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پنجشنبه  11 آذر 1400     26 ربیع الثانی  1443       2 دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9686      8 صفحــه           4صفـح

مزیتهایراهبردیاقتصادفرهنگبنیانرواق4
سومیننشستعلمیکنگرهاقتصاد،اشتغالوتولیددرآیینهقرآن

وعترتباموضوعاقتصاد،اشتغالوتولید،صنایعوبازاریابی
فرهنگی،آسیبشناسی،چشماندازوراهکارهابرگزارشد...

در سومین نشست علمی »کنگره اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت« بررسی شد

اجرای قانون حمایت از معلوالن  
دغدغه مسئوالن  نیست

سیدحسن موسوی چلک
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

اقالم صوتی 
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

یکدستگاه استوریج سرور

ک
/1
40
84
50

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای زیر را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
1-خرید لوله جدار فوالدی14 اینچ ساده به طول 294 متر و لوله جدار فوالدی 14 اینچ مشبک 
به طول 270 متر برای چاه های شماره  4 و10  شهرستان طرقبه  شاندیز به شماره فراخوان  

2000001446000116
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 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 و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  10 / 09 / 1400 می باشد. اطالعات 
و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 16 / 09 / 1400

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

ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

در مصرف آب صرفه جویی کنیم 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری

ول مناقصه یک مرحله ای  عمومی 
ت ا

نوب

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 

کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز در نظر دارد واگذاری سرویس 
ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان مناقصه 2000005462000009 
برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه ) دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
مدارک و بازگشائی پاکت ها( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور 

محقق نمایند . 
• مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 صبح روز پنج 
شنبه تاریخ 1400/09/11 لغایت ساعت 18 روز دو شنبه مورخ 1400/09/15 

• مهلت زمانی بارگذاری در سایت : لغایت ساعت 18 مورخ 1400/09/25
• زمان بازگشائی پاکت ها : روز شنبه مورخ 1400/09/27 در محل مدیریت 

درمان تامین اجتماعی استان البرز 
• نوع و مبلغ تضمین : مبلغ 900.000.000 ریال بصورت واریز نقدی ، چک 

بین بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی 
چک  اصل  یا  بانکی  نامه  ضمانت  اصل   ( الف  پاکت  اسناد  تحویل  محل   •
بانکی یا فیش واریزی (: لغایت ساعت 12 مورخ 1400/09/25 دبیرخانه ستاد 
مدیریت درمان استان البرز به آدرس : کرج – خیابان شهید بهشتی – جنب 

دهقان ویالی دوم – مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز
 )تلفن: 34474422- 026 (                                       شناسه آگهی:1234442
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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 گذار : 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

وم جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای  عمومی
ت د

نوب

قدسیکیازبخشهایمهمبرنامهدولتبرایپیشرفتاقتصادیرابررسیمیکند

نگرانی های بانکی در سند تحول دولت
3

سخنگویدولتازیکمصوبه
هیئتوزیرانخبرداد

تخفیفمالیاتی
برایکسبو
کارهایکوچک

ترکیبتیممذاکرهکننده
نشانازعزمجدیتهراندارد

شکستپروژه
مقصرنماییایران
درمذاکراتوین

»جوابیهکانون
سردفتران«

بهگزارشقدس
+پاسخروزنامهقدس

چراطرححمایتازحقوق
کاربرانبرگشتخورد؟

طرحیمبهمدر
پشتوانهتحقیقاتیو
پیامدهایاجتماعی

بررسیآمارعجیبحمالتمسلحانهدر
آمریکابهبهانهتیراندازیمرگباردرمیشیگان

400 میلیون اسلحه 
82کشته روزانه!
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سخنگوی دولت از تصویب معافیت مالیاتی 
ــرای صــاحــبــان کــســب وکــارهــای کــوچــک در  بـ
الیحه بودجه 1401 در هیئت وزیران خبر داد. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما علی 
ــهــادری جهرمی دیــشــب درایـــن بـــاره گفت:  ب
هیئت دولت تاکنون چهار جلسه را به بررسی 
جزئیات این الیحه اعم از تبصره ها و بندهای 

آن اختصاص داده است. 
وی افزود: در روز چهارشنبه نیز پس از حضور 
اعــضــای هیئت دولـــت در خــانــه ملت کــه به 
مناسبت روز مجلس و بررسی همین موضوع 
از ساعت 7 تا 10 صبح برگزار شد، بالفاصله در 
نوبت های صبح و بعدازظهر، استمرار جلسات 
بررسی بودجه را داشتیم و همه این جلسات 
با حضور رئیس جمهور برگزار شد و تاکنون 

احکام متعددی به تصویب رسیده است. 
ــیــن مــصــوبــات  ــی ــب ــا ت ــ ــادری جـــهـــرمـــی ب ــ ــهـ ــ بـ

ــارچـــوب ســنــد بــودجــه  هــیــئــت وزیــران در چـ
ــفـــت: یــکــی از ایــن  ــهــادی دولـــــت گـ ــیــشــن پ
مصوبات، معافیت مالیاتی بــرای حمایت از 
کسب وکارهای کوچک است که بر اساس آن 5 
واحد درصد از مالیات مقرر برای صاحبان این 
کسب وکارها در سال آینده، تخفیف در نظر 

گرفته می شود. 
سخنگوی دولت این مصوبه را به منظور جبران 
بخشی از خسارت های واردشده به صاحبان 
کــســب وکــارهــای کوچک بــه علت همه گیری 

بیماری کرونا دانست.
وی تــقــویــت صـــنـــدوق مــلــی مــحــیــط زیــســت 

ــالـــیـــت هـــای  بـــه مـــنـــظـــور حـــمـــایـــت از فـــعـ
زیست محیطی و اجــرای طرح های مرتبط با 
این عرصه را از دیگر مصوبات هیئت دولت 
در الیحه بــودجــه 1401 برشمرد و افـــزود: بر 
اســـاس ایــن مصوبه مــقــرر شــد اعــتــبــاراتــی به 
صندوق ملی محیط زیست پرداخت و تحت 
ــراف ســازمــان محیط زیست   مــدیــریــت و اشــ

هزینه شود. 
ــرای تــســریــع در  وی ایــجــاد تــمــهــیــدات الزم بـ
تکمیل پاالیشگاه آبــادان را از دیگر مصوبات 
هیئت دولت در الیحه بودجه 1401 دانست. 
بهادری جهرمی افــزود: بر اســاس یکی دیگر 

از مصوبات مهم هیئت وزیران، اجــرای طرح 
ساخت پاالیشگاه بسیار بــزرگــی بــا ظرفیت 
تولید 300 هزار بشکه در روز با مشارکت بخش 

خصوصی در سال آینده آغاز خواهد شد.
سخنگوی دولـــت همچنین گــفــت: دریــکــی 
دیگر از مصوبات هــیــئــت وزیــران پیش بینی 
شد بخش مهمی از مالیات دریافتی دولت 
در اختیار شهرداری ها قــرار گیرد و به اجرای 
طرح هایی مانند توسعه حمل ونقل شهری 
بــه ویــژه تکمیل نــاوگــان آتش نشانی و تأمین 
خــودروهــا و نردبان های الزم بــرای ایــن بخش 

اختصاص داده شود.

ــزود: دولـــت همچنین مصوبه بسیار  ــ وی اف
ــرای فعاالن حــوزه فــنــاوری داشــت که  خوبی ب
بر اســاس آن مقرر شــد، به منظور حمایت از 
بازی های رایانه ای، 10 درصد از مالیات دریافتی 
از تولیدکنندگان بازی های رایــانــه ای خارجی 
در داخــل، دریافت و100درصــد آن در اختیار 
تولیدکنندگان و فــعــاالن بــازی هــای رایــانــه ای 

داخلی قرار داده شود. 
ــادری جــهــرمــی هـــدف از ایـــن مــصــوبــه را  ــهـ بـ
حمایت از تولیدکنندگان بازی های رایانه ای 
ــان بــرای رقابت با  داخلی و افــزایــش قــدرت آن

تولیدکنندگان خارجی دانست.

انتخاب استاندار خراسان شمالی ◾
همچنین در جلسه دیــشــب هیئت دولــت 
محمدرضا حــســیــن نــژاد بــه عــنــوان اســتــانــدار 
خراسان شمالی از هیئت وزیران رأی اعتماد 
ــرفــت. رئــیــس جــمــهــور پــس از رأی اعتماد  گ
هــیــئــت وزیــران بــه اســتــانــدار جــدیــد خــراســان 
شمالی با توصیه به استفاده از برنامه در اداره 
این استان، گفت: حتماً باید با برنامه وارد استان 
شوید و وزرا و استانداران هم نیازمند برنامه 
منطقه ای و محلی برای توسعه مناطق مختلف 
کــشــور هستند. حجت االسالم والمسلمین 
ــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه اســتــان خــراســان  رئــیــســی ب
شمالی، فرهیختگان بسیاری دارد، تأکید کرد: 
باید از ظرفیت های اســتــان همچون مناطق 
گردشگری زیبا، اقتصاد مرزی مانند بازارچه های 
ــرای توسعه  مشترک با کشورهای همسایه ب

خراسان شمالی استفاده شود. 

سخنگویدولتازیکمصوبههیئتوزیرانخبرداد

تخفیفمالیاتیبرایکسبوکارهایکوچک

رئیسیدرسخنرانی»روزمجلس«باتأکیدبرارائهلوایحبهجایطرحوتوجهبهنظردولتمرداندرفرایندتصویبقوانیندرخواستکرد

قالیباف:دولتدرمدیریتکروناکاریکردکارستان
توجه به اقتضائات اجرا در قانون گذاری

خبر



  برخی ایرانیان 
زندانی در خارج 
از کشور شرایط 
مناسبی ندارند
دبیر ستاد حقوق 
بشر جمهوری 
اسالمی ایران گفت: 
برخی از ایرانیان 
زندانی در زندان های 
خارج از کشور 
از لحاظ خدمات 
بهداشتی، سالمت و 
قضایی در شرایط 
مناسبی قرار 
ندارند. به گزارش 
قدس آنالین، کاظم 
غریب آبادی افزود: 
ما بیش از ۴ میلیون 
ایرانی در خارج از 
کشور داریم .ایرانیان 
خارج از کشور و 
ایرانیان داخل کشور 
برای مجموعه 
حاکمیت و نظام 
تفاوتی نداشته اند 
و نظام از آن ها غافل 
نبوده است.

گزارش تحلیلی

ــه مــنــاســبــت  ــ صـــبـــح دیـــــــروز ب
سالگرد شهادت مجاهد شهید 
ــت هللا سید حسن مــدرس  آیـ
و روز مجلس، رئیس جمهور، 
معاونان رئیس جمهور و وزیران 
در جلسه غیر علنی مجلس 
شورای اسالمی حاضر شدند تا با همدلی و هماهنگی 
میان قــوای مجریه و مقننه بــه بــررســی مسائل و 

مشکالت مردم بپردازند.
به گـــزارش مهر، در ایــن جلسه مخبر معاون اول 
رئیس جمهور، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، اوجی وزیر نفت از طرف دولت و حسنوند 
ــرژی، پــور ابراهیمی رئیس  ــ رئــیــس کمیسیون ان
کمیسیون اقتصادی، حسینی رئیس کمیسیون 
جهش تولید و نـــادران رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۰ نکاتی را بیان کردند. پس از پایان جلسه 
غیرعلنی، رئیس جمهور در سخنانی با اشــاره به 
پیوند معنویت و سیاست در زندگی شهید مدرس و 
اینکه کالهک های هسته ای و 7۰ سال ظلم بر مردم 
فلسطین محصول جدایی معنویت و سیاست 
از یکدیگر اســت، افـــزود: در مکتب سیاسی امام 

خمینی)ره( همه این جلوه ها را می بینیم.

تأکید رئیس جمهور بر روزآمدی و تنقیح قوانین ◾
رئیسی بــا تأکید بــر اینکه وظیفه بــزرگ مجلس 
قانون گذاری و ریل گذاری است، خاطرنشان کرد: 
به روز بودن و کارآمد بودن قوانین اهمیت دارد، اما 
نکته مهم دیگر که مورد تأکید رهبر انقالب بوده، 
تنقیح قوانین اســت که هم وظیفه مجلس و هم 

دستگاه های اجرایی و قضایی است، اما محوریت 
تنقیح قوانین بر عهده مجلس است و مسئوالن 

دیگر هم باید همکاری کنند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت همگرایی، همدلی 
و هم پوشانی همه بخش های مسئول در کشور، 
بر ضــرورت »مسئله شناسی« تأکید کرد و افــزود: 
من بارها تصریح کرده ام ما در دولت خود را موظف 
مــی دانــیــم از نــگــاه هــای نخبگانی و دانشگاهی و 
صاحبنظران استفاده کنیم. ما مشورت با دوستان 
در مجلس و مشورت با همه صاحبنظران را برای 
خود سرمایه تلقی می کنیم و همواره باید شکرگزار 

این سرمایه ها باشیم.
رئیس جمهور گفت: نمایندگان محترم نسبت به 
راه حل مسائل، دغدغه هایی دارند که این دغدغه ها 

گاهی به صورت ارائه یک طرح جلوه می کند که این 
حق آن هاست، اما اگر طرح ها با حضور کارشناسان 
دولت و بخش های مختلف از غنا برخوردار شود، در 
عمل با مشکل مواجه نمی شویم و اجرای آن ها پس از 

اینکه تبدیل به قانون شد، آسان خواهد بود.
رئیسی یادآور شد: اینکه برخی و در رأس همه آن ها، 
رهبر معظم انقالب بر اولویت »الیحه« بر »طرح« 
تأکید کردند و به آن تقدم دادند، دلیلش این است که 
الیحه در بردارنده یک کار کارشناسی در بخش های 
اجرایی است و تأکید من این است که طراحان طرح ها 
حتماً از دیدگاه ها و نظرات دولت و بخش های مربوط 
و تخصصی استفاده کنند تا طرح ها هم مانند لوایح 
از غنا برخوردار باشند و ما در عمل با اجــرای آن ها 
مشکل نداشته باشیم؛ زیرا سرانجام وقتی به قانون 

تبدیل شود، دولت موظف به اجراست.
وی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین 
سند مالی دولــت جدید در چند روز آینده تقدیم 
مجلس می شود، اظهار کرد: ما می خواهیم بودجه 
۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته باشد، دارای کسری 
نباشد و بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل 
قبولی در آن دیده شود. قبل از آمدن به مجلس اگر 
دوستان مشورتی دارنــد که بتواند در پیش نویس 

رعایت شود، بیان کنند.

 قالیباف: دولت در مدیریت کرونا  ◾
کاری کرد کارستان

سپس  محمدباقر قالیباف ضمن خیرمقدم به 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، گفت: بنده به 
عنوان یک نماینده مجلس، انصافاً گواهی می دهم 
شما در این بیش از ۱۰۰ روز دولت، تالش مجاهدانه 
و پــرکــاری داشتید و حتی پنجشنبه و جمعه ها 
هم مشغول کار بودید. رئیس مجلس با اشــاره به 
سفرهای استانی رئیسی و دولت و شنیدن حرف ها 
و درد دل های مردم، افزود: کار مربوط به کرونا توسط 
دولت، کاری  بود کارستان. دولت در 7۰ روز، 7۰۰ نفر 

تلفات در روز را به حدود ۱۰۰ نفر رساند.
وی با تأکید بر اینکه مجلس حامی دولت و وزیران 
خواهد بــود، گفت: از دولــت محترم همان طور که 
رئیس جمهور اشاره کردند می خواهیم اجرای احکام 
برنامه و بودجه را باوجود همه سختی ها در دستور 
کار قرار دهد؛ به خصوص در موضوعات مهم بورس، 
معیشت، اشتغال، مسکن، جوانی جمعیت و باال 
بردن قدرت خرید مردم اقدامات اساسی انجام دهد.

رئیسی  در سخنرانی »روز مجلس«  با تأکید بر ارائه لوایح به جای طرح و توجه به نظر دولتمردان در فرایند تصویب قوانین درخواست کرد

توجهبهاقتضائاتاجرادرقانونگذاری

خبرخبر
روزروز

کارگزاران به دنبال تشکیل »دولت در سایه« ◾
در نشست شورای مرکزی حزب کارگزاران تجدید ساختار 
تشکیالت در دستور کار قرار گرفت. همچنین پیشنهاد 
تشکیل »دولـــت در سایه« مطرح شــد. از جزئیات این 
پیشنهاد خبری منتشر نشده امــا به نقل از ایسنا این 
تصمیم برای »نقد عملکرد قوا« اتخاذ شده است. تجدید 
ساختار حزب، ابراز نگرانی نسبت به اعتراضات اصفهان و 
انتقاد نسبت به طرح صیانت از دستورهای این جلسه بود. 

زمین زراعی را از دانشکده کشاورزی نگیرید! ◾
بسیج اساتید در کنار دانشجویان کشاورزی به درخواست 
اخیر استانداری البرز برای دراختیار گذاشتن زمین های زراعی  
پردیس کشاورزی برای طرح اقدام ملی مسکن اعتراض کرد 
و در بیانیه ای تأکید کرد این مزارع تنها مایملک باقیمانده 
ــرورش فــارغ الــتــحــصــیــالن متخصص  ــ دانــشــگــاه جهت پ
کشاورزی و کار عملی دانشجویان است. این استادان تصریح 

کرده اند: مانع پرورش علمی دانشجویان کشاورزی نشوید!

نامه هشدار آمیز توکلی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ◾
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص با ارســـال نامه ای 
هشدارآمیز به رؤســای قــوا، کنار گذاشتن ارز ۴هــزارو2۰۰ 
تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و 
برای آن تبعاتی را متصور شد. به گزارش الف در قسمتی از 
این نامه با اشاره به اینکه کنار گذاشتن ارز ۴هزارو2۰۰ تومانی 
بحران زاست، تأکید شده ارز در یک بازه پنج ساله باید در 

کنترل دولت باشد.

درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ایران  ◾
عصر دیـــروز در منطقه شغالک نیروهای طالبان که 
دیوار داخل خاک ایران را مرز خود تصور کرده بودند، به 
سمت برخی از کشاورزان که از این دیوار گذشته بودند، 
تیراندازی کردند که این مسئله با تبادل آتش نیروهای 
ایرانی پاسخ داده شد. به گزارش تسنیم، این درگیری ها با 
توجیه طالبان نسبت به خط مرزی و حل این سوءتفاهم 

پایان یافت.

ــاشــمــر در مجلس  ــده ک ــن ــمــای ن
شورای اسالمی که دو روز پیش در 
گفت وگو با برخی رسانه ها مدعی 
شده بــود، فــردی به نام »م. ذ« در 
ماجرای قرارداد واردات الستیک ۸۰ میلیون دالر 
از آستان قدس رضوی کالهبرداری کرده است، در 

توضیحاتی، حرف های خود را اصالح کرد.
جــواد نیک بین به خبرنگار افکار نیوز گفت: 
نکته ای کــه مــن در ایــن مصاحبه گفتم کامالً 
روشن است، چندی پیش فردی به نام »م. ذ« 
تخلفی کرده که الزم است دستگاه های قضایی 
و نظارتی نسبت به پیگیری سریع تر پرونده این 
فرد، هوشیاری کامل داشته باشند و بر اساس 
اطــالعــات رســیــده در ایــن پــرونــده هیچ مبلغی 
به صورت ارز یا ریال از منابع آستان قدس رضوی 
در ایــن مــورد هزینه و صــرف نشده و برداشت 

اشتباهی از صحبت های ما شد.
وی با تأکید بر اینکه شرکت زنجیره تأمین رضوی 
در سال ۹۸ بنا به درخواست وزارت مربوط و برای 

رفع کمبودهایی که در حوزه الستیک ماشین های 
سنگین وجود داشته، اقدام به کمک کرده است، 
تصریح کرد: این اقدام با هماهنگی کامل مراجع 
ذی ربط صورت گرفته و در فرایند اجرا هم، قرارداد  

ثبت سفارش شده است.
ــزود: براساس بررسی های به عمل  نیک بین اف
آمده، بیش از ۵۰درصد سفارش این قرارداد ثبت، 
و الستیک ها وارد کشور شده و بین متقاضیان 
تــوزیــع شـــده اســـت. ایـــن نماینده مجلس در 
توضیحات تکمیلی اشــاره کــرد: بنابراین مبلغ 
۸۰ میلیون دالری که اعــالم شــده بــود، به هیچ 
عنوان از منابع آستان قدس رضوی نبوده و منظور 
بنده نیز از طرح موضوع شفاف بود، گرچه برخی 
افراد در فضای مجازی و غیر رسمی تالش کردند 
تا از ایــن مطالبه سوءاستفاده کنند.نیک بین 
افزود: در واقع می خواستم این نکته را تأکید کنم 
که دستگاه های قضایی و نظارتی حساسیت 
بیشتری روی امثال آقــای »م. ذ« و حفاظت از 

منابع ارزی کشور داشته باشند.

