

مؤثر برای ماندن نخبگان است.

جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درمانآموزش عالیآموزش عالی خانه و خانوادهخانه و خانوادهعلم و فناوریعلم و فناوری

انتقادازتعیینسقفحقوقبرای
اعضایهیئتعلمیدربودجه

ــر علوم، در  به گــزارش ایسنا، محمدعلی زلفی گل، وزی
نشستی کــه بــا حضور رؤســـای کمیسیون های آمــوزش 
و برنامه و بودجه مجلس، مسئوالن ســازمــان برنامه و 
بــودجــه و رؤســـای 14 دانشگاه برتر کشور بــرگــزار شــد با 
اشــاره به تعیین سقف حقوق اعضای هیئت علمی در 
قانون بودجه 1400 گفت: تعیین سقف 33 میلیون و 
700 هــزار تــومــان، افــزایــش حقوق اعضای هیئت علمی 
ــر کـــرده و حــتــی سبب  ــی اث ــاد تــمــامــی را ب ــا درجـــه اســت ب
شــده حــقــوق عـــادی اســتــادان بــر اســـاس روال ســال هــای 
 گذشته نیز پــرداخــت نشود و حــق قانونی ایــن عزیزان 

ضایع شود.
ــن قــانــون افـــتـــاد؛ امــکــان پــرداخــت  بــا اتــفــاقــی کــه در ایـ
حـــق الـــتـــدریـــس، حـــق راهــنــمــایــی رســـالـــه و پــایــان نــامــه 
 و مـــشـــارکـــت در پـــژوهـــش هـــای عــلــمــی بـــه اســـتـــادان 

وجود ندارد.

کاهش۵۰درصدیشکایاتپزشکی
دربحرانکرونا

معاون انتظامی ســازمــان نظام پزشکی به ایسنا  گفت: 
ســال گذشته در دادســــرای انتظامی کــل کــشــور حــدود 
ــوزه پــزشــکــی مــطــرح شـــده کــه ایــن  ــزار شــکــایــت در حـ 3هــ
شکایات عمدتاً مربوط به مــواردی بــوده که به دلیل ذات 
تخصص و بــیــمــاری، احــتــمــال آســیــب بــه بیمار بیشتر 
 بــوده اســت، نــه اینکه لــزومــاً قصور پزشکی در ایــن گــروه 

بیشتر باشد.
محمدرضا خردمند افزود: تعداد شکایت سال 99 به دلیل 
شیوع کرونا تقریباً نسبت به سال 98 نصف شده است 
زیرا مردم کمتر برای بیماری های غیر اورژانس به پزشکان 
مراجعه کرده اند. بنابراین می توان گفت میزان شکایات 
پزشکی سال 1399 حدود۵0 درصد نسبت به سال 1398 
کاهش یافته است به طــوری که سال 1398 حــدود 7هزار 
شکایت و ســال 1399 حــدود 3هـــزار شکایت ثبت شده 

است.

درتوسعههوشمصنوعی
شروعخوبیداشتهایم

کمال خـــرازی، مشاور معاون علمی و فــنــاوری در علوم و 
فــنــاوری هــای شناختی در خصوص مطالبه رهبری برای 
قــرار گرفتن در بین 10 کشور نخست دنیا در حــوزه هوش 
مصنوعی به مهر گفت: اکنون در بانک ها برای اعطای وام 
و ارائه خدمات بانکی، تشخیص تصاویر سی تی اسکن در 
حوزه پزشکی و… از هوش مصنوعی استفاده می شود که 
توسط محققان کشور به نتیجه و مرحله استفاده رسیده 

است.
به گفته خــرازی، تاکنون در هوش مصنوعی شروع خوبی 
داشته ایم اما با همت محققان باید این موضوع پیگیری 

شود.
وی گفت: معاونت علمی و فــنــاوری و صندوق نـــوآوری و 
شکوفایی حمایت های خوبی از استارت آپ ها و شرکت های 
ــان ایـــن حــــوزه داشـــتـــه انـــد و تـــالش مــی شــود  ــی ــن دانــش ب

دغدغه های آن ها برطرف شود.

حقوقزنانشهریباید
درقانونجوانیجمعیتاحیاشود

سید سلمان ذاکــر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
ــورای اســالمــی در پــاســخ بــه ایـــن پــرســش که  مجلس شــ
ــان تــأمــیــن  ــگــ ــ ــایـــی بـــایـــد از بــیــمــه رای ــتـ چــــرا زنـــــان روسـ
اجتماعی بــر اســـاس طــرح جــوانــی جمعیت بــرخــوردار 
ــان شــهــری کــه بــه شــدت گــرفــتــار هستند  ــ ــا زن شــونــد امـ
ــراهــم نــشــده به   چنین مــوقــعــیــت مثبتی بـــرای آن هـــا ف
بــرنــا گــفــت: قطعاً قــوانــیــن مــصــوب مجلس نقص هایی 
دارد از جمله همین مـــورد کــه زنـــان شــهــری نیز بــایــد از 
پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی در صــورت فرزندآوری 
ــن  رو کــمــیــســیــون اجــتــمــاعــی  ــ ــوردار شـــونـــد؛ از ای ــرخــ ــ ب
آمـــادگـــی الزم را دارد هــرگــونــه پیشنهاد بـــرای اصــالح 
قــانــون به منظور حمایت از زنــان را در دســتــور کــار خود 
قــرار دهــد حتی قــانــون جــوانــی جمعیت را اصــالح کند. 
ــی جمعیت  ــون جــوان ــان  حــقــوق زنـــان شــهــری بــایــد در ق

احیا شود.



