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گفت وگو با مهدی صباغ زاده 
تهیه کننده »رمانتیسم عماد و طوبا«

در ستایش خانواده 

ترابی با اشاره به بازی با هوادار:
هر بازی برای پرسپولیس 
حکم فینال را دارد

آذر18

 زادروز مسعود 
جعفری جوزانی 
کارگردان سینما 
و تلویزیون
در سال 1327

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

74

پنجشنبه  18 آذر 1400     4 جمادی االول  1443       9دسامبر 2021       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9692      8 صفحــه           4صفـح

سیاهان، هیزم کوره سرمایه                                                                                                                                                                                                                        داری آمریکا شده اند5

فرارسیدن سالروز میالد حضرت زینب کبری h و روز پرستار را تبریک می گوییم

گفت                                                                                                                                                                                                                        وگوی قدس با پروفسور »جرالد هورن« مورخ آمریکایی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 

بانوی اندیشمند 
بنی هاشم

آیت اهلل محمد هادی یوسفی غروی

آگهی مزایده عمومی) شماره 1000000121000004(

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در نظر دارد
 ی���ک دس���تگاه وان���ت دوکابی���ن پ���اژن GLD3000cc)قابل واگذاری(دوگانه س���وز م���دل 89 رنگ س���فید روغنی پالک 
474 ال���ف 16 ب���ه ش���رح و جزئی���ات مندرج در اس���ناد مزایده را ب���ا بهره گیری از س���امانه ت���دارکات الکترونیکی دولت

 )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 1000000121000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: پنجشنبه 1400/09/18  ساعت 10 صبح 

تاریخ بازدید:از پنجشنبه 1400/09/18 تا سه شنبه 1400/09/30 از ساعت 8 تا 13:00 ظهر به جز ایام تعطیل
مح���ل بازدید:کرم���ان، بلوار جمهوری اس���المی،بلوار هوانیروز، کیلومتر اول س���مت راس���ت، اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان کرمان
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:سه شنبه 1400/09/30 ساعت 18:00

زمان بازگشایی: چهارشنبه 1400/10/01  ساعت 8 صبح
زمان اعالم به برنده: چهار شنبه 1400/10/01

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1_برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده)در صورت وجود هزینه مربوطه(،پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(،ارسال پیشنهاد 
قیمت،بازگشایی پاکات،اعالم به برنده،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2_پیش���نهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح ش���ده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد قیمت،از اقالم موضوع 

مزایده بازدید به عمل آورید.
3_عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های 

ذیل تماس حاصل فرمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه  تلفن 1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س���ایر اس���تان ها، در سایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/پروفایل 
مزایده گر" موجود است.         14
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اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان کرمان

شناسه آگهی : 1237889
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گفت وگو با پرستاران شاغل 
در آستان قدس رضوی

خادمان 
»سپیدپوش« 

قدس برنامه دولت برای دستمزد کارمندان 
در سال آینده را بررسی می کند

عدالت بیشتر
با افزایش پلکانی

با اعتبارات موجود، جاده درگز
 100 سال بعد  هم تکمیل نمی شود 

نیاز 1500 میلیاردی
 تخصیص 
15میلیاردی!

 ولیعهد سعودی پس از عمان
راهی امارات شد

تور منطقه ای 
برای صید ماهی 

از خلیج فارس

بــا آغــاز فصل بــودجــه ریــزی در کشور، 
ــیــن نـــحـــوه و مــــیــــزان افـــزایـــش  ــعــی ت
دســتــمــزدهــا یــکــی از مــبــاحــث مهمی 
اســت کــه در تــدویــن و تصویب الیحه 
ــود. بـــه همین  ــی شـ بـــودجـــه مــطــرح مـ
خاطر، اظهارنظرهای مختلفی دربــاره 
 افزایش حقوق کارمندان و کارکنان در 
سال 1401 مطرح است که براساس آن، 
به تازگی دولت در جلسه فوق العاده ای 

مقرر کــرده کمیته ای بــا هــدف بررسی 
افزایش پلکانی حقوق کارکنان تشکیل 
شود. درواقع بناست این کمیته موضوع 
افــزایــش حقوق ها بــه روش پلکانی را 
پیگیری کــنــد تــا کــارکــنــانــی کــه حقوق 
کمتری دریافت می کنند افزایش حقوق 
بیشتری داشته باشند. گرچه اعداد و 
ارقــام و گمانه زنی های مختلفی دربــاره 

افزایش حقوق ها مطرح است و...
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گزاره هایی درباره مذاکرات امروز در وین

هتل »کوبورگ « جای حل 
مشکالت اساسی نیست

2

14 سال از تصویب و اجرانشدن 
قانون تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری گذشت!