نماینده کاشمر اظهارات خود را اصالح کرد
قابخبر

حضور رهبر انقالب بر مزار شهید آیت اهلل سید حسن مدرس

در  حاشیه

دانش بنیان ها 
و آبگوشت 
بزباش!

یک کاربر توییتری با 
اشاره به پیچیدگی های 
حفاری زیر زمین در 
مناطق مسکونی شهر 
اهواز و همچنین کمکی 
که دستگاه ایرانی 
»میکروتونلینگ« 
نسبت به حل این 
مشکل کرده، نوشت: 
 بعد از اینکه آلمانی ها 
و چینی ها نتونستند 
مشکل آب و فاضالب 
اهواز رو حل کنند یه 
شرکت دانش بنیان 
این گره قدیمی رو با 
یک دستگاه ایرانی حل 
کرد. حاال این دستگاه 
ایرانی که یک سوم 
دستگاه اروپایی قیمت 
داره از آذربایجان و 
قطر مشتری داره، کی 
بود می گفت ما فقط 
می تونیم آبگوشت 
بزباش درست کنیم؟!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000949     صدور حکم مبنی بر عدم پرداخت 
دیه به خودرویی که دارای بیمه شخص ثالث است، 
اما راننده گواهینامه یا گواهینامه متناسب ندارد از 
وجهه خوبی برخوردار است و برای بیمه ها بسیار 

خوشایند خواهد بود! اما واقعیات جامعه را نیز باید 

لحاظ کرد و تمهیدات و تدابیری اتخاذ کرد که منجر 
به پر کردن زندان ها و متالشی شدن خانواده ها در 

این حوادث نشود.
9150000872    پیشنهاد می شود هر چه کاالی 

قاچاق)لوازم خانگی، موادغذایی( گرفته می شود 

همه به نفع کمیته امداد و بهزیستی مصادره شود 
چون بعضی مواقع گفته می شود آن ها را نابود کنیم، 

این کار فکر نکنم جالب باشد. بهتر است به صورت 
مجانی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

داده شود این سبب می شود هم قاچاقچی جریمه 

شود و هم مشکل افراد کم بضاعت حل شود.
9150000648   آیا کنترل و قانونمندکردن خانم هایی 

که باپوشش  نامناسب در فروشگاه ها و بنگاه ها 
کارمی کنند امری غیرممکن است؟ اغماض مسئوالن 

ترک فعل و به نوعی تأیید منکر نیست!؟

شکست پروژه مقصرنمایی ایران 
در مذاکرات وین

در روزهای گذشته، رسانه های غربی تالش کردند 
تا با ترسیم یک تصویر غیرواقعی از خواسته ها 
و ترکیب تیم مذاکره کننده ایران، گفت وگوها را از 
پیش شکست خورده و ایــران را عامل شکست 

مذاکرات معرفی کنند.
به گــزارش مشرق، نخستین دور مذاکرات »رفع 
تحریم ها« در این دولت، از مدت ها پیش از آغاز، با 
یک جریان رسانه ای و تبلیغاتی از سوی رسانه های 
غربی، عربی و جریان رسانه ای ضد انقالب همراه 
شد، با این ادعــا که ایــران جدیتی بــرای موفقیت  
گفت وگوها و رسیدن به یک نتیجه ندارد. جریان 
تبلیغاتی نه تنها در سطح رسانه، بلکه در البه الی 
مواضع رسمی غربی ها نیز نمود پیدا کرد و این 
خط رسانه ای تالش داشــت مذاکرات را از پیش 
شکست خورده و تــهــران را عامل آن شکست 
معرفی کند. بارها ایــن ادعــا مطرح شد که ایــران 
قصدی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وین ندارد 
و به دنبال خرید زمان و طوالنی کردن گفت وگوها 
بــا هــدف رســیــدن بــه یــک نقطه بازگشت ناپذیر 

هسته ای است.
رســانــه هــای غربی هــم در روزهـــای پیش از آغــاز 
مذاکرات مدام بر طبل این روایت می کوبیدند که 
احتمال رسیدن به توافق ضعیف است، در حالی 
که مذاکره هنوز شروع نشده بود. در سطح رسمی 
وزیران خارجه انگلیس و رژیم صهیونیستی شب 
قبل از آغاز گفت وگوهای وین در یک یادداشت 
مشترک، ادعــاهــای گذشته را علیه ایــران تکرار 
کردند. یادداشتی که در آن آمده بود لندن و تل آویو 
در برابر »جاه طلبی های ایــران« مقابله خواهند 
کــرد. ایــن لحن و خط رســانــه ای مذکور به خوبی 
نشان می داد این غربی ها هستند که جدیتی برای 
رسیدن به یک نتیجه مورد رضایت تمامی طرف ها 
نــدارنــد یــا اینکه در صـــورت شکست مــذاکــرات 

بتوانند تنها ایران را مقصر آن جلوه دهند.
همزمان رسانه های معاند و ضد انقالب نیز همین 
خط رسانه ای را با ضریب بیشتری در پیش گرفتند 
و با عناوین مختلف هیئت مذاکره کننده ایرانی و 
در کل دستگاه دیپلماسی را مورد هجمه قرار دادند 
و پیش از انجام مذاکرات، حربه ایجاد یأس را در 

پیش گرفتند.
با تمامی این تفاسیر مذاکرات روز دوشنبه آغاز 
شد و در حالی که جریان رسانه ای یادشده آماده 
قلم فرسایی از شرایط دلخواه خود در مذاکرات 
یعنی فــضــای منفی و شــکــســت خــورده بــودنــد، 
اظهارنظرهای طرف های مختلف حاضر در وین، 

فضایی کامالً برعکس را ترسیم کرد.
نخستین اظــهــار نظر را »میخائیل اولیانوف« 
مذاکره کننده ارشد روسیه انجام داد و در صفحه 
توییتر خود نوشت: »نشست کمیسیون مشترک 
برجام پایان یافت. شرکت کنندگان در هفتمین دور 
مذاکرات که »بسیار موفقیت آمیز« آغاز شد بر 

سر برداشتن گام های فوری بیشتر توافق کردند«.
ــورا« هماهنگ کننده ارشـــد مــذاکــرات  »انریکه مـ
هسته ای نیز پس از نشست ویــن گفت : »تمام 
شرکت کنندگان حرف ها و حساسیت های هیئت 
تازه ایرانی را با عالقه شنیدند و تیم ایران هم به روشنی 

مشخص کرده به دنبال »کاری جدی« است«.
در حقیقت لحن حرفه ای و سازنده و در عین حال 
جدی و قاطع هیئت ایرانی پیش از نشست و در 
روز نخست مذاکرات، موجب شد تا ارزیابی همه 
طرف ها از نشست افتتاحیه، ارزیابی مثبتی باشد 
و فضایی نسبتاً مثبت در رسانه ها حاکم شود و 

گام نخست مقصرنمایی شکست بخورد.
عــالوه بر ایــن، ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی، 
خـــود نــشــان از عـــزم جـــدی تــهــران و وجـــود یک 
هــدف مشخص یعنی »رفـــع تحریم ها« دارد. 
ــده تــا متخصصان  ــالش شـ بــه طــوری کــه اوالً تـ
اقــتــصــادی دســتــگــاه هــای مختلف کــه به خوبی 
کیفیت و کمیت تحریم ها را می شناسند، در 
هیئت مذاکره کننده گنجانده شوند و دوم اینکه 
اعضای تیم مذاکره کننده به دور از جناح بندی 
ــزارش  و گــرایــش سیاسی انتخاب شــدنــد. بــه گ
ایرنا، دو ماه پیش دستگاه های درگیر با تحریم، 
نامه ای از وزارت خارجه دریافت کردند که از آنان 
خواسته شده بود برای تقویت تیم مذاکره کننده 
کارشناسانی معرفی کنند که واجد سه خصوصیت 
باشند: به موضوعات حــوزه کــاری خــود اشــراف 
داشته باشند، پیچیدگی ها و ظرایف تحریم را 
بشناسند و با حقوق بین الملل آشنایی داشته 
باشند. بنابراین ترکیب هیئت ایرانی نیز به خوبی 
نشان دهنده عزم تهران برای دستیابی به نتیجه 
در مذاکرات وین است، البته به شرطی که چنین 

اراده ای نیز از سوی طرف مقابل مشاهده شود.

خبـر
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سیاست خارجیسیاست خارجیروز دانشجوروز دانشجو دولتدولت

سران قوا 16 آذر در جمع 
دانشجویان حاضر می شوند

مراسم روز دانشجو امسال در روز ۱۶ آذر با حضور مسئوالن در 
دانشگاه ها برگزار می شود و در مهم ترین برنامه، رئیس جمهور 
شنوای سخنان دانشجویان خواهد بود. به گزارش فارس، بر 
اســاس برنامه ریز ی های صــورت گرفته، مراسم روز دانشجو 
با حضور دکتر رئیسی، در یکی از دانشگاه های تهران برگزار 
می شود. همچنین نمایندگان تشکل های دانشجویی ۱۵آذر 
به دیــدار حجت االسالم اژه ای رئیس قوه قضائیه می روند و 
نشستی با موضوعات و مشکالت کشوری با وی برگزار می شود. 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در یکی از دانشگاه های 

عالمه یا امیرکبیر در جمع دانشجویان حضور پیدا می کند.

کنوانسیون حقوقی دریای خزر 
در دستورکار ایران و روسیه 

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد مسکو و تهران در تماس های 
خود به موضوع تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 
می پردازند. به گــزارش ایرنا، سرگئی الوروف در سخنانی در 
شــورای فدراسیون روسیه گفت: اجــالس ســران کشورهای 
ساحلی دریای خزر که در آستراخان روسیه برگزار شد، سودمند 
بود و زیربنای تکمیل کارهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای 
خزر را بنا کرد که چهار کشور آن را تصویب کرده اند. وی افزود: 
مطابق این سند، پنج کشور ساحلی خزر مسئولیت کامل 
هر آنچه که در دریای خزر می گذرد را برعهده می گیرند و به 

نیروهای مسلح کشورهای بیگانه اجازه ورود نمی دهند. 

 حضور رئیس جمهور 
 SMA در تجمع خانواده بیماران

رئیس جمهور پس از پایان نشست مشترک هیئت دولت 
و نمایندگان مجلس، هنگام خــروج از ساختمان مجلس، با 
مشاهده خانواده های بیماران SMA که به همراه فرزندان بیمار 
خود کنار خیابان تجمع کــرده بودند، از ماشین پیاده شد و 
درخواست ها و مطالباتشان را در زمینه تأمین دارو و مشکالت 
درمانی فرزندانشان شنید. به گزارش فارس، رئیسی ضمن ابراز 
همدردی با این خانواده ها، اطمینان داد دولت برای برطرف کردن 
مشکالت دارو و درمان به ویژه بیماران خاص و بیماران SMA تمام 
توان خود را به کار می گیرد.  اس ام ای بیماری ژنتیکی عصبی 

عضالنی در نوزادان است که با گذشت زمان شدت می یابد.

این عکس قدیمی را دیروز صفحه اینستاگرام رهبر انقالب منتشر کرده است.



کاهش زمان 
رسیدگی به 
شکایت های 

مالیاتی 
تولیدکنندگان 

به کمتر از یک ماه
احسان خاندوزی، 

وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در صفحه 

شخصی خود در 
توییتر نوشت: »به 

مرکز دادخواهی 
مالیاتی ابالغ شد 
که شکایت های 

 تولیدکنندگان درباره 
 مالیات باید در کمتر 
از یک ماه به سرعت 

رسیدگی شود. نظارت 
وزارت اقتصاد بر روند 
شکایات مالیاتی هم از 
دیروز  سامانه ای شد 
تا سفارش و توصیه 

در مسیر رسیدگی 
پرونده ها کاهش یابد 

 و مسیر کاغذی 
حذف شد«.

خبرخبر
خوبخوب

حجم کل سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، 
معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۱۷.۹ درصدی 
داشته اســت. به گــزارش ایرنا، سرمایه گذاری خارجی 
مصوب شامل همه درخواست ها اعم از سرمایه گذاری 
برای ایجاد طرح های جدید، خرید سهام شرکت های 

موجود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی در قالب 
ترتیبات قــراردادی است. بر پایه جداول آماری منتشر 
شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماه ابتدای 
 امسال تعداد ۷۴ مورد سرمایه گذاری خارجی با حجم
 ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دالر در بخش های صنعت، 
ــن در  مــعــدن و تــجــارت کــشــور مــصــوب شــده اســـت. ای

حالی است که در مدت مشابه پارسال تعداد ۷۵ مورد 
سرمایه گذاری خارجی با حجم یک میلیارد و ۲۲ میلیون 
دالر به تصویب رسیده بود. بر پایه این گزارش، در هفت 
ماه ابتدای امسال سهم بخش صنعت ۹۴.۵ درصد، 
سهم حوزه معدن ۴.۲ درصد و سهم بخش تجارت ۱.۳ 

درصد از حجم سرمایه گذاری مصوب بوده است.

ــرازه  سند تحول  مینا اف
دولــت کــه یکی از وعــده هــای 
ــیــس جــمــهــور و  اســـاســـی رئ
وزیــــــــران دولــــــت ســیــزدهــم 
در زمـــان انتخابات ریاست 
جمهوری بــود، قــرار اســت به  
زودی با محوریت تحول گرایی در موضوعات 
اقتصادی و اجتماعی رونمایی شود. در همین 
راستا سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی 
رئیس جمهور به تازگی درباره این موضوع گفته 
است: »سند تحول دولت آماده  شده و به  زودی 
رونمایی خواهد شد. این سند اقدام مهمی است 
و کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام  شده و 
پژوهشگاه های مختلف نظر داده اند. این سند 
از پشتوانه علمی و تجربی قوی برخوردار است و 
اهداف بیانیه گام دوم در آن لحاظ شده است«.

 تأکید سند به عامل پیشرفت  ◾
با تکیه  بر جهش اقتصادی

عــاوه بر این علی بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولــت نیز در نشست هم اندیشی با مدیران 
مسئول رسانه های کشور تصریح کرد: »سند 
تحول دولت با حضور و نظرخواهی از حدود ۵۰۰ 
نخبه و مدیر اجرایی کشور اعم از مدیران فعلی 
و سابق تهیه  شده و از اتفاق  نظر کافی برخوردار 

است«.
وی افــزوده: »رئیس جمهور اعتقاد دارنــد سند 
تحول دولـــت در مسیر پیشرفت کشور قــرار 
خواهد گرفت و با زندگی مردم در ارتباط است. 
ــت،  پــس از اجــرایــی شــدن سند تــحــول در دول
مصوبه ها مطابق این سند خواهد بود از جمله 
سند بودجه که تدوین و تخصیص ها در آن به 

همین صورت انجام خواهد گرفت«.
هر چند جزئیات ایــن سند منتشر نشده اما 
اطاعات بدست  آمده از سوی رسانه ها نشان 
مــی دهــد در ایــن برنامه بــه عامل پیشرفت با 
تکیه بر جهش اقتصادی کشور تأکید شده و 
 مجموع موضوعات و ۳۷ مسئله اصلی کشور نیز 
بر اساس دو منظر پیشران و فراخشی تعریف  
شــده اســـت. امــا تمامی اطــاعــات و اظــهــارات 
منتشر شده درباره سند تحولی دولت به  نحوی 
است که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به 
برنامه ها و مفاد مطرح  شده در آن انتقادهایی 
دارند و اجرایی شدن آن را با شعارها و وعده های 
ابتدایی رئیس جمهور و وزیـــران اقتصادی در 

تضاد می بینند.

اثری از شعار انتخاباتی رئیس جمهور نیست ◾
ــان، پژوهشگر  بر همین اســاس حسین درودیـ
پولی و بانکی در توییتی درخصوص محتوای 
بخش بانکی سند تحول نوشته اســت: »در 
ــت، اثــــری از  ــ ــحــول دولـ بــخــش بــانــکــی ســنــد ت
ــام انتخابات توسط آقای  شعارهایی که در ای
رئیسی حول مباحثی چون »حمایت از تولید«، 

ــانــک در خدمت  »هـــدایـــت نــقــدیــنــگــی« و »ب
تولید« مطرح مــی شــد، دیــده نــمــی شــود«. وی 
همچنین در گــفــت وگــویــی دیــگــر گفته اســت: 
»رویکردها، رویکردهای ارتودوکس است که در 
آن بانک مرکزی مستقل اســت و فقط به هدف 
ثبات تــورم پرداخته می شود و جایی بــرای ایجاد 
رونـــق اقــتــصــادی در هـــدف گـــذاری بــانــک مرکزی 
نیست. در واقع این  طور به ذهن متبادر می شود 
که دوبــاره حلقه نیاورانی ها قرار است مسئولیت 
بگیرند. در ایــن سند، اثــری از شعارهایی که در 
ایام انتخابات توسط آقای رئیسی حول مباحثی 
چون حمایت از تولید، هدایت نقدینگی و بانک 
در خدمت تولید مطرح می شد، دیده نمی شود. 
حتی مباحثی در کنار اهداف تثبیتی وجود ندارد، 
بلکه صرفاً به دنبال این نکته است که دولــت و 
بانک ها منظم تر بشوند. همچنین به این نکته 
ــاره دارد کــه اگـــر دولـــت حاکمیت خـــود را از   اشــ
بانک مرکزی خــارج کند و بانک مرکزی مستقل 
بشود، شرایط به سمت بهینگی پیش خواهد 

رفت«.

 تناقض بخش بانکی سند تحول  ◾
با وعده های رئیس جمهور

ــاره محمد امینی رعیا، پژوهشگر  در همین ب
حوزه پولی و بانکی در گفت وگو با قدس، با اشاره 
بــه بــررســی خــود از ایــن سند تحول می گوید: 
رئیس جمهور پیش از روی کار آمدن و در زمان 
مناظرات انتخاباتی گفتند که بانک ها خودشان 

یکی از موانع تولید هستند و بنابراین باید در 
خدمت تولید قــرار بگیرند. به همین خاطر در 
زمان انتخابات در بخش های مختلفی نسبت 
به ایــن مسئله اشــاراتــی شد و حتی مشاوران 
رئیس جمهور نیز این نکات را مطرح می کردند. 
حتی وزیر اقتصاد نیز در زمان دفاعیه خود در 
مجلس، نکات مؤثر و مفیدی دربـــاره وظایف 
و کارکرد محوری بانک ها مطرح و از این ایده و 
رویکرد دفاع کرد و مدیریت، هدایت و خلق پول 
بانک ها و اینکه باید در خدمت تولید باشند را 

بیان نمود.
ــی رعـــیـــا افـــــــزود: بـــا ایــــن  حـــــال، خیلی  ــن ــی ام
تعجب برانگیز است که برنامه بانکی که ذیل 
سند تحول دولــت اکنون تهیه  شــده، کاماً در 
تناقض با چنین رویــکــردی اســت. رویکرد این 
برنامه ایــن اســت کــه »بــانــک باید در خدمت 
بانک« قرار بگیرد و دولت تنها وظیفه اش این 
است که کسب وکار بانک ها را مهیا کند تا آن ها 
بتوانند امور خود را انجام داده و سوددهی داشته 
باشند و تقریباً هیچ وظیفه ای در نسبت با تولید 
بــرای آن هــا تعیین نشده اســت. بر اســاس این 
سند، بانک ها در اجرای سیاست ها و اقدام ها 
نیز دارای اختیار و آزادی عمل خواهند بــود و 
اصاً نیازسنجی و تدابیر ضروری برای به  کارگیری 
آن هـــا در خدمت تولید در نظر گرفته نشده 
است. بدین ترتیب می توان گفت تقریباً هیچ 
بند مفید و مؤثری برای حوزه بانکی در این سند 
دیده نمی شود و حتی به اینکه بانک ها بایستی 

در خدمت تولید باشند، اشاره ای نشده است.
مــدیــر انــدیــشــکــده اقــتــصــاد مقاومتی معتقد 
است: به  هر حال قدرت خلق پولی که در اختیار 
بانک هاست، باید در راستای تولید و توسعه 
اقتصادی قــرار داده شود و اصــوالً »بانک باید 
در خدمت تولید باشد« و فلسفه ای جز این 
ندارد. گر چه رئیس جمهور شعارهایی را در زمان 
انتخابات مطرح کرده، اما برنامه آماده  شده فعلی 
کاماً برخاف همان شعارهاست و ایــن جای 
نگرانی دارد. به  ویژه اینکه این برنامه دقیقاً ادامه 
رویکرد دولت سابق است که منجر به انحراف 
منابع بانکی و گسترش انحصار بانک ها در 

اقتصاد می شود.