وساطت 
بیرانوند برای 

بازگشت طارمی 
به تیم ملی

دروازه بان تیم ملی 
فوتبال ایران گفت: 
از آقای اسکوچیچ 

خواهش می کنم 
اتفاقی رخ بدهد تا 

مهدی طارمی زودتر 
به تیم ملی بازگردد. 

بیرانوند درباره 
اختالفاتی که بین 

دراگان اسکوچیچ و 
مهدی طارمی ایجاد 

شد گفت: این ها 
مشکالت خانوادگی 
است که در تیم ملی 
رخ داد. ما بازیکنان 

مهدی را دوست 
داریم. مهدی خودش 

هم دوست دارد به 
تیم ملی بیاید و قطعًا 

دوست دارد در جام 
جهانی بازی کند.

در  حاشيه

 سقوط آزاد
 تیم ملی فوتبال 

ساحلی در 
رنکینگ جهانی

آخرین رده بندی 
رنکینگ جهانی 

تیم  های ملی فوتبال 
ساحلی جهان اعالم 
شد. تیم ملی فوتبال 
ساحلی کشورمان که 
سال گذشته در رتبه 

دوم جهان قرار داشت 
در رده بندی جدید به 
رتبه چهاردهم جدول 

رنکینگ جهانی سقوط 
کرده است. همان طور 

که قبالً اعالم شده 
بود مسابقات جام 
بین قاره  ای که تیم 

ملی فوتبال ساحلی 
کشورمان نایب قهرمان 
این مسابقات شده بود، 

هیچ تأثیری در جدول 
رنکینگ جهانی ندارد.

خبرخبر
روزروز

  تایفون کورکوت 
هرتابرلین پال داردای، سرمربی 
خود را تنها 10 ماه پس از دومین 

مقطع حضور در این باشگاه برکنار 
کرد. تایفون کورکوت به جای او 

هدایت هرتا را به عهده گرفت.

  دوناروما 
دروازه بان تیم ملی ایتالیا جایزه لئو یاشین 

2021 را بدست آورد.  ادرسون)سیتی-
برزیل( و کاسپر اشمایکل)لستر-

دانمارک( دو رقیب جدی دوناروما 
برای جایزه یاشین بودند.

  رالف رانگنیک 
منچستریونایتد با انتشار بیانیه ای اعالم 

کرد رالف رانگنیک به عنوان سرمربی 
موقت تا پایان فصل است. تا زمانی که 

ویزای کار رالف قطعی شود، کریک 
همچنان سرمربی تیم خواهد بود.

ضدحمله
پایان هفته هفتم لیگ برتر

پدیده و عادت زشت نبردن
ــاره پدیده  هفته هفتم لیگ برتر با ناکامی دوب
در خانه و ادامـــه سقوط استقالل در جــدول 
حتی بــدون بــازی پایان یافت. دو تیم پدیده و 
فجرسپاسی در مشهد به مصاف هم رفتند که 
این بازی در پایان با تساوی بدون گل به پایان 

رسید.
پدیده این بازی را خیلی خوب آغاز کرد. آن ها در 
همان پنج دقیقه ابتدایی، سه موقعیت گلزنی را 
خلق کردند ولی درخشش ایمان صادقی مانع از 
گلزنی آن ها شد. در دقایق پایانی نیمه نخست 
نیز ایــن بــار صــادقــی مرتکب اشتباه شــد ولی 
بازیکنان مشهدی قدر موقعیت بدست آمده 
را ندانستند.در نیمه دوم نیز پدیده تیم برتر 
میدان بود. آن ها موقعیت های نصف و نیمه ای 
را روی دروازه خلق کردند که در مهم ترین آن ها، 
ایمان صادقی توانست ضربه احسان حسینی 
را مهار کند. در ثانیه های پایانی بازی، نزدیک 
بود که فجر روی تنها موقعیت جدی خود به گل 
برسد که شوت مالیی را میالد فراهانی با واکنشی 
دیدنی راهی کرنر کرد.تیم میثاقیان برای ادامه 
راه به نظر به شوکی جــدی نیاز دارد چــرا که با 
این روند امتیازدهی شاید خیلی زودتر از تصور 
همگان غزل خداحافظی را با لیگ برتر بخواند و 

تنها سهمیه شرق کشور بسوزد.
  دیــروز تیم آلومینیوم اراک در چهارمین بازی 
خانگی خود به دنبال کسب چهارمین پیروزی 
بود و برای رسیدن به این هدف، حریفی به نام 
ذوب آهــن را مقابل خــود داشــت؛ تیمی که به 
صــورت یک در میان، بــازی هــای خــود را بــرده و 

باخته و این هفته نوبت پیروزی اش بود.
شاگردان تارتار که در خارج از خانه موفق نشان 
داده بودند، برای رسیدن به چهارمین برد فصل 
کار بسیار دشــواری برابر تیمی داشتند که در 
خانه تا کنون نباخته بود. دو تیم در نیمه اول، 
بازی پایاپایی انجام دادند و توپی از خط دروازه ها 
عبور نکرد تا با تساوی بدون گل راهی رختکن 
شوند. نیمه دوم با برتری نسبی تیم آلومینیوم 
همراه بود و شاگردان خطیبی به دنبال باز کردن 
دروازه تیم میهمان بودند. حمالت دو تیم اما در 
این نیمه هم راه به جایی نبرد تا بازی با تساوی 
بـــدون گــل بــه پــایــان بــرســد.ایــن تــســاوی و یک 
امتیازی که آلومینیوم کسب کرد باعث شد تا 
استقالل یک پله دیگر هم در جدول پایین بیاید. 
در آخرین بازی هفته هم دو تیم فوالد و تراکتور 
به مصاف هم رفتند که در این بــازی به نتیجه 

تساوی بدون گل دست یافتند.