پرستاران 
بی پرستار

گزارشی از حضوردربانان 
 کشیک پنجم حرم مطهر 
در بیمارستان هاشمی نژاد

خداقوتی خادمان 
به کادر درمان

کتاب »عقیله« منتشر شد

 داستان زندگی 
بانوی 

صبر و شجاعت

ویژه روز  پرستار
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خراسانخراسان4

رواقرواق

خراسانخراسان

ــژه رســیــدگــی بــه طــرح  ــ رئــیــس کــمــیــســیــون وی
حمایت از حقوق کــاربــران فضای مجازی در 
نشست خبری گفت: این طرح نهایی نشده و 

هنوز در حال به روز رسانی است. 
رضــا تقی پور روز گذشته در نشست خبری 
تشریح عملکرد این کمیسیون که در خبرگزاری 
ــا بــیــان ایــنــکــه از ششم  فـــارس بــرگــزار شـــد، ب
مردادماه و پس از اصل هشتاد و پنجی شدن 
فرایند رسیدگی به طرح، دور جدید کار مجلس 
در خصوص این طرح شروع شده، اظهار کرد: 
این طرح ابتدا باعنوان طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی مطرح شد و سپس به 
طرح حمایت از »حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی« تغییر کرد و اصالحات بسیاری هم 

روی نسخه اولیه صورت گرفته است. 
ــژه رســیــدگــی بــه طــرح  ــ رئــیــس کــمــیــســیــون وی
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، 
ــاره بــه جــو ایــجــاد شـــده دربــــاره بــررســی  بــا اشــ
طرح اظهار کرد: از ابتدا عــده ای تالش کردند 
حاشیه ها بر متن غلبه پیدا کند و اگــر امــروز 
ــرا روشــنــگــری  ــه چـ عــــده ای گــالیــه مــی کــنــنــد ک
بیشتری نشد، گالیه بحقی است، ولی در آن 
فضای روانی حرف های منطقی و کارشناسی 

چندان شنیده نمی شد.
تــقــی پــور گــفــت: حـــذف »بــنــد مــســدودســازی 
شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی خــارجــی« در نسخه 

جدید این طرح پیشنهاد شده است. 
وی ادامــه داد: پیش تر مــســدودســازی برخی 

خدمات پرکاربرد در داخل کشور مانند صفحه 
گوگل در نسخه قدیم پیشنهاد داده بودند 
ــه در نــســخــه جــدیــد ایـــن پیشنهاد حــذف   ک

شده است.
وی با بیان اینکه دولت نباید در خدمات کسب 
و کارهای دیجیتالی تصدی گری داشته باشد، 
بلکه باید فقط تنظیم گر باشد، اظهار کرد: در 
نسخه جدید نام کاربری به عنوان حق مالکیت 
و حق دیجیتالی به رسمیت شناخته شده و 
کمیسیون عالی باید ناظر بر آن باشد. به طوری 
که اگر فردی نام کاربری در یک پیام رسان دارد 
باید این نام کاربری به عنوان دارایی دیجیتال 
ــام رســان هــای اجــتــمــاعــی به  ــی فـــرد در ســایــر پ

رسمیت شناخته شود.

