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چهارشنبه  17 آذر 1400     3 جمادی االول  1443       8دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9691      8 صفحــه           4صفـح

با زیارت، مشهدی شو!رواق2
گفت وگو باحجت االسالم والمسلمین علی سرلک به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی

سفر پوتین به هند 
تقال برای حفظ رابطه سنتی

میراحمدرضا مشرف
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شركت خميرمايه رضوی آگهی  مناقصه 

خريدمواد اوليه و مصرفی 
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آگهي تجدید)نوبت دوم(  مناقصه شماره   1400/11 
) یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی (

ش��ركت مخابرات ایران - منطقه فارس در نظر دارد نس��بت به اجرای طرح فیبر دسترس��ی س��ایتهای 
همراه اول شهرستان شیراز فاز 7 بر اساس مشخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید. لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس  های WWW.TCI.IR و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

ف
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای)نوبت دوم(     
ش��ركت مجتمع گاز پ��ارس جنوبی در نظ��ر دارد اق��الم مورد 
نیاز خود را با ش��رایط ذیل بص��ورت برگزاری مناقصة عمومی 
دو مرحله ای از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093498000620
  R1-1400/011 0011160 مناقصه شماره-AD شماره مناقصه و تقاضا: تقاضای

 موضوع مناقصه/ ش��رح مختصر اقالم درخواس��تی: خرید BALL VALVE )فقط 
اقالم ساخت داخل مورد تایید می باشند( 

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: -/6/749/000/000 ریال 
نوع تضمین ش��ركت درفرایند ارجاع كار: تضمین شركت در فرایند ارجاع كار 
بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 123402/

ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد.
مبلغ برآوردی مناقصه : -/337/500/000 ریال 

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد : 5 روز پس از درج 
نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. 

آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی كیفی )رزومه( در سامانه 

ستاد: ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. 
آخری��ن مهلت بارگزاری پیش��نهادات فنی/ مالی در س��امانه س��تاد : پس از 
ارزیابی كیفی مناقصه گران، مس��تندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه 

برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد. 
آدرس مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شركت مجتمع گاز 

پارس جنوبی-پاالیشگاه اول- اداره خرید 
بدیهی است كلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه 
 WWW.SETADIRAN.IR :تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری 
داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و 

دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
 WWW.SPGC.IR     مناقصه گران   می توانند   جهت  كسب  اطالعات   بیشتر  به    سایت

مراجعه و یا با شماره تلفن های4329-07731314335 تماس حاصل فرمایند. 
                                                                                                             شناسه آگهی 1235491 

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس

انصارهللا با 25 پهپاد و چندین موشک بالستیک اهداف متعددی را در خاک عربستان هدف قرار داد

ابابیل های یمنی در آسمان حجاز
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ادامه تالش مجلس درخصوص 
تعیین سازوکار برگزاری 
اعتراض های مسالمت آمیز مردمی

در جست و جوی 
الگوی اجرای 
اصل 27

تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان   
 برای سال آینده تمدید شد 
اما  این حمایت کافی نیست

رونق تولید با 
مالیات بر رقبا

رئیس جمهور در جمع 
دانشجویان »شریف«:

آینده را بسیار 
روشن می بینم
کارشناسان از اهمیت 
و حساسیت نظارت بر تولید و 
اکران فیلم های سینمایی می گویند

راهکارهای 
حل مسئله 
»پروانه نمایش«

نایب رئیس شورای ملی زعفران 
در گفت وگو با قدس مطرح کرد

طرح جامع زعفران 
خاک می خورد

َتن لطیف زعفران ایرانی
 و این همه درد!

فرزانه غالمی

 دغدغه های سفالین 
یک دکتر شیمی

بهناز  افضلیان مند 

عروسک سازی ایرانی می تواند 
به صنعت تبدیل شود

لیالکفاشزاده 425
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رئیس جمهور در جلسه دیشب شورای عالی اداری 
ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد نظام اداری کشور 
گفت: عموم مردم این نگاه را دارند که وضعیت نظام 
اداری ما وضعیتی در تراز جمهوری اسالمی نیست 

و نوعی نارضایتی در همه سطوح وجود دارد.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی با تأکید بر 
رسالت سنگینی که بر عهده مدیران کشور است، 
اظهارکرد: با وجود این باید اقدامات مؤثری برای 
اصالح در نظام اداری کشور انجام شود. سازمان 
اداری و استخدامی باید نگاه بخشی را به نگاه ملی 
تبدیل کند، در منشور نظام اداری دولت نکات 
خوبی مدنظر قــرار گرفته است و باید این نکات 
محقق شــود. سیاست های مصوب نظام اداری 

پیش روی ماست و باید به آن عمل کنیم. 

رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت اداری باید مدنظر 
قــرار گیرد، افــزود: چیزی که مــردم را رنج می دهد، 
بی عدالتی اداری است و ما باید بی عدالتی اداری 
را به عدالت اداری تبدیل کنیم. این حجم از نیروی 

انسانی برای دولت تبدیل به مسئله شده است.
رئیسی تصریح کــرد: جــذب و به کارگیری نیروی 
انسانی در ادارات باید بر مبنای عدالت، نیازسنجی 
درست و کارآمدی مؤثر انجام شود و چندگانگی در 
پرداخت ها که همگی از خزانه دولت و بیت المال 
ــاره به  ــرود. وی بــا اشــ ــ ــورت مــی گــیــرد، از بین ب صـ
هوشمندسازی دستگاه ها، گفت: هوشمندسازی 
یک ضــرورت است؛ بنابراین همه دستگاه ها باید 
مکلف شوند تا سامانه جامع تجارت نیز فعال 
شود. رئیس جمهور با بیان اینکه ما زمان کمی برای 

اصالح امور داریم، تأکید کرد: بسیاری از مشکالت 
در کشور در گرو اصالح نظام اداری است؛ بنابراین ما 
باید نظام ناهماهنگ پرداخت را به نظام هماهنگ 
پرداخت تبدیل کنیم، نمی توانیم شاهد بی عدالتی 
در بخش های مختلف کشور باشیم. رئیسی با بیان 
اینکه باید ساختار، پرداخت و نظامات کنترلی واقعی 
داشته باشیم، افزود: رسالت دولت اصالح ساختار 
اداری کشور است و همه فرهیختگان باید در این 
بخش به دولت کمک کنند و این موضوع نباید به 
آرزویی برای فرزندان ما تبدیل شود. رئیس جمهور 
در پایان بر ضرورت چابک سازی و کوچک سازی نظام 
اداری با نظارت سازمان اداری و استخدامی، تأکید 
کرد و گفت: ادغام ها و کوچک سازی ها باید در نیرو، 

امکانات و هم در هزینه ها باشد.

خبر

ــرای طــرح قرنطینه  ــاره بــه اجـ وزیـــر کــشــور بــا اشـ
هوشمند از یکشنبه آینده گفت: این طرح در 
قالب پنج مرحله در سازمان های اداری، حمل و 
نقل عمومی، اصناف و مراکز خدماتی و رفاهی 

اجرا خواهد شد.
ــزارش خــبــرگــزاری مهر، احمد وحــیــدی در  بــه گـ
حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار 
کرد: موضوعاتی که در جلسه امروز بحث شد، 
مبحث مدیریت قرنطینه هوشمند برای اجرای 
محدودیت ها بود که از یکشنبه هفته آینده در 
قالب پنج مرحله به صــورت یک هفته در میان 

ابتدا در سازمان های اجرایی اتفاق می افتد.
وی افزود: پس از اجرای این طرح در سازمان های 
اجرایی، این طرح در بخش حمل و نقل عمومی 

و اصناف و سایر مراکز خدماتی و رفاهی اجرا 
خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: موضوع دوم مورد بحث، 
ــن موضوع  ــرورت ای بیماریابی در مــرزهــا و ضـ
است که ایرانیان و خارجیان که از مرز وارد و یا 
خارج می شوند با دو دُز واکسن و تست منفی 
پی سی آر وارد و خارج شوند و مــوارد مشکوک 

قرنطینه شوند.
وی افــزود: موضوع بعدی پیامدهای اجتماعی 
کرونا در شرایط کنونی و پساکرونا بود که به لحاظ 
روان شناختی و پیامدهای اجتماعی کرونا مورد 

بحث و گفت وگو قرار گرفت.
وحیدی تصریح کــرد: بحث اصناف و کوتاه تر 
شدن گرفتن مجوز کسب و کارها بحث بعدی این 

جلسه بود که مصوب شد دریافت مجوز اصناف 
مستقیم در اختیار وزارتخانه صمت باشد.

ــاالی مــبــتــالیــان در مــیــان  ــ ــار بـ ــ ــاره آمـ ــ ــ وی دربـ
دانـــش آمـــوزان خاطرنشان کـــرد: همان طور که 
اطالع رسانی شده برای دانش آموزان باالی ۱۲ سال 
دو دز واکسن تزریق شده اما برای زیر ۱۲ سال هنوز 
بررسی ها در حال انجام است که ببینیم نیاز به 
تزریق واکسن هست یا نه؛ در حال حاضر مدارس 
به شکل یک یا دو روز در هفته به صورت حضوری 

و مابقی تدریس ها به شکل غیرحضوری است.
وزیر کشور گفت: در حال حاضر گزارشی مبنی 
بر اینکه آمار دانش آموزان مبتال به کرونا مربوط 
به حضوری شدن مــدارس باشد، داده نشده و 

این آمار باید توسط وزارت بهداشت تأیید شود.

خبر

رئیس جمهور: رسالت دولت اصالح ساختار اداری کشور استاجرای طرح قرنطینه هوشمند از یکشنبه آینده

خراسان

رواق

اقامه نماز باران در دیار کریمان

هللا بده تو باران...
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 دانشجویان و وظیفه 
حماسه سازی 
درخاکریزهای 
جدید
نماینده رهبر انقالب در 
شورای  عالی امنیت ملی 
در روز دانشجو، آزادگی 
و عدم محافظه کاری 
را ویژگی دانشجویان 
دانست و گفت: برخی 
دانشجویان حسرت 
می خورند که چرا 
دوران جنگ را درک 
نکرده اند؛ بدانید که 
دفاع و حماسه فقط 
در خاکریز های خاکی 
نیست و امروز باید 
توسط دانشجویان در 
سایر خاکریزها نیز رقم 
بخورد. سعید جلیلی 
افزود: عرصه جهاد، 
جهش و پیشرفت و 
عدالت، تقسیم کار و 
کاِر جبهه ای می طلبد. 
این گونه ما باید آمریکا 
را از تحریم کردن 
پشیمان کنیم.

گزارش خبری آرش خلیل خانه   سخنگوی 
قــوه قضائیه با تأکید بر اینکه 
هیچ خط قرمزی در رسیدگی 
بـــه جـــرایـــم افـــــراد مــســئــول یا 
غیرمسئول وجود ندارد، گفت: 
در رابطه با رئیس جمهور سابق 
چنانچه شکایتی صورت گرفته باشد، در دادگاه 

ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.
ــه پــرســش خبرنگار  ــیــح هللا خــدایــیــان کــه ب ذب
ــاره وضعیت سه شکایت از حسن  قــدس دربـ
روحانی رئیس جمهور سابق درباره مداخله غیر 
قانونی در بازار ارز و بورس، ترک فعل در ابالغ و 
اجرای برخی قوانین و عملکرد وی در ستاد ملی 
مبارزه با کرونا پاسخ می داد، اظهار کرد: دستگاه 
قضایی در رسیدگی به جرم افراد، چه مسئول یا 
غیرمسئول، خط قرمزی ندارد و دیدید به جرایم 
افرادی رسیدگی شد که جزو نزدیکان مسئوالن 
عالی رتبه کشور بودند و برخی در حال تحمل 

مجازات هستند.
وی افزود: درباره رئیس جمهور سابق، با توجه به 
اینکه وی روحانی است، به جرایم وی در دادگاه 
ویژه روحانیت رسیدگی می شود؛ زیرا دادگستری 
صالحیت نـــدارد و طبعاً پــرونــده ای هم در آنجا 
تشکیل نشده است و باید از دادگاه ویژه روحانیت 
ــرای وی تشکیل شده  پرسید که آیــا پــرونــده ای ب

است یا نه؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا مردم 
ایــران با وجــود برخی خألهای قانونی مــورد اشاره 
آقــای اژه ای، شاهد بــرگــزاری دادگـــاه رسیدگی به 
تــرک فعل مسئوالنی که منجر به خسارت های 
عمومی شده اند، خواهند بود؟ گفت: بسیاری از 
ترک فعل ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند و 
زمانی می توان با آن ها برخورد کرد که ترک فعل آن ها 
جرم شناخته شود؛ اما به این معنی نیست که اگر 

مسئولی ترک فعل کند، هیچ مسئولیتی ندارد، او 
مسئولیت کیفری ندارد، اما مسئولیت حقوقی و 
مدنی او همچنان وجود دارد و در صورت طرح دعوا 

منجر به جبران خسارت می شود.
سخنگوی دستگاه قضا بــا اشـــاره بــه اینکه در 
معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین الیحه قانون 
تعزیرات را در دســتــور کــار داریـــم کــه تــعــدادی از 
ترک فعل ها در آن پیش بینی شده است، افزود: 
با مطالبات صورت گرفته و همچنین توجه رئیس 
قوه قضائیه به موضوع ترک فعل، انتظار است در 
این الیحه پیش بینی های الزم برای تعیین ضمانت 

اجرای کیفری صورت گیرد.

15سالحبسبراییککالهبردارشبکهای ◾
خداییان در بخش دیگری از این نشست در 
ــادره در ســه پــرونــده بــزرگ  تشریح احــکــام صـ
مفاسد اقتصادی و کاله برداری گفت: در یک 
ــده اخـــالل در نــظــام اقــتــصــادی از طریق  ــرون پ
کــاله بــرداری شبکه ای متهم اصلی پرونده به 
نام علیرضا برخوردار کاشانی به 15 سال حبس 
و جــزای نقدی و رد مــال محکوم شد که یکی 
از شقوق این حکم رد 1/3 میلیون یــورو بود. 
متهمان ردیف دوم و سوم پرونده هم به ترتیب 

به 15 و پنج سال حبس محکوم شدند.
وی دربــــاره پــرونــده تــعــاونــی وحـــدت نیز گفت: 

طلب بیش از ۹۹ درصد افــراد متضرر پرداخت و 
سیدجعفر طباطبایی متهم پرونده به جرم اخالل 
در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به دو 
فقره حبس به مــدت ۲۰ ســال حبس و دو سال 
حبس محکوم شد. وی گفت: در پرونده شرکت 
هرمی یونیک فاینانس نیز با حکم نهایی، محسن 
درخشان به ۲۰سال و مجید فریدی به پنج سال 

حبس محکوم شدند.

 نفوذیهاتجمعآراماصفهانرا ◾
بهاغتشاشکشاندند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اعتراضات 
اصفهان هم گفت: مردم اصفهان در رابطه با حقابه  
چندین روز تجمع آرام داشتند اما همین تجمع 
مسالمت آمیز و شعور مردم، دشمنان را عصبانی 
کرد و سبب شد افرادی در تجمع مردم نفوذ و اقدام 
ــوال مــردم کنند. با همکاری مردم  به تخریب ام
اصفهان حدود 13۰ نفر بازداشت  شدند که برخی 
همان روز و برخی دیروز آزاد شدند یا خواهند شد 
و برای کسانی که جرم مرتکب شده اند، قرار صادر 

شده است.

دستوررهبریدربارهپروندهعراقچی ◾
ــاره صحت وسقم اخبار منتشره  خداییان درب
درباره دستور رهبر انقالب در پرونده عراقچی با 
یادآوری اینکه هرگاه ایشان دستور و توصیه ای 
داشته اند بــرای ایــن بــوده که حقی از کسی در 
صــدور و اجــرای حکم تضییع نشود، تصریح 
کــرد: در ایــن مــورد هــم بــر اجـــرای قــانــون و عدم 
تضییع حقوق تأکید شده است. در این پرونده 
محکومان درخواست اعاده دادرســی دارند که 
ــوان عالی  باید رسیدگی شــود. اگــر چنانچه دی
در جریان رسیدگی ببیند اعاده وارد است، رأی 

نقض می شود.

سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری مطرح کرد

صدور احکام سنگین 
در سه پرونده فساد اقتصادی

خبرخبر
روزروز

جبلی:صداوسیماتریبونهیچدستگاهینیست ◾
پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در نخستین دیــدارش با 
دانشجویان گفت: هیچ ترس و واهمه ای نداریم از اینکه 
رسانه ملی را تریبون حکومت اسالمی برآمده از انقالب 
اسالمی، رأی مردم و خون شهدا معرفی کنیم. رسانه ملی 
روابــط عمومی نیست؛ همه باید بــاور کنند صدا و سیما 
روابط عمومی هیچ دستگاهی نیست، اما با افتخار اعالم 

می کنیم تریبون نظام جمهوری اسالمی است.

سفربنزایدبهایران،تغییرراهبردابوظبی ◾
روزنــامــه صهیونیستی جــروزالــم پست با اشــاره به سفر 
شیخ طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امــارات به ایران 
نوشت: پس از این سفر روابط دوجانبه می تواند تقویت 
شود. علی باقری معاون وزیر خارجه ایران هم در ماه نوامبر با 
مقامات ارشد اماراتی در ابوظبی دیدار کرده است. این بهبود 
روابط میان ایران و امارات می تواند بر منطقه تأثیر بگذارد و 
بیانگر تغییر راهبرد عربستان و امارات در عصر جدید است.

دستگاههایامنیتیوفعالیتسامانههایارزفردایی ◾
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
بیان اینکه دستگاه های امنیتی به فعالیت سامانه های ارز 
فردایی ورود کنند، گفت: بازار ارز تحت تأثیر فعالیت های 
التهاب آور این سامانه ها قرار گرفته است. در سامانه های ارز 
فردایی که معموالً در شبکه های اجتماعی مستقر است، 
هیچ گونه ارزی خرید و فروش نمی شود اما ساعت به ساعت 

بر قیمت ارز اضافه می شود.

بحثفیلترینگتلگرامباالترازدستورقاضیبود ◾
حجت االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور 
با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام باالتر از دستور قاضی بود، 
گفت: در دولت قبل هرچه کردم کارگروه مصادیق مجرمانه 
بــا حضور وزیـــران تشکیل بدهم تــا مصادیق مجرمانه 
اصالح شود، ممکن نبود، فقط دو بار موفق شدم. یا شرکت 
نمی کردند یا معاونان شرکت می کردند و به آن ها می گفتند 

رأی ندهید. 

دور بعدی مــذاکــرات بـــرای رفع 
تحریم ها از فردا در وین پیگیری 
خواهد شد. علی باقری معاون 
وزیـــر خــارجــه در مسکو بــه سر 
می برد تا هماهنگی حداکثری بین مواضع ایران 
و روسیه ایجاد شود. معاون وزیر امور خارجه 
ایران پس از دیدار با مقامات روسی در مسکو 
گفت: ایران با پیشنهادهای مفید و سازنده ای 
وارد دور جدید گفت وگوهای وین شده است و 
منتظر گام های عملی غرب هستیم. به گزارش 
انتخاب، علی باقری در مسکو با اشاره به اینکه 
مناسبات ایران و روسیه ممتاز و در عرصه های 
مختلفی امتداد دارد، افزود: ما در موضوعات 
ــم و  مختلف با روسیه رایزنی و مشورت داری
درباره گفت وگوهای وین نیز از قبل با مقامات 
روسی مشورت هایی داشتیم. موضع ایران در 
شرایطی است که دیروز وزارت خارجه فرانسه 
مدعی شد پیشنهادهای ایــران، پایه معقولی 

برای هیچ توافقی نیست. یک سخنگوی وزارت 
خارجه آلمان هم مدعی شد پیشنهادهای ایران 
در خصوص برنامه هسته ای اش قابل قبول 
نیست و افزود برلین همچنان مایل است مسیر 
دیپلماتیک را در این زمینه دنبال کند. همه این 
موضع گیری ها بعد از ابراز نارضایتی بلینکن 
وزیر خارجه آمریکا از متن های پیشنهادی ایران 
مطرح شده است. به نظر می رسد کشورهای 
ــده تــوافــق موقت هستند.  غربی بــه دنــبــال ای
ایده ای که روزنامه ایران در یادداشتی درباره آن 
نوشته است: این طرح چهار هدف دارد؛ خرید 
زمان برای آمریکا با هدف به سرانجام رساندن 
فرایند بازپخت تحریم ها، پاک کردن گذشته  
منفی آمریکا بــدون پــرداخــت کوچک ترین 
هزینه، دامــن زدن به پدیده  اجتماعی شدن 
مذاکره و همچنین شرطی سازی اقتصاد کشور 
و مسلط سازی دوباره نظام بازرسی های شدید 

آژانس بین المللی انرژی اتمی.