میثاقیان: اوضاع ناامیدکننده نیست! ◾
اکبر میثاقیان، سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو 
در نشست خــبــری پــس از تــســاوی بـــدون گل 
تیمش برابر فجرسپاسی درباره روند ناامیدکننده 
شهرخودرو توضیح داد: اوضــاع ناامید کننده 
نیست، زمــان می برد اما تا هفته دهم و یازدهم 
شرایط خوبی را در جدول پیدا می کنیم. زمانی که 
من به تمرینات اضافه شدم، همین بازیکنان بودند. 
در این بازی هم موقعیت زیادی داشتیم و بازیکنان 
هم تمام تالششان را کردند و من از عملکردشان 
راضی ام. هر روز بهتر می شویم و نباید زیاد نگران 
باشیم. من قول نمی دهم اما سیاه جامگان را نگه 
داشتم، پدیده را لیگ یکی کــردم و با ابومسلم 
به فینال جام حذفی رسیدم. می خواهم دوران 
فوتبالی ام را در شهرم تمام کنم و چون ابومسلم 

نیست، با همین تیم این کار را می کنم.
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بازگشت چهار داور لیگ برتری به لیست داوران فعال ◾
سیدمهدی سیدعلی، محمدحسین زاهدی فر، حمید 
حاج ملک و اشکان خورشیدی از جمله داوران مطرح 
لیگ برتری بودند که موفق شدند با موفقیت در تست های 
آمادگی جسمانی دوباره به لیست داوران اضافه شوند. 
ایــن داوران بــه دالیـــل مختلف و همچنین بــه خاطر 
سخت گیری کمیته داوران برای استفاده از داوران آماده تر 
در لیگ برتر، از حضور در هفت هفته ابتدایی جا ماندند.

قضاوت فغانی در جام کشورهای عربی ◾
علیرضا فغانی دیــدار تونس و موریتانی در رقابت های 
جام کشورهای عربی را قضاوت کرد. علیرضا فغانی داور 
بین المللی ایران که برای قضاوت در مسابقات کشورهای 
عربی عازم قطر شده است، بازی تیم های تونس و موریتانی 
را دیروز سوت زد. این مسابقه در چارچوب مسابقات گروه 
B این رقابت ها برگزار شد. محمدرضا منصوری و محمدرضا 

ابوالفضلی کمک های فغانی در این دیدار بودند.

زمان بندی لیگ قهرمانان آسیا اروپایی شد  ◾
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر از تغییرات دیگر 
در زمان بندی لیگ قهرمانان آسیا داد. در تغییرات جدید 
در زمان بندی قرار شد مثل اروپا بازی های لیگ قهرمانان 
آسیا در فصل پاییز شروع شود و در فصل بهار به اتمام 
برسد. قرار است در ابتدای سال 2022 این زمان بندی به 
صورت رسمی تأیید شود تا از سال 2023 شاهد برگزاری 

لیگ قهرمانان آسیا همزمان با اروپا باشیم.

غفوری به دربی می رسد ◾
کاپیتان استقالل مشکلی برای بازی هفته هشتم نخواهد 
داشت. وریا غفوری در جریان بازی مقابل صنعت نفت 
آبادان دچار مصدومیت شد تا پیش از بازی دربی یکی از 
نگرانی های بزرگ هواداران این تیم درمورد غیبت کاپیتان 
تیمشان شکل بگیرد. غفوری از ناحیه عضله دوقلوی پا 
دچار مصدومیت شد اما آسیب دیدگی او جزئی است 

و مشکلی برای بازی هفته آینده برابر پرسپولیس ندارد.

ستارگان ورزش

ورزش7

سینا حسینی   کسب چهارمین تساوی متوالی آبی ها در لیگ برتر نشان داد 
تیم استقالل به تساوی عادت کرده، اتفاقی که می تواند تبعات ناخوشایندی برای 

مجیدی به دنبال داشته باشد.
مجیدی خودش بهتر از هر کسی می داند در فوتبال به بازی زیبا امتیاز 
نمی دهند، بلکه موفقیت در گرو کسب پیروزی و کسب نتیجه است، 
دقیقاً همان عنصری که تیم مجیدی از رسیدن به آن ناکام مانده و 
اگر با همین روال پیش برود، قطعاً جایگاه او روی نیمکت استقالل 

متزلزل خواهد شد.
خریدهای مجیدی تاکنون هیچ کمکی بــه موفقیت 
وی نداشته انـــد، شـــروع توفانی کــویــن یامگا دوام 
چندانی نداشت و این بازیکن در حال حاضر جزو 
ضعیف ترین بازیکنان استقالل به شمار می رود، 
عملکرد ناامیدکننده رودی ژستد نیز دغدغه های 
هواداران را دو چندان کرده تا مشخص شود با وجود 
مانور ویژه کادر فنی استقالل روی پروسه جذب بازیکنان، 
آن ها خریدهای مقبولی تا به حاال نبودند و اگر با همین رویه 
کار ادامــه پیدا کند، باید شاهد افزایش انتقادها از عملکرد 
آن ها باشیم، همان اتفاقی که در حال حاضر نشانه هایی از آن در 