 چه کسی برنامه تحول در بانک  ◾
را نوشته است؟

وی ادامه داد: گفته می شود سند تحول توسط 
ــده، اما  تــیــم هــای مــتــعــددی نوشته و تهیه  شـ
پیگیری هایی که بــرای بخش بانکی مربوط به 
سند انجام شــد، حاکی از آن اســت که تدوین 
ایــن بخش تــوســط چند فــرد مــحــدود صــورت 
گرفته اســت. ایــن در حالی اســت که ایــن افــراد 
در تهیه سند رویکردی کاماً مخالف با رویکرد 
دولت داشته اند و حتی در بسیاری نقاط، شاهد 
پیاده سازی طرز فکر دولــت قبلی در این سند 
هستیم که در زمان دولت سابق نیز اجرایی شد 

اما به نتیجه خاصی نرسید.
ــادی تــصــریــح کـــرد:  ــصـ ــتـ ــاس اقـ ــنـ ــارشـ  ایــــن کـ
در واقع این  طور نبوده که تدوین کنندگان بخش 
بانکی سند از رویکردهای مختلف در تهیه سند 
استفاده و جمع بندی داشته باشند بلکه تنها بر 
یک رویکرد خاص تمرکز شده که آن  هم برخاف 
رویکرد دولــت اســت. به بیانی دیگر، از عمده 
افــرادی که در زمینه سیاست های بانکی دارای 
رویکرد فکری مشابه و همسو با دولت بوده اند، 
عماً در این بخش از سند استفاده  نشده که 
این موضوع مسئله خطرناک و حساسی است.

امینی رعیا گفت: بحث دیگر ایــن اســت که 
اگر برنامه فعلی پیاده و اجرایی شود، نه  تنها 
موجب تحول و پیشرفت کشور نمی شود بلکه 
شاهد عقبگرد جدی خواهیم بود. حتی ممکن 
است همان اتفاقی که در دولــت قبلی دربــاره 
نظام بانکی رخ داد و تسهیات و منابع نظام 
بانکی به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت 
و روز به  روز بر قدرت بانک ها در اقتصاد افزوده 
ــاره بــا اجـــرای ایــن سند تــکــرار شــده و  شــد، دوبـ
عماً تقویت کننده همان جــریــان بــاشــد. در 
بخش بانکی سند تنها در بخش نظارت بانکی 
نکات مثبتی مشاهده می شود؛ اما از آنجایی 
 که کلیات بخش بانکی سند تحول دارای نگاه 
غلطی نسبت بــه  نــظــام بانکی اســـت، دیگر 
بخش های مثبت سند را به حاشیه می برد و 
چشم انداز تحولی سازنده ای را نمی توان از آن 

متصور بود.

رویکرد این برنامه این اســت که »بانک باید در خدمت بانک« قرار بگیرد و 
دولت تنها وظیفه اش این است که کســب وکار بانک ها را مهیا کند تا آن ها 
بتوانند امور خود را انجام داده و سوددهی داشــته باشند و تقریبًا هیچ 

وظیفه ای در نسبت با تولید برای آن ها تعیین نشده است.
گزيدهگزيده

خبر
 بیشتر از گندم و ذرت 
موبایل وارد ایران شد

بــا واردات ۲.۵ میلیارد دالری گوشی موبایل، 
روند صدرنشینی و واردات بیشتر آن نسبت به 
کاالهای اساسی همچون ذرت و گندم همچنان 
حفظ شــده اســت. آمــارهــای گذشته از تجارت 
ــه گــوشــی موبایل  ــود ک خــارجــی نــشــان داده بـ
نخستین کاالی وارداتــی است و پس از آن اقام 
اساسی قرار دارد، در همین رابطه بررسی آخرین 
وضعیت تجارت خارجی در آمــار گمرک ایــران 
نیز نشان می دهد نه تنها از صدر واردات پایین 
نیامده بلکه فاصله قابل توجهی هم با اقام 
ــزارش مــهــر، در هشت  بعد از خــود دارد. بــه گـ
 مــاه ابــتــدای ســال جــاری کل تجارت خارجی به 
۶۳ میلیارد رسیده که از آن حدود ۳۱ میلیارد دالر 

صادرات و ۳۲ میلیارد دالر واردات بوده است.

کاهش ۵۰ درصدی نرخ بلیت 
هواپیما در برخی مسیرها

ــعـــدی ســـامـــانـــی، دبـــیـــر انــجــمــن  مــقــصــود اسـ
شرکت های هواپیمایی بــه ایسنا گفت: نرخ 
بلیت هواپیما در برخی از مسیرها  ۵۰ درصد 
کاهش یافته اســت. با توجه به آنکه در فصل 
کاهش سفرهای هوایی هستیم و میزان تقاضا 
در برخی مسیرها بسیار کاهش پیدا کــرده، 
بنابراین شاهد هستیم که نرخ بلیت در برخی 
مسیرها روند نزولی داشته است. او ادامه داد: 
شرکت های هواپیمایی با توجه به توافقی که 
با سازمان هواپیمایی در جلسه شــورای عالی 
هواپیمایی کــردنــد بــه طــور میانگین اقـــدام به 

کاهش ۱۵ درصدی نرخ ها کرده اند.

 کاهش ۲۰ تا ۷۰ درصدی 
تولید زعفران

علی حسینی، عضو هیئت رئیسه شورای ملی 
زعفران با اشاره به افزایش قیمت زعفران به ایلنا 
گفت: آنچه مسلم اســت خشکسالی میزان 
 تولید زعفران در سال زراعــی ۱۴۰۰-۹۹ را بین

 ۲۰ تا ۷۰ درصد کاهش داده است.
ــن فعال اقــتــصــادی بــا بیان اینکه بخشی از  ای
آمارهای ارائه شده در کشور احساسی هستند، 
افــزود: مــزرعــه ای که ۱۰ ســال از عمر آن گذشته 
است حتی اگر خشکسالی هم رخ نمی داد بدون 
تردید میزان تولیدش کم می شد؛ پس ماک 
میانگین تولید در مزارعی است که عمر برداشت 
آن متوسط باشد. وی افــزود: کشورهای یونان، 
مراکش، چین، رژیم صهیونیستی، قزاقستان 
و ازبکستان با سرمایه گذاران ایتالیایی در زمینه 
تولید زعفران عمل کردند و اگر ما سیاست مدونی 
در راستای تولید و تجارت تدوین نکنیم آینده 

روشنی در بازارهای جهانی نخواهیم داشت.

اقتصاد3
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قیمت دوربین 
عکاسی 

 2000D EOS کانن مدل  
لنز 55-18 

1۴,۴50,000 تومان

EOS M50 کانن مدل  
لنز ۴5-15

1۹,۷50,000 تومان 

۴000D EOS کانن  
لنز 55-18 

1۴,158,0۶0 تومان

D5۶00 نیکون مدل  
لنز 55-18

21٫۹00٫000 تومان 

850D EOS کانن مدل  
لنز 135-18

2۹٫۶50٫000 تومان  

D۷500 نیکون مدل  
لنز 1۴0-18

3۶٫۷80٫000 تومان 
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66.330.000نیم سکه38.370.000ربع سکه1.340.120بورس 260.547دالر )سنا(54.590.000 مثقال طال 17.847دینار عراق )سنا(124.380.000سکه12.603.000 طال  18 عیار1.785اونس طال 70.945درهم امارات )سنا(

رشد ۱۱۸ درصدی 
سرمایه گذاری خارجی 
در بخش صنعت و معدن

 قدس  یکی از بخش های مهم برنامه دولت 
 برای پیشرفت اقتصادی را بررسی  می کند

 نگرانی های بانکی 
در سند تحول دولت 

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای 
 همزمان با ارزیابی کیفی وفنی 

خرید تجهیزات واحد لندری)نوبت  اول(
بیمارستان 17شهریور مشهد وابسته به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد مناقصه عمومی 
خرید تجهیزات لندری همزمان با ارزیابی کیفی  وفنی به صورت دومرحله ای از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه یا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :

روز پنجشنبه مورخ  1400/09/11 ساعت 09:00صبح  
-  مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت : 

 روز  پنجشنبه مورخ 1400/09/18ساعت 09:00صبح 
- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات:

  روز سه  شنبه مورخ  09/30/ 1400ساعت09:00صبح 
- زمان بازگشایی پاکت »ج« روزیکشنبه مورخ  10/05/ 1400ساعت09:00صبح

تضمین  و  ریال(  میلیارد  وهفت  )سی  37/000/000/000ریال  مناقصه  برآورد  مبلغ   -
باشد. شرکت در مناقصه 3/700/000/000ریال )سه میلیاردوهفتصد میلیون ریال( می 
آدرس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی –مشهد-خیابان کوهسنگی –بین کوهسنگی 

12و14 بیمارستان 17 شهریور
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 

مناقصه: مهندس کمالی، تلفن: 09155105856-09156661660معماریان 
مرکز تماس  041934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه بخش« ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر«

14 موجود است.
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اداره کل  غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی 

زراعی  زمین  قطعه  فروش یک  به  نسبت  دارد  نظر  در  بازرگانی خراسان رضوی  و خدمات  غله  کل  اداره   
، کلیه  نماید  اقدام  با مشخصات ذیل  ، واقع در حاشیه جاده مشهد شاندیز  به مساحت 994/5 متر مربع 
متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک ایران ) ستاد ( به آدرس Setadiran.ir  و 

شماره مزایده 5000001533000002 مراجعه و نسبت به بارگذاری قیمت پیشنهادی اقدام نمایند . 
 حاشیه جاده شاندیز و دسترسی آسان - عرصه خام و بدون اعیان – برخوردار از فضای عمومی و امتیازات 

محلی ) مناطق مسکونی و تجاری (  
ایران به  نامه بانکی به مبلغ 950,000,000 ریال  به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی  ارائه ضمانت 

شناسه ملی 10100709826 - ،  3 ماهه و قابل تمدید 3 ماه دیگر 
IR 390100004001058206373747شبا سپرده -

  ، آگهی  انتشار  ازتاریخ   : )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  از  مزایده   اسناد  دریافت  مدت  ـ 
1400/09/11 تا مورخ 1400/09/15 به مدت 4 روز کاری می  باشد.

ـ مدت بارگذاری اسناد مزایده :  بارگذاری پیشنهادات  حداکثر به مدت 10 روز  تاساعت 14 روزپنجشنبه  
مورخ 1400/09/25 می باشد. 

- تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده  روز شنبه 1400/09/27 رأس ساعت 10  صبح  در محل دفتر مرکزی اداره کل.
ـ حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در زمان بازگشایی  در جلسه آزاد است .

نشانی : ـ مشهد ـ کوی طالب ـ چهارراه سیلو ـ اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی  ـ امور 
قراردادها    –   تلفن 32722019 

آگهی مزایده ) نوبت اول (
موضوع مزایده  : فروش یک قطعه زمین با کار بری زراعی   

ش��هرداری اس��دآباد در نظ��ر دارد پ��روژه های ذی��ل را از طریق 
مناقصه  به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان 
جهت شرکت می توانند به سامانه ستاد مراجعه و نسبت به تکمیل 

فرم ها و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.

شهرداری اسدآباد

آگهی مناقصه

14
08
44
7

شرحردیف 
محل تامین 

مبلغ برآورداعتبار

پروژه خرید، حمل 1
و پخش آسفالت با 

فینیشر 
اعتبارات 
استانی 

8/550/000/000

پروژه خرید آسفالت 2
شکسته کوهی                    

تویکا 0-12

اعتبارات داخلی
5/000/000/000



محمدعلی شاکری راد 
هنرمند نقاش، 
اسطوره شناس و استاد 
دانشگاه پس از تحمل 
سال ها رنج بیماری در 
بیمارستان فیروزگر 
تهران درگذشت. این 
اسطوره شناس متولد 
سال ۱۳۲۰ کارشناسی 
ارشد معماری خود را در 
سال ۱۳۴۹ از دانشگاه 
هنر تهران دریافت کرد 
و به مدت 6سال مدیریت 
دانشکده هنر دانشگاه 
آزاد اسالمی و مدیریت 
گروه معماری دانشگاه 
آزاد اسالمی را بر عهده 
داشت.  از وی تألیفات 
و مقاالت بسیاری 
در زمینه هنر منتشر 
شده است. او همچنین 
۱۱ نمایشگاه انفرادی 
و ۱۹ نمایشگاه جمعی 
در گالری های مختلف 
برگزار کرد.

 بی توجهی بــه مصوبات  ◾
شورای عالی فضای مجازی

یک کارشناس فضای مجازی و 
مــدرس ســواد رســانــه ای معتقد 
ــرادی کــه به  ــ اســت مهم ترین ای
طرح صیانت از کاربران در فضای 
مجازی وارد بود، نداشتن پیوست رسانه ای و ناآگاهی 

طراحان از حوزه رسانه است. 
محمدصادق دهــنــادی می گوید: این 
ــایــد پــیــامــدســنــجــی رســـانـــه ای  طـــرح ب
مــی داشــت، همین کــه طــراحــان بــدون 
اقناع و مشورت با اهالی رسانه، چنین طرحی را ارائه 
کــرده انــد نشان می دهد صالحیت طراحی چنین 
طرحی را نداشتند. وی یادآور می شود: اعالم شده 
که چند صد ساعت کار کارشناسی روی طرح انجام 
شده است، به صورت واضح بگویند که کدام یک از 
کارشناسان حوزه رسانه، فرهنگ، اقتصاد، امنیت 
ملی و فناوری اطالعات در طراحی این طرح دخیل 
بودند و تراز علمی شان چه بوده است؟ آیا دانشجوی 
دکترا بــوده انــد یا عضو هیئت علمی دانشگاه؟ به 
صورت شفاف بگویند که این کار کارشناسی را چه 
کسانی انجام داده انــد؟ طرحی که قرار است 50 تا 
60میلیون کاربر ایرانی را تحت پوشش قرار دهد با 
چه پشتوانه تحقیقاتی و پیامدسنجی اجتماعی 

نوشته شده است؟
این دکترای مدیریت رسانه با اشاره به مخالفت ها 
و اعتراض های وارد شده به این طرح می گوید: اگر 
قــرار بــود مجلس قوانین مربوط به فضای مجازی 
را بنویسد، چه ضرورتی به تشکیل شــورای عالی 
فضای مجازی بود، در حالی که مصوبات این شورا 

الزام قانونی دارد.
او با تأکید بر اینکه خأل قانونی در حوزه فضای مجازی 
نداریم و آنچه خأل است، نبود ضمانت اجرایی قوانین 
این حوزه است، می گوید: ما قوانین زیادی در حوزه 

فضای مجازی داریم اما به  دلیل نبود تمرکز اجرایی و 
نداشتن بازوی اجرایی در شورای عالی فضای مجازی 

اجرا نمی شوند.
دهــنــادی تأکید می کند: قوانین مــا پیامدسنجی 
اجتماعی ندارند و اصوالً برای اجرا نشدن تصویب 
می شوند مانند قانون منع استفاده از ماهواره یا قانون 
فیلترینگ توییتر، در حالی که بسیاری از مسئوالن 

ما حساب توییتری دارند. 
این کارشناس رسانه یادآور می شود: پیشنهادم 
این است که مجلس به شکلی شفاف تراز علمی 
طراحان این طرح را عیان کند تا جامعه علمی با 

طراحان آن گفت وگو کرده و قوانین از خواست و 
مطالبه عمومی احصا شود.

 تکرار دوباره تجربیات ناکام ◾
دکتر امیدعلی مسعودی، دانشیار علوم 
ارتباطات دانشکده فرهنگ و ارتباطات 
دانشگاه سوره با بیان اینکه در مورد این 
طرح، نسخه های متفاوتی ارائه شده است به خبرنگار 
ما می گوید: نسخه اولیه را که دیدم جای نقد جدی 
داشت، ما داریم تجربه هایی را دوباره تکرار می کنیم 
که پیشتر از سر گذراندیم مانند فیلترینگ یا جمع 

کردن ماهواره؛ این ها جواب نمی دهد.
او می افزاید: من از موافقان اینترنت ملی هستم ولی 
اینترانت نمی تواند به حذف اینترنت بین المللی 
بینجامد. ما نمی توانیم با دنیا داد و ستد نداشته 
ــم، دانــشــگــاه هــای مــا با  ــ بــاشــیــم، مــا دانــشــگــاه داری
پایگاه های داده ای جهان در ارتباط هستند، اگر این 
پایگاه ها ما را تحریم کنند، دانشگاه های ما دچار ضرر 
و زیان می شوند. ما نباید خودمان را تحریم کنیم. 
شبکه جهانی اطالعات و داده ها، شبکه گسترده ای 
است که با وجود همه تهدیداتش، فواید زیادی دارد 

و نباید از آن محروم شد.
او اظهار می کند: در کشور ما همه چیز دست 
ــت، اگـــر کــشــورهــایــی را می بینیم که  ــت اسـ دولـ
پیشرفت می کنند چــون دانشگاهیان دور هم 
جمع می شوند و دیتاسنتری را راه اندازی می کنند، 
دولت حمایت می کند و خودشان آن را گسترش 
مــی دهــنــد. آیــا مــایــکــروســافــت را دولـــت آمریکا 
ساخته است یا چند دانشجو که ابتکار به خرج 
ــرد و  ــد و دولـــت آمــریــکــا از آن هـــا حمایت ک دادنـ
سرمایه گذارها پــای کــار آمــدنــد. در اینجا دولت 
می خواهد همه چیز را در دست بگیرد، خودش 
دیتاسنتر راه انــدازی کند، خودش بودجه بدهد، 
خــودش نظارت بکند در حالی که دانشجوها و 
دانش آموختگان ما در دانشگاه های مهم فنی، 
بچه های بااستعدادی هستند که باید حمایت 
شوند چون هر کدامشان سرمایه ملی هستند. 
مثالً ما می توانستیم دیتاسنتر ملی راه انـــدازی 
کنیم ولی در پیچ و خم بروکراسی اداری مانده ایم.