اروپا مدعی است پیشنهادهای ایران، متوازن نیست!

سنگ اندازی چشم آبی ها در آستانه مذاکرات

قابگزارش دو

در حاشیه بازدید رئیس کل بانک مرکزی 
از صرافی های میدان فردوسی

در  حاشيه

کشته شدن یک 
داعشی مظلوم 
در اصفهان!

در روزهای گذشته 
حساب های معاند 
بسیاری مدعی 
کشته شدن یک فرد 
در اعتراضات اصفهان 
شدند و تصویری را با نام 
»احمد رحمت آبادی« 
به عنوان این فرد کشته 
شده منتشر کردند. 
این در حالی است که 
نامبرده سال ها پیش 
در سوریه به عنوان 
نیروی داعش شرکت 
کرده و کشته شده 
است! دراین باره یک 
کاربر فضای مجازی 
در توییتر نوشت: 
»جمهوری اسالمی 
این جوون مظلوم به نام 
احمد رحمت آبادی رو 
به قتل رسوند، البته 
اینکه اسمش ابو ایمان 
بوده و سه سال پیش 
تو سوریه به درک 
واصل شده هم چیزی 
از مظلومیتش کم 
نمی کنه!«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9010000301      سازمان آب مشهد پس از ۷۰ سال 

دست از کاغذ بازی بردارد! خدا نکرده سال ۱۴۰۰ 
شده! تا کی ارباب های بولوار توس آب دهقان ها را 

سرقت کنند! باید در هر مدار آب، ساعت و دقیقه 
و روز آبگیری هر دهقان ذکر شود و به سامانه 

سازمان آب ارسال شود و همزمان برای دهقان 
ذی نفع ارسال شود! 

9150000473    طبرسی شمالی با این همه جمعیت 
یک پارک ندارد. لطفًا به گوش مسئوالن برسانید.

9110000820     از همه عوامل و دست اندرکاران 

سریال سرجوخه تشکر می کنیم و برایشان توفیق 
روزافزون آرزو داریم. خیلی عالی بود.

9220000239     اگر افزایش حقوق ها حساب شده 
باشد و با گرانی ها برابری کند دیگر فشار گرانی ها 

بر حقوق بگیران تحمیل نخواهد شد.

9120000949     تهران و برخی مراکز استان ها از تعداد 
باالی پزشکان و ساختمان پزشکان به خصوص  

در مناطق شمال تهران در حال انفجار است و الزم 
است برنامه ریزی در زمینه توزیع متعادل این همه 

پزشک صورت پذیرد!

رئیس جمهور در جمع دانشجویان »شریف«:
آینده را بسیار روشن می بینم

رئیس جمهور که برای شرکت در مراسم بزرگداشت 
روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی 
می کرد، گفت: ما تالش کردیم فاصله مردم با دولت 
را کم کنیم؛ فاصله دولت با دانشگاه هم باید کم 
شود. وی با اشاره به مراسم تنفیذ و ۹ مسئله اصلی 
کشور که در آنجا مطرح شد، اظهار کرد: ما تالش 
کردیم برخی سیلو های خالی را پر کنیم و مردم 

نگرانی برای کاال های اساسی نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت االسالم 
ــاره بــه اینکه از تجربیات سایر  رئیسی بــا اشــ
کشور ها استفاده خواهیم کرد، ادامه داد: راهکار 
رفع مشکالت را باید در داخل دنبال کنیم؛ باید 
نسخه ها را به کارشناسان بدهیم و ببینیم این 
نسخه به درد کشور می خورد؟ برخی نسخه ها را 
گران نوشتند، اما مشکالت حل نشد. وی با اعالم 
اینکه دولت شبانه روزی کار می کند، گفت: گفتند 
تیم اقتصادی ناهمگون است، این طور نیست، 
البته اختالفات هست و ما در دولت می خواهیم 
همه حــرف هــا از همه دیــدگــاه هــا شنیده شــود. 
رئیسی با اشاره به الیحه بودجه سال 1۴۰1 گفت: 
تالش شده، بودجه بدون کسری و تورم زایی باشد. 
اکنون تورم کنترل شده ، اما نه آنچنانی که مورد 

انتظار مردم است. تالش شده بازار کنترل شود.
رئیس جمهور با اشاره به سخن یکی از دانشجویان 
درباره شرایط و وضعیت اقتصادی در زمان تحویل 
دولـــت گفت: یکی از اقــتــصــاددانــان تأکید کرد 
به جای عنوان خزانه خالی از عنوان خزانه مقروض 
استفاده شود و امروز دولت در کنار پرداخت حقوق 
و دستمزد، ماهانه 1۰هزار میلیارد تومان سررسید 
فاکتور های گذشته را می پردازد، اما باوجود همه 
این مشکالت تالش شده تا درآمد های کشور و 
صادرات نفت و میعانات افزایش یابد، همچنان 
که میزان صادرات در این مدت ۴۰ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
رئیس جمهور با اشـــاره به اینکه فــروش نفت و 
صــادرات افزایش پیدا کرده است، گفت: دولت 
تــالش کــرده اولویت های خــود را فراموش نکند. 
انتخاب مسئوالن اجــرایــی و کابینه هــم دیگر 
موضوعی بود که رئیس جمهور به آن اشــاره کرد 
و گفت: اکثر اعضای دولــت عضو هیئت علمی 
دانــشــگــاه هستند. رئیس جمهور بــا اشـــاره به 
مذاکرات وین اظهار کرد: این بار در قضیه مذاکرات 
عده ای شبانه روز در تالش اند نرخ ارز را باال ببرند 
و ثابت کنند )نرخ( دالر به مذاکرات وصل است. 
دستگاه های امنیتی پیگیری می کنند. اما هرگز 
سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهیم زد. رئیسی 
در ادامه با بیان اینکه با حرف های حاشیه ای جا 
نخواهیم خــورد، گفت: من برخالف عــده ای که 
آینده را تاریک می بینند، آینده را بسیار روشن 

می بینم.

دانشجویانبهرئیسیچهگفتند؟ ◾
پیش از سخنان رئیسی در این نشست نمایندگان 
تشکل های دانشجویی سخنرانی کردند.  متین 
فارابی نماینده جنبش عدالت خواه دانشجویی 
گفت: در برخی موارد می بینیم حرف و عمل دولت 
با هم نمی خواند؛ مثالً می بینیم رئیس جمهور 
اصول دوازده گانه مقابله با فساد اداری-اقتصادی 
را ابالغ می کند و وعده حل مشکل تعارض منافع 
را می دهد، اما انتصاباتش در وزارت بهداشت و 
بانک مرکزی خالف آن اصــول ابالغی اســت. به 
گـــزارش فـــارس، محمدحسین کاظمی دبیرکل 
جــامــعــه اســالمــی دانــشــجــویــان نــیــز خــطــاب به 
رئیس جمهور گفت: مردم دیگر تحمل التهاب و 
تصمیمات خلق الساعه که موجب کاهش قدرت 
خریدشان می شود را ندارند و آنچه پس از 1۰۰ روز 
از دولتتان مردم را نسبت به آینده اقتصاد نگران 
می کند، مشخص نبودن برنامه های اقتصادی و 
وجود صاحبنظرانی با نظریه های مختلف در تیم 
اقتصادی تان است. همان طور که آگاهید ماشین 
اقتصاد می تواند فقط با یک راننده به مسیر خود 
ادامــه دهد. وی ادامــه داد: حضرت عالی با توجه 
به مؤلفه های اقتصادی کشور به دشــواری هــا و 
ناهمواری های مسیر واقف بودید و با وجود این 
برای گره گشایی از مشکالت مردم، بهبود وضعیت 
اقتصادی و سروسامان دادن به بازار سرمایه و ارز، 
وعده هایی داده اید پس آقای رئیسی مردم از شما 
تابلو قرمز بورس و دالر 31 هزار تومانی را برنمی تابند. 
علی بزرگخو نماینده دفتر تحکیم وحــدت نیز 
در این نشست با بیان اینکه یکی از پایگاه های 
تئوریزه کــردن چپاول ملت، دانشکده  اقتصاد 
ــوادث آبـــان ۹۸ نتیجه   شریف اســـت، گفت: حـ
بستن دستبند بنفش و مانور سیاسی و کشیدن 

جیغ بنفش بود.

خبـر
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۱۶ تغییر در ساختار 
فرماندهی کل نیروی انتظامی 

ساختار فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با حضور 
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
سرتیپ ایوب سلیمانی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل 
نیروهای مسلح، صبح دیروز به سرتیپ حسین اشتری فرمانده 
ناجا ابالغ شد. به گزارش مهر، در این مراسم سرتیپ سلیمانی 
که از طراحان اصلی این طرح بوده است 1۶ تغییر اساسی در 
کلیات این طرح را تشریح کرد که جزئیات آن به زودی رسانه ای 
می شود. از جمله این تغییرات می توان به »فرماندهی کل« 
شدن نیروی انتظامی و تغییر در ساختار دانشگاه علوم انتظامی 

امین اشاره کرد.

طرح شفافیت 
اصالح و بررسی می شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از اصالح طرح شفافیت آرای 
نمایندگان خبر داد که در صورت تصویب کلیات آن، به صورت 
دوُشوری بررسی خواهد شد. به گزارش ایرنا، سیدنظام الدین 
موسوی در این باره با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم شفاف ترین 
نهاد کشور است، گفت: در نشست دیروز تأکید شده مجلس 
موافق پیگیری موضوع شفافیت است، اما به جای اینکه مسئله 
شفافیت را در آینده از مجلس به دیگر نهادها تعمیم دهیم، 
یک طرح متمرکز و جامع تری که شامل شفافیت همه نهادها 
و دستگاه ها باشد، ارائه شود. مقرر شد کمیسیون آیین نامه 

داخلی مجلس در این باره نظر سایر کمیسیون ها را بگیرد.

اعتراف رئیس سیا به صلح آمیز 
بودن صنعت هسته ای ایران

رئیس سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( در یک نشست 
اعتراف کرد هنوز هیچ شواهد و مدرکی مبنی بر تصمیم ایران 

برای تسلیحاتی کردن برنامه هسته ای پیدا نشده است.
به گزارش مهر، ویلیام برنز در این نشست همچنین درباره 
مــذاکــرات ویــن مدعی شــد: ایرانی ها همچنان مــذاکــره را 
جدی نمی گیرند و البته خیلی زود معلوم خواهد شد آن ها 
چقدر جــدی هستند. وی در حالی به نبود شواهد برای 
اهــداف تسلیحاتی برنامه هسته ای ایــران اشــاره کــرده که 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی نیز در گزارش های پیشین 
خود پایبندی ایران به تعهداتش را مورد تأیید قرار داده بود.



رشد 
۱۷درصدی 

تجارت با عراق
 در هفت ماه 

ابتدای امسال
یحیی آل اسحاق، 

رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و 
عراق با اشاره به 

توافق برای تجارت 
۲۰ میلیارد دالری 

بین دو کشور، گفت: 
در هفت ماه نخست 
امسال شاهد رشد 

۱۷ درصدی واردات 
و صادرات بودیم 
و بر همین اساس 
عراق پس از چین 
در جایگاه دومین 
مقصد صادراتی 
کشور قرار گرفت.

خبرخبر
خوبخوب

روز سه شنبه نشست فعاالن تشکل های دانشجویی 
دانشگاه های تهران با احسان خاندوزی )وزیر امور اقتصادی و 
دارایی( برگزار شد. به گزارش ایسنا، نماینده های تشکل های 
دانشجویی در این نشست به موضوعات مختلف اقتصادی 
چون قیمت گذاری دستوری، ثبات دستوری، بودجه ریزی 
و... پرداختند.وزیر اقتصاد در این نشست گفت: درباره 

ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت 
راه و شهرسازی داشتیم تا تأمین مالی ساخت این تعداد 
مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن مهر تکرار 
نشود. در این زمینه باید از ظرفیت های خارجی نیز استفاده 
شود که اخبار خوبی مبنی بر فراهم  شدن زمینه های حضور 
ظرفیت های خارجی بــرای ساخت یک میلیون مسکن 

خواهید شنید. وزیر اقتصاد همچنین گفت: علت اصلی 
مشکل تورم عالوه بر ضعف نظارت بر خلق پول بانک ها، 
کسری بودجه ای است که دولت ها به آن دامن زده اند. برای 
بودجه سال آینده باید هزینه های جاری دولت برای مهار تورم 
کنترل شود و در عین حال باید سیاست هایی را که محرک 

تولید است در پیش بگیریم.

مینا افرازه   رقم فــرار مالیاتی 
ســوداگــران در عرصه اقتصادی 
ــاالســـت و در چنین  بــســیــار بـ
شرایطی، ضرورت ایجاد پایه های 
مالیاتی جــدیــد و افــزایــش نرخ 
مالیات دیگر مــؤدیــان مالیاتی 
به  عنوان یکی از راه هــای تأمین بودجه 1401 مطرح 
است؛ اما از سوی دیگر، مسئوالن و صاحبنظران 
اقتصادی به  موازات توجه به مسئله تأمین بودجه 
سال آینده، تالش دارنــد افزایش میزان مالیات ها 
موجب بروز وقفه یا مانعی بر سر تــداوم فعالیت و 
رونق واحدهای تولیدی نشود. در همین راستا، وزارت 
اقتصاد پیشنهاد اجرای ۵درصد معافیت مالیاتی را 
در راستای حمایت از واحدهای تولیدی ارائه کرد که 
 هیئت دولت نیز در جلسه فوق العاده روز یکشنبه

 14 آذرماه آن را به تصویب رساند. 

سهم 60 درصدی فعالیت های صنعتی و تولیدی  ◾
از درآمدهای مالیاتی

در همین باره، مدیر گروه مالیات اندیشکده ماهد 
در گفت وگو با خبرنگار قدس، اظهار کرد: مالیات 
تولید در دو دسته اشخاص حقوقی و حقیقی قرار 
می گیرد یعنی ممکن است افراد حقیقی نیز همانند 
شرکت های حقوقی، دارای کارگاه تولیدی و فعالیت 
در ایــن عرصه باشند. مالیات بخش حقوقی در 
ماده 10۵ قانون مالیات مستقیم قید شده که نرخ 
آن در حالت عادی 2۵درصد است. مالیات مربوط 
به اشخاص حقیقی نیز در ماده 131 قانون مالیات 
مستقیم آمده که به  صورت پلکانی در نظر گرفته 
 شــده اســت. در گــروه مالیات اشــخــاص حقیقی، 
درآمــدهــای تا ۵0 میلیون تومان معاف هستند و 
مالیات برای درآمدهای باالتر از ۵0 میلیون تومان 

محاسبه می شود.

محمدامین دژمان ادامه داد: این در حالی است که  
همواره این موضوع مطرح می شود که برای حمایت 
از تولید، باید میان شرکت حقوقی که کار تولیدی 
انجام می دهد و شرکتی که در حوزه غیرمولد فعالیت 
دارد، تفاوت قائل شده و مالیات واحدهای تولیدی 
را کاهش داد. به همین خاطر مجلس در نهایت 
در بررسی الیحه بودجه 1400، ۵درصد بخشودگی 

مالیاتی را برای فعالیت های تولیدی در نظر گرفت. 
این موضوع در حال حاضر برای امسال اجرا می شود 
و واحدهای حقوقی دولتی در حال پرداخت مالیات 

20درصدی هستند.
وی افــزود: بدین ترتیب برای بودجه امسال، گرچه 
ابتدا سازمان برنامه  و بودجه پیشنهاد داده بود 
بخشودگی ۵ درصـــدی مالیات واحــدهــای تولیدی 

حــذف شــود امــا در جلسه هیئت دولــت مقرر شد 
این واحدها مشمول معافیت ۵ درصــدی باشند. 
استدالل سازمان برنامه و بودجه برای حذف معافیت 
مالیاتی واحــدهــای تولیدی ایــن بــود کــه کشور در 
شرایطی است که نیاز به دریافت مالیات دارد و نباید 
تخفیف مالیاتی اعمال شود.دژمان تصریح کرد: بر 
پایه پژوهشی که در این زمینه داشته ایم، 60درصد 
درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی کشور را فعالیت های 
صنعتی و تولیدی تشکیل می دهد که اگــر دولت 
میزان مالیات دریافتی از ایــن واحــدهــا را کاهش 
بدهد، در نهایت حدود 16 تا 17 هزار میلیارد تومان 
عدم النفع و کاهش درآمد خواهیم داشت. در واقع، 
گرچه با کاهش مالیات واحدهای تولیدی میزان درآمد 
کشور کاهش می یابد، اما معافیت مالیاتی می تواند 
اقــدام مؤثری در راستای تــداوم فعالیت واحدهای 
تولیدی باشد و همچنین می توان کسری را با اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات خودروها و 

خانه های لوکس جبران کرد.

 مالیات واحدهای تولیدی در دیگر کشورها ◾
 10درصد است

از سوی دیگر علی ملک زاده، پژوهشگر حوزه مالیات 
نیز در همین بــاره به قدس گفت: آن چیزی که به  
عنوان مالیات تولید در کشور شناخته می شود، 
در واقع همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا 
شرکت هاست. البته مالیات بر مشاغل نیز وجود دارد 
که بیشتر مربوط به دریافت مالیات از فعالیت های 
خدماتی اســت و مالیات پرداختی این ها حدود 
10تا 20 درصد در نظر گرفته می شود؛ اما آن چیزی 
که حوزه تولید را تحت تأثیر قرار می دهد، نرخ ماده 
10۵ قانون مالیات مستقیم است که میزان مالیات 
درآمدهای اشخاص حقوقی را 20 تا 30 درصد در 
نظر می گیرد. میزان ایــن نــوع مالیات عمالً سهم 

قابل  توجهی در کل درآمدهای مالیاتی کشور است 
و حتی با مقایسه این ارقام با کشورهای پیشرو در 
نظام مالیاتی می بینیم که تفاوت فاحشی میان 
درآمــد مالیاتی فعالیت های تولیدی ایــن کشورها 
با ایــران وجــود دارد. مــلــک زاده بیان کــرد: در دیگر 
کشورها و نظام های پیشرو در این حوزه، مالیات تولید 
واحدهای حقوقی حدود 10درصد است، بدین معنا 
که آن ها تنها 10درصد از بار مالیاتی را بر دوش تولید 
انداخته اند و عمده بار آن بر اشخاص حقیقی با توجه 
به میزان درآمــدشــان تحمیل می شود. کاهش بار 
مالیاتی بر واحدهای تولیدی، خواسته درستی است 
اما متأسفانه ما ساختار اشتباهی را در نظام مالیاتی 
داشتیم که به این زودی نمی توان آن را تغییر داد و 
اصالح کرد. تغییرات باید به  صورت تدریجی صورت 
بگیرد و مالحظاتی نیز در نظر گرفته شود، زیرا همین 
حاال کشور دچــار کسری بودجه بــوده و درآمدهای 
مالیاتی آن اندک است، منتهی باید بار بر تولید را 
کاهش داده و در مقابل به ایجاد پایه های مالیاتی 
جدید و افزایش میزان مالیات فعالیت های غیرمولد 

و رقیب تولید دست زد.

 تقویت نظام اطالعاتی ◾
 سازوکار تحقق عدالت مالیاتی

این پژوهشگر حوزه مالیات معتقد است: بایستی 
درآمدهای مالیاتی از طریق بخش های سوداگری 
و با اجــرای مالیات بر عایدی سرمایه تأمین شود. 
همچنین مالیات حوزه ثروت، بخش مغفولی است 
که چندان بدان توجهی نمی شود. ثروت درآمدی 
است که در یک مکان ذخیره  شده و در اقتصاد به 
چرخش درنمی آید، در حالی  که این موضوع به ضرر 
اقتصاد است زیرا باید چنین منابع و درآمدهای مالی 
در اقتصاد جریان یابد تا چرخ تولید را بچرخاند و 

موجب اشتغال و ارزش  افزوده شود.

 تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان   برای سال آینده تمدید شد 
اما  این حمایت کافی نیست 

رونق تولید با مالیات بر رقبا

در دیگر کشورها و نظام های پیشــرو در این حوزه، مالیات تولید واحدهای 
حقوقی حدود ۱۰درصد است، بدین معنا که آن ها تنها ۱۰درصد از بار مالیاتی 
را بر دوش تولید انداخته اند و عمده بار آن بر اشخاص حقیقی با توجه به میزان 

درآمدشان تحمیل می شود.
گزيدهگزيده

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9691 چهار شنبه 17 آذر 14۰۰   3 جمادی االول 1443  8 دسامبر۲۰۲1   سال سی و چهارم    شماره

قیمتلپتاپ
  لنوو 

A – 1 IdeaPad مدل
6,۹۲۹,000 تومان

  ایسوس 
 VivoBook X543MA

10,500,000 تومان

  لنوو 
ZE-NB-3 IdeaPad

۲7,700,000 تومان

  هوآوی 
BohrB MateBook D15

1۸,643,000 تومان

  ام اس آی 
A10RBS 15 MODERN

۲3,500,000 تـومـان

  اچ پی 
H - ۲55 G7

16,7۹۹,000 تـومـان

69.500.000نیم سکه39.360.000ربع سکه1.337.620بورس 274.928دالر )سنا(57.070.000 مثقال طال 188دینار عراق )سنا(131.970.000سکه13.176.000 طال  1۸ عیار1.782اونس طال 74.862درهم امارات )سنا(

وعده وزیر اقتصاد
 برای متقاضیان مسکن

      صفحه 3

 206- V2 ب���رگ س���بز  خ���ودرو س���واری پ���ژو   تی���پ
آری���ان  رنگ  س���فید روغنی س���ال 1390  به ش���ماره 
بدن���ه  ای���ران 66 و ش���ماره  ش���هربانی 72 ط 373 
موت���ور  وش���ماره   NAAP61ME1BJ412703
13889003682 ب���ه مالکیت حس���ین رحیمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

14
87
26

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز ماشین وانت زامیاد تیپ Z24NIB رنگ 
آبی روغنی مدل 1395 به شماره انتظامی شماره 

Z247120952پالک 42-682س31 شماره موتور
شماره شاس���ی NAZPL140BG0445823 جالل 

مریخی از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ی 

گه
آ

14
08
08
4

م���درک فارغ التحصیلی  رضا جهان بانی فر فرزند 
عباسعلی  صادره از سبزوار   به شماره شناسنامه 
1964  در مقط���ع کارشناس���ی ناپیوس���ته رش���ته  
مهندس���ی ب���رق الکترونی���ک    ب���ا ش���ماره مدرک 
دانش���گاهی   واح���د  از  ص���ادره   128818200228
بجن���ورد  مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار 

می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی بجنورد  به نشانی:  استان خراسان 
ش���مالی  ، شهرس���تان بجنورد ،خیابان دانش���گاه  
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 206 م���دل 1396 رن���گ 
مش���کی -متالی���ک  ب���ه ش���ماره انتظام���ی 762ج84 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 165A0124058 و ش���ماره 
شاسی NAAp03EEXHJ490997 به مالکیت حامد 
حقیقت نیکو مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز  و سند محضری خودرو  سواری پراید   تیپ  
جی تی ایکس آی رنگ س���بز زیتونی  متالیک س���ال 
1385  ب���ه ش���ماره ش���هربانی 72 و 288 ایران 42 و 
ش���ماره بدن���ه S1412285955758  وش���ماره موتور 
1722360  به مالکیت مهدی مالئی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می گردد.

14
08
72
7

دی
قو

مف
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گه
آ
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نب���ی  غ���الم  فارغ التحصیل���ی  موق���ت  م���درک  
پیرمحم���دی      فرزن���د نورمحمد ص���ادره از تایباد  
ش���ماره شناسنامه  9213 در مقطع کاردانی رشته 
امور گمرکی صادره از تربت جام  با شماره مدرک 
83118599730 مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د 

اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اس���المی ترب���ت ج���ام  به نش���انی: 
ترب���ت جام  ، کیلومتر 4 جاده فریمان  س���ازمان 
ج���ام  ترب���ت  اس���المی  آزاد  دانش���گاه  مرک���زی 
اداره ام���ور ف���ارغ التحصی���الن ارس���ال نمایی���د. 

دی
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مف
هی 

آگ
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بدی���ن وس���یله به اطالع همگان می رس���اند 
ک���ه ب���رگ س���بز  و س���ند کمپان���ی خ���ودرو 
اینجانب فاطمه زنگی آبادی  به شماره ملی 
2992288901  مربوط به اتومبیل وانت مزدا 
تی���پ  B2000I  رن���گ س���فید- روغنی  مدل 
س���ال 1390 به شماره پالک  45 ایران 493 
م 35  به شماره موتور FE142577 و شماره 
شاس���ی NAGEPX2PE13F14046 مفق���ود 
گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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آگ
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س��ازمان حمل ونقل بارومسافرش��هرداری زنجان در نظر دارد مدیری��ت اموربهره برداری جایگاه های 
عرضه س��وخت  CNG س��طح ش��هر زنجان را با مشخصات مندرج دراس��ناد مزایده به شركتهای دارای 
صالحیت و مورد تائید ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق برگزاری مزایده عمومی  
واگ��ذار نماید.ل��ذا ازكلیه اش��خاص حقوق��ی واجد ش��رایط ودارای ظرفیت بهره ب��رداری  دراس��تان زنجان دعوت 
میش��ود درص��ورت تمایل به همكاری جهت دریافت  اس��ناد به س��امانه ت��داركات الكترونیك دولت )س��تاد ایران 
setadiran(  مراجعه وجهت كس��ب اطالعات بیش��تر به نش��انی اینترنتی www.zanjan.ir ویا با شماره تماسهای 
02433422036اداره قراردادها و ش��ماره 3-02433779201 س��ازمان حمل ونقل بارمس��افر ش��هرداری زنجان 

تماس حاصل نمایند.
1-مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 14  روز چهارشنبه تاریخ 1400/9/17 لغایت ساعت12 مورخ 

1400/9/28
2-مهل��ت زمان��ی ارائه پیش��نهاد در س��ایت :  از س��اعت 12 تاریخ 1400/9/28  لغایت س��اعت 14روز س��ه ش��نبه  

تاریخ1400/10/7
3- میزان و نوع سپرده شركت در مزایده : مبلغ سپرده شركت در مزایده به شرح مندرج در اسنادمزایده سایت 

به یكی از طرق :
ال��ف -  واری��ز وجه نقد به ش��ماره حس��اب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار ش��عبه می��دان انقالب در وجه  

شهرداری زنجان .
ب - ضمانت نامه بانكی به نفع كارفرماج – انواع اوراق مشاركت بی نام 

4-زم��ان بازگش��ای پاك��ت ها :  س��اعت 14/30 روز چهارش��نبه  تاری��خ 1400/10/8 در محل ح��وزه معاونت مالی و 
اقتصادی شهرداری زنجان به نشانی میدان آزادی شهرداری مركز خواهد بود .

اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاكت 
الف: آدرس زنجان، میدان آزادی، ساختمان شهرداری مركز  و تلفن : 0243422036 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس :  021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

5- ش��ركت  درمزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول ش��روط و تكالیف شهرداری موضوع ماده10 آیین نامه مالی 
شهرداری میباشد.

6- هزینه انتشار آگهی به صورت مساوی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود .
7- شهرداری در رد یك یا تمام پیشنهادات مختار میباشد .

* سایر شروط مزایده و اختیارات و تكالیف مزایده گر و مزایده گذار در اسناد مزایده مندرج میباشد .*
 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان

آگهی مزایده عمومی   15-1400 )نوبت اول(
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شركت خمیرمایه رضوی )سهامی خاص(

آگهی مناقصه شركت خمیرمایه رضوی 
شرکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد مواداولیه و مصرفی سال 1401 خود شامل انواع کود اوره و فسفات، نمک پودری، 
آنتی فوم اس�تروکتل J673، س�ود پرک، سولفات منیزیم، امولسی فایر، نشاسته سیب زمینی، کلسیم دی پنتوتنات، انواع کارتن خمیرمایه 
تازه و خش�ک در اندازه های مختلف، انواع لفاف بس�ته بندی برای بس�ته بندی وکیوم محصول، کاغذ گریس پروف، س�لفون بسته بندی، 
نایلون شرینگ، چسب نواری پهن 5 سانت، کیسه و نایلون کیسه 10 کیلویی مطابق مشخصات و مقادیر مورد نیاز که در اسناد مناقصه آمده 
را از طریق مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه تأمین کنندگانی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی در 
روزنامه لغایت 1400/09/25 جهت اخذ اسناد مناقصه با مراجعه به پایگاه های اینترنتی شرکت به آدرس www.razaviyeast.com ضمن 
ثبت نام در س�امانه شناس�ایی تأمین کنندگان و دریافت نام کاربری و رمز عبور، اس�ناد مناقصه را از قس�مت )س�ایر( مناقصات و مزایدات 
دریاف�ت نمایند. همچنین اس�ناد مناقصه از پای�گاه اینترنتی بنیاد بهره وری موقوفات رضوی به آدرس https://epf.ir قس�مت معامالت، 
قابل دریافت می باش�د. متقاضیان پس از بررس�ی و تکمیل دقیق فرم ها، پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به آدرس شرکت به نشانی: 

کیلومتر 67 جاده مشهد- قوچان؛ شرکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند.
 آخرین مهلت ارس�ال فرم های مناقصه از طریق پس�ت، تا پایان وقت اداری روز پنج ش�نبه مورخ 1400/09/25 می باش�د، ضمنًا جهت 

دریافت اطالعات تکمیلی مناقصه شماره تلفن تماس 46126622-051 داخلی 146 می باشد.
جلس�ه بازگش�ایی پاکت ها به تناس�ب اقالم در اسناد مناقصه آمده اس�ت. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معامالت شرکت، 

مناقصه بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
شرکت، در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت سپهر فدک كوثر )سهامی خاص( به شماره ثبت 40826 
وشناس��ه مل��ی 10380566735 دع��وت به عم��ل می آید در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده ش��ركت كه در س��اعت 9 صبح روز ش��نبه مورخ 1400/09/27 در محل بزرگراه شهید 
كالنت��ری ، مجتمع آبادگ��ران ،برج اداری آفت��اب، طبقه نهم برگزار می گردد ش��ركت فرمایید. 

دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملكرد مالی منتهی به 30/ 12 / 1399

- استماع گزارش حسابرس وبازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به   30 /1399/12
- بررس��ی و تصویب صورتهای مالی از جمله ترازنامه ،عملكرد س��ود و زیان و جریان وجوه نقد 

منتهی 12/30/ 1399
- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی برای سال مالی 1400

 رئیس هیئت مدیره 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی یطور فوق العاده شركت سپهر فدک كوثر
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 40826 و شناسه ملی 10380566735
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بدین وسیله از كلیه سهامداران شركت و نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده ش��ركت شهاب خودرو)سهامی عام( كه در س��اعت10:00 صبح روز یكشنبه مورخ 1400/09/28 
واقع در مش��هد چهارراه ش��هداء سازمان مركزی ، دفتر قائم مقام محترم آستان قدس رضوی تشكیل می گردد، 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1-تعیین اعضاء جدید هیئت  مدیره 

2- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره شركت شهاب خودرو )سهامی عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شركت شهاب خودرو )سهامی عام(

شماره ثبت 8747 - شناسه ملی 10100372558
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 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شركت حمل و نقل داخلی كاالی امین 
ترابر ش��رق در س��اعت 10 روز یک ش��نبه  مورخ 1400/09/28 در محل دفتر شركت واقع در 
مشهد بخش رضویه دهستان میامی روستا كال چوقوكی جاده فریمان پالک 429 كیلومتر24 

طبقه همكف با كد پستی 9167151940تشكیل می گردد.
 لذا از كلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستور 

جلسه ذیل این در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده:

1- انتخاب هئیت مدیره    2- انتخاب بازرس     3-انتخاب روزنامه كثیر االنتشار  
درصورتیك��ه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رای خ��ود را به موجب 

وكالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده شركت حمل و نقل 
داخلی كاالی  امین ترابر شرق سهامی خاص به شماره ثبت 22786

و شناسه ملی 10380382586 )نوبت اول(
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   ساالر عقیلی 
»خواجوی 
کرمانی« شد  
بهروز غریب پور 
کارگردان تئاتر و 
اپراهای عروسکی 
»مولوی« و »حافظ« 
درباره وضعیت 
جدیدترین اپرای 
عروسکی خود 
با عنوان »همای 
همایون« گفت: 
مرحله اساسی ضبط 
موسیقی اپرای 
»همای همایون« 
در دو ماه انجام شد. 
آهنگسازی این اپرا 
بر عهده بهزاد عبدی 
است و ساالر عقیلی 
نیز نقش »خواجوی 
کرمانی« را اجرا کرده 
است.
به گفته غریب پور

ادامه ساخت اپرای 
»همای همایون« به 
علت نبود بودجه 
متوقف شده است. 

تبعیت از قانون ◾
چندی پیش سخنان بیژن نوباوه یکی از 
اعضای شورای پروانه نمایش و نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر وجود 
بیش از ۳۰ فیلم مسئله داری که از شورای 
قبلی در دولت دوازدهــم مجوز گرفته اند و 
در صورت اکران آن ها وزیر ارشاد به مجلس 
فراخوانده خواهد شد، جنجال آفرین شد. او به فارس گفته بود: 
»در این فیلم ها ارزش های اخالقی، انقالبی و ملی ما زیر سؤال 
رفته و مطمئناً اکران آن با واکنش عمومی مواجه خواهد شد. 
من خودم عضو کمیته شورای نمایش هستم اما در جلسات آن 
شرکت نکردم و اگر این وضع ادامه پیدا کند دیگر در جلسات 

بعدی نیز مشارکتی نخواهم داشت«. 
در ایــن رابــطــه، سعید مستغاثی، عضو شــورای 
پروانه نمایش با تأکید بر اینکه برای صدور پروانه 
نمایش در شورا، آیین نامه ای 14بندی مالک است 
و نه سلیقه و نظر شخصی افــراد می گوید: ایــن آیین نامه هم 
مصوب مرداد 1۳82 هیئت وزیران دولت هشتم است و باید بر 
پایه این آیین نامه قانونی به فیلم ها نگریسته شود بنابراین بنده 
یا دیگر دوستان هر نظر شخصی نسبت به سینما یا فیلم ها 

داشته باشیم بایستی براساس این آیین نامه رفتار کنیم. 

 نباید بدون مدرک حرفی زد ◾
چند روز پیش صنوف کارگردانان و تهیه کنندگان که ذی نفع 
ماجرا بودند در جلسه ای مشترک پیشنهاد تشکیل کمیته 
مشترک برای اتحاد و تبادل نظر را در برابر خطر توقیف و ممیزی 
فیلم ها دادند. غالمرضا موسوی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
صنف تهیه کنندگان که در این جلسه حضور داشته، می گوید: 
عرصه های ورزش و هنر ساحت هایی بوده که هر کسی درباره 
آن ها حرف بزند برایش هزینه ای ندارد و این موجب شده حرف 

و حدیث در ایــن دو عرصه زیــاد شــود.ایــن تهیه کننده سینما 
خاطرنشان می کند: نشستی را با اعضای کانون کارگردانان 
و اتحادیه تهیه کنندگان بــرگــزار کردیم و تصمیم بر ایــن شد 
کمیته ای تشکیل شود و قرار شد اگر کسی بدون مدرک و سند 
صحبتی کرد این کمیته بررسی های الزم را در این باره داشته 

باشد و موضوعات را برای افکار عمومی روشن کند. 
موسوی اظهار می کند: متأسفانه عده ای فیلم ها را ندیده اند و 
براساس شنیده ها درباره آن ها اظهارنظر می کنند، البته نه وزیر 
ارشــاد و نه رئیس سازمان سینمایی تاکنون با اظهارنظرهای 
سلیقه ای همراهی نکرده اند.او یــادآور می شود: 7هــزار نفر از 
اعضای خانواده سینمای ایران در دو سال کرونا به سختی گذران 

زندگی کردند.

 پیشنهاد اختیاری شدن پروانه ساخت ◾
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف تهیه کنندگان 
دربــاره اینکه حــوزه فرهنگ، ساحتی فرادولتی 
ــاره امــکــان تشکیل شــــورای پــروانــه  ــ اســـت دربـ
ساخت و شـــورای پــروانــه نمایش خــارج از ساختار دولت ها 
می گوید: شورای پروانه ساخت می تواند وجود نداشته باشد 
یا یک ویژگی اختیاری داشته باشد یعنی صدور پروانه ساخت 
بــرای فیلم اولی ها باشد یــا کسانی کــه عالقه مند هستند از 
ایــن شــورا پــروانــه ساخت بگیرند امــا شـــورای پــروانــه نمایش، 
یک شــورای حاکمیتی اســت و مــورد نیاز اســت البته در زمان 
زنــده یــاد سیف هللا داد پیشنهاد شد که ایــن شــورا هم حذف 
شــود، هــر کسی فیلمش را اکـــران کند و اگــر اعتراضی وجــود 
ــاه مراجعه کند ولــی از آنجا کــه سینما، هنر  داشــت بــه دادگـ
گــرانــی اســت بــا حــذف پــروانــه نمایش مــوافــق نــبــودیــم، اگرچه 
صــحــبــت هــای آقـــای نــوبــاوه مــوجــب شـــده فیلمی کــه پــروانــه 
 ساخت و پروانه نمایش گرفته و ایشان هم ندیده، زیر سؤال 
برود.موسوی تأکید می کند: ما در اتحادیه تهیه کنندگان اعتقاد 

داریـــم شـــورای پــروانــه ساخت می تواند اختیاری باشد و اگر 
تهیه کننده ای تمایل دارد، از این شورا مجوز بگیرد و اگر تمایلی 
نــدارد، ساخت فیلم جدیدش را به شورا اعالم کند، فیلمش را 
بسازد و مسئولیت آن را به عهده بگیرد چون در نهایت همه 

فیلم ها برای اکران باید مجوز شورای پروانه نمایش را بگیرند.

سازمان سینمایی موظف است پروانه نمایش را به رسمیت  ◾
بشناسد

در همین حال محمدحسین نیرومند، عضو دیگر 
شــورای پــروانــه نمایش و مشاور وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز در یادداشتی تأکید کرده است: 
به دلیل شرایط کرونایی و تعطیلی سینماهای کشور بیش از 1۰۰ 
فیلم تولید شده در سال های گذشته با در اختیار داشتن پروانه 

نمایش در انتظار نوبت اکران سینمایی اند. 
تهیه کنندگان همه ایــن فیلم ها بــه  عــنــوان تولیدکنندگان 
کــاالی فرهنگی بخش خصوصی در دولــت قانونی دوازدهـــم 
ــه ســاخــت گــرفــتــه انــد و از هــمــان دولـــت قــانــونــی، پــروانــه  ــروان پ
نمایش دریافت کرده اند بنابراین پروانه نمایش آن هــا، کامالً 
قــانــونــی اســت و ســازمــان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
ــن پـــروانـــه نــمــایــش را بــه رسمیت   اســالمــی مــوظــف اســـت ایـ

بشناسد.

 اگر فیلمی مسئله دار است باید آن مسئله حل شود  ◾
نه اینکه پروانه نمایش لغو شود

سعید الهی، منتقد سینما نیز در این باره می گوید: اگر فیلمی 
متهم به مسئله دار بودن می شود این مسئله باید ملهم از قانون 
باشد نه سلیقه شخصی. شاخص برای این منظور آیین نامه های 
سازمان سینمایی و قوانین مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 
است، ضمن اینکه این مسائل بایستی در قالب گفت وگو حل 

شود.

وی با بیان اینکه وقتی ساحت فرهنگ و هنر به دولت ها تقلیل 
می یابد، با این مشکل روبــه رو می شویم که با تغییر دولت ها، 
سیاست گذاری ها تغییر می کند، خاطرنشان می کند: حوزه 
فرهنگ را بایستی فراتر از دولت ها دید. لغو پروانه نمایش به 
معنای لغو قوانین حاکمیتی است. صدور پروانه نمایش، قانونی 
است و اگر فیلمی مسئله دار است باید آن مسئله حل شود نه 

اینکه پروانه نمایش آن لغو شود.  