اظهارنظر برخی پیشکسوتان مشاهده می شود.
البته خریدهای دیگر مجیدی نیز چندان موفق ظاهر نشدند، روند 
عملکرد بازیکنانی نظیر امین قاسمی نژاد، جعفر سلمانی و بازیکنان 
تازه وارد استقالل نیز تا به اینجای کار به کمک سرمربی آبی ها نیامده 
تا در آستانه دربی یک بحران بزرگ برای او در ترکیب استقالل به وجود 

آید و فشارها از این ناحیه نسبت به مجیدی دو چندان شود.
به نظر می رسد اگر همین روند در ترکیب تیم مجیدی تداوم پیدا کند، 
روزهــای نــاآرام بسیاری در انتظار سرمربی استقالل است تا خیلی زود 
رؤیایی حضور او روی نیمکت استقالل تمام شود و بحث تغییر و تحول 

جدی شود.

پرسپولیس در این فصل در حالی با مشکالت مالی مواجه شده که در یک سال 
اخیر طلبکاران خارجی باشگاه سرخپوش پایتخت، بحران عجیبی را علیه باشگاه 

به وجود آوردند که منجر به تأخیر در پرداختی به بازیکنان شد.
قرمزها با صدور بیانیه ای در این خصوص نوشته اند: »درخواست 

باشگاه از نهادهای مربوط از جمله ســازمــان بــازرســی کل کشور و دیگر 
بخش هایی که بنابر وظیفه ذاتی خود، می توانند و الزم است به این گونه 

موارد ورود کنند بر این اساس صورت گرفته است که بخش زیادی 
از دارایـــی هـــای باشگاه و منابع مالی مــحــدود کــه بــا دشـــواری 

تأمین می شود، صرف پرداخت هایی شده است که یا ثمری 
نداشته اند یا اصالً نباید اتفاق می افتادند«.

در ادامه با شفاف سازی درباره رقم بدهی آمده است: »از 
زمان حضور سید مجید صدری در هیئت مدیره، فقط در 
دو پرونده ماریو بودیمیر )۵۶0 هزار دالر( و گابریل کالدرون 

)۷۴0 هزار دالر( در مجموع معادل یک میلیون و 300 هزار 
دالر را بابت قراردادهایی که بسته شد، پرداخت هایی که در 
آن زمان صورت نگرفت و توافق هایی که باید برای جدایی انجام 
می شد و نشد پرداخت کرده است. ما درباره عددی نزدیک به 
3۸ میلیارد تومان فقط برای این دو مورد صحبت می کنیم که 
در همین مقطع از چرخه مالی باشگاه خارج شده است. اگر 
این ارقام از دست پرسپولیس نرفته بود مشکلی برای پرداخت 
مطالبات بازیکنان وجود نداشت. حتی اگر در زمان جدایی این 
نفرات، فقط اقدام برای توافق بر سر جدایی شده بود، بخش 

زیادی از رقمی که گفته شد در اختیار باشگاه باقی می ماند و 
چه موانع و مشکالتی که با آن از سر راه پرسپولیس برداشته 
نمی شد. در پرسپولیس واقعاً این باور وجود دارد که بخشی از 
خسارت های وارد شده باید توسط مدیران وقت باشگاه در زمان 
وقوع این اشتباهات جبران شود، چون پرسپولیس مجموعه ای 

متعلق به مردم است«.

یامگا و ژستد دور از شرایط آرمانی

استقالل چشم بازار را کور کرد 
واکنش پرسپولیس به بدهی 1.3 میلیون دالری

بازخواست متخلفان جذب بودیمیر و کالدرون 

پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن جهان

مسی: توپ طال حق لواندوفسکی بود
پاریس صبحگاه دیروز میزبان برگزاری شصت و پنجمین مراسم اهدای 
توپ طال بود، جایزه ارزشمندی که برای هفتمین بار به لیونل مسی 
رسید.بسیاری از قبل این فوق ستاره آرژانتینی را شانس اول دریافت این جایزه 
ارزشمند می دانستند اما عده زیادی نیز باور داشتند که امسال این جایزه سهم 

بازیکنانی چون روبرت لواندوفسکی یا کریم بنزما و حتی جورجینیو است.
با این حال، خبرنگارانی که از کشورهای مختلف در این نظرسنجی شرکت کردند 
تصمیم گرفتند که بار دیگر توپ طال را به لیونل سمی اهدا کنند تا این بازیکن 

رکوردی دست نیافتنی را در دنیای فوتبال به ثبت رسانده باشد.

مسی موفق شد 613 رأی را از سوی حاضران در این نظرسنجی دریافت  
کند که 33 امتیاز بیشتر از رابرت لواندوفسکی با 580 امتیاز دریافتی 
بود. جورجینیو که در جایگاه سوم این رده بندی قرار گرفت 460 امتیاز دریافت 

کرده بود که 153 امتیاز کمتر از برنده این جایزه بود.
پس از این هافبک ایتالیایی چلسی نیز کریم بنزما قرار داشت که توانست 239 
رأی را از خبرنگاران سراسر جهان به خود اختصاص دهد.کریستیانو رونالدو 
امسال تنها توانست در رتبه ششم این رده بندی قرار بگیرد و 178 امتیاز کسب 

کرد.