 باید با دنیا رقابت کنیم ◾
مسعودی معتقد است برداشت غلطی از اینترنت 
ملی به جامعه تزریق شده است و می گوید: تصور 
می شود اگــر شبکه ملی اطــالعــات بیاید اینترنت 
ــی کـــه مــنــظــور ایــجــاد  مـــســـدود مـــی شـــود در حــال

دیتاسنترهای ملی در بخش خصوصی با نظارت و 
حمایت دولت از کارآفرین ها و جوانان مستعد در این 
حوزه است. اکنون کشورهای هند، چین و پاکستان 
دارنــد همین راه را می روند، ما ظرفیت های بسیار 
خوبی از نظر سرمایه انسانی در ایــن حــوزه داریــم 
ولی کشورهای دیگر دارند از سرمایه های انسانی ما 

استفاده می کنند.
این استاد دانشگاه درباره این نگرانی که با آمدن 
شبکه ملی اطالعات، دسترسی به اینترنت رانتی 
شود و در اختیار عده خاصی قــرار بگیرد، اظهار 
می کند: طرح صیانت نمی تواند چنین کاری بکند 
وقتی ماهواره را جمع کردند و گفتند وزارت ارشاد 
فقط به عده خاصی مجوز استفاده از ماهواره را 
می دهد، مردم چه کردند؟ ماهواره نصب کردند 
و بارها با نیروی انتظامی به مشکل  خوردند. ما 
در مقطعی به دعــوت قــوه قضائیه بــرای رفــع این 
مشکل جلسه ای داشتیم که گفتند برای اجرای 
قانون با پرونده های دیگری مواجه می شویم که 
شکایت از نقض حریم خصوصی اســـت، چه 
کنیم؟ پاسخ دادیم این مشکل شما نیست بلکه 
مشکل بخش رســانــه ای کــشــور اســـت، رادیـــو و 
تلویزیون باید محتوایی تولید کنند که مردم سراغ 
شبکه های ماهواره ای نروند. پس از آن بحث تعدد 
شبکه های تلویزیونی مطرح و اجرایی شد که کمی 

مؤثر واقع شد.
او یادآور می شود: اگر تولید محتوا نداشته باشیم با 
این مشکل مواجه می شویم. باید بسترها، اپلیکیشن 
و پلفترم های ایرانی را ایجاد کنیم که بتوانیم با دنیا 
رقابت کنیم، در حال حاضر ما فقط مصرف کننده 
ــم مصرفی ما خیلی بد اســت چون  هستیم و رژی
ضعف ســـواد رســانــه ای داریـــم. طــرح صیانت اگر 
بخواهد محدودیت ایجاد کند نوعی خودتحریمی 
اســت و با شرایطی که کشور ما در تحریم به سر 

می برد، قطعاً با آن مخالفم.

چرا طرح »حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی« برگشت خورد؟

طرحی مبهم در پشتوانه 
تحقیقاتی و پیامدهای اجتماعی

خبرخبر
روزروز

چاپ پژوهش تازه» یعقوب آژند« درباره »محمد سیاه قلم« نویسنده »رد انگشت های اصلی«: با نوجوانان خوره کتاب سروکار دارم
»حسین قربان زاده خیاوی« نویسنده »رد انگشت های 
اصلی« که برنده جایزه رمان نوجوان دومین دوره جایزه ادبی 
شهید علی اندرزگو شد گفت: به خاطر شغلم با ۱00 نوجوان 
خوره کتاب سر و کار دارم و اغلبشان هم کتاب را خریدند 
و خواندند و شخصیت اباذر برایشان شگفت انگیز بوده 
است. نوجوانی سنی است که افراد ظرفیت هر نوع فعالیتی 

را در خودشان می بینند و ابــاذر نوجوانی است که در این 
شرایط قرار می گیرد. در نهایت اباذر راه خودش را پیدا می کند 
و این برای مخاطب نوجوان که این شوریدگی و سرکشی را 
درک کرده، قابل درک است.   »رد انگشت های اصلی« رمانی 
تاریخی برای نوجوانان است که ماجرای عشق دختر و پسری 

نوجوان در بستر حوادث انقالب را روایت می کند. 

یعقوب آژنــد از نگارش و انتشار کتاب »محمد سیاه قلم 
هنرمندی با سه چهره« خبر داد. این پژوهشگر تاریخ، هنر و 
 ادبیات به هنرآنالین گفت: محمد سیاه قلم از استادان قرن
۹ قمری است و حدود ۱00 سال می شود که هنرپژوهان جهان 
درباره او صحبت می کنند. به  خاطر آثاری که خلق کرده هنوز 
پژوهشگران به نتیجه نرسیده اند چه کسی بوده است. در 

این کتاب تمام نظرات درباره این هنرمند را آورده ام و درباره 
آن ها بحث کرده ام. در نهایت ثابت شده سیاه قلم هنرمندی 
ایرانی و اهل تبریز است با اینکه آثارش در توپقاپی سرای 
ترکیه نگهداری می شود و آن ها می خواستند محمد سیاه قلم 
را هنرمندی ترک معرفی کنند. سیاه قلم کارهایی عجیب و 

غریب انجام داده است با تصاویری از زندگی روزمره مردم.

 زهره کهندل     طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که با توجه 

به نام پیشین خود به طرح صیانت مشهور شده 
است از سوی کمیسیون مشترک بررسی این طرح 

در مجلس انجام نشد و برای بررسی بیشتر و 

بازنویسی به مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی ارجاع شد. به گفته علیرضا سلیمی، عضو 

هیئت رئیسه مجلس، تصمیم گیری های صورت 
گرفته درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در 

فضای مجازی، در کسب و کارهای ده ها هزار نفر از 

مردم تأثیرگذار است بنابراین تمامی این تصمیم ها 
بایستی دارای پشتوانه علمی و دقیق باشد.

به عقیده عده ای این طرح می تواند فعالیت های 
اینترنتی در بستر های خارجی را با مشکالتی 

مواجه  کند ولی موافقان آن تأکید دارند این 

طرح به ساماندهی و تعیین ضوابط فعالیت در 
بستر های پیام رسان کمک می کند. در گفت وگو 

با دو کارشناس رسانه به بررسی ایرادهای 
این طرح و ضرورت بازنگری آن پرداختیم که 

می خوانید. 
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و هنر فرهنگ 

گزارش    »محمدعلی 
شاکری راد« 
درگذشت

ب���رگ س���بز وس���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری لیفان 
620 )1800 س���ی س���ی( مدل  1394 به رنگ مشکی 
متالی���ک ب���ه ش���ماره پ���اک 211ب 46 ای���ران 99 به 
و ش���ماره    LFB479Q140703350ش���ماره موت���ور
ه  د Nمفقو AKNF4225EB123588 س���ی شا

گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
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و س���ندکمپانی موتورس���یکلت هون���دا  ب���رگ س���بز 
ای���ران 768- پ���اک  ش���ماره  م���دل 1383   WAVE
94998 ش���ماره موت���ور KPHKE-8003291 ش���ماره 
تن���ه NF125A8301668 ب���ه نام س���یدرضا نایبی نیا 
مفق���ود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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  1600i:برگ سبز و برگ کمپانی خودرو وانت پیکان تیپ 
رنگ: سفید شیری روغنی مدل: 1386 شماره موتور 
11485019517 ش���ماره شاس���ی 31002193 و شماره 
پاک 118 ج  12 ایران 36 متعلق به حسین سمائی 
فرزند حس���ن مفقود ش���ده و فاقد اعتبار می باشد.
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برگ س���بز س���واری س���مند به ش پاک 416ه35- 
ایران 32 و ش موتور 14790034708 و ش شاسی 
NAACJ1JC9BF303945بنام احمدطهرانی همت 
آبادی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
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برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری خودرو سواری 
دوو سیلو مدل  1378 به رنگ دودی به شماره پاک 
299م83 ایران 32 به  شماره موتور 716032  و شماره 
شاس���ی 006173 به مالکیت معصومه تیموری قلعه 
باال مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط می گردد.
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مدرک کارشناس���ی رشته مهندس���ی عمران پاره وقت 
دانش���گاه آزاد بجنوردمتعل���ق ب���ه آق���ای آرش کیوان 
فرشماره شناسنامه 8324شماره ملی 0061559601 
ص���ادره از تهران تاری���خ تولد1355 ف���ارغ التحصیل 
1379/9/12 مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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برگ س���بز خودروی س���واری پراید GTXi مدل 1383 
رنگ مش���کی روغنی به ش���ماره موتور 00898487 و 
شماره شاسی S1412283287206 و شماره انتظامی 
249 د 65 ای���ران 12 ب���ه مالکیت رمضانعلی پاس���بان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اینجانب س���ید س���عید یوس���فی حک���م آب���اد  مالک 
خ���ودروی پ���ژو206 س���فید تی���پ 5 م���دل  1392 به 
ش���ماره  و   36 ای���ران  592ه67  ش���هربانی  ش���ماره 
بدن���ه NAAP13FE4DJ457273 و ش���ماره موتور 
ف���روش  اس���ناد  فق���دان  عل���ت  ب���ه   160B0040187
تقاض���ای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذک���ور را نموده 
است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفت���ر حقوقی 
س���ازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی است 
پ���س از انقض���ای مهلت مزب���ور طب���ق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند کمپانی و برگ س���بز مالکیت خودروی سواری 
پ���ژو پارس به رنگ خاکس���تری متالی���ک مدل 1385 
به ش���ماره انتظامی 31 _ 989 د 76 و ش���ماره موتور 
 19356382 شاس���ی  ش���ماره  و   12485065378
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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م���درک فارغ التحصیلی  اینجانب  آرزو س���خاوتی  
فرزند رمضان به ش���ماره شناسنامه3700 صادره 
از ش���یروان  و کد مل���ی 0829768750  در مقطع  
کارشناس���ی پیوس���ته  مدیریت دولتی  به شماره 
سریال ٠٧١٦٢٥٣ صادره از  دانشگاه آزاد اسالمی 
مش���هد   مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار 
م���ی باش���د. از یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک 
تحصیلی را به دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به 
نشانی مشهد – بلوار امامیه – امامیه 42 سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد  اداره  امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید
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برگ س���بز، کارت و س���ند خودروی س���واری پراید 
GTXi م���دل 1383 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
45
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س���ند خودروی س���واری پژو 405 مدل 1384 رنگ 
س���رمه ای ب���ه ش���ماره موت���ور 12484000489 و 
شماره شاس���ی 16201780 و شماره انتظامی 699 
و 39 ایران 32 به مالکیت س���میه رحمانی کات 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ  سبز  وانت  پراید ) سایپا( تیپ  151  به  رنگ  سفید  
روغنی  مدل  1395  به  شماره  پاک    148  ج  19    -  ایران   
52-  به  ش����ماره موتور  M13/ 5545103و  شماره شاسی  
NAS451100G4949937  به  نام  مریم  س����االری   فرزند  

اسام   مفقود  و از درجه  اعتبار ساقط می  باشد. 
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دن���ا مدل 1398 
برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی  

رن���گ س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 541ج94 
ای���ران 94  ش���ماره موت���ور 135H0010224 و ش���ماره 
شاسی NAAW31YU6KE200461 به مالکیت جمال 
الدین جمالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی فتحیه  فرزند 
رمضانعلی با شماره شناسنامه   3766 و کد ملی 
0065787552 صادره از تهران  در مقطع کاردانی 
ناپیوسته رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی صادره 
از مش���هد ب���ا ش���ماره دانش���جویی 78327363 
مفقود گردیده  و فاقد  اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک تحصیلی را به دانشگاه 
آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی مش���هد – بلوار 
امامی���ه – امامی���ه 42 س���ازمان مرکزی دانش���گاه 
آزاد اس���المی مشهد  اداره  امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید.
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      بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم 
دعوت م��ی گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت ک��ه در روز 
شنبه رأس ساعت 14 مورخ 1400/09/22 در 
محل ش��رکت به نشانی تهران، خیابان شهید 
بهشتی، خیابان خالد اسالمبولی )وزراء( کوچه 
سوم، پالک 15، طبقه پنجم تشکیل می گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جسله:

1-اس��تماع گزارش هی��أت مدی��ره، بازرس 
قانون��ی و حس��ابرس ش��رکت در خص��وص 
عملکرد ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به 

1399/06/31
2-بررس��ی و تصویب صورتهای مالی شرکت 

برای سال مالی منتهی به 1399/06/31 
قانون��ی و حس��ابرس  ب��ازرس  3-انتخ��اب 

شرکت
4-تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج 

آگهی های شرکت 
5-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجمع 

عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد
 مقام دعوت کننده: هیأت مدیره

 آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده

 شرکت کارگزاری بهمن )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 23004 و به شناسه ملی 

10380384710
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بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پرشین 
یورد پایا به ش��ماره ثبت 2047 و شناسه ملی 
10860322842  دع��وت ب��ه عمل م��ی آید در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
ش��رکت که در تاریخ 1400/09/30 ساعت 9 در 
محل تهران-بلوار نلسون ماندال- بلوار ناهید 
غربی-پ��الک 48 واحد 502  برگ��زار می گردد 

شرکت فرمایید.
دستور جلسه:

1- انتخ��اب حس��ابرس و ب��ازرس قانونی برای 
سال 1400

 رئیس هیئت مدیره 

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده

 شرکت پرشین یورد پایا به شماره ثبت 2047 
و شناسه ملی 10860322842  
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 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پرشین 
یورد پایا به ش��ماره ثبت 2047 و شناسه ملی 
10860322842  دع��وت ب��ه عمل م��ی آید در 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در 
تاریخ 1400/09/30 ساعت 10 در محل تهران-

بلوار نلس��ون ماندال- بلوار ناهید غربی-پالک 
48 واحد 502  برگزار می گردد شرکت فرمایید.

دستور جلسه:
1-نقل و انتقال سهام

2-تغییر محل
رئیس هیئت مدیره 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق 
العاده شرکت پرشین یورد پایا به شماره ثبت 

2047 و شناسه ملی 10860322842 

ح
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از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی تولیدی کارکنان تیپ بیست ویک امام رضا )ع( نیشابوردعوت می شود تادر جلسه 
مجمع عمومی عادی نوبت اول راس س��اعت 8.30دقیقه صبح روزپنجش��نبه 1400/10/02که در محل پادگان تیپ زرهی 
21امام رضا )ع(واقع در بلوار امام رضا)ع(-جنب نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور تشکیل میگردد حضور به هم رسانید.

 ضمنا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره وبازرس��ی ش��رکت تقاضای خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ارآگهی به 
دفترشرکت تحویل دهند.

جهت س��پردن وکالت از تاریخ 1400/09/18  الی  1400/09/25 در س��اعات اداری به همراه وکیل ومدرک معتبر به دفتر 
شرکت واقع در مجتمع فرهنگی ورزشی فجرجنب میدان باغرود مراجعه نمایند.

دستور جلسه :1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس .
2-بررسی وتصویب صورتهای مالی سالهای 1398-1399 واتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود.

3-تصویب لیست بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی 1400
4- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی وعلی البدل برای مدت سه سال.

5-انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال.
6-تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره وبازرس قانونی .

7-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت .
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی کارکنان تیپ بیست ویک امام رضا )ع(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)بطورفوق العاده( نوبت اول
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س���ند و برگ سبز پراید س���واری تیپ صبا جی . تی . 
ایکس مدل 1381     به ش���ماره انتظامی  26 - 663 
د 17  ش���ماره موتور : 00426946   ش���ماره شاس���ی 
: s1412281892618  بن���ام مری���م اس���تادی مفق���ود 

گردیده و فاقد اعتبار است .
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س���ند و برگ سبز و برگه کمپانی خودرو پراید سواری 
132 م���دل 1393 به ش���ماره پ���اک 597 ج 49 ایران 
36 و ش���ماره موت���ور 5252780 و ش���ماره شاس���ی 
NAS421100E1169906  بن���ام س���ید احم���د رضویزاده 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
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م���درک فارغ التحصیل���ی نیما خس���روی ه���دا  فرزند 
محمدتق���ی صادره از رش���ت  به ش���ماره شناس���نامه 
606 درمقطع کارشناسی رشته دبیری ادبیات فارسی 
صادره از واحد دانش���گاهی  تربت حیدریه با ش���ماره 
م���درک 741325107 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه 
آزاد اس���امی ترب���ت حیدری���ه  ب���ه نش���انی:  اس���تان 
خراس���ان رض���وی، ترب���ت حیدریه، ش���هرک ولیعصر 

صندوق پستی 140
 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی  تربت حیدریه 

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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اصل برگ جواز س���اح س���اچمه زنی ت���ک لول کالیبر 
12 م���دل کوس���ه به ش���ماره 17459 متعل���ق به آقای 
حس���ین حیدری به ش���ماره مل���ی 0653243847 از 
تاریخ پنج���م مهرماه مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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 پیرو آگهی منتش��ر شده در روزنامه قدس 
ب��ه ش��ماره  9682در تاری��خ 1400/10/07به 
اطالع س��هامداران محترم ش��رکت نخریسی 
و نس��اجی خسروی خراسان )س��هامی عام( و 
یا وکال و نمایندگان قانونی آنها می رس��اند. 
ازسهامداران محترم درخواست می گردد ، با 
توجه به شیوع کرونا و شرایط مندرج در نامه 
ش��ماره 104/31 مورخ 1398/12/20 س��تاد 
ملی مب��ارزه با بیماری کرونا با مش��اهده به 
صورت آنالی��ن مجموعه از طریق پیوند ذکر 
ش��ده  https://webinar.epf.ir/nakhrisi و 
عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع 

در زمان مقرر مساعدت نمایند.
هیئت مدیره 

اصالحیه آگهی دعوت به مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام  
شرکت نخریسی و نساجی خسروی 

خراسان )سهامی عام( به شماره ملی 
10860062290  شماره ثبت  206
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 برگ سبز 
کفایت می کند

 حجت االسالم 
 نصراهلل پژمان فر 

نایب  رئیس کمیسیون 
 اصل 90 مجلس

 در برنامه تلویزیونی 
»تهران 20« اظهار کرد: 
نظر صریح ما این است 
که نیروی انتظامی هم 
می تواند نقل و انتقال 
را با برگ سبز داشته 

باشد. به گزارش تسنیم 
پژمانفر ادامه داد: 

تالش ما این است اگر آن 
اطالعاتی که در اختیار 
دفاتر قرار می گیرد در 

اختیار نیروی انتظامی 
هم قرار بگیرد که االن 
تقریباً همه لینک ها 

انجام شده است، برگ 
سبز کفایت می کند و 
احتیاج به مراجعه به 

دفاتر اسناد رسمی 
نیست.