شورای پروانه ساخت از شورای پروانه نمایش مهم تر است ◾
سعید الهی اضافه می کند: اعضای شورای پروانه 
نمایش بایستی از طیف های مختلف باشند و باید 
بررسی کنند فیلم براساس وعــده ای که فیلمساز 
به شــورای پروانه ساخت داده، ساخته شده یا نه، اگر کارگردانی 
استانداردهای تکنیکی و ساختاری را در ساخت فیلمش رعایت 
نکند و فیلم ضعیفی ساخته باشد شورای پروانه نمایش این اختیار 

را دارد که فیلم های ضعیف را در چرخه اکران سینمایی قرار ندهد.
به گفته الهی، شورای پروانه نمایش بایستی به فیلم هایی مجوز 
اکران بدهد که به چرخه صنعت سینما و غنای این هنر کمک کنند. 
بخش دیگر وظایف این شورا هم تطبیق محتوای فیلم ساخته شده 

با محتوایی است که پروانه ساخت گرفته است.
ایــن کارشناس سینما و رسانه بر ضــرورت وجــود شــورای پروانه 
ساخت تأکید کرده و می گوید: شورای پروانه ساخت از شورای پروانه 
نمایش مهم تر است و بایستی در نهادی فراتر از دولت تشکیل 
شــود مانند شــورای عالی انقالب فرهنگی. او دربــاره درخواست 
عـــده ای از فیلمسازان مبنی بــر حــذف شـــورای پــروانــه ساخت 
خاطرنشان می کند: اگــر پــروانــه ساخت حــذف شــود با انبوهی 
از فیلم های در صف اکــران مواجه می شویم در حالی که از میان 
حدود 12۰ فیلم تولیدی در سال، 6۰ فیلم امکان اکران پیدا می کنند 
 بنابراین بایستی پروانه ساخت با دقت و حساسیت بیشتری 

صادر شود.

کارشناسانازاهمیتوحساسیتنظارتبرتولیدواکرانفیلمهایسینماییمیگویند

راهکارهای حل مسئله »پروانه نمایش«

خبرخبر
روزروز

آرامگاهی در شأن شمس تبریزی در خوی ساخته می شود ◾
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی روز گذشته در پاسخ به 
درخواست نماینده مــردم خوی بــرای ساخت آرامگاه 
شمس گفت: با تمامی توان کمک خواهیم کرد آرامگاهی 
در شأن جایگاه شمس تبریزی و با شکوه هر چه تمام تر 
ساخته شود.عادل نجف زاده همچنین درخواست کرد 
جشنواره ای ملی و بین المللی در حد نام و شأن شمس و 

موالنا در خوی برگزار شود.

کتاب تحسین  شده توسط رهبری، به چاپ ششم رسید ◾
چاپ ششم کتاب »حوض خون« با بهای 8۰ هزار تومان از 

سوی انتشارات »راه یار« منتشر شده است.
»حــوض خــون« خاطرات و روایــت هــای 64 نفر از بانوان 
اندیمشکی درباره فعالیتشان در بخش رخت شویی البسه 
رزمندگان دفــاع مقدس است که توسط فاطمه سادات 
میرعالی تدوین شده است. مدتی پیش رهبر معظم انقالب  

از کتاب »حوض خون« تمجید کردند. 

 مترو تهران میزبان جشنواره نمایش های آیینی و سنتی ◾
سیدمحمد نقیب، سرپرست معاونت امــور فرهنگی و 
اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: همزمان 
بــا بیستمین جــشــنــواره نــمــایــش هــای آیینی و سنتی، 
ایستگاه های مــتــرو  تــهــران صحنه اجـــرای نمایش های 
منتخب است. عالقه مندان می توانند تا 2۰ آذرماه با حضور 
در  ایستگاه تئاتر شهر از ساعت 11 و ایستگاه میدان جهاد از 

ساعت 16:۳۰ شاهد نمایش هنرمندان باشند.

ناداستان هایی در باب فرهنگ، ادبیات و چیستی ◾
انتشارات کتاب نیستان به تازگی مجموعه ناداستانی 
از نیل گیمن با عنوان »ارواح ماشین نشین« و با ترجمه 
لیدا طرزی را روانه بازار کتاب کرده است. گیمن در این 
مقاالت و سخنرانی ها صادقانه و شفاف باورها، تجربیات 
و عالیق خود را در باب فرهنگ، ادبیات، چیستی و کارکرد 
داستان های فانتزی و علمی تخیلی و هر آنچه به کتاب و 

کتاب خوانی مربوط می شود، بیان می کند. 

خواندنی

مجبور شدم 
کتاب هایم 
را کیلویی 
بفروشم!

مدیر کتاب فروشی 
علیخانی   تهران از 
فروش کتاب های 
 قدیمی خود 
 به صورت کیلویی   
خبر داد.
علی اکبر علیخانی
در گفت وگو با ایبنا 
گفت:  با توجه به شرایط 
اقتصادی  بسیاری 
از کتاب ها در انبار 
کتاب فروشی باقی 
مانده بود و برای تأمین 
کتاب های جدید با 
مشکل روبه رو بودیم.
در این میان برخی 
کتاب ها را با 15، 2۰ یا 
5۰ درصد تخفیف 
برای فروش گذاشتیم 
که با استقبال نسبتاً 
خوبی روبه رو شد. 
برخی کتاب ها را هم 
بدون قیمت جلو مغازه 
گذاشتیم تا کسانی 
که نیاز دارند بردارند. 
ساده ترین کتاب های 
رمان از 8۰ تا 15۰ هزار 
تومان قیمت دارند 
ولی من توان خرید 
کتاب های جدید را 
نداشتم و برای افزایش 
نقدینگی مجبور به 
فروش کتاب ها شدم.

  زهره کهندل     موضوع صدور پروانه 
ساخت و پروانه نمایش فیلم ها به عنوان بحثی 

چالش برانگیز، همواره موافقان و مخالفانی داشته 
است. در اواخر دهه 70، پروانه ساخت برای 

مقطعی حذف شد اما به باور عده ای این اتفاق 

منجر به تولید فیلم های سطحی و تجاری در آن 
دوره شد از این رو ضرورت وجود پروانه ساخت 
برای تولید فیلم هایی با حداقل استانداردهای 

سینمایی و محتوایی اهمیتی دوباره یافت، اگرچه 
همچنان بر پرهیز از اعمال نظرات سلیقه ای 

و اهمیت نگاه تخصصی در شوراهای پروانه 
ساخت و نمایش تأکید می شد. در دو سال کرونا 
اما مسئله اکران فیلم ها با چالشی جدی روبه رو 

شد، فیلم هایی که از دولت دوازدهم، پروانه نمایش 
گرفته بودند و به دلیل وضعیت نامعلوم سینماها 

فرصت نمایش پیدا نکردند در صف طویل اکران 
ماندند و فیلم های دیگری هم که در این دو سال 
ساخته شده بودند به این صف اضافه شدند تا 

سکانداران جدید کشتی سینما در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را با گرداب اکران روبه رو کنند.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

مهدیه قمری   بــا وجـــود اینکه کشور های 
پیشرفته دنیا روی صنعت عروسک سازی به 
عنوان یک فرصت بــزرگ اقتصادی- فرهنگی 

ــن هــنــر در  ــ حــســاب کـــردنـــد، ای
کشورمان جدی گرفته نمی شود. با اینکه در 
نواحی مختلف ایــران عروسک هایی مطابق 
بوم همان منطقه ساخته می شود اما تاکنون 
توجه جــدی بــه ایــن هنر نشده و عروسک 
ایرانی هنوز به خانه های مردم راه پیدا نکرده 

و دست بچه های ایرانی دیده نمی شود.  

موانعی که باید توسط کارشناسان میراث  ◾
فرهنگی رفع شود

 لیال کفاش زاده، کارشناس میراث فرهنگی 
ــارگــروه عــروســک شـــورای نظارت  و عضو ک
بــر اســبــاب بـــازی بــا بــیــان اینکه هــنــوز هنر 
ــه صــنــعــت تــبــدیــل  ــ عــــروســــک ســــازی ب
ــشــده اســـت در خــصــوص تــبــدیــل هنر  ن

عروسک سازی به صنعت در کشورمان می گوید: ما خودمان 
در وزارت میراث فرهنگی در حال رایزنی هستیم که آن را جزو 
شاخه های صنایع دستی بیاوریم، امــا موانعی وجــود دارد 
که منطقی است و اگر این موانع توسط کارشناسان میراث 

فرهنگی رفع شود این اقدام عملی می شود.
وی در خــصــوص اقــدام هــای انــجــام شــده بـــرای تــرویــج هنر 

عروسک سازی بیان می کند: اماکنی همچون مدرسه موزه 
عــروســک تــا پیش از شــیــوع کــرونــا کــارگــاه هــا و برنامه های 
مختلفی را برای ارتقای این هنر به صنعت و مباحث و ابعاد 
مختلف در حوزه عروسک اجرایی می کرد که متأسفانه 
ــامــه را تعطیل  ــرن ــوع کـــرونـــا ایـــن ب  شــی
کـــرد. همچنین چــنــد دوره جــشــنــواره 
بازی های بومی را برگزار کردیم که با هدف 

معرفی بیشتر عروسک های بومی به 
مــردم بود اما به دلیل شیوع کرونا 

تعطیل شد. 

خوزستان، مهد عروسک ◾
ــاش زاده در خــصــوص   ــ ــفـ ــ کـ

استان هایی که در زمینه 
ــازی  ــک سـ ــروسـ هــنــر عـ
فعال هستند، می گوید: 
ــان آن  ــتـ ــوزسـ خــطــه خـ
ــدر تـــنـــوع عــروســک  ــ ق
ــه مــنــدی را متحیر  دارد کـــه هـــر عــالق

 می کند.
ــان هــای خـــراســـان جــنــوبــی و   الــبــتــه اســت

بلوچستان هم عروسک های جذابی دارند، 
ضمن اینکه حوزه زاگرس، گلستان، ترکمن، 
فارس و... هم از جمله استان هایی هستند 

که عروسک های زیبایی تولید می کنند. 
ــن هنرمند در خــصــوص ویــژگــی هــای عــروســک هــای این  ای
مناطق توضیح می دهد: هر منطقه با توجه به محصوالت 

 و اقلیمی که دارد دست به ساخت عروسک 
می زند. 

در منطقه ای به نام »گراش« در استان فارس 
ــام »چشم نظر« وجــود  عــروســک هــایــی بــه ن
ــیــد« اســتــان فــارس  ــل دارد، در »اق
عــروســک هــای زیــبــایــی بــا گــردو 

تولید می شوند. 
عــــروســــک دودوک هــــم در 
استان هایی از جمله خراسان 
ــــی، ســـیـــســـتـــان و  ــوب ــ ــن جــ
بلوچستان، خراسان 
شمالی، اسفراین و 
کاشان بازآفرینی و 

احیا شدند. 

بازی »زارزار« با الهام از  ◾
بادهای موسمی

عــضــو کـــارگـــروه عـــروســـک شـــورای 
ــازی در بخش  ــ نـــظـــارت بـــر اســـبـــاب ب
دیــگــری از ایــن گفت وگو در خصوص 
رقابت بازی های ایرانی و عروسک ها 

ــازی هــای موبایل و پلی استیشن ها، ایــن طــور توضیح  بــا ب
می دهد: بازی هایی را ویژه تلفن همراه طراحی کرده ایم که 
در حال مطالعه و پژوهش های بیشتری روی  آن هستیم، 
همچنین بازی هایی بر اساس دیوان عطار و شاهنامه 

خلق شدند. 
کـــفـــاش زاده در تــوضــیــح بیشتر ادامـــه 
ــازی ای به  می دهد: گروهی از طراحان ب
نام »زارزار« با الهام از یک مراسم آیینی 
در جنوب ایران و در حاشیه خلیج فارس 

طراحی کرده اند. 
از آنجا که بادهای موسمی در این منطقه 
زیــاد اســت، مراسمی همراه با موسیقی 
توسط اهالی بومی اجرا می شود که همین 
مــراســم در بـــازی مـــورد تــوجــه قـــرار گرفته 

است.
 این بازی رومیزی حتماً پس از ورود به بازار 

در کافه ها مورد اقبال قرار می گیرد.
ایــن کــارشــنــاس مــیــراث فرهنگی در پایان 
بــا تأکید بــر اینکه شـــورای نــظــارت بــر اســبــاب بـــازی، تنها 
مرجع رسمی ناظر بر تولید اسباب  بــازی اســت، می گوید: 
عروسک های ساخته شده همسو با فرهنگ ایرانی- اسالمی 
هستند و مــوزه هــایــی مانند مـــوزه عــروســک و فرهنگ در 
 بعضی شهرها و تهران در زمینه معرفی عروسک فعالیت 

می کنند.

لیال کفاش زاده، کارشناس میراث فرهنگی از هنری فراموش شده می گوید  

عروسک سازی ایرانی می تواند به صنعت تبدیل شود 



مافیای زعفران 
به دنبال کاهش 

قیمت است
محسن زنگنه، 

نماینده مردم تربت 
حیدریه، مه والت 
و زاوه در مجلس 
شورای اسالمی  

در مراسم تکریم از 
زعفران کاران گفت: 
مافیای زعفران که 
در دولت قبل سر آن 
در پاستور و دمش 

در بازار رضا مشهد 
بود این روزها دائمًا 

با رسانه ها مصاحبه 
یا به دولت و مجلس 

نامه نگاری می کنند 
که قیمت زعفران 
کاذب است و باید 

کاهش یابد.  

یادداشتیادداشت

ــاب مــــیــــری! بــــرای  ◾ ــ ــن  جــ
مــخــاطــبــی کــه شــایــد نــدانــد یک 
ــار در فصل  ــران  کـ ــفـ ــاورز زعـ ــشـ کـ
بـــرداشـــت ایـــن مــحــصــول بسیار 
حــســاس، چــه روزهــایــی را از سر 
مــی گــذرانــد، از ویژگی  های خاص 
این محصول و دغدغه  های یک زعفران  کار در چنین 

فصلی بگویید.  
یک زعفران  کار برای برداشت 10 تا 14 گرم زعفران 
خشک باید حــدود 2 هــزار گل را جــداســازی کند. 
کــشــاورزان زعفران  کار به دلیل اینکه خودشان به 
نیروی کــار احتیاج دارنـــد، نمی  توانند کمکی برای 
 همدیگر باشند پس نیروی انسانی مــورد نیاز را 
چه بسا از سال قبل با پول و کادو، رزرو می کنند تا 
در فصل برداشت برای جمع  آوری گل و جداسازی 
خیالشان راحت باشد. از آنجایی که گل زعفران در 
بهترین حالت و شرایط، بیشتر از 48 ساعت قابلیت 
نگهداری ندارد و پس از این زمان پالسیده و خراب 
می شود، پای کمبود نیروی کارشناس و متخصص به 
عنوان یکی از مهم  ترین مشکالت زعفران  کاران وسط 
می  آید. متأسفانه کشاورز زعفران  کار ناگزیر است به 
هر کس اعتماد کند و گل زعفرانش را به او بسپارد. 
این اعتماد ممکن است به جداسازی بی دقت و 
تحویل گرفتن زعفران خشک کمتر منجر شود. در 
اینجا الزم است مسئوالنی که سنگ کشاورز را به 
سینه می  زنند، دستگاه  های جداسازی کالله را که 
برخی کشاورزان از حدود 20 سال پیش در پی آن 

هستند، به دستشان برسانند.

در خــصــوص کــاهــش دغــدغــه هــا و هزینه های  ◾
کشاورزان به واسطه استفاده از دستگاه جداسازی 

کالله کمی جزئی  تر توضیح دهید.
 اگر کشاورز به دستگاه جداسازی کالله دسترسی 
 داشته باشد، دیگر مجبور نیست به هر نیروی 
بی تجربه ای اعتماد کند. بــدون دستگاه، کشاورز 
ــه ازای هــر کیلو  ــازی ب ــداسـ ــرای جـ ــ  فــقــط و فــقــط ب
بین 2 تا 4 میلیون تومان باید هزینه کند. یا مجبور 
اســت گل را به واسطه ها بفروشد تا محصولش 

خراب نشود. بعد همین واسطه ها گل  های 
خریداری شده را بین 30 تا 50 درصد 

گــران  تــر در بـــازار می فروشند. حتی 
کـــشـــاورزان در مـــــواردی مجبور 

می شوند محصولشان را زیر 
قــیــمــت پــیــش فــــروش کنند. 
این  ها همه از سر اجبار است 

چـــون متأسفانه شــیــوه جمع 
آوری زعفران با 400 سال پیش 
فرقی نکرده است. البته 

بـــه عــقــیــده من 

آسایش خود کشاورز از همه هزینه های مالی مهم تر 
است؛ چون در فصل برداشت به دلیل نگرانی برای 
محصول گاهی مجبور است از ساعت 4 صبح تا 12 
شب بیدار بماند تا کار جداسازی به سرعت انجام 
شود، در غیر این صورت حاصل یک سال زحمتش 

بر باد می رود.

 نبود دستگاه جــداســازی کالله و خشک کردن  ◾
سنتی زعفران روی کروسین )واحد رنگ( که نقطه قوت 
زعفران ایرانی در بازارهای جهانی به شمار می رود، تا چه 

حد موثر است؟ 
 واقعیت ایــن اســت کــه در بسیاری مـــوارد نیروی 
انسانی، موجب آلــودگــی و ورود مــواد خارجی به 
زعــفــران مــی شــود؛ بنابراین صادرکننده باید برای 
ــازی(، نــیــروی انسانی و زمــان  ــداسـ سورتینگ )جـ
زیــادی اختصاص دهد در صورتی که با دستگاه و 
 بدون دخالت نیروی انسانی جداسازی و بالفاصله 
بسته بندی انجام می شود. از نظر کیفیت هم معدل 
کروسین زعــفــران ایــرانــی ای که به صــورت سنتی، 
خشک می شود 230 است که این عدد با دستگاه 
به حدود 280 می رسد و این یعنی ارتقای کیفیت. 
بر همین اساس در دو سه سال اخیر خود کشاورزان 
و واحدهای بسته  بندی و صادراتی با کمک برخی 
ماشین ســازان، دستگاه خشک کن ساخته اند تا 
حداقل زعفران ایرانی به صورت سنتی خشک نشود 
وگرنه تمام فرایند زعفران ما با دست و به صورت 

سنتی است و از کشاورز حمایتی صورت نمی گیرد.

ــار در حــدود ◾  در حـــال حــاضــر و بنا بــر بــرخــی آمـ
 23 استان کشور، زعــفــران کشت مــی شــود. آیــا این 
توسعه و رشد، نشانه حمایت از زعفران و زعفران کار 

نیست؟
 نه به هیچ وجــه... اگر در 23 استان 
ایران، زعفران تولید می شود به این 
دلیل است که خود کشاورز 
بــازار را مناسب دیــده و 
ــرده است.  تولید ک
ــرای مــثــال ما  بـ
در شــورای 
مـــــــــلـــــــــی 
زعفران و از 

اردیبهشت 1400 بارها و بارها گفتیم تا هنوز فرصت 
هست برای خرید حمایتی محصول زعفران  کاران 
اقدامی بکنیم. گفتیم نرخی برای خرید حمایتی 
تعیین کنید تا کشاورز تکلیفش را بداند و با توجه به 
خشکسالی سال گذشته محاسبه کند که با این نرخ، 
برایش صرفه اقتصادی دارد که به صورت ساعتی 
آب بخرد یا نه؟ یا گفتیم به زعفران  کار پول بدهید که 
محصولش را برای دولت نگه دارد و یا سر موعد پول 
را به دولت پس بدهد. هیچ یک از این پیشنهادها را 
گوش نکردند. متأسفانه کشاورز زعفران  کار رها شده 
است و کسی صدای کشاورز و روستایی را نمی شنود. 
دولت هیچ دلیلی برای عدم خرید حمایتی محصول 
نداشت . نباید فکر کنید اگر سالی 500 تن زعفران 
تولید مــی شــود، ایــن تولید حمایتی بـــوده اســت. 
کشاورز زعفران  کار سالی درحدود 40 روز برداشت 
دارد و دوبـــاره همه چیز تا ســال بعد به فراموشی 

سپرده می شود.