مسی 34 ساله تابستان اخیر به 
دلیل ناتوانی باشگاه بارسلونا 

ــراردادش و بــه خاطر  ــ در تمدید قـ
وجود قانون سقف دستمزدها 

ــان اللیگا  ــازمـ ــوســط سـ کـــه ت
وضع شده، پس از 21 سال 
مجبور به تــرک بارسلونا 
شــــد و در ادامــــــــه بــه 
پاری سن ژرمن پیوست.
رابطه او و خــوان الپورتا 
به هم خورده است برای 

همین از عدم مالقات این 
دو با یکدیگر و بی محلی 
ــا کسی  ــ ــورت ــ ــه الپ مــســی بـ

متعجب نشد.

مسی پــس از دریــافــت تــوپ طــال گفت: کسب 
هفت توپ طال دســتــاوردی بــاور نکردنی است. 
هرگز تصور نمی کردم که چنین لحظه ای را تجربه 
کنم. به کسب هشتمین توپ طال فکر نمی کنم، 
بلکه تنها روی موفقیت با تیم جدیدم تمرکز 
می کنم. قهرمانی در »کــوپــا آمــریــکــا« بــرای 
مــن بسیار مهم بــود و در کسب تــوپ طال 
تأثیر بسیار زیادی داشت. این برای من 
افتخار بزرگی اســت که نخستین 
بازیکن تاریخ پــاری سن ژرمن 
ــده ام کــه تــوانــســتــه ام این  شـ
ــزه را کـــســـب کــنــم.  ــ ــای جــ
مـــی خـــواهـــم بـــه رابـــرت 
بگویم  لواندوفسکی 
که مبارزه با او باعث 
افتخار اســـت. همه 
ــبــول داشــتــنــد که  ق
ــال گـــذشـــتـــه تــو  ــ سـ
ــودی و فکر  بــرنــده بـ
ــی کـــنـــم فـــرانـــس  ــ م
ــایــد تــوپ  فــوتــبــال ب
طـــالی خـــود را بــه تو 
بدهد، زیــرا شایسته 
آن هستی و این جایزه 
حق تو  در سال گذشته 

بود.

ملی پوش لهستانی بایرن مونیخ جایزه بهترین مهاجم سال 2021 را در 
مراسم فرانس فوتبال به خود اختصاص داد. این برای اولین بار بود که در 

مراسم فرانس فوتبال، بهترین مهاجم انتخاب شد و لواندوفسکی 
نخستین برنده آن در تاریخ بود و امباپه و سوارز رقبای اصلی او 

در راه کسب جایزه بهترین مهاجم سال 2021 بودند.روبرت 
لواندوفسکی در کل رقابت های باشگاهی سال 2021 در 

مجموع 48 گل به ثمر رسانده و تقریباً 15 گل بیشتر از 
هر بازیکن دیگری در پنج لیگ بزرگ اروپا زده است. 

پس از 12 سال سلطه بالمنازع بر دنیای جوایز فردی، توپ طال برای  
نخستین بار از سال 2009 به بعد به بازیکنی اهدا شده که در خارج از 

اللیگا وباشگاهی جز رئال مادرید و بارسلونا توپ می زند. 
حتی در 2018 که توپ طال به رونالدو و مسی اهدا نشد نیز باز هم 
بازیکنی از اللیگا و رئال مادرید به نام لوکا مودریچ بود که موفق 

شد آن را دریافت کند.
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 دشمنان   
به دنبال 
اختالف افکنی  
برای سلطه بر  
یمن هستند  
رهبر انصاراهلل یمن 
اعالم کرد دشمنان 
با اختالف افکنی 
میان مردم یمن با 
عناوین مختلف در 
حال مقدمه چینی 
برای سلطه بر 
کشورمان هستند. 
»سید عبدالملک 
الحوثی« درخصوص 
جنایت های ائتالف 
سعودی در غرب 
یمن نیز اظهار کرد: 
این جنایات وحشی 
بودن آن ها را نشان 
داد به ویژه زمانی که 
یک جنین را از شکم 
مادرش خارج و یک 
خانواده فقیر را 
بمباران کردند.