خبر

ــازار به ریاست معاون  نشست ستاد تنظیم ب
اول رئیس جمهور برگزار و بر برنامه ریزی برای 
گسترش اقالم خرید اینترنتی با قیمت مصوب 
و همچنین تنظیم بازار مایحتاج شب عید و ماه 
رمضان تأکید شد. به گزارش ایسنا، معاون اول 
رئیس جمهور روز گذشته در ابتدای این نشست 
از هماهنگی مطلوب بین دستگاه های متولی برای 
حل چالش های موجود به خصوص در ماه های 
اولیه شروع به کار دولت، براساس مصوبات ستاد 
تنظیم بازار قدردانی و تأکید کرد این موضوع یک 
اتفاق جمعی است که با مشارکت گروهی اتفاق 
افتاده و استمرار آن نیز به همین تعاون و همدلی 
وابسته است. مخبر توسعه اقتصاد دیجیتال 
و بهره برداری از برنامه های نرم افزاری را یکی از 

راه هــای نجات بیماری اقتصاد در حــوزه توزیع 
کاالها و خدمات و حذف واسطه های غیرضرور 
دانست و تأکید کــرد در ایــن زمینه الزم است 
واحدهای سنتی نیز جایگاه خود را در این نظام 

توزیعی هوشمند بازآفرینی کنند.
در این نشست گزارشی از توزیع اینترنتی و 
هوشمند کاالهای اساسی با قیمت مصوب درِ 
منزل، ارائه و با توجه به پیامدهای مطلوب آن بر 
تنظیم عرضه، قیمت و سهولت دسترسی مقرر 
شد تا با رفع برخی نقایص، پیشنهادهایی برای 
افزایش سطح توزیع و گسترش اقالم و محدوده 
جغرافیایی آماده و اجرایی شود. بر این اساس 
پــس از تــوزیــع موفق پنج قلم کــاالی اساسی 
شامل مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر و روغن در 

یک ماه گذشته، توزیع چهار قلم کاالی لبنی 
شامل شیر، پنیر، ماست و کره نیز در دستور 
کار فروش اینترنتی و توزیع هوشمند باقیمت 

مصوب قرار می گیرد. 
ــران کــشــور، صمت،  ــ در ایــن نشست کــه وزی
جهادکشاورزی، دادگستری و سخنگوی دولت 
نیز حضور داشتند، مقرر شد اقــدامــات الزم 
بــرای تأمین مرکبات و خرما و سایر ملزومات 
برای شب عید و ماه مبارک رمضان به مقدار 
نیاز کشور انجام شده و از هم اکنون برنامه ریزی 
مناسب برای تنظیم بازار و قیمت ها در آن برهه 
زمــانــی توسط وزارت جهاد کــشــاورزی طــوری 
انجام شود که مایحتاج مورد نیاز مردم دچار 

مشکل نشود.

گزارش
در نشست ستاد تنظیم بازار مطرح شد

افزایش توزیع هوشمند کاالهای اساسی از ۵ به ۹ قلم
رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مطرح کرد 

پیشنهاد حذف »بند مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی« 
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   ماهواره و 
ماهواره بر را در 
شرایط تحریم 
ساختیم
فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: امروز 
در شرایط تحریم، 
ماهواره و ماهواره بر 
می سازیم که بیش از 
۶۴ هزار قطعه دارد، 
این نشان می دهد 
رشد علمی بسیار 
باالیی داشته ایم و در 
این مسیر کسی به ما 
کمکی نکرد.   
به گزارش ایرنا، 
سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی دیروز 
در دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل)عج(، 
افزود: قدرت 
عاریه ای، یک ملت را 
بزرگ نمی کند، ما در 
حال پیشرفت هستیم 
و رشد کرده ایم.

یادداشت مهدی علوی    شهر وین 
بــرای دومین بــار پس از ۶ روز، 
باز هم امــروز میزبان مذاکرات 
ایــران و گروه ۱+۴ است. تهران 
اعــام کــرده   بــه دنــبــال توافقی 
خوب برای رفع تحریم هاست 
و نه تعجیل دارد نه اجــازه می دهد کسی با وقت 
ــازی کند و البته امید دارد  و انـــرژی اش در ویــن ب
طرف های مقابل هم رویکرد سازنده ای در پیش 
گیرند. گزارش پیش رو، تک مضراب هایی راهبردی 
درباره دور جدید مذاکرات جمهوری اسامی و ۴+۱ 