خبرخبر
روزروز

بـــر اســـــاس مـــــاده ۲۹ قــانــون 
رسیدگی به جرایم رانندگی: 
»نـــقـــل و انــتــقــال خـــــودرو به 
مــوجــب ســنــد رســمــی انــجــام 
مـــی شـــود، دارنـــدگـــان وســایــل 
نقلیه مکلف اند قبل از هرگونه 
نقل و انتقال وســایــل مــذکــور در دفــاتــر اسناد 
رســمــی، ابــتــدا بــه ادارات راهنمایی و رانندگی 
یـــا مـــراکـــز تــعــیــیــن  شـــده از ســـوی راهــنــمــایــی و 
رانــنــدگــی بـــرای بــررســی اصــالــت وسیله نقلیه، 
ــرداخـــت جــریــمــه  هــا و دیـــون  ــت مـــالـــک، پـ هــوی
ــام مــالــک جدید   مــعــوق و تــعــویــض پـــاک بــه نـ

مراجعه نمایند«.
این نص قانون است که از سوی کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شـــورای اســامــی و اداره کــل تنقیح 
قوانین و مقررات مجلس در آبان ماه ۱۴۰۰ هم 
تأکید شده و نیاز به تفسیر رسانه ای ندارد و باید 

اجرا شود. 
تـــا زمـــانـــی کـــه تــفــســیــر و یـــا قـــانـــون جـــدیـــدی از 
ــا تــأیــیــد  ــ ــی ب ــامــ ــوی مــجــلــس شـــــــورای اســ ــ سـ
ــورای نگهبان ابـــاغ نــشــده بــاشــد ایــن قانون  شـ
ــن دامـــن  ــرای ــاب ــن ــت. ب ــ ــود بـــاقـــی اسـ ــوت خــ ــ بـــه ق
ــه ایـــن مناقشه حــقــوقــی جــز ســردرگــمــی  زدن ب
 مـــردم و تضییع حــقــوق آن هـــا چــیــزی دیــگــری 

نخواهد داشت.
جــنــاب آقـــای مدیرمسئول؛ متأسفانه در این 
گـــزارش آمــده اســت: » البــی گــســتــرده ای کــه نه 
از پول پاشی بــرای خریدن نمایندگان و تهدید 
رسانه ها ابایی دارد و نه حتی از شکایت های 
مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز 
ورود کـــرده انـــد؛ از هــمــه بــدتــر حــتــی اگـــر پایش 
ــع ســکــه در جــلــســات پژوهشی  ــوزی بــرســد از ت
ــغ نمی کند.« کــه در  نهادهای تقنینی هــم دری
ــد گــفــت: ایـــن اظـــهـــارات گــزارشــگــر  ــای پــاســخ ب
)خبرنگار( کــذب و تهمت اســت کــه بــه جامعه 
بــــزرگ ســردفــتــری کــشــور نــســبــت داده شــده 
ــگــاه دفـــاتـــر اســنــاد   و هــدفــی جـــز تــخــریــب جــای

رسمی ندارد. 
جــایــگــاهــی کــه در ابـــاغ ســیــاســت هــای برنامه 
نظام از ســوی رهبرانقاب تأکید شــده اســت. 
ــول پــاشــی و تــوزیــع سکه  ــی و پـ ــر چــنــیــن البـ اگـ
حــقــیــقــت داشـــــــت، اوالً ارزش و جــایــگــاه 
ــرســؤال مــی رفــت و  نــهــاد حقوقی ســردفــتــری زی
رســـوا مــی شــد و دوم آنــکــه دیــگــر نــیــاز بــه دعــوی 
و شکایت حقوقی نــبــود. هرچند انتشار این 
ــه ســمــت نــمــایــنــدگــان محترم  ادعـــا و تهمت ب
 مجلس هم نشانه رفته که آن هــا اهــل دریافت 

رشوه هستند.
نکته دیگر آنکه کانون سردفتران و دفتریاران در 
این مناقشه حقوقی شاهد بوده که چه رسانه ها 
و خبرنگارانی یک طرفه قضاوت کــرده و حامی 
بی چون و چــرای نیروی انتظامی بودند و حتی 
رسانه ملی هم این رویه را ادامه داد، در حالی که 
شرعاً و قانوناً رسانه متعهد است قضاوت نکند و 
اظهارات و دیدگاه های طرفین مناقشه را به طور 

یکسان منتشر و بازتاب دهد. 
ــهــاد حــقــوقــی و جــامــعــه ســردفــتــری  امـــا ایـــن ن
ــت  ــاری شــکــای ــگــ ــ ــرن ــ ــب ــه و خــ ــ ــانـ ــ ــیـــچ رسـ از هـ
ــک تــهــمــت  ــ ــرده اســـــت و ایـــــن دوبـــــــــاره ی ــکــ ــ  ن

دیگر است.
ــزارش آمـــده اســت:  ــن گـ   در بخش دیــگــری از ای
» آن طور که سردفتران می گویند هیچ کــدام از 
اسنادی که در محضر ثبت می شود، به راحتی 
اسناد خــودرو نیست و در عین حال بیشترین 
درآمد را برای سردفتران دارد؛ چرا که تنظیم سند 
یک منزل یا زمین، ممکن است چند هفته طول 
بکشد و در نهایت یــک میلیون تــومــان هزینه 

داشته باشد، امــا اسناد خــودرو در یک ربــع یا 
نیم ساعت تنظیم می شود. اما نکته اینجاست 
کــه ایــن درآمـــد تنها بــه جیب عـــده ای خــاص از 

دفترداران می رود«.
ــن ادعـــا بــایــد گــفــت: دفتراسناد  در پــاســخ بــه ای

ــک ســنــد  ــ ــر اســــــاس زمــــــان ثـــبـــت ی ــ رســـمـــی ب
ــافـــت نــمــی کــنــد و بــیــش از   حـــق الــتــحــریــر دریـ
ــد مــبــالــغ دریــافــتــی در دفـــاتـــر صــرف  ۹۰ درصــ
حقوق دولتی می شود و هزینه حق التحریری 
ــابـــت بـــررســـی و تــأیــیــد  ــاقـــی مـــی مـــانـــد بـ کـــه بـ

ــود و  ــی شــ ــت حـــقـــوقـــی ســـنـــد صــــــادر مــ ــامـ سـ
 تمامی مسئولیت مهر و امضای دفترخانه با 

سردفتر است. 
ســؤال ایــن اســت که آیــا در مراکز شماره گــذاری 
خودرو یک حقوقدان کارآزموده برگ سبزخودرو 

ــد؟ آیـــا اگـــر مشکل  ــی دهـ را تــأیــیــد حــقــوقــی مـ
حقوقی میان خریدار و فروشنده رخ داد مرکز 
شماره گذاری خودرو پاسخگو خواهد بود؟ چرا 
گزارشگر محترم روزنامه قدس از نیروی انتظامی 
نمی پرسد کــه چــرا خـــودرو بــایــد شــمــاره گــذاری 
و تعویض پــاک شـــود؟ چــرا ایــن همه هزینه و 
وقت مردم را تلف می کنید؟ کجای دنیا تعویض 
پــاک بــه ایــن شکل و برنامه وجــود دارد؟ مگر 
در سال هایی کــه هــر خـــودرو یــک پــاک داشــت 
مشکلی رخ مــی داد؟ در حالی که در سال های 
اخــیــر چــه بــســیــار فــســادهــا و تخلفاتی کــه در 
 تعویض پاک رخ نداد که اخبار آن در رسانه ها 

منتشر شد.
جناب آقــای مدیرمسئول؛ در بخش دیگری از 
گـــزارش روزنــامــه قــدس بــه نقل از یــک دفــتــردار 
آمده است: » نباید دوبار از مردم هزینه انتقال 

خودرو گرفت. 
ــرای اتــومــبــیــل  ــ ــودرو صــفــر بـ ــ در یـــک ســنــد خــ
ــزار  ــدوداً یـــک مــیــلــیــون و ۴۰۰ هـ ــ ــ ــه حـ تــیــبــا کـ
تــومــان مــی شــود، تنها حـــدود ۴۰۰ هـــزار تومان 
ــد و مــابــقــی  ــی رسـ ــاد رســـمـــی مـ ــنـ ــه دفـــتـــر اسـ بـ
نصیب ســازمــان ثبت مــی شــود، بــنــابــرایــن این 
ــرای ایـــن مــبــلــغ، عجیب  ــ ــا ب ــ  دســـت و پـــا زدن هـ

به نظر می رسد«.
در پاسخ باید گفت کــه اوالً دفــتــردار نــداریــم و 
احتماالً منظور خبرنگار دفتریار یا سردفتر بوده 

است. 
دوم آنکه مگر می شود فردی سردفتر و دفتریار 
دفــتــر اســنــاد رســمــی بــاشــد و نــدانــد کــه هزینه 
ثبت خودرو چگونه تقسیم بندی شده و توزیع 
مــی شــود؟ بــر اســـاس قــوانــیــن مرتبط بــا ثبت و 
مــالــیــات هــای مستقیم هــیــچ پــولــی بــه حساب 
ــاک کــشــور واریـــز  ــ ــازمـــان ثــبــت اســـنـــاد و ام  سـ
نمی شود و حــدود ۹۰ درصــد هزینه ثبت سند 
ــودرو بــه خــزانــه دولـــت تحت  نــقــل و انــتــقــال خــ
عــنــوان مــالــیــات، حــق الــثــبــت، ارزش افــــزوده و 
غیره واریـــز مــی شــود و آن ۳۰ درصــد هــم سهم 
 دفـــتـــریـــار، ســردفــتــر، کـــارکـــنـــان، بــیــمــه، کــانــون 
)جهت بازنشستگی و درمان( و هزینه های جاری 

دفتر می شود. 
ــار هــزیــنــه  ــ نــکــتــه دیـــگـــر آنـــکـــه هــمــیــشــه یـــک ب
ثــبــت ســنــد خــــودرو از مـــردم دریـــافـــت می شد 
ــر مجموعه  و بـــاردوم ایــجــاد شــرکــت رهگشا زی
بنیاد تــعــاون ناجا بــود کــه هزینه دوم را سربار 
ــودرو کـــرد کــه از ایـــن طــریــق ســاالنــه  مــالــکــان خــ
ــد  بــیــش از هـــــــزارو8۰۰ مــیــلــیــارد تـــومـــان درآمــ
ــد و هــزیــنــه کـــرد آن هم  ــ ــد و مـــیـــزان درآمـ ــ  دارنـ

شفاف نیست.
ــزارش گــزارشــگــر در متنی  ــ ــتــهــای ایـــن گـ در ان
تهدید کــرده قــرار اســت گزارشی در مــورد رابطه 
رانــــت آلــــود بــعــضــی ســـردفـــتـــران بـــا مــســئــوالن 
ــوارد مــنــجــر بـــه جعل  ــ ــرخــی مـ مـــربـــوط کـــه در ب
ــوچـــک کـــــردن ســـن فــرد  ــامــه و کـ ــاســن در شــن
 بازنشسته برای گرفتن امتیاز سردفتری شده، 

خواهد نوشت. 
در پاسخ باید گفت کانون سردفتران و دفتریاران 
مشتاق است هرگونه مستنداتی در این مورد 
را همراه با روزنــامــه بررسی کــرده و اگــر مستند 
باشد برخورد کند و روزنامه قدس هم به عنوان 
ــی طـــرفـــانـــه ومــســتــنــد  ــه شـــفـــاف آن را بـ ــانـ  رسـ

رسانه ای کند. 
اما وقتی هنوز جرم و فسادی اثبات نشده این 
نحوه نگارش صحیح نیست و در ذهن مخاطب 
ایجاد شائبه گستردگی فساد در دفاتر اسناد 
رسمی و تخریب جایگاه سردفتران و دفتریاران 
ــراد امــیــن جامعه را در پــی خواهد  بــه عــنــوان افـ

داشت.

 »جوابیه کانون سردفتران« 
به گزارش روزنامه قدس

WWW.QUDSONLINE.IR9686 پنجشنبه ۱۱ آذر ۱4۰۰   ۲6 ربیع الثانی ۱443  ۲ دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

حقوق5

واکنش معاون ناجا به حواشی اخیر درباره کفایت برگ سبز
در پی داغ شــدن دوبـــاره موضوع بــرگ سبز در فضای 
ــور، »مـــعـــاون اجــتــمــاعــی و فــرهــنــگ  ــه ای کـــشـ ــ ــان رســ
ترافیک پلیس راهــور ناجا« بر رسمی بــودن برگ سبز 
 بــه عــنــوان سند خـــودرو تأکید کــرد. بــه گـــزارش ایسنا، 
سرهنگ عین هللا جهانی درباره اینکه برگ سبز خودرو 
سند رسمی است یا نه؟ گفت: دربــاره شبهه هایی که 

دفاتر اسناد رسمی مطرح کرده اند، هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری که رأی آن در حکم قانون است، رأی بر 
سند رسمی بودن برگ سبز خودرو و عدم نیاز به ثبت در 
دفاتر اسناد رسمی داده است و دادستان کل کشور در 
۱۳ شهریور ۱۴۰۰خطاب به دادستان های کشور بر تلقی 
بــرگ سبز خــودرو به عنوان سند مالکیت تأکید کرد، 

 ولی متأسفانه با وجود این همه شفافیت، برخی دفاتر 
اسناد رسمی تمکین نمی کنند. 

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۲8۷ قانون مدنی 
که به صراحت سند تنظیم شده نزد مقام صاحیت 
دار را رســمــی دانــســتــه، تأکید کـــرد: بـــرای رســیــدن به 
اهدافی که به نفع مــردم اســت نمی توانیم به اهــداف 

گــروه خــاص توجه کنیم و در برابر نفع عموم جامعه 
ممکن است گروهی مانند دفاتر ثبت اسناد متضرر 
بشوند، گفت: پلیس در مراکز تعویض پاک با بازدید 
از خودرو اصالت آن را از لحاظ سرقتی نبودن، دو تیکه 
 نبودن اتاق، دستکاری نشدن شماره بدنه و شاسی و... 

تأیید می کند.

جوابیه
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در 
واکنش به گزارش دو روز پیش روزنامه قدس با 
عنوان »افشاگری سردفتران علیه سردفتران« 

جوابیه ای به روزنامه ارسال کرده است. در 
جوابیه این نهاد صنفی، گزارش روزنامه قدس 

»تهمت و توهین به جامعه سردفتری« عنوان 
شده است. همچنین در تصاویری که سایت کانون 
سردفتران از روزنامه قدس منتشر کرده، عباراتی 

خطاب به این روزنامه آمده است. از جمله پرسیده 
شده »چرا از پلیس سؤال نمی کنید که پول ها کجا 

می رود«؟ همچنین تأکید شده »سردفتران دالل 
نیستند کاتب بالعدل هستند« در پایان نیز ادعا 

شده »90 درصد هزینه ثبت خودرو به خزانه 
می رود«.

در ادامه متن پاسخ این جوابیه به نقل از پایگاه 

اطالع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، 
مطابق ماده 23 قانون مطبوعات عینًا و به طور 
کامل آمده و پس از آن توضیحات روزنامه قدس 
درباره این جوابیه به صورت مجزا منتشر شده 

است. 

کانون سردفتران در جوابیه ای مفصل به گزارش 
روزنامه قدس واکنش نشان داد؛ جوابیه ای که 
نکات حقوقی بسیاری را می تــوان دربــاره مفاد 
آن طرح کرد. نخستین نکته مهم این جوابیه، 
اولین بند آن است که به ماده ۲۹ قانون رسیدگی 
بــه جــرایــم رانــنــدگــی اشـــاره مــی کــنــد. ایــن مــاده 
 همواره مستند استدالل های سردفتران بوده اما 
به نظر می رسد صراحت الزم را در الزام حضور 
مردم در دفاتر اسناد ندارد و ریشه تمام اختافات 
به همین اجمال بر می گردد. در مواردی که قانونی 
صراحت نداشته باشد، مجلس شورای اسامی 
می تواند بر مبنای یک طــرح یا یک الیحه به 
تفسیر این قانون بپردازد که در حال حاضر نیز 
یک طرح استفساریه در همین رابطه در مجلس 
است و به نظر می رسد تصویب هر چه سریع تر 
 آن بــه دور از هرگونه اعمال فشار بر نمایندگان 

می تواند گره ماجرای برگ سبز را باز کند. 

تکرار یک اشتباه  ◾
در ادامــه این جوابیه، به شکل عجیبی ادعای 
اشتباه قبلی کانون سردفتران تکرار شــده و با 
ــاره آمــده اســت: »ایــن  ــاره بــه مــاده مــورد اشـ اشـ
نص قانون اســت که از ســوی کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شــورای اسامی و اداره کل تنقیح 
قوانین و مقررات مجلس در آبان ماه ۱۴۰۰ هم 
تأکید شده...« این جوابیه در حالی مدعی است 
که مجموعه تنقیح قوانین مجلس نظر خود را 
در موافقت با دفاتر اسناد رسمی اعــام کرده 
 کــه ایــن ادعــا همان شــب انتشار ادعـــا، توسط 
بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس تکذیب شد 

و مشخص شد خبرسازی انجام شده تنها نظر 
یکی از ادارات معاونت تنقیح قوانین بوده و هنوز 
تا تعیین تکلیف موضوع در مجلس راه درازی 
باقی مــانــده و اتفاقاً شنیده های قــدس حاکی 
است اکثر نمایندگان همسو با مردم و معتقد به 

کفایت برگ سبز هستند. 

 آیا مبالغ دریافتی در دفاتر  ◾
به سازمان ثبت نمی رسد؟ 

در ادامـــه ایــن جوابیه ایــن مطلب ادعــا شــده که 
»بــیــش از ۹۰ درصـــد مبالغ دریــافــتــی در دفاتر 
ــن ادعـــا نیز  ــود«. ای صــرف حقوق دولــتــی مــی شـ
 در شرایطی که هزینه های پرداختی هر فــرد در 
دفترخانه ها بر اساس یک ارقام مشخص و قابل 
راستی آزمایی است و بررسی میدانی ما هم نشان 
می دهد رقم دریافتی سردفتران بیش از ۱۰ درصد 
است. در همین بخش از پاسخ کانون سردفتران 
ادعـــا شــده کــه »هیچ پولی بــه حساب سازمان 
ثبت اسناد و اماک کشور واریز نمی شود«. این 
مطلب در شرایطی است که این بحث بارها در 
رسانه ها مطرح شده که آخرین بار آن به تیر ماه 
گذشته بر می گردد؛ جایی که مدیرکل ثبت اسناد 
استان تهران در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم 
اذعان کرد »مبالغ دریافتی در دفاتر، به حساب 
خــزانــه داری واریــز می شود که مــقــداری از آن به 
سازمان ثبت داده می شود و مقداری هم به هال 
احمر و درصــدی هم به شــهــرداری«. همچنین 
هــر فـــردی کــه اقـــدام بــه تنظیم سند خـــودرو در 
دفترخانه کرده باشد مطلع است براساس ردیف 
بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیم درصد هزینه 

معاماتی به عنوان بودجه کاداستر به حساب 
دولت واریز و برای طرح کاداستر ]حدنگاری اراضی 
 و امـــاک[ ســازمــان ثبت اســنــاد و امــاک کشور 

هزینه می شود.

جلسه سردفتران در روزنامه قدس ◾
ــانـــون  یــــک روز پــــس از صـــــــدور جـــوابـــیـــه کـ
ســردفــتــران،جــمــعــی از ســـردفـــتـــران مشهدی 
ــه قـــدس  ــ ــامـ ــ ــور در ســـاخـــتـــمـــان روزنـ ــضـ ــا حـ ــ ب
ــه و دیـــدگـــاه هـــای خـــود را دربـــــاره مسئله  گــای
ــودرو و دفـــاع از وضـــع مــوجــود  ســنــد رســمــی خــ
 تــشــریــح کـــردنـــد. در نشست دیــــروز صــبــح که 
دکتر محمدرضا غامپور رئیس کانون سردفتران 
خراسان رضــوی نیز حضور داشــت، سردفتران 
 حـــاضـــر پــیــشــنــهــاد کـــردنـــد کـــه نــشــســتــی در 
روزنامه قدس با موضوع »کفایت یا عدم کفایت 
برگ سبز« برگزار شود و موافقان و مخالفان از 
هر دو دیدگاه، استدالل های خود را مطرح کرده و 
روزنامه قدس هم به انعکاس کامل این نشست 
بپردازد.  اما نکته عجیب پس از این نشست، نحوه 
انعکاس آن در پایگاه اطاع رسانی کانون سردفتران 
و دفتریاران بود که به نوعی القاکننده نوعی عقب 

نشینی از سوی روزنامه قدس بود. 
ــور،  ــی بـــود کـــه در نــشــســت مــذک ایـــن در حــال
ســردفــتــران و خــبــرنــگــار تهیه کــنــنــده گـــزارش، 
 دیــدگــاه هــای خــود را مــطــرح کـــرده و در نهایت 
ــل  ــدی طــــــرف مــقــاب ــ ــن ــ هـــیـــچ کـــــــدام جـــمـــع ب
ــاً بـــه هــمــیــن دلــیــل  ــاســ را نــپــذیــرفــتــنــد و اســ
ــوع  ــوضــ ــردی در ایـــــــن مــ ــ ــزگـ ــ ــیـ ــ ــا شـــــد مـ ــ ــن ــ  ب

برگزار شود. 

 توضیحات قدس 
درباره جوابیه کانون سردفتران 



 موافقت با تأمین 
منابع مالی 
افزایش پذیرش 
دانشجوی 
پزشکی 
به گزارش ایرنا، 
سعیدرضا عاملی، 
دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی 
گفت: دستور کار 
اول جلسه آینده این 
شورا موضوع افزایش 
پذیرش دانشجویان 
پزشکی است و 
رئیس شورای عالی 
انقالب فرهنگی هم 
آن را مورد تأیید قرار 
داده اند. دستگاه های 
مرتبط موافقت 
خود را با تأمین 
منابع مالی افزایش 
پذیرش دانشجوی 
پزشکی اعالم کردند 
و مطالعات دقیقی در 
زمینه این مصوبه 
انجام شده است.