یادداشت
 متغیر سوریه 

در ادراک امارات و ترکیه
 زینب یوسف وند؛

کارشناس مسائل منطقه  
رسانه های ترکیه ای اعالم کردند رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به دنبال گشودن 
ــط با امـــارات متحده عربی  صفحه ای جدید از رواب
است. روابط ترکیه و امارات از این نظر اهمیت دارد که 
این دو کشور در صحنه های مختلفی علیه یکدیگر 
نقشه کشیده اند. برای مدت ها لیبی در قاره آفریقا 
به صحنه درگیری های جدی اردوغان و بن زاید تبدیل 
شده بود و هر کدام با یارگیری از گروهی، نفوذی را برای 
خود دست و پا کرده بودند. حال با توجه به سفر مدتی 
پیش وزیر خارجه امارات به سوریه و تالش این کشور 
برای عادی سازی روابط خود با دمشق، گویا حساسیت 
آنــکــارا هم برانگیخته شــده اســت. در همین حال، 
امارات هم از فرصت استفاده کرده و به دنبال پیگیری 
بازی حساس خود در میان رقبای قدرتمندی همچون 
ایران و ترکیه در زمین هایی نظیر سوریه است. ابوظبی 
حتی بدش نمی آید از ظرفیت های ترکیه در سوریه در 
راستای منافع خود استفاده کند. درباره رفتار امارات 
می توان دو موضوع اصلی را مطرح کــرد. استدالل 
نخست متوجه این نکته است که امــارات به دنبال 
ایجاد فاصله میان سوریه و جمهوری اسالمی ايران 
است. امارات با نزدیک شدن به سوریه و فراهم کردن 
منابع مالی و امنیتی مورد نیاز دولت این کشور، در 
تالش است وابستگی میان آن و ایران را کاهش دهد 
و از سوی دیگر، همچنان که بن زاید تأکید کرده بود 
سوریه را به جهان عرب بازگرداند. استدالل دیگر 
اینکه امارات اساساً به دنبال پیگیری رقابت خود با 
قطر و ترکیه و جریان اخوانی است. این رقابت برای 
ــارات حتی نسبت به رقابت با ایـــران از اهمیت  امـ
بیشتری برخوردار است؛ زیرا حوزه نفوذ بالفعل ایران 
ابتدا در جهان شیعه است، در حالی که ترکیه و قطر 
به واسطه جریان اخوانی از ظرفیت گسترش نفوذ 
خود در جامعه اهل سنت برخوردار هستند؛ امری 
که به مراتب برای امــارات خطری بزرگ تر محسوب 
شــده و می تواند نفوذ ایــن کشور را در جهان عرب 
محدود ســازد، به ویژه اینکه در حال حاضر امارات 
با اتحاد ترکیه و قطر در لیبی درگیر نبرد است. گرچه 
استدالل دوم از قــوام بیشتری برخوردار اســت، اما 
با توجه به منافع ایــران در سوریه و تضادهای آن با 
محور سعودی، در نظر گرفتن اهمیت سناریوی اول 
می تواند به پیشبرد بهتر اهداف ایران درباره سوریه 
کمک کند. از سوی دیگر، درک این نکته نیز ضروری 
است که با طبیعی شدن وضعیت دولت سوریه و عبور 
آن از بحران طوالنی مدت خود، در نهايت این کشور 
به عنوان بخشی از جهان عرب به روابط خود با این 
جامعه بازخواهد گشت. در مورد آینده روابط میان 
سوریه و امارات باید به این نکته توجه کرد که سوریه 
درگیر چندین نیاز ضروری است. یکی از این نیازها 
ضــرورت جذب سرمايه گذاری خارجی و کمک های 
مالی است. با توجه به محدودیت های مالی که در 
حال حاضر ایــران درگیر آن اســت، امــارات می تواند 
یک منبع مالی مناسب برای سوریه باشد. اهمیت 
این امر زمانی آشکار می شود که در نظر بگیریم آغاز 
دور جدید روابط دو کشور مبتنی بر روابط اقتصادی 
بوده است. از سوی دیگر همچنین با توجه به فشار 
قطر و ترکیه بر سوریه و رقابت این دو کشور با امارات، 
این کشور می تواند حامی مناسبی برای سوریه در 
جهان عــرب بــاشــد. از ایــن رو، برآیند وضعیت دو 
کشور نشان دهنده احتمال افزایش روابط در آینده 
 اســت؛ امــری که می تواند تهدیدی بــرای نفوذ ایران 

در سوريه باشد.
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روسیه

در ادامــه تنش ها میان مسکو و غــرب بر سر 
مسئله اوکراین، وزیر امور خارجه روسیه گفت: 
ناتو در حال انتقال و تجمیع میزان قابل توجهی 
تجهیزات نظامی در مرز روسیه است. به گزارش 
اسپوتنیک، سرگئی الوروف در کنفرانس 
مطبوعاتی با همتای برزیلی خــود همچنین 
خاطرنشان کــرد: مسکو نمی تواند احتمال 
دست زدن کی یف به نوعی »اقدام مخاطره آمیز 
نظامی« را که برای روسیه تهدید ایجاد می کند، 
 رد کند. وی در این خصوص اظهار کرد: پوتین

 ۱۸ نوامبر در این مــورد تأکید کرد ما نیازی به 
درگیری نداریم، اما اگر غرب نتواند اوکراین را 
عقب نگه دارد و برعکس، آن را تشویق کند، 

البته ما تمام اقدامات الزم را انجام خواهیم 
داد تا از امنیت خود اطمینان حاصل کنیم. 
الوروف افــزود: مــدت طوالنی اســت که غرب، 
اوکراین و نه فقط اوکراین را برای اقدامات ضد 
روسی تحریک می کند.  اظهارات الوروف در 
حالی بیان شد که »ینس استولتنبرگ« 
ــروز مــدعــی شــد حرکت  ــ دبــیــر کــل نــاتــو دی
نیروهای روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین 
ــل و غـــیـــرقـــابـــل تـــوضـــیـــح اســــت.  ــیـ ــی دلـ  بـ
ــراس« وزیـــر امـــور خــارجــه انگلیس  »لــیــز تـ
هــم در هــشــداری گــفــت: هــر گــونــه حمله 
ــن یــک اشــتــبــاه راهــبــردی   روســیــه بــه اوکــرای

خواهد بود.