راه حلتان بــرای صــادرات به شیوه ای که منفعت  ◾
ــود و نــه دالالن و  ــاورزان شـ بــیــشــتــری نصیب کــــشــ

قاچاقچیان، چیست؟
من پنج سال پیش به وزیر جهاد کشاورزی، معاونش 
و استاندار گفتم امروز که قیمت هر کیلو زعفران 5 یا 
6 میلیون تومان است می توانیم این محصول را به 
قیمت 20 میلیون تومان هم صادر کنیم، مشروط به 
اینکه از کشاورز حمایت و کف قیمت را تعیین کنید 
تا کسی نتواند پایین تر از این نرخ زعفران را از کشاورز 
بخرد. دیگر اینکه باید جلو قاچاق را بگیرید چون 
وقتی صادرکننده بخواهد زعفران را به پول ایران 
کیلویی 20 میلیون تومان بفروشد قاچاقچی با نرخ 
کمتر زعفران را می خرد و در بازارهای جهانی هم با 
نرخ پایین تر عرضه می کند و صادرکننده دیگر امکان 
کار ندارد. سال گذشته هم که قیمت جهانی زعفران 
کیلویی 600 دالر بود گفتیم با نرخ هزارو500 دالر هم 
می توانیم بفروشیم مشروط به جلوگیری از قاچاق و 
برداشتن پیمان سپاری ارزی... صادرکننده قطعاً به 
خاطر نیاز کشور، ارز را بر می گرداند اما از او نخواهید 
ارز خود را در سامانه نیما با نرخ پایین و غیرواقعی 
عرضه کند و متحمل زیـــان شـــود. در مجموع از 
سال 97 تاکنون بارها با بانک مرکزی، معاونانش، 
وزیـــران مختلف و مجلسی  ها جلسه داشته ایم، 
اما هنوز به نتیجه نرسیده  ایم. متأسفانه در قاچاق 

پــیــاز زعــفــران و خـــود زعــفــران، 
 نقص در خــود ماست. 

وقتی زعفران مشمول پیمان سپاری ارزی می شود؛ 
یعنی بستری راحــت و آرام بــرای قاچاقچی فراهم 
کرده ایم. صادرکننده باید به خاطر پیمان سپاری 
ارزی قیمت محصولش را کیلویی 3-2 میلیون تومان 
کاهش دهد اما قاچاقچی این کار را نمی کند و بسیار 

راحت زعفران را خارج می کند.

 از مبادی قانونی کشور 29 تن زعفران به افغانستان  ◾
صادر شده، در حالی که ورود زعفران به افغانستان 

ممنوع است! این آمار را چطور تحلیل می کنید؟
قطعاً این محموله ها از گمرک ایران خارج شده اما 
درنهایت به کجا رفته خدا می داند... مشکل امروز 
ما این است که مثالً نمی توانیم به آمریکا، عربستان، 
چین و هند صــادر کنیم چون آمریکا ما را تحریم 
کــرده، با عربستان هم فعالً مناسبات سیاسی و 
تــجــاری نــداریــم، هند و چین هــم از مــا 38 درصــد 
عوارض می گیرند، اما از تاجر افغانستانی نمی گیرند، 
پس بازار زعفران را عمالً به دست قاچاقچیان داده 
و مسیر قاچاق را هموار کرده ایم. متأسفانه باوجود 
اینکه سهم 92 درصدی در تولید زعفران جهان داریم 
نتوانسته ایم بازار را به درستی مدیریت کنیم. معموالً 
در بــازارهــای جهانی زعــفــران نیم، یک و دو گرمی 
عرضه می شود و صادرکننده باید بــرای صــادرات 
 یک کیلو زعفران بین 20 تا 30 میلیون تومان هزینه 
حمل و نقل بدهد. با این هزینه  ها چطور قدرت رقابت 
با اروپایی ها را داشته باشد؟ درضمن آن  هایی که از ما 
زعفران می خرند و خودشان بسته بندی می کنند 
به مشتریانشان می گویند در بازه زمانی یک ساله 
زعفران را با قیمتی ثابت به شما می دهیم اما آیا ما 
این امکان را داریم؟ این زمینه و فضا را ما خودمان 
در اختیار آن  ها قرار داده ایم و آن  ها هم سوء استفاده 
می کنند. برای وقوع این شرایط نباید صادرکننده را 
کوبید؛ چون بارها در نامه  های مختلف به مسئوالن 
گفته  ایم: صادرکننده می تواند تا سقف هزارو500 دالر 
در بازار جهانی زعفران را بفروشد، اما شما با پیمان 

سپاری ارزی، انگیزه را برای قاچاق باال برده اید!

 افزایش قیمت زعفران در ســال جــاری را چطور  ◾
ارزیابی می کنید و دلیل این افزایش را چه می  دانید؟ 
آیا این وضعیت روی مصرف داخلی و صادرات زعفران 

تأثیر منفی خواهد داشت؟ 
 افــزایــش قیمت اخیر کامالً بجا 

ــال اســت  ــون چــنــدیــن سـ ــود؛ چـ ــ ب
قیمت زعفران ثابت بوده، حال آنکه 

قیمت نهاده های کشاورزی بعضاً باالی 100 درصد 
رشد کرده و مایحتاج معیشتی کشاورزان هم افزایش 
شدید داشته است. پس کسی به کشاورز خط نداده 
که قیمت را باال ببر! کسانی که خود را حامی کشاورز و 
حامی خرید زعفران می دانند، قیمت هر کیلو زعفران 
را 20 میلیون و 500 هــزار تومان اعــالم کرده اند، اما 
همین امروز کشاورز محصولش را کیلویی 33 میلیون 
تومان می فروشد. افزایش قیمت امسال به دلیل 
کاهش تولید بوده و با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت 
 باال رفته است. در حال حاضر مصرف داخلی بین

 70 تا 80 تن برآورد می شود. آمار صادرات اما دقیق 
است و در سال 99 حدود 325 تن صادرات داشتیم 
و تا هفت ماهه 1400 هم میزان صـــادرات مشابه 
ــوده اســت. ایــن وضعیت قیمتی روی  ســال قبل ب
مصرف داخلی احتماالً اثر می گذارد ولی امیدواریم 
روی صادرات اثر منفی نگذارد و صادرکننده بتواند 
تقاضای مشتریان همیشگی زعفران ایرانی را در 

جهان به خوبی پاسخ دهد.

با توجه به خألها و کمبودهایی که اشــاره کردید،  ◾
جایگاه شــورای ملی زعفران چیست؟ چرا این شورا 
نمی تواند در کاهش مشکالت زعفران  کاران مؤثرواقع 
شود و دولت و وزارت جهاد را برای حمایت تخصصی 

متقاعد کند؟
ما براساس اساسنامه شورا راهکارهای تولید و 
صــادرات بهتر و ارتقای کیفیت را به مسئوالن 
می گوییم، امــا گــوش شنوایی نیست و تاکنون 
ــا هــم اجــرایــی نــشــده اســت.  حتی یکی از آن  هـ
شـــورای ملی زعــفــران نــه کــار اجــرایــی می کند نه 
ــروش... مــا فقط مــشــاوره می  دهیم.  ــ خــریــد و ف
در ســال 88 طــرح جامع رعــفــران را بــا همکاری 
وزارت جهاد تنظیم کردیم. این طرح به تصویب 
کمیسیون کــشــاورزی مجلس، صحن علنی و 
ــت رســیــد، امــا هنوز پــس از 12 سال  هیئت دول
حتی یک بندش اجــرایــی نشده اســت. در این 
طرح کاشت، داشت، برداشت، توزیع، فراوری، 
بسته بندی و صادرات و بازارهای جهانی، فناوری 
و صنایع تبدیلی دیده شده است. شــورای ملی 
زعفران نمی  تواند با ایــن وضعیت کــاری بکند. 
همین خرید زعفران از کشاورز را هم به درستی 
ــدادنــد. دقیقه 90 بــه کــار ورود کــردنــد،  انــجــام ن
ــود، قیمت باال  ولــی چــون تولید کاهش یافته ب

رفت وگرنه کسی به فکر کشاورز 
ــود  ــ ــت و سـ ــســ ــ ــی ــ ن

 هــمــواره بــه جیب 
دالالن می رود. 

نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت وگو با قدس مطرح کرد

طرح جامع زعفران، خاک می خورد
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گفتوگوی5
ویژه

َتن لطیف زعفران ایرانی و این همه درد!
فرزانه غالمی  عدم بازگشت ارزهای 
صادراتی در چند سال اخیر که کشور 
مدیریت  ــرای  ب موانع  سخت ترین   با 
دخل و خرج روبه رو است، دردی بزرگ و زخمی است 
عمیق بر پیکره اقتصاد پرچالش ما، اما چرا وقتی درد را 
می دانیم به فکر درمان نیستیم؟ چرا باید افغانستان و 

بعد اروپا و دیگران، مزیت زعفران ما را بهتر از خودمان 
بفهمند؟ چرا در شرایطی که امکان صادرات آسان و بی 
قید و بند را نداریم، همچنان اصرار داریم بازار غیرواقعی 
ارز، سیاست شکست خورده رفع تعهد ارزی، مابه 
التفاوت بسیار جذاب نرخ سامانه نیما و بازار آزاد و عطش 
سودجویان، تکلیف بازار صادراتمان را به بدترین شکل 

ممکن روشن کند، به طوری که کاربلدهای دلسوز، 
عطای کار در این وادی پر خطر را به لقایش ببخشند و در 
عوض دندان طمع آن ها که فقط پول بی دردسر و ناپاک 
را هدف مقدس خود می دانند و همین هدف هر وسیله 

ای را برایشان توجیه می کند، تیزتر شود؟! 
مگر شما دولتمردان اقتصادی خودتان را مخالف 

اقتصاد تک محصولی  معرفی و  در کالم از ضرورت 
عدم وابستگی به نفت و دالرهای پر اما و اگر نفتی 
 دفاع نمی کنید؟  مگر نمی گویید نفتمان را به سختی 
می خرند و بازگشت پولش »یا بخت و یا اقبالی«  است؟ 
پس چرا مسیر صادرات کاالهایی که سند شش دانگش 

به نام ایران است را تا این حد سنگالخی کرده اید؟ 

غالمرضا میری
 نایب رئیس شورای ملی زعفران

  غالمی       ایران به گواهی آمار و ارقام، 
ابرقدرت تولید زعفران در جهان است اما به 

ثمر نشستن گل  های حساس و شکننده طالی 
سرخ با مرارت  های خاص خودش همراه است، 

به طوری که بدون اغراق در روزهای محدود 

برداشت، خواب و آسایش برای کشاورز زعفران 
بی  معناست. 

در آخرین روزهای فصل برداشت زعفران، 
با غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی 

زعفران که هم کشاورز است و هم رئیس 

اتحادیه صادرکنندگان زعفران از مرارت  های 
این روزهای زعفران  کاران و زنجیره پر آسیب 

تولید، توزیع و صادرات طالی سرخ ایرانی گفتیم 
و شنیدیم؛ گفت  وگویی کشاورز محور و از مزرعه 

تا بازارهای جهانی. 
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برگ س���بز و ب���رگ وکالت ف���روش کانتینرچادری 
م���دل 1388   A-CH240 مام���وت  ی���دک  نیم���ه 
ش���ماره پالک ایران85-526ع87 شماره شاسی 
NACCHT37791015996  ب���ه نام آرمین غفران 
فرید ب���ا والیت عبدالحکیم غف���ران فرید مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز سمند سواری مدل 1400 رنگ سفید به 
شماره انتظامی ایران 74 - 847 ی 76 بنام سعید 
فخر آرا فرزند محم���د علی کدملی  0703940961 
شماره شاسی 866473 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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 190 تی���پ   بن���ز   س���واری  خ���ودرو   س���بز   ب���رگ 
ب���ه  رن���گ آب���ی س���ورمه ای متالی���ک س���ال 1984  
ای���ران 12 و ش���ماره  ش���ماره ش���هربانی 92 ج 996 
موت���ور  WDB2010221A023468وش���ماره  بدن���ه 
10296310102631  به مالکیت هاش���م جهانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز و سند کمپانی اتومبیل وانت پیکان 
1600OHVب���ه مالکی���ت حنیفه سرش���ار جعفر
آب���ادی ب���ه ش���ماره پ���الک 32   834 ط 61 و 
  NAAA46Aa2CG315203 شاس���ی  ش���ماره 
مفق���ود   11490081774 موت���ور  ش���ماره  و 
اس���ت. س���اقط  اعتب���ار  درج���ه  از  گردی���ده 
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برگ س���بز خودرو  س���واری، پژو206 تی���پ2  عادی 
، مدل 1384 رنگ نقره ای متالیک، ش���ماره موتور 
3833327 و ش���ماره شاس���ی 19810125 ش���ماره 
پ���الک 42 ای���ران 816 ص 45 متعل���ق ب���ه خان���م 
محبوبه زنگنه  مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

14
08
70
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
08
72
9

اینجان���ب بهروز کلیدری  مالک خودروی س���واری 
ران���ا TU5 به ش���ماره ش���هربانی 454 و 97 ایران 
36 و ش���ماره شاس���ی NAAU01FE5FT107751و 
شماره موتور163B0172009 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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بدین وس���یله به اطالع همگان می رس���اند 
ک���ه ب���رگ س���بز  و س���ند کمپان���ی خ���ودرو 
اینجان���ب زه���ره زاه���دی ب���ه ش���ماره مل���ی 
2980569194  مرب���وط به اتومبیل س���واری 
پ���ژو  تی���پ 405 ج���ی ال ایک���س آی 1/8  
رن���گ س���فید- روغن���ی  م���دل س���ال 1389 
به ش���ماره پ���الک 45 ای���ران 894 ل 76  به 
ش���ماره  و   12489272751 موت���ور  ش���ماره 
شاسی NAAM01CA7BE037434 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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روابط عمومي شهرداري طرقبه

    شهرداری طرقبه در نظر دارد 
مناقصه عمومي عملیات ترمیم و بهسازی معابر محله ی ویالشهر به شماره 2000050352000016 
از  مناقصه  برگزاري  كلیه مراحل  نماید؛  برگزار  الكترونیكي دولت  تداركات  از طریق سامانه  را 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه 
الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الكترونیكي  تداركات 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 

گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/09/17 مي باشد. 

-مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19 روزچهارشنبه 1400/09/24
-مهلت زماني ارسال پیشنهاد ساعت 12 روز دوشنبه 1400/10/06

-زمان بازگشایي پاكت ها ساعت 12 روز سه شنبه 1400/10/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاكت الف: طرقبه، بلوار معلم، ساختمان شهرداري، امور قراردادها تلفن 05134225844 

واحد عمران تلفن 05134223833
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021                       دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 

»ثبت نام/پروفایل تأمین كننده/مناقصه گر« موجود است.

فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1399،12،24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان 
تراز و همکاران به شناس��ه مل��ی10380533929 به 
س��مت بازرس اصلی و آقای س��ید ایمان لکزیان به 
شماره ملی 1062869710 به سمت بازرس علی البدل 
ب��رای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. روزنامه 
کثیراالنتش��ار قدس جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 

انتخاب شد. 
اداره کل ثب��ت اس��ناد و ام��اک اس��تان خراس��ان 
رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نیشابور )1237074(

آگهی تغییرات شرکت صنايع غذايی قند 
سپید مهر نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 2418 و شناسه ملی 10380177239 
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برگ س���بز و س���ند مالکیت خودروی  پراید صبا مدل 
1377 رن���گ س���فید- روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
373ل31 ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 00057929 و 
مالکی���ت  ب���ه   S1412277545609 ش���ماره شاس���ی
معصومه امام���وردی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
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 رشد ۷۱درصدی 
 کمک های مردمی 
در دوران کرونا  
علیرضا عسگریان، 
معاون مشارکت های 
مردمی کمیته 
امداد به مهر گفت: 
کمک های مردمی 
در شرایط اقتصادی 
فعلی و همزمان با 
شیوع ویروس کرونا 
نه تنها کاهش پیدا 
نکرده بلکه افزایش 
یافته و فراتر از 
تصور ما بوده است.

با توجه به میزان 
کمک های مردمی 
در ۹ ماهه سال 
۱۴۰۰ و مقایسه آن 
نسبت به زمان مشابه 
سال گذشته شاهد 
رشد ۷۱ درصدی 
کمک های مؤمنانه 
بوده ایم.

محمود مصدق  در تجمعات 
اعـــتـــراضـــی اخـــیـــر نــســبــت به 
سیاست های آبــی، کشاورزان 
اصفهانی و شهرکردی هم صف 
خــود را از اغتشاشگران جدا 
کردند. کاری که مردم معترض 
در ماجرای »افزایش قیمت بنزین« و پویش »نه 
به گرانی« در آبــان 98 و دی مــاه 96 انجام داده 
بودند. مردم می خواهند در چارچوب قانون و به 
صــورت مسالمت آمیز صــدای خــود را بــه گوش 

مسئوالن برسانند.
ــل ۲۷ قــانــون اســـاســـی، تشکیل   بـــراســـاس اصـ
اجتماعات  و راهپیمایی  ها، بدون  حمل  سالح به  
شرط آنکه  مخل  مبانی  اسالم  نباشد، آزاد است. 
حتی اصل ۲6 قانون اساسی هم بر این موضوع 
تأکید می کند. با وجود این به نظر می رسد در ذیل 
این قانون، سازوکار مشخصی برای بیان اعتراض 
به شیوه مسالمت آمیز و مدنی مشخص نشده و 
شاید به همین دلیل است عده ای نفوذی پس از 
شکل گیری بعضی از اعتراضات می خواهند از آب 
گل آلود ماهی بگیرند و با بستن راه ها و آتش زدن 

اموال عمومی و... آب به آسیاب دشمن بریزند.
ــاه 96 مــوضــوع تعیین  ــوادث دی م بــه دنــبــال حـ
مکان هایی برای اعتراض های مردمی در فضای 
ــورای  ــه ای جــامــعــه مــطــرح شــد و حــتــی شـ ــانـ رسـ
ــاه مصوبه ای  اســالمــی شهر تــهــران در هــمــان م
ــه تعیین  ــهــران ب ــا عــنــوان »الــــزام شـــهـــرداری ت ب
مــکــان مــنــاســب بــــرای اجــتــمــاعــات اعــتــراضــی 
ــدان« را گــذرانــد و کــمــی بــعــد یعنی در  شــهــرون
خــرداد9۷ هیئت دولت طرح پیشنهادی وزارت 
کشور را بــرای تعیین محل های مناسب بــرای 
تجمعات گروه های مختلف مردمی در تهران و 
شهرستان ها تصویب کرد. اما در ادامه، مصوبه 
ــت به دنبال شکایت ســه شهروند از سوی  دول
دیـــوان عــدالــت اداری مغایر بــا اصــل ۲۷ قانون 
اساسی شناخته و ابطال شد و مصوبه شورای 
 شهر هم توسط هیئت تطبیق فرمانداری تهران 

رد شد. 
ــن همه تعیین ســـازوکـــاری مشخص بــرای  بــا ای
اعتراضات و تجمعات مدنی، کم وبیش بین تمام 
جریان های سیاسی و اجتماعی کشور طرفدارانی 
ــرای تعیین  ــ ــیــل تــالش هــا ب دارد. بــه هــمــیــن دل
مکان هایی بـــرای اعــتــراض هــای مسالمت آمیز 
مردم ادامه یافت تا جایی که جمعی از نمایندگان 
مجلس اواخــر ســال 98 طرحی را در ایــن زمینه 
تهیه کردند که حتی در نوبت رسیدگی در صحن 
علنی مجلس قرار گرفته بود اما عمر مجلس دهم 

برای بررسی آن کفاف نداد. 
ــت سیزدهم بــرای  امــا آیــا مجلس یــازدهــم و دول
مقابله با سوءاستفاده ها از اعتراض های بحق 

مردم راهکاری دارند؟

کمیسیونشوراهابررسیمیکند ◾
ــیــس دوم  ــب رئ ــای ــری، ن ــفـ مــحــمــد حــســیــن آصـ
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به این پرسش قدس می گوید: 
همان طور که اصول ۲6 و ۲۷ قانون اساسی تأکید 
کرده، تشکیل  اجتماعات  و راهپیمایی  ها، بدون  
حمل  ســالح بــه  شــرط آنکه  مخل  مبانی  اســالم  
نباشد، آزاد اســت، مجلس شــورای اسالمی هم 
معتقد است اگر گروه ها و جریان  هایی در جامعه 
به فعالیت نهاد، وزارتخانه یا سازمانی اعتراض 
دارند و یا به موضوعاتی مانند بیکاری، گرانی، آب، 
آلودگی هوا و موارد اینچنینی معترض هستند، 
نمی شود آنان را از حقوق مدنی شان محروم کرد. 
مردم باید اعتراضشان را به گوش مسئوالن کشور 

برسانند و کسی نباید جلو آن ها را بگیرد. 
وی از اینکه اعــتــراض هــای مــردمــی کــه در این 
ســال هــا انــجــام می گیرد بــه دلیل فــراهــم نشدن 
سازوکارهای مشخص و عدم صدور مجوز، سبب 
سوءاستفاده برخی از جــریــان هــای مشکل دار 
می شود ابــراز تأسف کــرد و گفت: ایــن موضوع 
سبب مــی شــود انتقادهای مــردم به درستی به 
اطــالع مسئوالن نرسد و در نهایت هم بگوییم 
همه این ها اغتشاشگر هستند. اغتشاشگر کسی 
است که آشوب به پا می کند و اموال عمومی را از 
بین می برد و کسانی را که به صــورت قانونمند 
اعتراض می کنند نباید اغتشاشگر دانست و جلو 

اعتراضشان را گرفت. بر این اساس کمیسیون 
امور داخلی و شوراهای مجلس طرحی را در این 
زمینه در دســت بررسی دارد که بر اســاس آن، 
استانداری ها باید برای تشکیل تجمعات مجوز 
بدهند، محل هایی را برای اعتراض های مردمی 
مشخص کنند و امنیتشان تأمین شود. گروه ها، 
احــزاب و انجمن ها هم باید مسئولیت تجمع 
درخواستی شان را بپذیرند تا از ایــن تجمعات 

سوءاستفاده نشود.
آصفری با اشــاره به اینکه کلیات طرح یاد شده 
در کمیسیون متبوعش مطرح شــده و االن در 
کمیته مــربــوط در حــال بــررســی اســت، تصریح 
می کند: به هرحال تعیین سازوکاری مشخص 
ــرای اعــتــراض  هــای قانونی مــردم در دستور کار  ب
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس قرار 
دارد. البته به باور بنده این طرح باید به فوریت 
بررسی و تصویب نهایی شود چون هم می تواند به 
اجرایی شدن اصل ۲۷ و ۲6 قانون اساسی کمک 
کند و هم جلو کسانی را که از اعتراض های مردم، 

علیه نظام سوءاستفاده می کنند بگیرد. 
آصفری با بیان اینکه این طرح در راستای طرح 
نمایندگان دوره دهم مجلس است، در پاسخ به 
این پرسش که محدوده اعتراض های مردمی باید 
تا کجا باشد و چقدر باید تحمل شود، می گوید: 
اوالً اعتقاد داریم امور مردم باید به گونه ای توسط 
دستگاه ها و مسئوالن پیگیری شــود که نیازی 

به برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی مردم 
نباشد. اما کوتاهی های مسئوالن سبب می شود 
گاهی ایــن مــوارد را ببینیم امــا اینکه چقدر این 
اعــتــراض هــا جــا دارد بــایــد گفت اعــتــراض هــا به 
عنوان مطالبه گری مــردم باید توسط نهادهای 
نظارتی دنبال شود و از مسئوالن هم بخواهند 
به اعتراض هایی که خواست مردم است و جنبه 

قانونی دارد، پاسخگو باشند.