اعظم طیرانی نزدیک چهار 
سال از تصویب قانون »حمایت 
از حـــقـــوق مـــعـــلـــوالن« تــوســط 
مجلس شـــورای اســامــی و سه 
سال از اباغ آن از سوی رئیس 

جمهور وقت می گذرد. 
اما آنچه مهم است اجرایی  شدن قانونی است که 
با سختی های بسیار به تصویب مجلس رسید؛ 
قانونی که شاید بتواند راه معلوالن را برای رسیدن 
به حق بیمه درمانی و بازنشستگی شان آسان کند. 
آن ها می خواهند نگران هزینه های گزاف درمانشان 
نباشند، کار کرده و همچون دیگران به آسانی در 

شهرها تردد کنند.
با این حال هنوز جامعه معلوالن از برخی از همین 

حقوق مورد اشاره خود نیز محروم اند.
معلوالن در هــر کجا و هــر نقطه  دنیا کــه باشند، 
ــیـــل مـــوانـــع ظـــاهـــری و یـــا اجــتــمــاعــی با  بـــه دلـ
محدودیت هایی در زندگی خود روبــه رو هستند. 
در 20 ســال اخــیــر کــوشــش هــای چشمگیری در 
ــراد دارای  شناساندن و معرفی توانمندی های اف
معلولیت به جوامع مختلف انجام شــده است، 
امــا هنوز هــم هستند معلوالنی کــه بــا مشکات 
بی شماری دست و پنجه نرم می کنند و به باور خود 
 از حقوق اجتماعی الزم بــرخــوردار نیستند. فردا 
سوم دسامبر، مصادف با 12 آذر؛ از سوی مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد »روز جهانی معلوالن« 
اعــام شده تا فرصت رشد اذهــان عمومی دربــاره 
مسائل مربوط به معلولیت های مختلف فراهم 

شود. 
این مهم را بهانه ای برای گفت وگو با سید حسن 
موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
ایــران قــرار دادیــم تا برخی از مشکات پیش روی 

جامعه معلوالن را از وی بشنویم. 

چرا مشکالت پیش روی افراد دارای معلولیت  ◾
به ویژه در حوزه خدمات سازمان ها به آن ها با وجود 
تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن تمام شدنی 

نیست؟

قانون جامع حمایت از افــراد دارای معلولیت نیز 
مانند بسیاری از قوانین روی کاغذ به خوبی و کامل 
نوشته شــده، اما در عمل مــورد توجه قــرار نگرفته 
است. نخستین قانون جامع حمایت از افراد دارای 
معلولیت سال 1383 نوشته و قانون بعدی در سال 
1396 بازنگری و تصویب شد، ضمن آنکه پیش از 
تصویب این قوانین نیز در اصل 29 قانون اساسی 
به حقوق این افراد و در اصل 30 قانون اساسی نیز 
به موضوع آمــوزش رایــگــان در مــدارس بــرای همه 
مــردم اشــاره شــده و در فصل ســوم قانون اساسی 
گفته نشده افراد دارای معلولیت مصداق این اصل 
نیستند. اما با توجه به شرایط خاصی که این افراد 
دارنــد معموالً در چنین شرایطی کشورها قوانین 
خاص تری را برایشان تعریف می کنند به همین 
دلیل در سطح بین الملل کنوانسیون جهانی افراد 
دارای معلولیت تشکیل شده که سال 1386 نیز 

این کنوانسیون در ایران به تصویب مجلس شورای 
اسامی رسید.

بنابراین در سیاست گذاری های داخلی و جهانی 
نگاه خاصی به افراد دارای معلولیت و شرایط ویژه 
شــده امــا موضوع حائز اهمیت آن اســت با آنکه 
تاکنون بسیاری از افــراد اعــم از سیاست گذاران، 
خیران، شهروندان، مسئوالن و رسانه ها تاش های 
متعددی برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد 
دارای معلولیت کرده اند و باید قدردان زحمات همه 
آن ها باشیم، اما متأسفانه برخی از دستگاه ها و 
نهادها اهتمام خاصی به اجرای دقیق این قوانین 
ندارند، چرا که اجرای این قانون مستلزم باور حقوق 
مردم است و تا زمانی که مردم و مسئوالن حقوق 
مردم را باور نداشته باشند، به طور حتم برای اجرای 

قانون آن گونه که باید گام برنمی دارند. 
موضوع دوم مسئله منابع مالی موردنیاز برای اجرای 

آن است. قطعاً نمی توانیم انتظار داشته باشیم این 
قانون جامع بدون بودجه اجرا شود، اما متأسفانه 
تاکنون بودجه الزم برای اجــرای آن فراهم نشده و 
شاید به لحاظ منابع مالی در خوش بینانه ترین 
حالت توانسته باشیم کمتر از 10 درصد را آن هم به 
صورت ناقص اجرا کنیم. به عنوان نمونه براساس 
این قانون افراد دارای معلولیت شدید باید بر اساس 
حداقل حقوق قانون کار مستمری دریافت کنند 
که متأسفانه هنوز این مهم تحقق نیافته است. 
حق پرستاری و حق مددکاری برای خانواده ها نیز 
به همین صورت به طور ناقص اجرا می شود و هنوز 
در مــورد همه افــراد دارای معلولیت شدید فراگیر 
نشده است. مسکن، اشتغال، ازدواج، پوشش بیمه 
تکمیلی، ارائه خدمات توانبخشی، استفاده از حمل 
و نقل عمومی و مناسب سازی اماکن عمومی از دیگر 
مــواردی است که در این قانون آمــده و متأسفانه 
هنوز بسیاری از افراد دارای معلولیت در این حوزه ها 
دچــار مشکات جــدی هستند و به نظر می رسد 
عزمی جدی برای اجرای قانون جامع حمایت از افراد 
دارای معلولیت و رفع مشکات آن ها از سوی مردم 
و مسئوالن وجود نداشته است.  همچنین کمبود و 
یا نبود سواد رسانه ای متناسب با نیاز جامعه افراد 
دارای معلولیت یکی دیگر از مــواردی است که با 
وجود پیشرفت فناوری های نوین مورد غفلت واقع 
شــده اســت. در حالی که دنیا در حــال حرکت به 
سوی فضای مجازی است اما متأسفانه افراد دارای 
معلولیت در جامعه از این امکانات نیز بی بهره اند. 

کــدام یک از سازمان ها و ارگان ها بیش از همه  ◾
به حقوق افراد دارای معلولیت بی توجهی کرده اند؟

اجرای قانون جامع افراد دارای معلولیت وظیفه یک 
نهاد و یا سازمان خاص نیست و نمی توان گفت 
کدام نهاد یا سازمان در این زمینه غفلت کرده است. 
آنچه مسلم است اینکه ما نتوانسته ایم قوانین و 
آیین نامه های مرتبط با حوزه افراد دارای معلولیت 
را آن گونه که باید در جامعه نهادینه و اجرا کنیم، به 
همین دلیل وضعیت مسکن، اشتغال، ازدواج، 
حمایت های بیمه ای و توانبخشی، ایاب و ذهاب 

و مناسب سازی محیط برای افراد دارای معلولیت 
رضایت بخش نیست و رفع این مشکات وظیفه 
نهادها و سازمان های مختلف اســت که تاکنون 
تحقق نیافته و اگر به همین روال پیش رویم بعید به 
نظر می رسد تا دو دهه دیگر هم بتوانیم این قانون را 
به طور کامل اجرا کنیم تا افراد توانیاب بتوانند مانند 
سایر افــراد جامعه از حقوق شهروندی برخوردار 

شوند و استقال نسبی پیدا کنند. 

ــوان اســتــنــکــاف و ســرپــیــچــی  ◾ ــ ــی ت ــ چــگــونــه م
سازمان های مختلف در خصوص جامعه معلوالن 

را از طریق حقوقی پیگیری کرد؟
در قانون جامع حمایت از افــراد دارای معلولیت 
حوزه نظارت پیش بینی شده است که در آن عاوه 
بر سازمان های مختلف، سازمان های غیردولتی 
فعال نیز حضور دارند. اما واقعیت این است کسی 
مطالبه گر جدی در حوزه حمایت از معلوالن نیست 
در حالی که مجلس شورای اسامی، دستگاه های 
نظارتی در سطوح ملی و استانی نظیر سازمان 
بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری 
و استخدامی، معاونت عمرانی استانداری ها و 
رسانه ها به عنوان سازمان های غیردولتی می توانند 
حقوق معلوالن و اجــرای قانون جامع حمایت از 
افراد دارای معلولیت را مطالبه و سازمان های مرتبط 
را موظف به پاسخگویی کنند. اما متأسفانه برای 
ــراد دارای معلولیت جدیت الزم  تحقق حقوق اف

وجود ندارد.  

آیا مشکالت پیش روی افــراد دارای معلولیت  ◾
و محقق نشدن خواسته های آن هــا همواره معطل 

بودجه بوده است؟
به نظر من بودجه نقش مؤثری در اجرای این قانون 
دارد؛ اما باید دغدغه و اهتمام جدی وجود داشته 
باشد تا بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون جامع 
حمایت از افــراد دارای معلولیت تأمین شود و تا 
زمانی که این دغدغه وجود نداشته باشد نه تنها 
بودجه آن تأمین نمی شود بلکه اجرای کامل آن هم 

به تعویق خواهد افتاد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت وگو با قدس:

اجرای قانون حمایت از معلوالن  
دغدغه مسئوالن  نیست

ددستچينستچين

 سویه جدید کووید 19 موسوم به 
Omicron که در آفریقای جنوبی 
کشف شد، روز جمعه ۵ آذر از سوی 
سازمان بهداشت جهانی به عنوان 
»نــوع نگران کننده« اعــام شــد. به گــزارش مهر 
به نقل از زی نیوز، شواهد اولیه نشان می دهد 
ــاره بــه اُمیکرون  ممکن اســت خطر ابــتــای دوبـ
بیشتر باشد؛ یعنی افــرادی که قباً به کووید 19 

مبتا شده اند راحت تر به این نوع مبتا می شوند.
دکتر »آنجلیک کوتزی« که نخستین بــار نوع 
اُمیکرون را شناسایی و عائم آن را مشخص کرد، 
می گوید: »این سویه تاکنون اثرات بسیار خفیفی 
در بیماران ایجاد کــرده اســت، امــا ایــن عائم با 
نوع دلتا متفاوت هستند«. وی در ادامه افزود: 
»بیماران خستگی شدید، بدن درد همراه با کمی 
از دست دادن حس چشایی یا بویایی را گزارش سردرد، خارش گلو به جای گلودرد بدون سرفه یا 

کرده اند«. گفته می شود سویه جدید به شدت 
جهش یافته است. اما محققان معتقدند داشتن 
جهش های زیاد به این معنا نیست که ویروس 
کُشنده تر یا خطرناک تر خواهد بود. با این حال، 
مهم اســت بدانیم آن جهش ها چه می کنند. 
دانشمندان هنوز در حــال مطالعه بیشتر این 
سویه و اثـــرات آن هستند تــا تشخیص دهند 
آیــا سبب بیماری شدیدتر می شود یا قابلیت 

انتقال باالتری دارد. برای فهم اینکه آیا این نوع 
می تواند از واکسن یا مصونیت طبیعی فرار کند، 
باید منتظر ماند تا داده های بیشتری ارائه شود. 
کارشناسان و پزشکان بر ضرورت ادامه پیروی از 
رفتارهای پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک، 
فاصله گذاری اجتماعی، آزمایش پیش و پس از 
سفر با جدیت بیشتر و نیاز به احتیاط بیشتر 

تأکید می کنند.

عالئم سویه »اُمیکرون« را بشناسید 

 
فراخبر

واکنش

 شرط تغییر
 یک مصوبه

محمدعلی کی نژاد، 
رئیس هیئت عالی 
جذب شورای عالی 
انقاب فرهنگی در 
واکنش به درخواست 
جمعی از دانشجویان 
و دانش آموختگان 
تحصیات تکمیلی 
که خواستار اصاح 
مصوبه شرط سنی 
جذب اعضای هیئت 
علمی شده اند، به 
فارس گفت: کاهش 
شرط سنی برای احراز 
جایگاه هیئت علمی 
با درخواست دو وزارت 
بهداشت و علوم بوده 
است و بر همین اساس 
شرط سنی احراز 
جایگاه هیئت علمی 
از ۴۵ سال به ۴0 سال 
کاهش یافت.
وی اضافه کرد: این 
مصوبه امکان تغییر 
دارد اما الزمه آن 
درخواست وزارت 
بهداشت و علوم از 
شورای عالی انقاب 
فرهنگی است.

 سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران می گوید: این تصور که مشکل 

معلولیت مربوط به فرد است نه جامعه، اشتباهی 
فاحش و دردناک است. باید پذیرفت معلولیت 

مشکل جامعه است و باید شرایطی فراهم شود 

تا همه افراد جامعه از حق شهروندی برخوردار 
باشند و جامعه بتواند با اتخاذ رویکردهای 

مناسب، زمینه حضور و مشارکت این افراد را 
فراهم کند و به دلیل معلولیت از عرصه های 

اجتماعی طرد نشوند و مسئولیت های اجتماعی 

سازمان ها و مردم در قبال این شهروندان افزایش 
یابد. نقش خانواده نیز در حرکت معلوالن بسیار 

مهم است. بدون شک معلوالنی که همکاری 
خانواده را به همراه دارند می توانند در ایفای 

نقش های خود به خوبی عمل کنند.
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مهاجرت پزشکان از بیمارستان های دولتی ◾
حسین قناعتی، رئیس دانــشــگــاه علوم 
ــه ایــســنــا گــفــت: شیب  ــهــران ب پــزشــکــی ت
مهاجرت پزشکان به خارج از کشور و شیب 
مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی 
زیاد شده و این زیان آور است. باید کاری کنیم دریافتی 
پزشکان در بخش دولتی افزایش پیدا کند؛ این به نفع 

مردم است.

آموزش عالی یک حکمران واحد می خواهد ◾
ابراهیم صالحی عــمــران، رئیس انجمن 
آمــوزش عالی با اشــاره به موضوع ادغــام 
وزارت بهداشت و وزارت علوم به فارس 
ــه آمــوزش هــا و توسعه علمی نیاز بــه یک  گفت: ارائـ
حکمرانی واحد دارد و دور کردن حیطه ها و شاخه های 
به هم پیوسته علم از یکدیگر کار چندان صوابی به نظر 

نمی رسد.

8 هزار معتاد متجاهر رها شده در تهران ◾
ــا، ســرهــنــگ عــبــدالــوهــاب  ــرن ــه گــــزارش ب ب
ــارزه با  ــ ــب ــ ــلــیــس م ــیـــس پ حــســنــونــد، رئـ
ــزرگ عنوان می کند:   موادمخدر تهران ب
8 هــزار معتاد متجاهر در تهران داریــم که رهــا شده 
هستند. دلیل اصلی رها بودن معتادان متجاهر کمبود 
ظرفیت است و چنانچه مراکز بازپروری ظرفیت داشته 

باشند آن ها را جمع آوری می کنیم.

80 درصد معابر برای عبور معلوالن مناسب نیست ◾
به گزارش خانه ملت، سیدمرتضی خاتمی، 
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: 
ــراد معلول در  ــ نخستین شـــرط حــضــور اف
جامعه، مناسب سازی محیط اســت، همچنین ورود 
افــراد معلول برای انجام فعالیت های اداری در بسیاری 
از دستگاه های اجرایی غیرممکن است. تنها 20 درصد 
معابر برای عبور و مرور معلوالن مناسب سازی شده است.

جامعه

فناوری اطالعاتفناوری اطالعاتبهداشت و درمانبهداشت و درمان محيط زیستمحيط زیستخانه و خانوادهخانه و خانواده

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

نگرانی وزارت بهداشت از رعایت 
نکردن دستورالعمل ها در مدارس 

مــعــاون بــهــداشــت وزارت بــهــداشــت  بــا تأکید بــر اینکه 
بازگشایی  مــدارس منوط به واکسیناسیون افــراد باالی 12 
سال بــوده اســت، به ایسنا گفت: بــرای افــراد زیر 12 سال 
کــه واکــســن نــزدنــد هــم بازگشایی منوط بــه رعــایــت تمام 
دستورالعمل های اباغی است و مسئول اجرایی هم مدیر 
مدرسه و آمــوزش و پــرورش اســت. کمال حیدری افــزود: 
متأسفانه برخی مدارس دستورالعمل ها را رعایت نکردند که 
به آن ها اخطار داده شد و به طور جد از همکاران خواستیم 
با این موضوع برخورد کنند؛ چون سامت دانش آموزان به 
شدت برای ما دغدغه است. وی گفت: باال رفتن پوشش 
واکسیناسیون باالی 12 سال سبب می شود احتمال خطر 
کاسته شود. اگر بنا باشد مدارس باز شود و دستورالعمل ها 

رعایت نشود، قطعاً ضربه خواهیم خورد.

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد

 دسترسی ۲۰ میلیون خانوار 
به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴

معاون وزیر ارتباطات گفت: براساس مصوبه شورای عالی 
 فضای مجازی تا ســال 1۴0۴ باید 80 درصــد خانوارها و

 100 درصد کسب و کارها با متوسط سرعت 2۵ مگابیت بر 
ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.

به گــزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
صادق عباسی شاهکوه با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: 
بر این مبنا، دسترسی 20 میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب 
و کار تا سال 1۴0۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر 
فیبرنوری شکل بگیرد، البته بخشی از دسترسی نیز از 

طریق شبکه بی سیم قابل پوشش است.
وی همچنین تصریح کرد: اولویت اصلی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبرنوری 

و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است.

داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد

 رشد ۲۴ درصدی ازدواج
 »دهه شصتی ها«  در بهار ۱۴۰۰ 

طی بهار امسال و در مقایسه با بهار سال گذشته، ازدواج 
مــردان و زنــان 30 تا 39 ساله که بخش بزرگی از آن هــا را 
جوانان دهه 60 تشکیل می دهند با 2۴/7 درصد رشد 

روبه رو بوده است.
ــده از  ــ ــا، بـــنـــابـــر آمــــــار مــنــتــشــر شـ ــنـ ــسـ ــه گـــــــزارش ایـ ــ ب
ــزار و  ــ ــهــار امـــســـال 70 ه ــار ایـــــران، در ب ــ ســـوی مــرکــز آم
ــا 39 ســـالـــه روانـــــه خـــانـــه بخت  ــرد و زن 30 تـ ــ  232 م

شده اند.
در این مدت ۴۴ هزار و 163 مرد و 26 هزار و 69 زن 30 تا 39 
ساله به ترتیب با رشد 26/۵و 21/8 درصدی در قیاس با 
آمار مشابه در بهار سال گذشته ازدواج کرده اند و در واقع 
سهم مردان دهه شصتی  از این ازدواج هــا بیشتر از زنان 

بوده است.

یک مدیر سازمان محیط زیست:

برای احیای خلیج گرگان 
بودجه ای  تخصیص  نداده اند

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های سازمان محیط 
زیست گفت: با وجود تصویب بودجه احیای خلیج گرگان، 
هنوز مبلغی برای اجرای این طرح تخصیص داده نشده است. 
آرزو اشرفی زاده به تسنیم گفت: در فروردین امسال نتایج 
مطالعات پژوهشکده اقیانوس شناسی درباره پروژه تسهیل آب 
دریا و خلیج گرگان مطرح و مصوب شد این پروژه از محل منابع 
اعتباری ستاد بحران توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام 
شود.  هنوز مبلغی برای اجرای این طرح تخصیص داده نشده 
و پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر 
بی نتیجه بوده است. همچنین اجرایی شدن سایر برنامه های 
این طرح در دست پیگیری است و مقرر است در جلسه آینده 
این ستاد دستگاه های مسئول گزارش اقدامات انجام شده را 

ارائه دهند.
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موعود بنیادی فر 
داور دربی شد

موعود بنیادی فر از 
سوی کمیته داوران 

به عنوان قاضی 
دربی ۹۷ انتخاب 
شد.این تصمیم 

قابل پیش بینی در 
حالی رسمی شده 

که بنیادی فر سابقه 
قضاوت در دربی را 

دارد و حاال برای 
دومین بار این بازی 

مهم را قضاوت 
خواهد کرد. دربی 
روز شنبه 13 آذر 

برگزار می شود.

در  حاشيه

سرخ آبی ها 
حریفانشان در 

جام حذفی را 
شناختند

 قرعه کشی مرحله 
یک شانزدهم نهایی 

جام حذفی فوتبال 
دیروز در ساختمان 

سازمان لیگ فوتبال 
بدون حضور نمایندگان 

باشگاه ها برگزار شد. 
بر این اساس و در 
مهم ترین بازی ها 

استقالل تهران میزبان 
نود ارومیه خواهد 

بود، پرسپولیس نیز 
میزبان ویستاتوربین 
تهران است، پدیده 

در مشهد به مصاف 
استقالل مالثانی 

خواهد رفت، سپاهان 
با ستارگان اورکی، فوالد 

با شهرداری نوشهر، 
گل گهر با شهرداری 

آستارا و تراکتور با مس 
رفسنجان بازی 

خواهند کرد.