در دولت جدید است.
نفس حضور تیم مذاکره کننده در دور جدید 
مـــذاکـــرات ویـــن بــا تیمی خــبــره و متخصص در 
حــوزه هــای تحریمی، مالی بین المللی، مسائل 
داخلی آمریکا، رسانه ای و... خود نشان از جدی 
بودن ایران در مذاکرات دارد. جمهوری اسامی پای 
میز مذاکره آمده تا نتیجه مطلوب خود را بگیرد. 
هر چند که از زمان روی کار آمدن دولت جدید در 
تهران، راهبرد جدیدی در قبال مسئله هسته ای 
شکل گرفته و اجرایی شده که تمام جوانب پرونده 
اتمی از صدر تا ذیل – حتی مسئله توان بازدارندگی 
هسته ای- را تحت تأثیر خــود قــرار داده است. 
تکاپوی غرب برای کشاندن تهران به پای میز مذاکره 

را در همین موضوع می توان تفسیر کرد.
از سوی دیگر، باید بدانیم با وجود شکاف پرنشدنی 
و دائمی بین آمریکای جمهوری خواه و آمریکای 
دمــوکــرات، تا وقتی برنامه جامع اقــدام مشترک 
متعلق به آمریکای دموکرات هاست و به تصویب 
کــنــگــره ایـــن کــشــور نــرســیــده، ســرنــوشــتــی بهتر 
از این پیدا نخواهد کــرد. تــازه حتی اگر در کنگره 
هــم تصویب شــود، از تـــداوم تحریم های جدید 
غیرهسته ای،Relabeled  یا تغییر تگ تحریمی و 
بازاعمال تحریم های لغو شده بر اساس مفاد برجام 
و طبعاً نقض دوباره آن جلوگیری نمی کند؛ این اقدام 

تنها آن را کمی سخت تر می کند.

تحریم یا مذاکره؟ راه سومی هم هست؟ ◾
بـــرای جمهوری اســامــی، احــیــا یــا مــرگ بــرجــام، 
انتخاب بین اجرا یا لغو تحریم ها نیست. انتخاب 
بین تحریم بیشتر و تحریم کمتر است. در سمت 

مقابل برای ایاالت متحده، برگشت به برجام و یا 
باقی ماندن خارج از آن، انتخاب بین اضافه شدن 
چالش هسته ای ایران یا حذف این چالش از باقی 
اختافات دوجانبه روی پرونده میز ایــران است. 
برجام، چیزی بیشتر از یک آرام بخش موقت و 
کم دوام نیست. چالش های میان ایران و آمریکا، 
راهبردی تر از این حرف هاست که با توافقی حل 
شــود. آن ابرچالشی که میان تهران و واشنگتن 
در جــریــان اســـت، اخــتــاف بین قـــدرت معنایی 
اسام ناب محمدی و ایدئولوژی لیبرال دموکراسی 
اســت. ایــن اختاف عمیق در الیه های مختلف 
هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی 
جدی تر از آن است که با مذاکره حل شود. توافق، 
صرفاً ایستگاهی موقت در مسیر تنازع و تقابل 
اســت. استراتژیست ها می گویند چالش های 
راهبردی، حل شدنی نیستند تا زمانی که یک طرف 
ماجرا حذف شود. نخبگان آمریکایی با کمر بستن 
به پروژه استحاله درونی انقاب، دنبال حل تنش ها 

و حذف یکی از رقبای ایاالت متحده هستند.

مسئله اصلی، زبان انگلیسی باقری نیست! ◾
مشخصاً آینده مذاکرات هسته ای در وین به 
سواد انگلیسی علی باقری یا درجه سرسختی 
یــا انعطاف پذیری او و تیم قـــوی اش بستگی 
ندارد. وین به نتیجه هم برسد، باز ۶ ماه دیگر 
ممکن اســت واشنگتن زیرمیز بــزنــد. آینده 
مذاکرات اما به تاب آوری اقتصاد ملی جمهوری 
اسامی متصل است. با این توصیف، گرچه 
ممکن است هتل کوبورگ وین تعیین کننده 
نتیجه گفت وگوها باشد، اما جای دیگری دوام 
آن را تعیین می کند و آن، مقاومت مردم است. 
تقویت قوام اقتصاد ملی، تضمین کننده یک 

توافق خوب است.
ــکــرار غــیــر ضــــروری اینکه  در همین راســـتـــا، ت
دولــت هــای غربی بیش از ایـــران بــه تــوافــق نیاز 
دارند، سبب نمی شود آن ها به این خودآگاهی از 
نیازهای خود برسند! بلکه آن ها را تشویق می کند 
که بــرای تغییر اتمسفر درون مذاکرات، ادراک 
تهران را با افزایش فشار سیاسی و اقتصادی 

تغییر دهند.  داشتن راهبرد تبلیغاتی به اندازه 
راهبرد مذاکراتی نقشی کلیدی را ایفا می کند. در 
این نبرد، مؤلفه رسانه به اندازه نفس مذاکرات – 

چه بسا بیشتر – اهمیت دارد.