دولتیکالیحهجامعومانعبهمجلسبدهد ◾
مــحــمــود عــــبــــاس زاده مــشــکــیــنــی، ســخــنــگــوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اسالمی هم در پاسخ به قدس می گوید: 
موضوع تجمع و راهپیمایی های اعتراضی مردم 
در آیین نامه اجــرایــی قانون قبلی احــزاب آمده 
بــود که در آن به نحوه دریــافــت مجوز و شرایط 
بــرگــزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی 
اشــاره می شد. البته آن آیین نامه که در هیئت 
دولت وقت تصویب و ابالغ شده بود، اشکاالت 
زیادی داشت ضمن اینکه بسیار سخت گیرانه 
ــود کــه خیلی  ــود یعنی شرایطی را قید کـــرده ب ب
سخت در یک جا جمع می شد تا متقاضی بتواند 
مجوز برپایی یــک راهپیمایی را دریــافــت کند. 
مثالً در آن قید شده بود فقط احــزاب می توانند 
تقاضای تجمع یــا راهپیمایی کنند. در حالی 
کــه شاید یــک تشکل صنفی و یــا یــک سازمان 

مردم نهاد می خواست تجمع برگزار کند که در این 
صورت تکلیف مشخص نبود. به یاد ندارم با آن 
آیین نامه، بیش از چهار مورد مجوز برای برپایی 

تجمع صادر شده باشد. 
مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور سپس به 
تغییر قانون»فعالیت احزاب و گروهای سیاسی« 
در سال 1395 و ابالغ آن توسط ریاست جمهوری 
وقــت اشــاره می کند و می گوید: ما پیش نویس 
قانون جدید احــزاب را تهیه کردیم و در اختیار 
مجلس قــرار دادیــم که براساس یکی از بندهای 
آن باید تکلیف شرایط درخواست و صدور مجوز 
برای تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی مردم، 
شرایط شروع و پایان تجمعات و راهپیمایی ها، 
حقوق معترضان و شهروندان، بحث نظم عمومی 
و... مشخص می شد. یعنی قانون جدید احزاب 
این ظرفیت را دارد که در این زمینه یک آیین نامه 
اجــرایــی جامع و مانع داشته باشیم؛ بــرای این 
منظور وزارت کشور می تواند طرح آن را به هیئت 
دولت بدهد تا در آنجا بررسی و تصویب شود و 
یا دولت در این زمینه الیحه به مجلس ارائه دهد 
که به نظرم با توجه به اهمیت موضوع بهتر است 
این کار در قالب الیحه انجام شود. در واقع دولت 
متناسب با شرایط فرهنگی سیاسی کشورمان 
یک الیحه جامع و مانع به مجلس بیاورد تا مورد 

بررسی و تصویب قرار گیرد.
عباس زاده مشکینی با اشــاره به اینکه مجلس 
از الیحه دولــت در مــوضــوع یــادشــده استقبال 
ــد: حــتــی دولــــت مــی تــوانــد  ــزایـ ــی افـ ــد، مـ ــن مــی ک
درخواست فوریت بررسی و تصویب آن را بدهد و 

ما هم قطعاً از آن استقبال می کنیم.
مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور، با اشاره 
به اینکه طــرح نمایندگان مجلس بــرای تعیین 
ــاری مــشــخــص در خــصــوص تشکیل  ــ ــازوک ســ
تجمعات و اعتراض های مردمی را ندیده است، 
ــت در ایــن زمینه  مــی افــزایــد: بــه هــرحــال اگــر دول
طرحی تصویب نکند و یــا الیــحــه ای نــدهــد، آن 
وقت مجلس مجبور است در قالب طــرح، آن را 
بررسی و تصویب کند. البته ما بیشتر عالقه مند 
هستیم این موضوع در قالب الیحه مورد بررسی 

قرار گیرد. 
وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد به 
نتیجه رسیدن تالش مجلس و دولت در خصوص 
ــاری مــشــخــص بــــرای تشکیل  ــ ــازوک تــعــیــیــن ســ
تجمعات و برگزاری اعتراض های مردمی خواهیم 
ــن مطالبه ایــجــاد شــده است  بـــود، مــی گــویــد: ای
چون شفافیت حق مردم و حق حاکمیت است، 
بنابراین همه این ها باید کامالً مشخص شوند تا 
هم مردم تکلیفشان را بدانند و هم حاکمیت. از 
این رو امیدواریم چنین مباحثی زودتر به نتیجه 
برسند اما مجبوریم بر اساس سازو کار و آیین نامه 

مجلس حرکت کنیم. 

ددستچينستچين

خبر

اقامه نماز باران 
در دیار کریمان

مسجد تاریخی امام 
خمینی)ره( کرمان 
دوشنبه میزبان مردمی 
بود که نماز طلب باران را 
به امامت حجت االسالم 
والمسلمین احمد 
شیخ بهایی از استادان 
حوزه علمیه کرمان و امام 
جمعه موقت این شهر 
اقامه کردند. به گزارش 
ایرنا، امام جمعه موقت 
کرمان در خطبه های 
نماز باران با اشاره به نیاز 
این استان به بارندگی 
گفت: برخالف آنچه 
گاهی در جامعه تبلیغ 
می شود، برای رفع کم آبی 
و خشکسالی، خواندن 
نماز باران و دعا کردن 
همراه با اقدامات الزم 
برای جبران خشکسالی 
با یکدیگر باید صورت 
گیرد. وی با بیان اینکه 
مردم باید به وظیفه خود 
در صرفه جویی و هدر 
ندادن آب عمل کنند، 
تأکید کرد: مسئوالن نیز 
باید برای حل مشکالت 
ناشی از خشکسالی 
و استفاده صحیح از 
منابع آبی در کشاورزی 
و صنعت برنامه ریزی 
و به صورت جهادی کار 
کنند.

 مجتبی شاکری
دبیر کل جمعیت جانبازان 

انقالب اسالمی 

انتخاب مکان هایی برای اعتراض های مدنی 
قابل دفاع است، چون موجب تفکیک معترضان 
از عده ای آشوبگر می شود و برای جامعه مفید 

است اما نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد؛ 
چرا که گاهی اوقات تعداد معترضان خیلی کم 

است یا برخی از اعتراض ها حتمًا باید جلو 
سازمان موردنظر باشد. وقتی مردم به عملکرد 

وزارتخانه ای معترض هستند نمی توان به آن ها 
گفت بروید در فالن محل که از آن وزارتخانه 
دور است اعتراض کنید؛ چون در این صورت 

اعتراض مردم انعکاس پیدا نمی کند. بنابراین 
به نظر می رسد در بررسی و تصویب طرح یا 

الیحه مربوط به این موضوع نباید عجله کرد. 
باید مدلی پیدا کرد که انواع اعتراض ها را پاسخ 

دهد. 
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حتییکریالحقوقومزایانخواهمگرفت ◾
به گــزارش پایگاه اطــالع رســانــی جمعیت 
هــالل احــمــر، پیرحسین کولیوند رئیس 
جمعیت هالل احمر در جلسه شورای عالی 
این جمعیت اظهار کرد: شرایط زندگی من به گونه ای 
است که می توانم زندگی ام را اداره کنم. هالل احمر نهاد 
عام المنفعه است و در این نهاد یک ریال حقوق و مزایا 

نخواهم گرفت.

»خزر«درمعرضتهدید ◾
اصـــغـــر عـــبـــدلـــی، عــضــو هــیــئــت علمی 
پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید 
بهشتی به تسنیم می گوید: دانشمندان 
پیش بینی کرده اند تا پایان قرن حاضر آب دریای خزر 
بین 9 تا 18 متر پایین می رود! که اگر پیش بینی کاهش 
عمق محقق شود بخش های زیــادی از شمال و شرق 

دریای خزر خشک می شود.

اُفت50تا70درصدییادگیریعلومپایه ◾
ــوزش و  علیرضا کمرئی، مــعــاون وزیـــر آمـ
پرورش به ایسنا گفت: باوجود نمرات باالی 
کسب شده در امتحانات غیرحضوری دو 
سال گذشته، میزان یادگیری بسیاری از دانش آموزان 
در ۲۰ ماه وقفه فعالیت های حضوری، در همه دروس 
به ویژه دروس علوم پایه 5۰ تا ۷۰ درصد اُفت کرده است. 

چهبالییبرسرسازمانتأمیناجتماعیمیآید؟ ◾
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعی استان تهران به میزان 
گفت: همین االن سازمان تأمین اجتماعی 
حــدود 53 هــزار میلیارد تومان با بهره 35 درصــد به 
بانک رفــاه بدهکار اســت. این مسئله نشان می دهد 
در بلندمدت چه بالیی بر سر سازمان تأمین اجتماعی 

خواهد آمد.

جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درمانعلم و فناوریعلم و فناوری مدرسهمدرسهگردشگریگردشگری

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهور:

 »استخدام« بزرگ ترین خیانت 
به جوان و خالقیت او است

به گــزارش ایسنا، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در مراسم قدردانی از برترین های کنکور 
سراسری بزرگ ترین ویژگی جوانان را نوآوری آنان دانست 
و گفت: استخدام بزرگ ترین خیانتی است که به جوان 
و خالقیت او می شود. اگر می خواهیم نوآوری را به عمل 
برسانیم، باید به فکر کارآفرینی، نوآوری و تحول باشیم و 
بتوانیم نانی را بر سر سفره ای بیاوریم. غایت یک ذهن 
بدون محدودیت و خالق، چیزی فراتر از استخدام است. 
خوشبختانه زیست بوم نوآورانه ای در کشور ایجاد شده 
تا جــوانــان به مسیر بــروز و شکوفایی خالقیت هایشان 

رهنمون شوند.
ــد در مــســیــر کــمــک بـــه ایـــن کــشــور گـــام بـــرداریـــم و  ــای ب
 امیدواریم این مسیر برای جوانان عزیزمان هرچه بیشتر 

روشن شود.

رئیسهیئتمدیرهبنیادبیماراننادرایران:

 ۳۵۵ گونه بیماری نادر 
در کشور وجود دارد

رئیس هیئت مــدیــره بنیاد بــیــمــاران نــادر ایـــران بــا بیان 
ــود  ــور، 355 گـــونـــه بـــیـــمـــاری نـــــادر وجـ ــشـ ــکــه در کـ ــن ای
ــن گـــونـــه هـــاســـت،  ــ یـ ــــه »اس ام ای« یـــکـــی از ا دارد ک
ــان جــهــانــی بــهــداشــت،  ــازمـ ــفــت: بـــر اســــاس آمــــار سـ گ
ــا 8 هـــزار گــونــه بــیــمــاری نـــادر در جهان  ــه 6 ت ــزدیــک ب  ن

وجود دارد.
یـــاســـر داوودیـــــــــان ادامــــــه داد: در ایــــــران 355 گــونــه 
ــا ایـــن اســت  ــا بـــرداشـــت م ــادر وجــــود دارد امـ ــ بــیــمــاری ن
بـــه دلــیــل ژنــتــیــکــی بــــودن بــیــمــاری هــای نـــــادر، تـــا 5۰۰ 
 گــونــه افــزایــش پــیــدا می کند و »اس ام ای« یکی از این 

گونه هاست.
ــران و تــولــیــد آن  ــ ــیــمــاران اس ام ای بــه شــدت گ داروی ب
منحصر بــه چند کــشــور اســت پــس ضـــروری اســت ارز 
ــرای آن در نــظــر گــرفــتــه شــود.  ــ و بــودجــه مــخــصــوصــی ب

مدیرعاملیکاستارتآپگردشگریعنوانکرد

اخالل در صدور ویزا به دلیل 
پرداخت نکردن قبض تلفن! 

محمد نــصــری، مدیرعامل یــک اســتــارت آپ گردشگری 
در تشریح چالش های پیش روی گردشگران سالمت به 
تسنیم می گوید: در برهه ای در یک اتفاق جالب، مسافر 
انگلیس به صورت مکرر باوجود مراجعه حضوری و برقراری 
تماس تلفنی موفق به ارتباط با سفارتخانه ایران نشده بود 
که در نهایت با پیگیری ها معلوم شد به خاطر پرداخت 
نکردن قبض تلفن سفارتخانه، تماس با سفارت ایران امکان 
نداشت. همچنین با واگذاری بخش مربوط به انجام کارهای 
صدور ویزا به یک شرکت پیمانکاری، فعالیت های روزانه 
سفارتخانه در داخــل خــودرو ون در روبــه روی سفارتخانه 

انجام می پذیرفت!
حال آنکه به صــورت سامانه ای و سیستماتیک می توان 
این فرایندها را انجام داد و با انجام به روزرسانی های الزم، 
پاسخگوی نیاز گردشگران سالمت در سریع ترین زمان بود.

رئیسبخشاورژانسبیمارستانسینا:

بازگشایی مدارس، آمار معلمان 
کرونایی را افزایش داد

حسین کرمانپور، رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا 
در پاسخ به این پرسش که آیا بازگشایی مــدارس میزان 
مراجعات کودکان را به مراکز درمانی به سبب ابتال به کرونا 
افزایش داده است، به میزان گفت: در بیمارستانی که من 
فعالیت دارم تاکنون با افزایش میزان مراجعه کودکان به 
سبب کرونا مواجه نشدم، اما از همکارانم در خصوص 
ابتالی کودکان به این بیماری شنیده ام و همچنین میزان 
ابتالی معلمان به کووید افزایش یافته و تعدادی از آن ها با 

بازگشایی مدارس دچار این بیماری شدند.
ــن مــوضــوع را بخوریم کــه چــون واکسینه  نباید گــول ای
ــه واکــســن  ــا مــبــتــال نــمــی شــویــم. چـ ــرونـ ــه کـ ــــم بـ شــــده ای
ــرده بــاشــیــم چــه نــکــرده بــاشــیــم، ممکن اســت  تــزریــق کـ
ــاری ســایــر  ــت ــرف ــیــمــاری بــاشــیــم و مــوجــب گ ــاقــل ایـــن ب  ن

افراد شویم.

ادامهتالشمجلسبرایتعیینسازوکاربرگزاریاعتراضهایمسالمتآمیزمردمی
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بازگشت 
سیدجالل 

به تمرینات 
پرسپولیس

کاپیتان تیم فوتبال 
پرسپولیس پس از 
رفع مصدومیت در 
تمرینات گروهی 

امروز سرخپوشان 
شرکت کرد. به نقل 

از رسانه رسمی 
باشگاه پرسپولیس، 

سرخپوشان پایتخت 
تمرین دیروز خود 

را پس از یک روز 
استراحت زیر نظر 

کادر فنی برگزار 
کردند. در این تمرین 

احسان پهلوان 
کماکان زیر نظر کادر 
پزشکی بود اما سید 

جالل حسینی به 
تمرینات گروهی 

بازگشت و در تمام 
مراحل تمرین 
شرکت داشت.

در  حاشيه

اصرار نساجی 
 به میزبانی 

 در استادیوم 
امام رضا)ع(

تیم نساجی همچنان 
به برگزاری دیدارهای 

خانگی خود در 
استادیوم امام رضا)ع( 
در مشهد تا زمان مهیا 
شدن چمن استادیوم 

شهید وطنی تأکید 
دارد. 

اداره کل ورزش و جوانان 
استان مازندران پیش از 
بازی نساجی – پدیده به 
تیم نساجی برای خروج 

از استان مجوز نداد 
ولی حاال مردان الهامی 

امیدوارند بتوانند 
مازنی ها را برای بازی در 

مشهد  راضی کنند. 

خبرخبر
روزروز

  اولیور کان 
 مدیر اجرایی بایرن ، در مورد همکاری 

این باشگاه با قطری ها واکنش نشان داد 
و گفت:» نمی توانم احتمال ادامه این 

همکاری را رد کنم. برای حل این 
مسئله تالش خواهیم کرد«.

  ویلی کابایرو 
سنگربان سابق تیم چلسی با قراردادی 

یک ماهه به تیم ساوتهمپتون ملحق 
شد. علت جذب او مصدومیت همزمان 

مک کارتی و فورستر دو دروازه بان 
اصلی  ساوتهمپتون اعالم شد.

  مورینیو 
مدیران باشگاه رم از عملکرد مورینیو 

خشمگین و ناراضی نیستند و 
فابریزیو رومانو تأیید می کند جایگاه 
این سرمربی در خطر نیست. مورینیو 

تا 2024 با آ اس رم قرارداد دارد.

 حمیدرضا عرب  
ــا ایـــنـــکـــه فـــرهـــاد  ــ ب
مــجــیــدی و بــرخــی 
دستیارانش براین 
بــاور بــودنــد کــه باید 
داور در دقایق پایانی 
به سود استقالل پنالتی اعالم می کرد 
اما سیاوش یزدانی معتقد است که در 
هرحال نتیجه ای که در شهرآورد 97 
بدست آمد برای دو تیم کامالً عادالنه 
بوده است. یزدانی درعین حال حرف 
مربیان تیمش را هــم تأیید کـــرده که 
پنالتی بــه ســود تیمش اعـــالم نشده 

است.

بازی بسیار سطح پایینی بود ویکی  ◾
از ضعیف ترین شهرآوردهای چند سال 

اخیر رقم خورد.
با توجه به جایگاه دو تیم در جدول 

ایـــن وضعیت قــابــل پیش بینی 
بود. به هرحال بازی در شهرآورد 
ســخــت اســــت ضــمــن ایــنــکــه 
اگــر شما تاریخ تقابل دو تیم 

را نـــگـــاه کــنــیــد می بینید 
ــرای  ــعــیــت ســازی بـ ــوق م
تیم ها در این بازی دشوار 

است. 
در ایــن میدان هم دو تیم بــرای ایجاد 
موقعیت با مشکل مواجه بودند که این 

به دفاع فشرده آن ها مربوط می شد.

ــازی تمام شد بسیاری  ◾ وقتی ب
ازاستقاللی ها اعتقاد داشتند داور 
به ســود شما باید پنالتی اعالم 

مــی کــرد. تــو هــم همین عقیده 
را داری؟

به نظر من هم می توانست 
پــنــالــتــی بـــاشـــد. مـــن آن 
صحنه را بــعــد از بــازی 
در رختکن تیمم دیــدم 
و فکر می کنم داور باید 
پنالتی اعالم می کرد اما 
درهــرحــال فکر می کنم 

نتیجه شهرآورد 

97 عــادالنــه بــود چــون دو تیم در یک 
سطح فوتبال بــازی کــردنــد و تقسیم 
امتیازات سبب نشد حق تیمی ضایع 

شود. 