خبرخبر
روزروز

  کلودیو تافارال
لیورپول به شکل رسمی اعالم کرد اسطوره 

فوتبال برزیل یعنی کلودیو تافارل را به 
عنوان مربی دروازه بان های خود انتخاب 

کرد.خبری که فوتبال انگلیس را
 شگفت زده کرد.

  رونالدو
 سرمربی منچستریونایتد ممکن است 
قانونی را وضع کند که رونالدو دیگر با 
خودرو های لوکس به تمرینات تیمش 
نیاید. رونالدو کلکسیون خودرویی به 

ارزش بیش از ۲۰ میلیون یورو دارد.

  فران تورس
گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی، درباره 

خرید فران تورس به بارسلونا هشدار داد. 
مدیران سیتی به این سادگی حاضر به 

گذشتن از تورس نیستند و عالقه چندانی 
به فروش این بازیکن ندارند.

ــواد رســـتـــم زاده    ــ  ج
ــی بــه ســراغ  در آســتــانــه دربـ
کاپیتان اسبق پرسپولیس 
و پدیده رفتیم تا با یک تیر 
دو نـــشـــان بــزنــیــم.حــســیــن 
بادامکی که جزو ستاره های 
ــوده،  مهم فوتبال خــراســان در عــرصــه ملی ب
خاطرات جالبی از دربی و دغدغه های عمیقی 
برای اوضــاع این روزهــای پدیده دارد که با هم 

مرور می کنیم.

خودتانرادربیبازمیدانید؟ ◾
از من دربی بازتر زیاد هستند. در 12 دربی بازی 

کردم که پر از حادثه و اتفاق بود.

شیرینترینوتلخترینلحظاتاین12دربی ◾
کدامبود؟

تــلــخ تــریــن هــایــش دوره ای بـــود کــه زورمــــان به 
ــا و اســتــقــالل نمی رسید و چــهــار بار  ــ داوری ه
شکست خوردیم و شیرین ترینش هم بازی 
معروف 10 نفره، 10 دقیقه و پیروزی سه بر دو 
بود که مثل 6تایی ها بعید می دانم تکرار شود.

درتمامآنچهاربازیکهبهاستقاللباختید ◾
داوررامقصرمیدانید؟

ــن نــبــود. تیم مــا آن سال ها  اصـــالً مــنــظــورم ای
بنا به دالیــل مختلفی از هر نظری نسبت به 
استقالل ضعیف تر بود. آن ها کلی امکانات و 
پول و بازیکن داشتند و ما حتی از نظر مالی 
هم مشکل داشتیم.آن زمان بهترین بازیکنان 
ــران در استقالل جمع شــده بــودنــد. با این  ای
حال خودم معتقدم در دو بازی می توانستیم 
بازنده نباشیم. در این دو بازی داوری ها خیلی 

منصفانه نبود.

چرااستقاللوپرسپولیسباعوضشدن ◾
دولتهاشرایطشاناینقدرمتفاوتمیشود؟

سالیق رنگی وزیران کامالً روی روند استقالل و 
پرسپولیس تأثیر دارد. آن ها اگر حتی به طور 
مستقیم دستوری هم برای کمک و یا تضعیف 
تیم ها ندهند بــاز تمایالت رنگی شــان سبب 
می شود باشگاه ها تحت تأثیر قــرار بگیرند.
آن سال های شکست بــاد خیلی به پرچم ما 

نمی وزید.

ــادبــهپــرچــمشما ◾ دربـــازیمــعــروف3بــر2ب
میوزید؟

آن بازی واقعاً یک حادثه بود. جدای از شرایط 
نابرابر تیم ها در آن روز تنها چیزی که خوب 
یــادم هست حرف دنیزلی است که مثل یک 
پیشگو همان داخل رختکن به ما گفت در این 
بازی نمی بازیم و نتیجه را ذخیره هایی که به 
زمین می روند مشخص می کنند. زاید به زمین 

رفت گل زد و من رفتم و پاس گل دادم.

اصالًزماندنیزلیدورانطالییفوتبالشما ◾
بود.دلیلشچهبود؟

ــود و  آقـــای دنــیــزلــی واقــعــاً ســرمــربــی بــزرگــی ب
می دانست باید از هر بازیکنی چه توقعی 
داشته باشد.بازیکن هم به درک متقابلی از 
او می رسید و می بینید که هنوز هم زیباترین 

ــای پــرســپــولــیــس در زمـــان  ــازی هـ بـ
فتاده.  تفاق ا دنیزلی ا

همان زمان هم 

مــا تماشاگر از شکل بــازی ما  می باختیم ا
ــود. دنیزلی واقــعــاً در آن ســال هــا با  راضــی ب
دســت خالی در پرسپولیس تحسین همه 

را برانگیخت.

درآندربیوقتیتعویضشدید،دنیزلیچه ◾
نکتهایبهشماگفت؟

وقتی می خواستم وارد زمین شوم بازی دو بر دو 
بود.دنیزلی گفت وظیفه اصلی ات حفظ همین 
نتیجه است. چون استقاللی ها می کشند جلو، 

باهوش باش و موقعیت سازی هم بکن.

ازداخلرختکنپسازبازیبگویید؟ ◾
عین خــواب می ماند. واقــعــاً نمی دانستیم از 
یـــم چکار می کنیم. هرکسی  خوشحالی دار
را می دیدیم بغل می کردیم. هــوادارانــمــان از 
اســتــادیــوم بــیــرون نمی رفتند تــا مــا از رختکن 

بیرون بیاییم.

پیشبینیشماباتوجهبهشرایطدوتیمبرای ◾
ایندربیچیست؟

دو تیم در شــرایــط آرمــانــی نیستند. درســت 
ــد امــا شکل  اســت کــه بـــاالی جـــدول قـــرار دارنـ
بازی هایشان دلچسب نیست. استقالل خوب 
شروع کرد و پرسپولیس بد. به همین دلیل فکر 

نکنم دربی چنگی به دل بزند. 

ــهپــدیــده.ایـــنتــیــمدرلــیــگبرتر ◾ بــرســیــمب
میماند؟

با هفت بازی دو امتیاز و یک گل زده اگر همین 
امروز فکری به حال این تیم نشود در نیم فصل 
سقوطش قطعی می شود. ضمن اینکه تا به حال 
پدیده با تیم های هم رده خود بازی داشته و نتیجه 
نگرفته از این به بعد باید با تیم های قدرتمندتر 

بازی کنند که کارشان خیلی سخت است.

مشکلکارکجاست؟ ◾
لــجــبــازی. متأسفانه مسئوالن و مالکان تیم 
بنابه دالیــلــی در حــال لجبازی بــا خــودشــان و 
مشهدی ها هستند.هیچ وقــت یــادم نمی آید 
تیم های مشهدی در بدترین حــالــت هــم در 
خــارج از اســتــان تمرین کــرده باشند. مگر در 
مشهد زمین تمرین نیست و یا امکانات شهری 
این قدر ضعیف است که تیم را در تهران تمرین 

می دهند و برای مسابقه به مشهد می آورند؟
جالب است که آنجا برای زمین تمرین پول نقد 
می دهند اما در مشهد دنبال زمین مجانی برای 
تمرین هستند و نمی توانند یا نمی خواهند 
مشکالت تیم را حل کنند تا تیم سقوط کند. 
به همین دلیل هم نه بازیکنان خودشان و نه 

مسئوالن اعتمادی به آن ها ندارند.

اینتیمسقوطکندخراسانرضویمیتواند ◾
نمایندهایدیگریبهلیگبرتربفرستد؟

در این استان اگر همه دست به دست هم دهند 
حتی در آسیا هم نماینده خواهیم داشت.

رازهای دوئل سرخ آبی ها در گفت وگوی بادامکی با قدس

سالیق وزیران روی روند استقالل و پرسپولیس تأثیر دارد
زیر ذره بين

خبر

پدیدهدرتهرانتمرینمیکند
نساجیدرمشهد
میزبانحریفان؟

حمیدرضاعرب    اتفاق های عجیب و نادر 
در این فصل لیگ برتر گویا تمامی ندارند. بعد 
از اینکه استادیوم آزادی اجازه بازی به سرخ ها را 
نداد حاال شنیده می شود باشگاه نساجی که این 
فصل به دلیل بازسازی استادیوم خانگی باید در 
شهرهای دیگر میزبان باشد، درخواست داده 
تا در مشهد بازی های خانگی اش را برگزار کند. 

ــدار هفته ششم لیگ برتر و تقابل  بعد از دی
نساجی و پیکان در زمــیــن شــهــدای ســاری، 
ســاکــت الــهــامــی بــه مــدیــران بــاشــگــاه نساجی 
تأکید کرد که دیگر او تیمش را در زمین ساری به 
میدان نمی فرستد و تا زمان آماده  شدن ورزشگاه 
شهید وطنی قائمشهر، مدیران باشگاه به فکر 
تأمین زمین مسابقه در شهر دیگری باشند، 
چرا که زمین چمن شهدای ساری فاقد کیفیت 

الزم است.
حاال برای هفته هشتم شاگردان ساکت الهامی 
باید مقابل پــدیــده در مسابقه ای خانگی به 
میدان بروند، رایزنی مدیران نساجی برای تأمین 
ورزشگاه در تهران نتیجه بخش نبود تا آن ها 

یک تصمیم عجیب و جالب توجه را بگیرند.
ایزد سیف هللا پور مدیرعامل باشگاه نساجی 
در نــامــه ای به ســازمــان لیگ خبر از میزبانی 
تیمش در مشهد و ورزشگاه امام رضا)ع( داد. 
با این وصف، اگر شورای تأمین استان خراسان 
موافقت کند، در اتفاقی عجیب و جالب توجه 
نساجی در هفته هشتم در مشهد از پدیده 
میزبانی خــواهــد کـــرد! اتفاقی کم سابقه در 
ــران. بــدون تــردیــد کیفیت مناسب  فوتبال ایـ
چمن ورزشگاه امام رضا)ع( می تواند به سبک 
فوتبالی نساجی کمک کند و باید دید در این 
ورزشــگــاه شــاگــردان الهامی چه نمایشی را از 
خود مقابل حریف مشهدی خواهند گذاشت.

حیدری ،دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی 
ضمن تأیید ایــن خبر گفت: »نامه به دست 
ما رسیده و ما برای کسب تکلیف از اداره کل 
ورزش و جوانان و همچنین شورای تأمین استان 
نامه را ارجاع داده و منتظر تصمیم هستیم. 
وی این اقــدام نساجی را با توجه به نداشتن 
زمین خانگی قانونی دانست و گفت مشکلی 
از این بابت وجود ندارد فقط نظر شورای تأمین 
ــرای پــذیــرش ایــن درخــواســت تعیین  اســتــان ب

کننده است«.
تأسفبار اینکه پدیده با توجه به چالش هایی که 
برای خودش به وجود آورد در اقدامی عجیب 
تمریناتش را به تهران برده و حاال برای برگزاری 
مسابقه یکشنبه هفته آینده مقابل نساجی 
دوباره باید به مشهد سفر کند و این بار در قامت 

تیم میهمان مقابل نساجی به میدان برود!

بازگشتجودوکار
پناهندهبهایران

آرش آقــایــی دارنـــده چندین مـــدال رنگارنگ 
در مسابقات جــودو قهرمانی کشور و مدال 
برنز مسابقات جوانان قهرمانی آسیا، بنا به 
دالیلی نزدیک به دو سال برای تیم ملی جودو 
کشور آذربایجان مسابقه داد، اما سرانجام با 
آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو 
ــا از ایـــن پس  ــدار کـــرد و تصمیم گــرفــت ت ــ دی
ــر پــرچــم کــشــورمــان و بـــرای تیم ملی جــودو   زی

مسابقه دهد.
آرش آقایی گفت: بنا به مشکالتی که برای 
من در آن مقطع پیش آمده بود، ناچار شدم 
به مــدت دو ســال بــرای تیم ملی جــودو کشور 
آذربایجان مبارزه کنم. اما سرانجام تصمیم 
گرفتم برای آینده خود برنامه ریزی دقیق تری 
کــنــم. از امــــروز در خــدمــت تــیــم مــلــی جــودو 
کشورمان خواهم بود و در مسابقات بین المللی 
با لباس تیم ملی جودو ایــران و زیر پرچم سه 

رنگ کشورعزیزمان مبارزه خواهم کرد.
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ضرباالجلرادوبهپرسپولیس ◾
ــان کــروات پرسپولیس به دلیل عــدم دریافت  دروازه بـ
طلب 200 هــزار دالری خــود بــرای مسئوالن باشگاه 
ضرب االجل یک هفته ای تعیین کرد. گفته می شود 
رادو به خاطر عدم دریافت مطالباتش امکان دارد با 
جدایی از پرسپولیس برای همیشه ایران را به مقصد 

کرواسی ترک کند.

پیشنهادمشروطزنیتبرایانتقالآزمون ◾
پیتر بوس سرمربی لیون به هر نحوی می خواهد سردار 
آزمــون مهاجم ایرانی زنیت روسیه را در زمستان به 
خدمت بگیرد. امــا در مقابل زنیت ایــن پیشنهاد را 
می خواهد ارائه کند که آزمون با لیون قرارداد امضا کند 
ولــی تا پایان فصل به صــورت قرضی بــرای تیم روسی 

بازی کند .

عزتاللهیدربین10بازیکنبرترلیگدانمارک ◾
سعید عزت اللهی از سوی اتحادیه فوتبال دانمارک به 
عنوان یکی از 10 بازیکن برتر در نظرسنجی بازیکن ماه 
نوامبر این لیگ قرار گرفته است. هافبک دفاعی تیم ملی 
ایران که در ترکیب تیم وایله بولدکالب عملکرد درخشانی 
داشته، پس از فیفادی نیز موفق شد همین روند را ادامه 

دهد تا در بین 10 بازیکن برتر لیگ دانمارک قرار بگیرد.

ستارهایران،یکیازپنجبازیکنبرترانتخابیجامجهانی ◾
پنجره اول انتخابی جام جهانی بسکتبال در حالی به پایان 
رسید که تیم ملی کشورمان در دو بازی مقابل بحرین به برتری 
رسید و در صدر جدول گروه خودش قرار گرفت.در پایان این 
پنجره ارسالن کاظمی ستاره تیم ملی کشورمان یکی از پنج 
بازیکن برتر مسابقات بود.کاظمی در این پنجره میانگین 12 
امتیاز، 21.۵ ریباند و ۹ پاس و تأثیرگذاری ۳۹ را به ثبت رساند.

ستارگان ورزش

کاپیتان پرسپولیس با توجه به مصدومیت 
قــادر بــه همراهی ایــن تیم در دربــی روز شنبه 

نخواهد بود.
سیدجالل حسینی که به دلیل مصدومیت در 
دو بازی اخیر پرسپولیس غایب بوده است، به 
بازی دربی نیز نخواهد رسید تا یحیی به دنبال 
سود بردن از دیگر بازیکنان تیمش در این پست 

حساس باشد.
باسابقه ترین بازیکن لیگ برتر 
ــیــســت و یـــکـــم که  در فـــصـــل ب
ــن بــازیــکــن ایــن  ــری ــخــارت ــت ــراف پ
رقابت ها نیز محسوب می شود، 
طـــی دو هــفــتــه اخــیــر بـــه دلــیــل 

مصدومیت در شرایط حضور 
در ترکیب ایــن تیم قــرار 

نداشته اســت و علی 
ــعــمــتــی و فـــرشـــاد  ن
فرجی از سوی یحیی 
ــرای  گــل مــحــمــدی ب
پست قلب دفاعی 
مــــورداســــتــــفــــاده 
قـــرار گرفته اند. دو 
مــدافــعــی کــه البته 
تــوانــســتــه انــد برابر 
نفت آبـــادان و نفت 
مسجدسلیمان مانع 
از بــاز شــدن دروازه 
سرخپوشان شوند 
و دو کلین شیت به 

نــام ایــن تیم ثبت شده 

اســـت. بــا ایــن حــال تجربه بـــاالی سیدجالل 
ــی را نیز در  حسینی کــه سابقه گلزنی در درب
کارنامه داشته، می توانست در این بازی حساس 
برابر شاگردان فرهاد مجیدی کمک بزرگی به 

سرخپوشان باشد.
تالش کادرپزشکی برای اینکه شرایط این بازیکن 
را تا روز دربی مورد ارزیابی و آماده سازی قرار دهند 
ادامــه دارد اما بعید به نظر می رسد سیدجالل 
حسینی شرایط همراهی ایــن تیم را طی 72 
ساعت مانده به دربی را بدست بیاورد و باید او را 
غایب بزرگ سرخپوشان در جدال با استقالل 
دانست. با توجه به غیبت سیدجالل حسینی 
باید دید بازوبند کاپیتان پرسپولیس 
نیز در دیــدار مقابل استقالل 
ــدام بــازیــکــن خــواهــد  ــ بــه ک
ــد. امــیــد عالیشاه،  رســی
ــیــا و  کـــمـــال کــامــیــابــی ن
وحید امیری به ترتیب 
کاپیتان های دوم تا 
چهارم پرسپولیس 
مــــــــحــــــــســــــــوب 
مــــــی شــــــونــــــد و 
عالیشاه نیز البته 
ــازی قبلی  ــ در ب
ــابـــل نــفــت  ــقـ مـ
مسجدسلیمان 
بــــــــــــه دلــــــیــــــل 
مــصــدومــیــت ایــن 
تــیــم را هــمــراهــی 

نکرد.

نــژاد پرستی یکی از معضالتی بــوده که در 
ــا و به خصوص  سال های اخیر فوتبال اروپ
ــوده اســــت. کالیدو  ــ ــر ب ــی ــا آن درگ ایــتــالــیــا ب
کولیبالی، ستاره سنگالی ناپولی، یکی از 
بازیکنانی بــوده که با ایــن مشکل دســت و 
پنجه نرم کرده است؛ آخرین بار در جریان 
دیدار فیورنتینا و ناپولی بود که هواداران تیم 
میزبان شعارهای نژادپرستانه زشتی را علیه 
کولیبالی سر دادند که ناراحتی شدید او را 

در پی داشت.
کــالــیــدو کولیبالی حـــاال در جدیدترین 
ــازی  ــه اتــفــاقــات ب ــود ب صــحــبــت هــای خـ

فیورنتینا و ناپولی اشــاره کرده 
ــس از  ــ و مـــی گـــویـــد: »پـ

ــازی  ــه در بـ ــادثـ آن حـ
فیورنتینا و ناپولی 
مـــــــــن دربــــــــــــــــاره 
توسکانی مطالعه 
کــردم و می دانم 
که ایــن منطقه 
فــوق الــعــاده ای 
بـــرای فرهنگ 
و هــنــر اســت. 
مــن بــه دنبال 
عذرخواهی از 
مردم فلورانس 
ــانـــی  و تـــوســـکـ
ــم. مــن  ــتـ ــسـ ــیـ نـ
پـــــــیـــــــام هـــــــای 
هـــمـــبـــســـتـــگـــی 

زیــادی از طرف هــواداران و باشگاه فیورنتینا 
دریافت کــردم، بنابراین می خواهم از آن ها 

تشکر کنم«.
کولیبالی در ادامه گفت: »این جایی است 
ــاره شــروع کنیم و بــا هــم به  کــه مــا باید دوبـ
مبارزه با نژادپرستی بپردازیم. نژادپرستی 
هنوز در جامعه پراکنده اســت و به خاطر 
ایــنــکــه مـــن ایــــن بــســتــر را دارم، 
می خواهم با آن مبارزه کنم، زیرا 
افراد زیادی هستند که آن قدر 
ــس نــیــســتــنــد  ــانـ ــوش شـ ــ خـ
ــارزه  ــبـ ــعــیــت مـ کـــه در مــوق
بــا نــژادپــرســتــی بــاشــنــد. من 
می خواهم به آن مردم صدایم 
را برسانم.برای من بسیار 
مهم است، من همیشه 
به عنوان یک بازیکن و به 
عنوان یک مرد این کار را 
انجام خواهم داد، حتی 
زمانی که دوران فوتبالم 

به پایان رسیده باشد«.
ــا وجــود  گفتنی اســـت ب
تــمــام تــالش هــا دراروپـــا 
ــوز مــعــضــل  ــ ــن ــا هــ ــ ــ ام
نژادپرستی بسیاری 
از بازیکنان را اذیت 
می کند و یــوفــا در 
این بین نتوانسته 
کـــــــار مـــفـــیـــدی 

انجام دهد.