جلو اظهارنظرهای خود را بگیریم! ◾
جدای از این مسائل، همزمان و یا قبل از مذاکرات 
تیم های مــذاکــره کننده، باید مراقبتی جــدی در 
اظهارنظرهای مقامات رسمی درباره آن به عمل آید. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور به تازگی گفته بود اگر 
در مذاکرات توافق نشد، به سمت شرق می رویم. 
نتیجه چنین اظهارات سیدمحمد حسینی که 
کوچک ترین سر رشته ای در سیاست خارجی 
ندارد، ارسال ناخواسته این پیام به چین و روسیه 
است تا در مسیر احیای توافقی که ایران را از کشیده 
شدن به سمت آن ها و تجارتی نامتوازن منصرف 
می کند، مانع تراشی کنند! چه خوب گفت آن که 
گفت: جز راســت نباید گفت، هر راســت نشاید 
گفت. چه آنکه پیش از این هم در دولت گذشته، 
تجربه تلخی از این دست اظهارنظرها درباره خزانه 

خالی آن هم در شب مذاکرات وجود داشت.
از ســـوی دیــگــر، وقــتــی هـــدف اعــامــی تــهــران در 
مذاکرات، لغو مؤثر تحریم ها و هدف اعامی آمریکا 
کنترل برنامه  هسته ای برای اطمینان از عدم تولید 
تسلیحات اتمی اســت، تهدید ایــران به تــرک یا 
شکست مذاکرات، نه اهرم فشار مؤثری است و نه 
بازدارنده محسوب می شود؛ چرا که از نگاه آمریکا 
در صورت شکست مذاکرات، همچنان ابزارهایی 
مثل بــازگــردانــدن قطعنامه های شــورای امنیت، 
خرابکاری فیزیکی یا سایبری حتی اقدام نظامی 
محدود بــرای رسیدن به هــدف اعــام شــده وجود 
خواهند داشت؛ هرچند پرهزینه بوده یا مطلوب 
نباشند. اما ایــران بــرای دستیابی به هدف اعام 
شده اش، راهی جز توافق ندارد. نمی توان با تسریع 
برنامه اتمی یا حتی جنگ به رفع تحریم رسید. 
اما با پرداختن به نواقص داخلی می توان تحریم 

خارجی را کم اثر و یا حتی بی اثر کرد.
و در آخر آنکه اصلی ترین راه رسیدن به یک توافق 
خوب، منصفانه و عادالنه را باید در شهرک های 
صنعتی، کارخانجات و مراکز تولیدی جست. دیگر 

مسیرها ره به ترکستان است.

گزاره هایی درباره مذاکرات امروز در وین

هتل »کوبورگ« جای حل 
مشکالت اساسی نیست 

خبرخبر
روزروز

55 شهید از مرز شلمچه به کشور برمی گردند ◾
پیکر پاک و مطهر 55 شهید تــازه تفحص شده دوران 
دفاع مقدس امروز از طریق مرز بین المللی شلمچه وارد 
کشور می شود. به گزارش فارس ، پیکر پاک و مطهر این 
شهیدان، رأس ساعت 8 صبح امروز وارد کشور می شود 
ــرای عاقه مندان استقبال،  ــاب و ذهــاب ب و وسیله ای
ساعت 7:30 در صحن شهدای گمنام مسجد جامع 

خرمشهر مستقر است.

شورای عالی آب تشکیل دهید ◾
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی خواستار تشکیل شورای عالی 
آب برای حل مشکات مربوط به این حوزه شد. به گزارش 
ــزود: آب بــرای فات مرکزی و  ایرنا، عباس مقتدایی اف
استان های مرزی و همه کشور باید برنامه ریزی شود. 
دشمنان ما FATF، برجام و فشارهای گسترده خارجی را 

به عمل آوردند، برای اینکه درون کشور را به هم بریزند.