انتقادات زیادی هم از شما شد. ◾
به هرحال تماشاگران فوتبال به دنبال 

دیدن بازی های جذاب تری هستند 
اما خاصیت این گونه بازی ها همین 

اســت و بسیاری از بــازی هــا بــا همین 
شکل تمام می شود. جو شــهــرآورد با 
همه بازی ها کامالً متفاوت است و دو 

تیم با احتیاط وارد زمین می شوند. 

شاید اگر تماشاگر در ورزشگاه آزادی  ◾
بود نتیجه دیگری رقم می خورد. 

ــا قطعیت گــفــت امـــا من  نــمــی شــود ب
معتقدم حضور تماشاگران دو تیم 
مــی تــوانــســت جــذابــیــت ایـــن بـــازی را 
افزایش دهد وشرایط خاص و ویژه ای 
برای دو تیم ایجاد کند. شهرآورد بدون 
تماشاگران هرگز جــذاب نیست و من 
به عنوان بازیکن دوست دارم سکوها 
پر باشد و با شــور و هیجان بیشتری 

بازی کنم. 

ــد استقالل را در بــازی هــای بعد ◾  رون
 چه طــور ارزیــابــی می کنی؟ آیــا می شود 

امیدی به قهرمانی این تیم داشت؟
استقالل تیم با ظرفیتی است که به 
نظر من می تواند مدعی اول قهرمانی 
ــاشــد.  ــکــم ب ــیــگ بــیــســت و ی در ل
متأسفانه گاهی مسائل داوری 
در روند کار ما تأثیر می گذارد اما 
من می خواهم به شما بگویم 
ــدول نــگــاه کنید،  ــر بــه جــ اگـ
می بینید فاصله ما با صدر 
جـــدول زیـــاد نیست و با 
2 امتیاز اختالف پایین تر 
هستیم. اگــر خــودمــان را 
درهــفــتــه هــای آیــنــد جمع 
ــدون شک  ــ ــور کــنــیــم ب و جـ
امــتــیــازات عــقــب افــتــاده 

جبران می شود. 

البته استقالل بــازی هــای  ◾
ــدارد. پیکان و  ــ ــاده ای پیش رو ن ســ
سپاهان رقبای بعدی شما هستند.

ما اگر قهرمانی می خواهیم باید 
ــا نــیــم فــصــل عــیــار خــودمــان را  ت
نشان دهیم. من امیدوارم این 
اتفاق رخ دهد چون دوست 
ــم بعد از سال ها  داریـ
جــام قهرمانی را به 
هوادارانمان هدیه 

کنیم.

سیاوش یزدانی در گفت و گو با قدس:

 برای قهرمانی 
باید عیار خودمان را نشان دهیم

ضدحمله

خبر

AFC جدول رده بندی باشگاهی

 سهمیه 1+3 ایران
در لیگ قهرمانان آسیا

از چند روز پیش بحث و گمانه زنی درباره سهمیه 
کشورها در لیگ قهرمانان آسیا 2023 به سوژه 
رسانه ها تبدیل شده بود و اکنون به صورت رسمی 
اعالم شد کشورهای مختلف برای دو فصل بعد 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا )2023( چه سهمیه 
هایی در ایــن رقابت ها دارنــد که بــراســاس اعالم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، کشور ایـــران از سه 
سهمیه مستقیم و یک سهمیه غیرمستقیم 

برخوردار خواهد بود.
امتیازات هر کشور بر اســاس نتایج باشگاه های 
آن در چهار ســال گذشته بــر اســـاس معادالت 
مشخص محاسبه می شود. مکانیسم طبقه بندی 
بدین صــورت اســت که در لیگ قهرمانان آسیا 
به هر باشگاهی 3 امتیاز بــرای بــرد و یک امتیاز 
برای تساوی تعلق می گیرد و در صورت صعود به 
مراحل باالتر، 3 امتیاز اضافی تعلق می گیرد. در 
پلی آف نیز 0.3 امتیاز برای پیروزی و 0.15 امتیاز 
برای تساوی و 0.3 امتیاز صرفاً برای شرکت در این 

پیکارها تعلق می گیرد.
پــس از آن، امتیاز تمام باشگاه های هــر کشور 
جمع آوری شده و بر تعداد باشگاه های شرکت 
کننده آن کــشــور مــذکــور تقسیم مــی شــود. در 
این معادله، امتیاز آن کشور را در یک نسخه از 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مشخص می کند و 
سپس این کار برای تمامی چهار دوره گذشته لیگ 
قهرمانان صورت می گیرد و پس از بدست آمدن 
امتیاز نهایی و تقسیم آن بر عدد 4، میانگین امتیاز 
آن کشور در چهار دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا 
محاسبه می شود.بدین ترتیب و با اعالم رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران توانست با کسب 
میانگین 77.79 امتیاز در چهار دوره گذشته 
لیگ قهرمانان آسیا با پیشی گرفتن از قطر که 
75.13 امتیاز کسب کرد، نمایندگان این کشور را 

جاگذاشته و در رتبه چهارم آسیا قرار بگیرد. 
این سه سهمیه مستقیم به قهرمانان لیگ برتر و 
جام حذفی و همچنین تیم دوم جدول رده بندی 
لیگ بیست و یکم خواهد رسید و تیم سوم لیگ 
نیز راهی مرحله پلی آف می شود. البته چنانچه 
قهرمان لیگ و جام حذفی یک تیم باشد، تیم های 
اول تا سوم لیگ راهی مرحله گروهی می شوند و 

تیم چهارم به دیدار پلی آف خواهد رسید.
نکته قابل ذکر این است که این سهمیه بندی، برای 
دو فصل دیگر لیگ قهرمانان آسیا یعنی نسخه 
سال 2023 است و در رقابت های پیش رو که در 
سال 2022 آغاز می شود، سهمیه ایران همان 2+2 
است که پرسپولیس و فوالد راهی مرحله گروهی 
شده اند و استقالل به همراه سپاهان در مرحله 
پلی آف به ترتیب باید با بنی یاس و الشارجه از 

کشور امارات دیدار کنند.

واکنش چینی ها به بایکوت بازی های 
زمستانی پکن از سوی یانکی ها

 ویروس آمریکایی 
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن 
تصمیم سیاستمداران آمریکایی بــرای بایکوت 
بازی های پکن را تنها در راستای منافع سیاسی 
آن ها دانست که هیچ تأثیری بر موفقیت میزبانی 

بازی های زمستانی 2022 نخواهد گذاشت. 
لیو پنگیو در یک پست توییتری نوشت در واقع 
بــرای هیچ کس مهم نبوده که ایــن افــراد به پکن 
خواهند آمد یا نه.در همین حال »گلوبال تایمز« 
روزنامه تابلویدی چینی هم در واکنش به تصمیم 
آمریکایی ها در یــک پست توییتری بــا لحنی 
طنزآمیز نوشت: »واقعیت این است که خیال 
چینی ها از شنیدن این تصمیم آمریکایی ها راحت 
شــد... هر چه تعداد مسئوالن آمریکایی کمتر 

باشد، ویروس هم کمتر خواهد بود«.
براساس تصمیم آمریکا که بعد از گمانه زنی های 
فــراوان و تهدید چین به اقــدام تالفی جویانه وارد 
مرحله حساسی شــده بــود، آمریکا نماینده ای 
ــازی هــای المپیک و  در افتتاحیه و اختتامیه ب

پارالمپیک نخواهد داشت.
برپایه آمــار ماه نوامبر کمیته برگزاری بازی های 
المپیک و پارالمپیک زمستانی چین تــا کنون 
درخــواســت حضور بیش از 14 هــزار ورزشــکــار از 
کشورهای مختلف بــرای شرکت در ایــن بازی ها 
ثبت شـــده اســـت و از ایـــن مــیــان سهم کـــاروان 
 ورزشــی آمریکا به تنهایی بیش از هــزارو500 نفر 

است.
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رادو پولدار شد ◾
رادوشــویــچ که قــرار بود در دوره سمیعی کل مطالبات 
باقیمانده اش از فصل گذشته را دریافت کند، پس از 
معطلی فــراوان به دیدار مجید صدری رفت و 50 هزار 
یورو دریافت کرد. همچنین 40 هزار یورو در سه هفته 
آینده به این بازیکن پرداخت می شود تا دریافتی اش 
معادل سایر بازیکنان بشود. او باسابقه ترین خارجی 

تاریخ پرسپولیس است.

بازگشت صیادمنش به فنرباغچه ◾
سرمربی زوریا لوهانسک به طور تلویحی جدایی اللهیار 

صیادمنش از این تیم را تأیید کرد. 
ــکــتــور اســکــریــبــنــیــک گــفــت: مـــن مــی خــواهــم که  وی
صیادمنش را حفظ کنیم اما تصمیم نهایی را دیگران 

می گیرند. 
برای حفظ او باید بودجه یک سال زوریا لوهانسک را 

پرداخت کنیم.

آغاز جام باشگاه های والیبال جهان ◾
رقابت های والیبال قهرمانی جام باشگاه های جهان 
از 1۶ تا 21 آذرمــاه جــاری به میزبانی شهر بتیم برزیل 

برگزار می شود.
تیم والــیــبــال فـــوالد ســیــرجــان نماینده ایـــران در این 
ــروه B بــا تیم های  دوره از مسابقات اســت کــه در گـ
 ســادا کروزیرو )برزیل و ترنتینو )ایتالیا( بازی خواهد 

کرد. 

پرسپولیس همچنان پنجم آسیا ◾
سایت فوتبال دیتابیس از آخرین رده بندی فوتبال 
باشگاهی پرده برداشت که بر اساس آن، پرسپولیس 

همچنان در رده اول ایران و پنجم آسیا ایستاده است.
استقالل در جایگاه دوازدهــم آسیا و دویست و سی 
و دوم جهان قرار گرفته است.بایرن مونیخ، لیورپول، 
منچسترسیتی، رئال مادرید و اینترمیالن به ترتیب در 

رده های اول تا پنجم جای گرفته اند.

سینا حسینی   در شرایطی که هــواداران آبی و قرمز به درآمدزایی 
بیشتر از حوزه تبلیغات محیطی امیدوار شدند تا پس از سال ها به 
این ترتیب بتوانند درآمدهای حاصله از حوزه فوتبال را افزایش دهند 
تا شاید از این پس با مشکالت کمتری مواجه شوند، سازمان لیگ 
به صورت کامالً علنی دوباره به همان رویه قبل بازگشت و با انتشار 
مصاحبه های هدفمند از مدیران باشگاه های لیگ برتری ایــن بار 

خواسته خود را از زبان آن ها بازگو کرد.
در اقدامی عجیب سایت خبری سازمان لیگ که معموالً اخبار مرتبط با 
بازی های فوتبال را منتشر می کرد، مصاحبه های متعددی از مدیرعامل 
باشگاه های لیگ برتری را روی خروجی خود منتشر کرد که از رئیس 
فدراسیون فوتبال خواسته بودند امتیاز بهره برداری از تبلیغات محیطی 
بازی های لیگ برتر در اختیار سازمان لیگ باشد چون به این شکل 

حقوق باشگاه ها حفظ خواهد شد.
با انتشار این مصاحبه ها مشخص شد با وجود اعالم موافقت رئیس 
سازمان لیگ با فرایند واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه ها اما در 
باطن آن ها به واسطه از دست دادن این محل منبع درآمد ناراحت اند.
همزمان با این موضع گیری علنی با وجود موافقت رئیس فدراسیون 
فوتبال هــواداران استقالل و پرسپولیس واکنش تندی به این ماجرا 
نشان دادند و مدعی شدند سازمان لیگ به دنبال ایجاد تنش در این 

میان است.
نکته جالب توجه اینجاست که سازمان لیگ از درآمد 240 میلیاردی 
استقالل و پرسپولیس از محل تبلیغات محیطی حدود 72 میلیارد 
درآمد دارد که این رقم به هیچ عنوان قابل مقایسه با درآمدزایی آن ها 
در فصول گذشته نیست. از طرفی همچنان این سازمان می تواند با 
برخورداری از تبلیغات محیطی دیدارهای خارج از خانه این تیم ها و 
سایر مسابقات درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد، اما با این تفاسیر 

همچنان در صف مخالفان این طرح قرار دارند. 
فــارغ از ایــن مسئله نکته مهم دیگر ایــن اســت که چــرا ایــن سازمان 
برخالف مسئولیت اجرایی خود با وجود موافقت مدیران کالن حوزه 
فوتبال و ورزش به ایــن ترتیب بر موضع خــود پافشاری می کند در 

شرایطی که فیفا به انضباط مالی و درآمدزایی باشگاه ها اصرار دارد.
همین اتفاقات باعث تشدید ابهامات در این خصوص می شود و این 
پرسش مطرح می شود که آیا مسئوالن سازمان لیگ منافعی در این 

ماجرا داشتند که به این ترتیب به دنبال وتوی این تصمیم هستند؟

واگذاری تبلیغات نان چه کسانی را آجر کرد؟

اقدام های مبهم سازمان لیگ 
علیه استقالل و پرسپولیس 

زیر ذره بين

ستارگان ورزش

ورزش7

هــفــتــه گــذشــتــه مــراســم تــوپ 
ــال 2021 در شهر  ــالی ســ طــ
ــاریــس بـــرگـــزار شــد و لیونل  پ
مسی، فــوق ستاره آرژانتینی 
و 34 ساله موفق شد برای هفتمین بار این 
جایزه بزرگ را از آن خود کند. این اتفاق در 
حالی رخ داد که با توجه به منتفی شدن 
مراسم سال 2020 به علت شیوع ویروس 
کرونا و درخشش رابرت لواندوفسکی در دو 
سال اخیر، بسیاری او را شایسته دریافت 

این جایزه می دانستند، اما در نهایت این 
اتفاق رخ نداد.حاال رابرت لواندوفسکی 
در مصاحبه ای در خصوص سخنان 
لیونل مسی بعد از دریافت جایزه و البته 
احساس ناخوشایند خود پس از شنیدن 

خبر دوم شدن صحبت کرده است.
رابــرت لواندوفسکی گفت: »به 

وضــوح ناراحت بــودم و چیزی 
برای پنهان کردن وجود ندارد. 
با لیونل مسی رقابت خیلی 
نزدیکی در این دوره داشتم. 

البته مــن بــه سبک بــازی 
مسی و دستاوردهایش 

احــتــرام مــی گــذارم. اما  
اینکه من توانستم با 
او رقابت کنم، بیانگر 

ســـطـــح فــوتــبــالــی 

است که در این سال ارائه داده ام. اما بدترین 
لحظه برای من همان موقعی بود که نتایج را 
فهمیدم. اعتراف می کنم احساس ناراحتی 
زیــادی داشتم. همچنین حس نارضایتی 
هم در من وجود داشت، زیرا در آستانه فتح 

توپ طال بودم«.
ــاره به  ــه بــا اشـ ــرت لواندوفسکی در ادامـ رابـ
سخنان لیونل مسی پس از رفتن روی جایگاه 
بــرای دریافت جایزه، گفت: »دوســت دارم 
حرف های لیونل مسی صادقانه باشد، نه 
فقط حرف های تو خالی«.

احتمال دریــافــت توپ 
طـــــالی ســـــال 2020؟ 
»صـــادقـــانـــه خیلی 
مشتاق دریافت این 

جایزه نیستم«.
مــــســــی بــــعــــد از 
ــوپ  ــ دریـــــــافـــــــت ت
طــــالی هــفــتــم خــود 
خــطــاب بــه لواندوفسکی 
گفت:»مبارزه با لواندوفسکی 
بــاعــث افــتــخــار اســـت، تــو سال 
ــوپ طــال بـــودی و  گذشته بــرنــده ت
فرانس فوتبال باید این جایزه را به 
تو بدهد. تو برنده تــوپ طال بودی 
و باید ایــن جــایــزه را در خانه خود 

داشته باشی«.

سرمربی اسپانیایی تیم ملی 
هندبال ایـــران گــفــت: هــر یک 
از دیــدارهــای ما در رقابت های 
قهرمانی آسیا سرنوشت ساز 
است اما باور دارم تیمم می تواند در رقابت های 

قهرمانی جهان حضور پیدا کند.
مانوئل مونتایا فرناندز سرمربی تیم ملی 
هندبال ایــران پس از قرعه کشی رقابت های 
هندبال قهرمانی آسیا و همگروه شدن ایران 
با عربستان میزبان، استرالیا و هند، گفت: 

فراموش نکنید هیچ حریفی در گروه ما ساده 
نیست، امــا بــازی با عربستان میزبان 
می تواند ادامه مسیر و سرنوشت ما را 

در این رویداد مشخص کند.
وی ادامه داد: از استرالیا و 

هند اطــالعــات دقیقی 
نــــــــدارم امـــــا ایـــــن بــه 

ــیــســت که  ــا ن مــعــن
ــار ســــــاده ای در  ــ ک
بــــرابــــر ایـــــن دو 
ــم داریـــــــــم.  ــ ــی ــ ت
ــت هــای  ــاب در رق

قهرمانی آسیا هیچ 
کدام از دیدارهای ما ساده 
نیست و برای رسیدن به 
موفقیت کــار دشــواری 
در پیش داریم. من برای 

تمامی حریفان احــتــرام قائل هستم و این 
احترام باید به بازیکنانم منتقل شود تا خود را 
در هیچ کدام از دیدارها از پیش برنده ندانند و 
تأکید می کنم مبارزه مقابل هیچ تیمی برای من 

و بازیکنانم تفاوتی ندارد.
وی در مــورد پیش بینی خود در مــورد کسب 
جــواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان 
نیز گفت: پیش بینی دشوار است و نمی توانم 
ــد شـــانـــس حـــضـــور در  ــ ــگــویــم چــنــد درصـ ب
ــم، اما  رقابت های قهرمانی جهان را داریـ
می توانم بگویم تیمم 100 درصد اعتماد 
به نفس دارد؛ زیرا بازیکنانم جنگجو 
هستند و تا آخرین لحظات هر بازی 

می جنگند.
ــالم فهرست  ــورد اعــ ــ فـــرنـــادز در م
نفرات دعوت شده به اردوی 
ــازی نیز گفت:  ــاده سـ آمـ
فهرست بازیکنان دعوت 
شده به اردوی تیم ملی 
پـــس از پـــایـــان مرحله 
چــهــارم دور رفــت لیگ 
بـــرتـــر هـــنـــدبـــال اعـــالم 
مــی شــود. مــا در اردوی 
پیش رو 22 بازیکن را دعوت 
خواهیم کرد اما در نهایت 1۸ 
بازیکن به تورنمنت تدارکاتی 

رومانی اعزام می شوند.

کنایه لواندوفسکی به مسی:

امیدوارم خالی بند نباشی! 
سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال ایران:

به رقابت های قهرمانی جهان می رسیم



تور منطقه ای 
 الوروف 
از آسیا تا آفریقا
وزارت خارجه روسیه 
از تور منطقه ای 
سرگئی الوروف 
وزیر خارجه این 
کشور به غرب آسیا و 
آفریقا از روز یکشنبه 
خبر داد.  براساس 
گزارش خبرگزاری 
تاس، الوروف در این 
تور منطقه ای به 
سرزمین های اشغالی، 
رام اهلل، الجزائر و 
مغرب سفر خواهد 
کرد.  روسیه در چند 
سال اخیر نقش جدی 
در تحوالت جهانی 
به ویژه حوزه آسیا و 
آفریقا بر عهده گرفته 
است.

یادداشت

قاب

استقبالهیثمبنطارق،سلطانعمانازمحمدبنسلمان

در  حاشيه

عادالنه نیست!

طالبان در واکنش به 
تعویق به رسمیت 
شناختن دولت موقت 
توسط سازمان ملل این 
اقدام را ناعادالنه خواند 
و خواستار تجدیدنظر 
در این تصمیم شد. 
وزارت خارجه دولت 
موقت طالبان در 
بیانیه ای درباره قطعنامه 
جدید سازمان ملل 
در خصوص تعویق 
به رسیمت شناختن 
دولت موقت این گروه 
گفت: دولت جدید به 
عنوان یک سیستم 
مسئول و یک حکومت 
مستقل که امنیت 
مردم خود را تأمین کرده، 
حق قانونی دارد نماینده 
مردم افغانستان در 
سازمان ملل باشد. 
این در حالی است که 
طالبان به وعده اولیه 
خود درزمینه فراگیر 
بودن کابینه عمل نکرده 
است.