ورزش7

کالیدوکولیبالی:

مبارزهبانژادپرستیپایانیندارد
کاپیتانسرخهاهمچناندرگیرمصدومیت

سیدجاللغایبدربی



   لبنان با یک 
توطئه بزرگ 
روبه رو است
وزیر اطالع رسانی

لبنان بار دیگر از 
اظهارات پیشین خود 
که موجب بروز بحران 
در رابطه بیروت با 
ریاض شده بود دفاع 
کرد و گفت: من حرف 
اشتباهی نزده ام و 
تنها خواستار پایان 
جنگ یمن شدم. آیا 
من گناهی مرتکب 
شده ام؟ قطعًا این طور 
 نیست. 
»جورج قرداحی« 
با بیان اینکه برخی 
می گویند این دولت، 
دولت حزب اهلل است 
اما قطعاً اینگونه 
نیست، افزود: لبنان 
با یک توطئه بزرگ 
روبه رو است که بعدها 
درباره آن بیشتر 
سخن خواهم گفت.

یادداشت

خبر

آیا روس ها واقعاً قصد حمله 
نظامی به اوکراین را دارند؟

 عـــلـــیـــرضـــا شــــاهــــمــــرادی
تحلیلگر مسائل بین الملل  پس از آنکه در
پی کودتای مخملی علیه »ویکتور یانوکوویچ« 
رئیس جمهور اسبق اوکــرایــن، روس هــا در سال 
۲۰۱۴ شبه جزیره راهبردی کریمه را با برگزاری یک 
همه پرسی در این منطقه به خاک خود ضمیمه 
کردند، تنش ها در مرزهای روسیه و اوکراین همواره 
وجــود داشته؛ گــاه بــاال گرفته  و گــاه فرونشسته ، 
امــا هرگز محو نشده است. منطقه روس نشین 
»دونباس« به خصوص محل باال گرفتن تنش ها 

و درگیری روس تباران با اوکراینی ها بوده است.
اما شاید در هفت سال اخیر کمتر دوره ای از زمان 
بــوده که اینچنین دربـــاره احتمال حمله نظامی 
مستقیم روس هــا به خاک اوکراین هشدار داده 
شده باشد. غربی ها و حتی منابع نظامی آمریکا 
به صراحت از آمادگی نیروهای نظامی روس  در مرز 
با اوکراین و احتمال اقدام نظامی این کشور علیه 
کی یف و شاید اشغال دونباس سخن می گویند. 
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
غرب گرای اوکراین که نامش بیشتر بر سر تماس 
تلفنی مشهور دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا با او سر زبان ها افتاد، می گوید کشورش برای 

تقابل با روس ها آماده است.
ــارهــا ادعــاهــا در  کرملین در هفته های اخــیــر ب
خصوص احتمال حمله نظامی روسیه به خاک 
اوکراین را ساختگی خوانده و تصریح کــرده این 
دست ادعاها از جنس پروپاگانداست. اما جدا 
از ادعاهای مطرح شده و پاسخ های مسکو، این 
پرسش را منطقاً باید طرح کرد که چقدر احتمال 
دارد روس ها در چنین مقطعی از زمان دست به 

اقدام نظامی علیه اوکراین بزنند؟
پاسخ به این پرسش که از جنس پیش بینی آینده 
است، طبعاً ساده نیست اما می توان گفت احتمال 
چنین اقدامی دست کم نسبت به برهه های سابق 
روند هفت ساله اخیر افزایشی پیدا نکرده و هیچ 
دلیلی وجود ندارد تصور شود روس ها اکنون بیش 
از پیش آماده اقدام نظامی علیه اوکراین هستند. 
شاید تنها دلیل کسانی که معتقدند روس ها آماده 
اقدام نظامی علیه اوکراین می شوند آن باشد که 
تراکم نیروهای نظامی روسیه در مرزهای این کشور 
با اوکراین بیش از گذشته شده است. اما نکته ای 
که کمتر به آن توجه می شود این است روس ها 
همواره با حضور یک رئیس جمهور دموکرات در 
کاخ سفید بیشتر در مرزهای غربی خود احساس 
ناامنی می کنند. به این ترتیب می توان چنین تلقی 
کرد افزایش نیروهای روس در مرز با اوکراین نوعی 
واکنش به افزایش کلی تنش ها با غرب در دوران 

حضور »جو بایدن« در کاخ سفید است.
از ســوی دیگر آغــاز یــک اقـــدام نظامی از سوی 
روس هــا علیه اوکراین، دست کم نیازمند علتی 
واقعی روی زمین اســت. اگــر روزگـــاری اقدامات 
غرب گرایان علیه یانوکویچ روس گرا منجر به اقدام 
روس هــا در ضمیمه سازی کریمه به خاکشان 
شــد، امــروز هم قاعدتاً باید اتفاقی رخ دهــد تا 
روس هــا به گسترش مرزهایشان به سوی غرب 
فکر کنند. چنین زمینه ای در حال حاضر وجود 
ــدارد و اقــدام تحریک آمیزی علیه روس هــا در  ن
مرزهای غربی شان رخ نداده است. با این اوصاف، 
تنها امری که مسلم است اینکه روس ها اکنون 
آمادگی نظامی بیشتری در مرزهای غربی خود 
کسب کــرده انــد امــا هیچ دلیلی مبنی بر اینکه 
قصد اقدامی نظامی علیه کی یف دارنــد وجود 
ندارد. در واقع از همان زمان که بایدن در آمریکا بر 
سریر قدرت نشست پیش بینی می شد اوکراین 
محملی برای اعمال فشار بیشتر بر روس ها باشد. 

ظاهراً این پروژه در دست اجراست.

آمریکا و نقشه سیاسی جدید 
برای تداوم حضور در عراق

برخی تحلیلگران با اشاره به ادله و شواهد مؤید 
دستکاری و تقلب در انتخابات پارلمانی اخیر عراق 
معتقدند آمریکا به منظور ابقای نیروهایش در 
خاک این کشور، یک نقشه سیاسی ترسیم کرده 
است. پایگاه تحلیلی دیپلماسی ایرانی در این باره 
می نویسد: »کریم الخیکانی« تحلیلگر سیاسی 
ــراد اســت که معتقد است  عــراق از جمله ایــن اف
آمریکا با همکاری طرف های داخلی و خارجی در 
پشت پرده دستکاری در نتایج انتخابات اخیر قرار 
دارد و هدف آن، ایجاد تغییر در نقشه سیاسی 
عراق و دور کردن طرف های خواهان اخراج نیروهای 
آمریکایی از رونــد سیاسی ایــن کشور اســت.  با 
نزدیک شدن زمان تعیین شده برای خروج نیروهای 
رزمی آمریکا از خاک عــراق، برخی منابع گزارش 
می دهند واشنگتن در تالش است از راه انتخابات 
این کشور که برخی از احزاب عراقی بر دستکاری 
نتیجه آن تأکید دارند، همچنان به حضور خود در 

خاک عراق ادامه دهد. 
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جهان

ترکیهترکیهفلسطینفلسطین هندهند

قدیمی ترین اسیر زن فلسطینی 
آزاد شد

»امل طقاطقه« قدیمی ترین اسیر زن فلسطینی پس از هفت 
سال اسارت در زندان »الدامون« رژیم صهیونیستی، آزاد شد. 
بر اساس گزارش »العربی الجدید«، طقاطقه از اهالی »بیت 
فجار« در استان »بیت لحم« در جنوب کرانه باختری است. 
وی در سال ۲۰۱۴ صرفاً به گمان تالش برای انجام عملیات 
استشهادی در نزدیکی یک شهرک صهیونیستی در جنوب 
بیت لحم هدف تیراندازی صهیونیست ها قرار گرفت. 6 گلوله 
به بدن امل اصابت کرد و وی در دوره بازداشت مورد چندین 
عمل جراحی در بیمارستان »هداسا« قرار گرفت و همچنان 

از جراحات رنج می برد. 

 تکاپوی اردوغان
 در حل بحران ارزی ترکیه

رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی روز گذشته خــود در 
پارلمان این کشور بار دیگر بر حمایت از کاهش نرخ بهره 
تأکید کرد و گفت: مردم ترکیه باید منطقی رفتار کنند و از 
ورود به رکودی بی سابقه پس از سقوط لیر وحشت و هراس 
نداشته باشند. به گزارش فارس، رجب طیب اردوغان افزود 
نگرانی های عمومی در مورد بی ثباتی نرخ ارز را می فهمد. به 
نوشته رویترز، ارزش لیر ترکیه در برابر دالر در سال جاری 
میالدی ۴7 درصــد کاهش یافته اســت. اردوغـــان تصریح 
کرد: مردم ترکیه باید منطقی رفتار کنند و از ورود به رکودی 
بی سابقه پس از سقوط لیر وحشت و هراس نداشته باشند. 

هند سفارت خود را در کابل 
بازگشایی می کند

ــت هند قصد دارد مــأمــوریــت دیپلماتیک خـــود در  دولـ
افغانستان را از سر گرفته و سفارت خود را بازگشایی کند. 
به گزارش روزنامه هندو، تعدادی از کشورها از جمله امارات 
متحده عربی، آلمان، ژاپن و اتحادیه اروپا مذاکراتی را درباره 
بازگشایی سفارتخانه های خود در کابل آغــاز کــرده است. 
این رسانه به نقل از شماری از مقامات هندی گفته حضور 
دیپلماتیک و افتتاح سفارت در افغانستان به معنای به 
رسمیت شناختن طالبان نیست. پیش از این، عربستان، ژاپن 
و آلمان به همراه امارات متحده عربی اعالم کردند می خواهند 

سفارت های خود را در افغانستان بازگشایی کنند.

هفت سال پس از تهاجم سعودی به یمن، دو مقام دولت مستعفی 
مــورد حمایت ریــاض در بیانیه ای بی سابقه اذعــان کردند گزینه 
نظامی شکست خورده و زمانش رسیده به جنگ پایان داده شود. به 
گزارش فارس، »احمد بن دغر« رئیس شورای مشورتی و »عبدالعزیز 
جباری«  نایب رئیس پارلمان دولت مستعفی در این بیانیه  آورده اند: 
»رسانه ها تصویر وضعیت یمن را به درستی منتقل نمی کنند، 
وضعیت فاجعه بار است... همه این ها ساخته دست یمنی ها نیست 
اما حل آن به دست یمنی ها ممکن است. مسائل اکنون روشن تر 
شده؛ گزینه نظامی به بن بست رسیده و نزدیک است شکست خود 
را اعالم کند«. در ادامه این بیانیه از »تالش سازمان ملل برای صلح در 
یمن« نیز قدردانی شده و آمده است: اما پس از گذشت هفت سال از 
این تالش ها برای ما مسجل شد صلح محقق نخواهد شد مگر اینکه 

با اراده ملی جامع حمایت شود.
این اقدام کم سابقه در حالی بود که  محمد عبدالسالم رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن روز گذشته در نخستین واکنش به این بیانیه 
گفت: صنعا از روز نخست به ایــن امــر یقین داشــت و آن را بارها 

گوشزد کرد. 

بیانیه بی سابقه دو مقام دولت مستعفی یمن

  جنگ شکست خورده 
و باید پایان یابد

خبر ویژه

ــاده امــا علوی داســـتـــان ســ
 تــلــخ اســـت؛ یــک دانـــش آمـــوز 
۱5 ساله  آمریکایی با اسلحه ای 
ــدی پــیــش  ــ ــن کــــه پـــــــدرش چــ
بــرایــش خــریــداری کـــرده بــود، 
به هم مدرسه ای های خود در 
ایالت میشیگان حمله کرد که بر اثر این تیراندازی، 
سه نفر کشته شده و دست کم هشت تن دیگر 
زخمی شدند. به گزارش فارس، »مایکل بوچارد« 
کالنتر منطقه »اوکلند« در کنفرانسی خبری 
ساعاتی پس از وقــوع ایــن تـــراژدی در دبیرستان 
»آکــســفــورد« گفت: بــازرســان در توضیح آنچه 
ممکن است به این اقدام خشونت آمیز »ناگفتنی 
و نابخشودنی« منجر شده باشد، ناتوان هستند. 
ــرد: فــرد مظنون درســت  ــه عــنــوان کـ وی در ادامــ
دقایقی پس از شروع به تیراندازی، خلع سالح و 
به دست معاونان کالنتری بازداشت شده است. 
او از صحبت با بازرسان امتناع کرده و خانواده وی 
برایش وکیل گرفته اند و اجــازه ندادند مقام های 
امنیتی پسرشان را بازجویی کنند. بوچارد ادامه 
داد: از هرگونه برخورد قبلی این دانش آموز ۱5 ساله 
با مجریان قانون بی اطالعم. این دانش آموز سال 
دوم دبیرستان است و »هیچ چیزی وجود ندارد 
که نشان دهــد وی مشکل انضباطی و مسائل 
اینچنینی در مــدرســه داشــتــه اســـت«. بــه گفته 
نیروهای امنیتی اوکلند، تیراندازی خونین حوالی 
ظهر سه شنبه به وقت محلی در میشیگان، ترس و 
وحشت زیادی را در میان دانش آموزان و معلمان 

مدرسه به وجود آورده است.

وعده های تو خالی بایدن ◾
در همین راستا، رئیس جمهور آمریکا در جریان 
بازدید از یک دانشکده فنی در ایالت مینه سوتا 
ــن حــادثــه مــدعــی شــد قلبش هــمــراه با  ــاره ای ــ درب

خانواده های داغـــدار اســت. ایــن در حالی است 
زمانی که جو بایدن وارد کاخ سفید شد، وعده های 
زیادی برای محدود کردن سالح در آمریکا داد اما 
تاکنون هیچ اقدام ملموسی در این زمینه صورت 
نگرفته است. برپایه گــزارش رویترز، جدیدترین 
حادثه تیراندازی در دبیرستان میشیگان احتماالً 
به بحث ها درباره کنترل سالح و مراقبت از سالمت 
روان در ایاالت متحده دامن می زند زیرا بسیاری 
از ایالت های آمریکا، امکان دسترسی آســان به 
سالح گرم را در حالی فراهم کرده اند که اهمیتی به 
اختالل های روانی در دارندگان سالح نمی دهند. 
ایــن نخستین بــار نیست که چنین حوادثی در 
ایاالت متحده به دلیل آزاد بودن حمل سالح به 
وقوع می پیوندد و پیش از این نیز بارها در دیگر 
ایــالــت هــای آمریکا افـــرادی بــا شلیک بــه سمت 
دیگران، فاجعه هایی مشابه را رقم زده انــد با این 
حــال، البــی ســالح در ایـــاالت متحده آمریکا به 
اندازه ای قدرت دارد که تاکنون حتی کنگره آمریکا 
نیز حاضر نشده قوانینی را بــرای محدود کردن 

حمل سالح در این کشور وضع کند. 

آمار عجیب مرگ مسلحانه آمریکایی ها ◾
بر اساس اعالم وبگاه وابسته به کنگره آمریکا، از ۱7 
تا ۲۳ جوالی سال جاری دست کم ۹۱5 مورد حمله 

مسلحانه در آمریکا صورت گرفته که منجر به مرگ 
دست کم ۴۳۰ نفر شده است. پایگاه خبری هیل 
در گزارش خود آورده بیشترین موارد خشونت با 
اسلحه به ترتیب در ایاالت ایلینوی )۱۰۹(، تگزاس 
)6۳(، پنسیلوانیا )5۹( و کالیفرنیا )5۲( رخ داده 
است. همچنین در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۳ هزار و 
5۰۰ مورد خودکشی با سالح گرم در آمریکا صورت 
گرفته است. از ابتدای امسال بیش از ۲۴ هزار نفر 
از جمله ۸۰۰ شهروند زیر ۱۸ سال و ۱7۴ نوجوان 
زیر ۱۲ سال، در خشونت مسلحانه در آمریکا جان 
خود را از دست داده انـــد. این رقم در سال ۲۰۲۰ 
میالدی ۴۳ هزار نفر بود و امسال به باالترین سطح 

در ۲۰ سال اخیر رسیده است.

400 میلیون سالح در آمریکا ◾
در آمریکا پس از هر حادثه مرگبار تیراندازی، 
مخالفان و موافقان قانون حمل سالح در مقابل 
هم صف آرایی می کنند. اما با گذشت زمان تمامی 
خواسته ها به فراموشی سپرده می شود و تغییری 
در قانون صورت نمی گیرد. در متمم قانون اساسی 
آمریکا که در ۱5 دسامبر ۱7۹۱ تصویب شده، آمده 
هر شهروند این کشور قانوناً مجاز به داشتن سالح 
است. تالش های باراک اوباما برای محدود کردن 
قانون حمل سالح نتیجه بخش نبود. دونالد ترامپ 

هم که علناً در یک سخنرانی انتخاباتی گفت: 
»دوران هشت ساله حمله به قانون حق حمل 
سالح به سر آمده است«، بایدن هم که به وعده 
خود عمل نکرده است. ساالنه به طور میانگین، 
حــدود ۳۰ هــزار نفر در آمریکا بــا شلیک سالح 
کشته می شوند. یعنی قربانیان خشونت از طریق 
به کارگیری سالح در هر دو سال در آمریکا برابر با 
شمار تمام سربازان کشته شده این کشور در جنگ 

ویتنام است.

رقابت تسلیحاتی آمریکایی ها و یمنی ها! ◾
در همین حال، پس از هر تیراندازی مردم هجوم 
بیشتری برای خرید انواع تسلیحات می آورند. در 
همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش 
خود مدتی پیش اعالم کرد ایاالت متحده کمبود 
مهمات دارد و مــأمــوران اجــرای قانون با مشکل 

روبه رو شده اند. 
بــا اینکه کــارخــانــه هــای تسلیحاتی می گویند با 
بیشترین ظرفیت درحال تولید هستند، قفسه های 
فروشگاه های سالح خالی هستند و کمبود مهمات 
در آمریکا بر عملکرد مأموران مجری قانون نیز 
تأثیر منفی گذاشته اســت. او با اشــاره به اینکه 
برخی مالکان سالح دست به ذخیره کردن هرچه 
بیشتر مهمات زده اند، گفت: اوایل شیوع ویروس 
کرونا شاهد بودیم مــردم دستمال توالت و مواد 
ضدعفونی کننده می خریدند و حــاال مهمات 
ذخیره می کنند. آمار موجود نشان می دهد حدود 
۴۰۰ میلیون تفنگ، کلت، تپانچه و سالح های 
خــودکــار و نیمه خودکار در مــنــازل آمریکایی ها 
نگهداری می شوند که این بدان معناست تقریباً هر 
دو آمریکایی سه اسلحه را برای خود آماده کرده اند! 
نکته جالب آنکه در این رده بندی، آمریکایی ها پس 
از مردم یمن قرار دارند که به ازای هر یک نفر، سه 

اسلحه وجود دارد!

قدس به بهانه تیراندازی مرگبار در ایالت میشیگان، آمار عجیب حمالت مسلحانه در آمریکا را بررسی کرد

400 میلیون اسلحه، 82کشته روزانه!

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 تولد محمدعلی معلم دامغانی  در سال 1330
محمدعلی معلم دامغانی )زاده 11 آذر 1330دامغان( 

شاعر، ترانه سرا، محقق ادبی و رئیس سابق فرهنگستان 
هنر معاصر است. وی در سال 13۸0 به عنوان چهره 

ماندگار در عرصه شعر و ادب فارسی برگزیده شد. 
دامغانی ازجمله شاعران نسل اول انقالب و بسیاری 

از شعرهای مطرح دوران انقالب و دفاع مقدس از 
سروده های او است. از وی مجموعه شعری به نام 

»رجعت سرخ ستاره« به چاپ رسیده است. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:54

05:28

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:10
طلوع فردا

06:57

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:21

04:56

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:17
 نیمه شب شرعی
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طلوع فردا
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
تهیه و تحویل یکدستگاه استوریج سرور خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری 

نماید ، لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 ضمن مراجعه به سایت 
اینترنتی اس�تعالم ها و مناقص�ات ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلف�ن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
برخی از اقالم صوتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .
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اینترنتی اس�تعالم ها و مناقص�ات ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلف�ن 051-31305243( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
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