عراق

ائتالف کمیساریای عالی انتخابات عــراق با 
گذشت ۵۱ روز از برگزاری انتخابات پارلمانی روز 
گذشته نتایج نهایی را پس از بررسی شکایت ها 
و اعتراضات اعالم کرد. براساس نتایج نهایی 
هیچ تغییری در ترتیب ائتالف های پیروز به 
وجود نیامده و تنها چند کرسی تغییر کردند. به 
نوشته وبگاه السومریه نیوز، رئیس کمیساریای 
عالی انتخابات عراق در یک کنفرانس خبری 
تصریح کــرد: شکایت ها منجر به تغییر پنج 
کرسی در اســتــان هــای بــغــداد، نینوا، اربیل، 
کرکوک و بصره شد. به گفته »جلیل عدنان« 
تعداد مشارکت کنندگان ۹ میلیون و ۶۲۹ هزار 
و ۶۱۰ نفر )۴۴ درصد( بود. براساس اعالم این 

نهاد عالی انتخابات عراق، فراکسیون الصدریه، 
وابسته به مقتدی صدر همچنان با ۷۳ کرسی 
در رتبه نخست قرار دارد. انتخابات پارلمانی 
در ۱۸ مهر ماه برگزار شد و پس از اعالم نتایج، 
بسیاری از گروهه ای سیاسی معتقد به تقلب 
گسترده بودند تا جایی که در ورودی های منطقه 
سبز تحصن و درگیری رخ داد. کمیته هماهنگی 
شیعیان عراق موسوم به »االطار التنسیقی« 
شامل احزاب و گروه های شیعه ازجمله ائتالف 
»الــفــتــح«، »دولـــه الــقــانــون«، »عصائب اهل 
الحق« به اضافه »کتائب حــزب هللا«  و دیگر 
جریان های شیعی بیشترین انتقاد و اعتراض 

را به این نتایج داشت.

جهان

خالدی  مهدی 
 »امـــــپـــــراتـــــوری ای 
کــــه خـــورشـــیـــد در 
ــز غــــروب  ــ ــرگ آن هــ
نـــمـــی کـــنـــد!« ایـــن 
جــمــلــه پــرطــمــطــراق 
تفسیری کوتاه از شکوه حکومتی بود که 
روزگاری سرزمین های مستعمراتی اش 
از شرق تا غرب عالم کشیده شده بود. 
حال نه تنها مدت هاست تاریخ مصرف 
این جمله  به پایان رسیده بلکه بریتانیا 
هر روز شاهد افزایش موج جدایی طلبی 
در دیگر قلمروهای مستعمراتی خود 

است. 
در آخـــریـــن مــــــورد، کـــشـــور کــوچــک 
ــای کارائیب  ــ ــادوس واقـــع در دری ــاربـ بـ
روز گذشته و تقریباً ۴۰۰ سال پس از 
ورود نخستین مــهــاجــران انگلیسی 
بــه آنــجــا، در مــیــان جشن و پایکوبی 
مردمی که در بریج تاون )پایتخت( بر پا 
بــود، با ادای سوگند نخستین رئیس 
جمهورش، رســمــاً از زیــر بلیت ملکه 
ــارج شــد. ایــن گــونــه خــانــم »ســانــدرا  خـ
میسون« به عنوان نخستین رئیس 
جمهور، جایگزین »الیزابت دوم« ملکه 

انگلیس به عنوان رئیس دولــت شد. 
متعاقب این تغییر، نشان ویژه ملکه در 
میدان قهرمانان ملی در »بریج تاون« 
پایتخت پایین آورده شد و این کشور از 
قیمومیت انگلیس خارج شد. باربادوس 
بــه »انگلیس کــوچــک« مــعــروف بــوده 
و تــعــداد سکنه آن چــیــزی در حــدود 
۳۰۰ هــزار نفر اســت. ۳۰ نوامبر )۹ آذر 
( مصادف با پنجاه و پنجمین سالگرد 
استقالل این کشور از استعمار انگلیس 
است. باربادوس در سال ۱۹۶۶ از بریتانیا 
جــدا شــد، امــا تاکنون همچنان ملکه 
انگلستان را بــه عــنــوان رئیس کشور 
بــه رسمیت می شناخت. ایــن کشور 
قــدیــمــی تــریــن مستعمره  همچنین 
بریتانیا است که از سال ۱۶۲۷ تا ۱۹۶۶ 
بــدون وقفه زیر سلطه این کشور باقی 
ماند و با تجارت برده و محصول شکر 
خود بسیاری از خانواده های بریتانیایی را 
ثروتمند کرد. سرانجام در سپتامبر سال 
گذشته بود که »دام ساندرا میسون« 
فرماندار بــاربــادوس گفت: »زمـــان آن 
فــرا رسیده گذشته استعماری خــود را 
کــامــالً پشت ســر بــگــذاریــم«. در طول 
ســه دهـــه گــذشــتــه ایـــن نخستین بــار 

است که یک کشور از جمع کشور های 
مشترک المنافع تصمیم می گیرد ملکه 
انگلیس را از ریــاســت حکومت خود 
کنار بــزنــد. آخــریــن کــشــوری کــه از زیر 
بلیت ملکه خارج شد، کشور جزیره ای 
موریس بــود که در ســال ۱۹۹۲ تبدیل 
بــه جمهوری شــد. ملکه انگلیس در 
حال حاضر در ۱۵ کشور دنیا از جمله 
کانادا، استرالیا و نیوزیلند که پیشتر 
مستعمره انگلیس بـــوده انـــد رئیس 
حکومت محسوب می شود و برای آن ها 