سفر پوتین به هند 
تقال برای حفظ رابطه سنتی

میراحمدرضا مشرف  سفر کوتاه اما بسیار 
مهم پوتین به هند در هفته جــاری توجهات 
بسیاری را به آینده روابط دو کشور و حتی آینده 

تعامالت منطقه ای و جهانی جلب کرد. 
ایـــن ســفــر بیشتر از آن نــظــر حــائــز اهمیت 
ــحــوالت ســـال هـــای اخیر  ــه ت تلقی مــی شــد ک
درعرصه بین الملل، دهلی نو را هر چه بیشتر 
ــرده و از  بــه آمــریــکــا و جــهــان غــرب نــزدیــک کـ
متحد دیرین و سنتی اش یعنی روسیه دور 
ــن شــرایــط گمانه زنی های  ساخته بـــود. در ای
زیـــــادی در مــــورد پـــایـــان دوران هــمــکــاری و 
ــردی مــیــان هند و روســیــه مطرح  ــط راهــب  روابـ

شده است. 
اینکه چرا دهلی نو باوجود فشارهای آمریکا و 
حتی احتمال قرار گرفتن در معرض تحریم های 
ایــن کــشــور، همچنان بــه ایــن رابــطــه قدیمی 
پایبندی نشان می دهد نکته ای درخــور تأمل 
است که می توان آن را به چند عامل مرتبط 

دانست.
ــو  ــی ن ــق نـــظـــامـــی دهــل  1- وابـــســـتـــگـــی عــمــی
بــه صنایع نظامی روســیــه؛ روابـــط راهــبــردی 
ــیـــق چـــنـــد دهـــــــــه ای مــــیــــان هـــنـــد و  ــمـ و عـ
روســیــه مــوجــب شـــده ســالح هــا و تجهیزات 
ــاعــــی هـــنـــد را  ــ ــی بـــنـــیـــان نـــظـــامـــی و دف ــ  روســ

شکل دهند. 
اگر چه در سال های اخیر دهلی نو تالش کرده 
بــا مــتــنــوع ســازی دســتــرســی هــای تسلیحاتی 
ــه مسکو  ــزان وابـــســـتـــگـــی اش بـ ــیـ ــود از مـ خــ
ــی بــنــابــر بــرخــی آمـــارهـــا هــنــوز هم  بــکــاهــد ولـ
 سالح ها و تجهیزات روســی رقمی در حدود
ــاعــــی هـــنـــد را  ــ ــوان دف ــ ــ ــد ت ــ ــا 70 درصــ ــ  60 ت

دربرمی گیرد. 
در این شرایط و با توجه به اوج گیری رقابت های 
مــنــطــقــه ای و بــه خــصــوص رقــابــت منطقه ای 
ــاره ای جز  مــیــان هند و چــیــن، دولـــت هند چــ
ــه صنایع  ــاره و هــر چــه بیشتر ب ــ ــکــای دوبـ  ات

روسی ندارد. 
خــریــد تــجــهــیــزاتــی چـــون سیستم موشکی 
اس400 از روسیه در همین راستا انجام گرفته 
و در ســفــر اخــیــر پــوتــیــن نــیــز شــاهــد هستیم 
بخش عــمــده  تــوافــقــات بــر صنایع نظامی و 
هــمــکــاری هــای بلندمدت و مشترک در این 
عرصه متمرکز بــوده اســت. بــه نظر می رسد 
این مسئله آن قدر برای دهلی نو دارای اهمیت 
است که پیامدهایی چون نارضایتی آمریکا 
 و احتمال تحریم ها از سوی این کشور را هم 

پذیرا شود.
2- نقش متوازن کننده روسیه در رقابت میان 
دهلی نو و پکن؛ درست است که خیزش و ظهور 
چین به عنوان قدرت نوظهور جهانی موجب 
شــده هند روابـــط خــود را بــا آمریکا گسترش 
داده و به فکر مشارکت در سازمان هایی چون 
ــواد« بــاشــد، امــا در ســوی دیــگــر دهلی نو  ــ »ک
خــواهــان افــزایــش تنش ها و داخـــل شــدن در 
یــک رقــابــت تــمــام عــیــار و همه جانبه بــا چین 
نیست. بر این اساس و با در نظر گرفتن روابط 
نزدیک میان روسیه و چین، روس ها می توانند 
نقش رابــط و واسطه را ایفا کنند و در صورت 
 لــزوم ابــزاری بــرای اعمال فشار دهلی بر پکن

 باشند.
عالوه بر این، همراهی روسیه می تواند مواضع 
هند در برابر چین را در چارچوب سازمان ها 
و هــمــکــاری هــای مــنــطــقــه ای و بــیــن الــمــلــلــی 
تقویت کــنــد؛ ســازمــان هــایــی چــون بریکس و 
 شانگهای که شاهد حضور و مشارکت همزمان 

هر سه کشور در آن ها هستیم.
3- تقویت مواضع منطقه ای دهلی نو بویژه در 
افغانستان؛ تحوالت اخیر در منطقه جنوب 
و غرب آسیا و در رأس آن استقرار طالبان در 
افغانستان موجب شده از توان اثرگذاری هند 
در منطقه و در مقابل رقبایی چون پاکستان 

به شدت کاسته شود. 
در این بین اگر چه تفاوت هایی در رویکردهای 
ــود دارد، امــا   مــنــطــقــه ای روســیــه و هــنــد وجــ
هــر دو طــرف بــر ســر بــرخــی مسائل همچون 
نگرانی از گسترش تــروریــســم و موادمخدر 
تفاهم دارند. بیانیه پایانی نشست سران هند 
 و روسیه در دهلی نو نیز بر همین تفاهمات 

تأکید داشت. 
در چنین شرایطی مسکو می تواند به کانال 
ارتــبــاطــی مهم هند بــا منطقه و افغانستان 
ــده و نــقــش هــنــد را در مــعــادالت  تــبــدیــل شـ
منطقه ای حفظ کند. پیشنهاد اخیر مقامات 
ــرای عــضــویــت هــنــد در تــروئــیــکــای  ــ مــســکــو ب
تــوســعــه یــافــتــه افــغــانــســتــان و تــشــکــیــل یک 
مــرکــز مــبــادلــه اطــالعــاتــی و امنیتی دوجانبه 
ــوزه را مـــی تـــوان در هــمــیــن راســتــا  ــن حــ  در ایـ

ارزیابی کرد.
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گزارش کوتاه

پس از مدت ها که فضای رسانه ای از انتشار 
اخبار ناگوار حمالت تروریستی در عراق فاصله 
گرفته بود روز گذشته وقوع انفجاری مهیب در 
استان »بصره« در جنوب این کشور بار دیگر 
توجهات را به خود جلب کرد. این انفجار که 
واحد اطالع رسانی امنیتی عراق آن را تروریستی 
ــار داعـــش خــوانــده بــراســاس گــزارش هــای  و ک
اولیه ۱6 کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت. 
همچنین سازمان اطالعات و تحقیقات فدرال 
عراق روز گذشته از شناسایی یک تروریست 
ــازاری در کاظمین را داشت  که قصد انفجار ب
و شناسایی و انهدام یک شبکه تروریستی در 
این شهر خبر داد. این رخدادها در حالی رقم 
می خورد که درپــی حمالت داعــش در شمال 
عراق طی یک هفته گذشته تاکنون دست کم 
۲۲ نیروی پیشمرگ و سه غیرنظامی جان خود 
ــد. حــال ایــن پرسش مطرح  را از دســت داده انـ
می شود علت افزایش حمالت تروریستی در 

عراق چیست؟ واقعیت این است ایاالت متحده 
این روزها بازنده اصلی میدان تحوالت همسایه 
غربی محسوب می شود. در حالی که بحث و 
جدل ها درزمینه اعــالم نتایج انتخابات عراق 
همچنان ادامه داشته و در این بین جریان های 
شیعه در چند روز اخیر رایــزنــی گسترده ای 
را با مقتدی صدر به منظور رسیدن به نقطه 
اشتراکی بــرای تشکیل دولــت آغــاز کرده اند، 
سلسله تحرکات مشکوک، از پروژه آمریکایی 
ناامن سازی با هدف تحمیل اراده بر جریان های 
عــراقــی حکایت دارد. حــال بــه نظر می رسد 
آمریکایی ها با این برگ سوخته چند هدف را در 
سر می پرورانند؛ نخست فریب عراقی ها؛ به این 
معنی که با رفتنشان عراق ناامن شده و این گونه 
جای پای خود را در این کشور حفظ کنند؛ دوم 
جریان های سیاسی این کشور را با این اقدام 
زیر فشار گذاشته و به سمت تشکیل کابینه 

موردنظر خود هدایت نمایند. 

جهان

روسيهروسيهانگليسانگليس سوریهسوریه

مسابقهنمایندگانبریتانیادرمصرفکوکائین

کوک پارتی در پارلمان انگلیس!
نمایندگان پــارلــمــان انگلیس گویا در مصرف کوکائین از 
 یکدیگر سبقت گرفته اند! برپایه گزارش رسانه های انگلیسی

ــده در  ــورد بــررســی شـ ــ در ۱۱ ســرویــس بــهــداشــتــی از ۱۲ م
ساختمان های پارلمان این کشور، از جمله سرویس بهداشتی 
نزدیک به دفتر بوریس جانسون اثـــرات مصرف کوکائین 
کشف شده است. به گزارش فارس، »لیندسی هویل« رئیس 
مجلس عــوام انگلیس در بیانیه ای اعــالم کــرد: گزارش های 
مربوط به مصرف مواد مخدر در پارلمان که به ساندی تایمز 
داده شد، عمیقاً نگران کننده است. در این هفته آن ها را به 
عنوان اولویت با پلیس کالنشهر مطرح خواهم کرد. انتظار دارم 
شاهد اجرای کامل و مؤثر قانون باشم. برخی از این مکان های 
بررسی شده فقط برای کسانی که مجوزهای پارلمانی دارند، 
از جمله قانون گذاران، کارمندان و روزنامه نگاران در دسترس 
هستند. یکی از منابع به روزنامه ساندی تایمز گفت: من یک 
نماینده )عضو پارلمان( را دیده ام که آشکارا در یک میهمانی 
کوکائین استنشاق می کرد. این روزنامه به نقل از یکی از اعضای 
بازنشسته پارلمان انگلیس گزارش داد: »فرهنگ کوکائین« در 
پارلمان این کشور وجود دارد که هم شامل افراد شناخته شده و 

هم نمایندگان و مقامات جوان جاه طلب است.

روشنگریمسکودربارهدیدارپوتینوبایدن

خط قرمزهای خودمان را داریم
سخنگوی کرملین اعــالم کــرد انتظار نــمــی رود در نتیجه 
گفت وگوی مجازی روز گذشته بین رئیس جمهور روسیه و 
همتای آمریکایی وی پیشرفتی حاصل شود وی افزود: این 
یک گفت وگوی کاری در یک دوره بسیار دشوار است. به 
گزارش فارس، مقامات آمریکایی روز دوشنبه گفتند بایدن 
قصد دارد به پوتین درباره عواقب شدید اقتصادی در صورت 
حمله روسیه به اوکراین هشدار دهد. روسیه طرح حمله به 
اوکراین را رد کرده است. »دیمیتری پسکوف« سخنگوی 
کرملین به خبرنگاران گفت: مسکو از تمایل قابل پیش بینی 
کاخ سفید برای توسل به تحریم ها متأسف است، اما اظهار 
کرد پوتین آماده شنیدن نگرانی های بایدن است و همچنین 
می خواهد نگرانی های خود را مطرح کند. پسکوف گفت: 
نیازی نیست از این گفت وگو انتظار پیشرفت داشته باشیم؛ 
ما خط قرمزهای خودمان را داریم. این یک گفت وگوی کاری 
در یک دوره بسیار دشوار است. وی افزود: تشدید تنش ها 
در اروپا فوق العاده و مستلزم بحث خصوصی در باالترین 
سطح اســت. کرملین روز دوشنبه هم در آستانه تماس 
سران دو کشور، وضعیت روابط روسیه و ایاالت متحده را 

»اسفناک« توصیف کرد.

تجاوزجنگندههایصهیونیستبهحومهبندرالذقیه

حمله شبانه به شام
رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای دنباله دار خود به 
سوریه این بار به نزدیکی بندر الذقیه حمله کرد. به گزارش 
مهر، یک منبع نظامی به خبرگزاری رسمی سوریه گفت: 
دشمن اسرائیلی بــا شلیک چندین موشک از سمت 
مدیترانه محوطه کانتینری در بندر تجاری الذقیه را هدف 

حمله قرار داد. 
براساس اعالم رسانه ها، پدافند هوایی سوریه برای مقابله 
بــا ایــن حمله فعال شــد. برخی منابع اعــالم کــردنــد این 
حمله منجر به آتش گرفتن تعدادی کانتینر تجاری شده 
است. گفتنی است، جنگنده های صهیونیست ها از فراز 
آسمان لبنان اقدام به عملیات کرده اند.  این حمله پس 
از پرواز شناسایی جاسوسی آمریکا علیه سوریه انجام 
شــده اســت.  بــراســاس اطــالعــات سایت های مخصوص 
ثبت داده هــای کشتیرانی، یک کشتی کانتینربر ایرانی 
با نام »Artabaz« لحظاتی پیش از حمله نیروی هوایی 
رژیم صهیونیستی به اسکله بندر الذقیه، اقدام به تخلیه 
محموله خــود در ایــن بندر کــرده اســت. به نظر می رسد 
اهــداف حمله رژیــم اشغالگر، کانتینرهای تخلیه شده 

توسط همین کشتی باشند.

نیک پــنــدار عــربــســتــان 
 ســـعـــودی ایــــن روزهــــــا حکم 
یک مبارز  در گوشه رینگ را 
دارد. گاهی می تواند فرار کند و 
مشت ولگد هایی کور و بی هدف 
به رقیبش بزند اما همچنان زیر 
ضربات هدفمند و کاری یمنی ها در حال له شدن 
اســت. از آن طــرف پس از نزدیک به هفت سال 
جنگ، نه تنها توان بازدارندگی انصارهللا و ارتش 
یمن تضعیف نشده بلکه برای نخستین بار اهداف 
عمقی در شــرق، غــرب و مرکز عربستان به طور 
همزمان مورد حمله پهپادی و موشکی قرار گرفته 
است. این عملیات را که سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن »عملیات هفتم دسامبر« نامیده باید نمونه 
اتم و اکمل پیشرفت حین دفــاع نامید. سرتیپ 
یحیی سریع این حمله را به شکل زیر توصیف کرده 
است: »این عملیات در پاسخ به حمالت سعودی 
اماراتی و آمریکایی و محاصره یمن توسط ائتالف 
به رهبری عربستان سعودی، انجام شده است. 
در این عملیات اهداف نظامی و حیاتی در ریاض 
پایتخت عربستان، شهر جده، الطائف، جیزان، 
نجران و عسیر هدف حمالت موشکی و پهپادی 
قرار گرفت و در آن از چندین موشک بالستیک 
و ۲۵ پهپاد دوربرد تهاجمی استفاده شد. 6 پهپاد 
از نوع صماد3 و شماری موشک از نوع ذوالفقار، 
وزارت دفاع و فرودگاه ملک خالد و اهداف نظامی 
دیگر در شهر ریــاض را هدف قــرار داد، همچنین 
6 پهپاد از نوع صماد۲ و صماد3 نیز پایگاه هوایی 
ملک فهد در طائف و شرکت نفت آرامکو در جده را 
هدف گرفتند. اهداف نظامی در أبها، جیزان، نجران 
و عسیر )جنوب غرب عربستان( نیز با پنج پهپاد 
نوع صماد۱ و صماد۲، هشت پهپاد از نوع قاصف 
کی۲ و شمار زیادی موشک بالستیک مورد هدف 

قرار گرفت«. 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از همه شهروندان 
سعودی و افراد مقیم عربستان خواست از مناطق و 
مراکز نظامی فاصله بگیرند؛ چرا که این مناطق جزو 

اهداف مشروع برای حمله است.

در سوی دیگر ماجرا، عربستان سعودی با انتشار 
ویدئویی از رهگیری یکی از موشک های پرتاب شده 
به سوی ریاض خبر داده است. آنچه در این فیلم 
دیــده می شود ایــن اســت که عربستان بــرای یک 
پرتابه چندهزار دالری یمنی، چهار موشک حداقل 
چندصد هـــزار دالری را اســتــفــاده کـــرده اســت. 
عربستان از رهگیری دیگر پرتابه ها در دیگر مناطق 

تصویری منتشر نکرده است.

علیرضا تقوی نیا، کــارشــنــاس مسائل منطقه 
ــن حــمــالت در کــانــال تــلــگــرامــی خــود  دربـــــاره ایـ
نوشت: »مــدت هــا بــود تمرکز نیروهای یمنی بر 
جبهه های زمینی و به خصوص مأرب بود. اما پس 
از پیشروی های اخیر در مــأرب و ساحل غربی، 
جنگنده های ســعــودی حمالت علیه شهرها و 
مناطق مسکونی یمن به خصوص صنعا را از 
ســر گرفتند«. شــایــد بــتــوان گفت هــدف اصلی 

این حمالت کور و ناجوانمردانه افزایش روحیه 
پیاده نظام اجــاره ای عربستان در مأرب باشد، اما 
پاتک مقاومت این نقشه دشمن را هم نقش برآب 

کرده است.
تقوی نیا ادامه می دهد: »ارتش یمن و انصارهللا در 
شرایط تحریم مطلق توانسته اند به پیشرفت های 
انکارنشدنی در خصوص ساخت پهپاد و موشک 
دســت یابند؛ حــال اگــر جنگ، تمام و حصر این 
کشور برداشته شــود، یمن به یک قــدرت نظامی 
منطقه ای تبدیل شده و می تواند بر خلیج عدن، 
ــای ســرخ و  ــای عــرب، تنگه باب المندب و دری  دری
در نتیجه بخش عمده ای از مسیر تجارت کاال 
و انـــرژی جهانی اشـــراف امنیتی و نظامی یافته 
و مــعــادالت اقــتــصــادی، امنیتی و ژئوپلتیکی را 

دستخوش دگرگونی کم نظیری نماید«.
کریم جعفری، دیگر کارشناس حوزه خاور میانه 
هم در کانال اخبار سوریه نوشت: »بن سلمان 
به دنبال آن بود یک توافق نانوشته با یمنی ها 
انجام دهد که بر اساس آن، جنگنده های سعودی 
صنعا را بمباران نکنند و از آن طرف یمنی ها نیز 
عملیات خود برای تصرف و آزادی مأرب را خاتمه 
دهند. به همین دلیل سعودی ها فشار زیــادی 
به آمریکا  برای در اختیار گذاشتن سامانه های 
جدید پاتریوت آوردند تا آسمان ریاض، شهرهای 
مهم و مراکز اقتصادی را در برابر حمالت موشکی 
و پهپادی ارتش یمن امن نگه دارنــد.  اما حاال نه 
تنها ایــن اتفاق نیفتاده و معادله مــأرب ریاض 
برقرار نشد، بلکه یمنی ها با قدرت، هر چه را در 
طول ماه های گذشته شلیک نکرده بودند، یک جا 
به سمت تأسیسات اقتصادی و شهرهای مهم 
از جمله ریــاض شلیک کرند. در برابر تاکتیک 
پهپادی و موشکی ارتش یمن، سعودی ها هیچ 
حرفی برای گفتن ندارند«. حال باید منتظر ماند  
و  دید آیا جنگی که عربستان در ماه های اخیر 
ناجوانمردانه علیه صنعا به راه انداخته، در ریاض 
مختومه اعالم می شود یا اینکه پهپادهای یمنی 
بار دیگر به تالفی جنگنده های سعودی در آسمان 

عربستان خودنمایی خواهند کرد.
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 شهادت شاهرخ ضرغام )حر انقالب(
شاهرخ ضرغام از گنده الت های معروف جنوب 

تهران بود. او در چند مسابقه کشوری کشتی هم 
مقام آورد. پیش از انقالب حتی ساواک از او و چند 

الت دیگر خواسته بود در سرکوب مردم شرکت کنند. 
اما پس از آشنا شدن با انقالب اسالمی دچار تحول 
روحی شد. او سرانجام روز 17 آذر 1359در دفاع 

مقدس بر اثر اصابت گلوله تانک به سینه به شهادت 
رسید. از او به عنوان »حّر انقالب« نام برده می شود.
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