»فرماندار کل« تعیین می کند. 
ــه تـــمـــایـــالت  ــ ــی کـ ــ ــال حــــــال و در حــ
استقالل طلبانه در اسکاتلند و ایرلند 
ــر روز بــیــشــتــر مـــی شـــود،  ــی هـ شــمــال
تحلیلگران سیاسی معتقدند اقــدام 
باربادوس ناقوس جدایی از انگلیس را 
بیش از پیش به صدا درخواهد آورد. 
پیش بینی می شود کشورهای بیشتری 
رشته های خود را با پادشاهی انگلستان 
قطع کنند، اما این حرکت احتماالً پس 
از درگذشت الیزابت دوم، ملکه کنونی 
بریتانیا صـــورت خــواهــد گــرفــت، زیــرا 
مستعمرات سابق بریتانیا برای او احترام 

بسیاری قائل هستند.

»باربادوس«قدیمی ترین مستعمره انگلیس  رسماً از این کشور جدا شد

خروج از زیر بلیت ملکه
علوی پس از آنکه جمهوری آذربایجان پــای صهیونیست ها را به 
قره باغ باز کرد، برخی احتمال ها حاکی از تالش بعدی باکو برای فراهم 
ــردن بستر حضور ســعــودی در ایــن منطقه اســت. در همین راستا،  ک
وزارت خارجه جمهوری آذربــایــجــان از سفر معاون ایــن وزارتــخــانــه به 
ریاض و رایزنی وی با همتای سعودی خبر داد. به گــزارش فــارس، »فارز 
رضایِف« با هیئت ریاض به ریاست »ولید بن عبدالکریم الخریجی« 
معاون وزیــر امــور خارجه عربستان سعودی دیــدار و گفت و گو کــرد. به 
روایت باکو، در این دیدار وضعیت کنونی روابط جمهوری آذربایجان و 
عربستان سعودی و راه های توسعه روابط دوجانبه در زمینه های سیاسی، 
اقتصادی، امور انسان دوستانه و دیگر زمینه ها مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. آن ها همچنین در مورد مسائل منطقه ای و جهانی مورد عالقه 
طرفین تبادل نظر کردند. خبرها درباره این سفر در حالی منتشر می شود 
که دستگاه دیپلماسی باکو به طور مشخص از رایزنی با ریــاض دربــاره 
 وضعیت منطقه پس از جنگ سال گذشته با ارمنستان بر سر منطقه 
قره باغ کوهستانی خبر داده اســت. در همین حــال، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ارمنستان هم در سمت مقابل تأکید کرد در بیانیه ۲۶ نوامبر 
سران این کشور، جمهوری آذربایجان و روسیه در سوچی، فرضیه های 
پروپاگاندایی مبنی بر ارائــه کریدور به باکو از طریق خاک ارمنستان رد 
شده اســت. »واهــان هونانیان« تصریح کــرد: بر اســاس بیانیه سوچی 
توافق شد اقداماتی برای تقویت سطح ثبات و امنیت در مرز ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان انجام شــود که نخستین و مهم ترین اقــدام در 
این راستا باید برداشتن گام برای کاهش تنش باشد. پیش از برگزاری 
نشست سوچی، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان »ادعاهای 
ارضی« جمهوری آذربایجان درباره »داالن زنگه زور« را به شدت محکوم 
کرد و گفت: باکو سیاست تجاوز مستمر به قلمرو ارمنستان را در پیش 
گرفته و این مسئله باید در جامعه بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد. 
مسئوالن جمهوری آذربایجان به خصوص الهام علی اف مدتی پس از 
 امضای توافق آتش بس قره باغ در نوامبر ۲۰۲۰ که به درگیری های مرگبار 
۴۴ روزه بین دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان پایان داد، به تنش آفرینی 
مرزی و توسل به پروپاگاندا و اظهارات جعلی برای زمینه سازی ایجاد کریدور 
زنگه زور رو آوردند. باوجود آتش بس، اختالفات باکو و ایروان و اتهام زنی 
دو طرف درباره پایبندی به این توافق و چالش ها در خصوص مسائلی از 
قبیل ترسیم مرز و ایجاد شرایط الزم برای امضای معاهده صلح همچنان 

ادامه دارد.

رایزنی مقامات جمهوری آذربایجان و عربستان در ریاض

پای سعودی به قره باغ باز می شود؟ 

گزارش کوتاه

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد سال 1397 
امروز سالگرد درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد، 

شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز ایرانی است. وی برگزیده 
نخستین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش 

طنز بود. او با نام های مستعاری همچون مالنصرالدین، 
چغندرمیرزا، ننه قمر، کلثوم ننه، آمیزممتقی و عبدل 

طنز می نوشت. علی موسوی گرمارودی زرویی را عبید 
زاکانی طنز معاصر خوانده بود. وی1۰ آذر 1397 در 

سن ۴9 سالگی از دنیا رفت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:53

05:27

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:09
طلوع فردا

06:56

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:21

04:55

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:17
 نیمه شب شرعی

22:36
طلوع فردا

06:25
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الوروف: ناتو در حال انتقال تجهیزات نظامی به مرز روسیه است

تشدید تنش ها در شرق اروپا
نتایج نهایی انتخابات عراق اعالم شد

»صدر« همچنان در صدر
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