دولت کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد ◾
بررسی الیحه بودجه سال آینده در دولت پایان یافت 
و هیئت وزیــران ایــن الیحه را تصویب کــرد. به گــزارش 
ــروز خــود به  قدس آناین، هیئت وزیـــران در جلسه دی
ریاست رئیس جمهور، کــار بررسی و تصویب الیحه 
بودجه سال ۱۴0۱ کل کشور را به پایان رساند. بدین ترتیب 
این الیحه هفته آینده به مجلس شورای اسامی تقدیم 
می شود تا در دستور کار و بررسی نمایندگان قرار گیرد. 

منابع موجود جوابگوی رشد جمعیت است؟ ◾
محمد جـــواد مــحــمــودی، رئــیــس کمیته مطالعات 
جمعیتی شورای عالی انقاب فرهنگی در یک برنامه 
ــویــی گــفــت: متناسب شــدن ساختار جمعیتی  رادی
ــرخ بـــــاروری بــاالتــر  ــت کــه نـ ــن اسـ کــشــور نــیــازمــنــد ایـ
از حد جایگزینی شــود؛ البته اگــر ایــن نــرخ به باالتر 
از حدجایگزینی بــرســد شــایــد دیــگــر منابع موجود 

جوابگوی جمعیت نباشند.

سپیده توحیدی    ۱۶ آذر 
امسال در حالی به پایان رسید 
کــه اتــفــاق امــیــدوارکــنــنــده ای در 
سطح دانشگاه های کشور رقم 
خورد و آن اینکه رؤسای سه قوه و نیز معاون 
اول رئیس جمهور، شهردار تهران وبسیاری 
از وزیــران با حضور در دانشگاه های مختلف 
کشور خود را در معرض سؤاالت صریح و بعضاً 
تند و انتقادی دانشجویان قرار دادند که این 
سطح از حضور مسئوالن عالی کشور در بین 
دانشجویان و قرار گرفتن درمعرض پرسش ها و 
مطالبه گری های بعضاً بی رحمانه در سال های 

گذشته بی سابقه بوده است. 
رهبر معظم انقاب بارها به مسئوالن عالی 
کشور توصیه کرده بودند حتماً در دانشگاه ها 
حضور پیدا کنند و به پرسش های دانشجویان 
پاسخ بدهند؛ همان شیوه ای که خودشان دارند. 
ــان به  از ســوی دیگر نحوه رفــتــار و واکــنــش آن
سخنان صریح مطالبه گران هم قابل قدردانی 

بود. در سال جاری دیگر هیچ رئیس جمهوری 
ــداد دانشجویان را از سالن بیرون  دســتــور ن
کنند و دیگر تعابیری چون بی  سواد، افراطی، 
کاسب  تحریم، بی  شناسنامه، لبوفروش، بزدل، 
مستضعف فکری، به جهنم که می  لرزید، تازه 
به دوران رسیده و... به منتقدان داده نشد. 
منتقدان و معترضان به راحتی و صراحت 
حرف های خود را گفتند، مسئوالن حرف های 
آنــان را تا آخــر شنیدند و با آرامــش و احترام 
ــا پــاســخ دادنــــد. یــک ویــژگــی جلسه  بــه آن هـ
حضور رئیس جمهور در ۱۶ آذر امسال هم 
این بود که این بار نه دانشجویان و تشکل ها 
از پیش گزینش شده بودند و نه مسئول دفتر 
رئیس جمهور یا مراسم، پرسش ها و اظهارات 

دانشجویان را قباً چک کرده بود.
البته اینکه آیــا همه حــرف هــای منتقدان و 
دانشجویان درست بود یا نه و اینکه آیا همه 
پاسخ های مسئوالن به دانشجویان دقیق و 

صحیح بوده یا نه، بحث جدایی است!

تجربه یک 16 آذر متفاوت در سال 1400
قابگزارش کوتاه

شهید هسته ای در دوران دانشجویی

در  حاشيه

حقوق
 آیت اهلل جنتی 
چقدر بود؟

قائم مقام سابق شورای 
هماهنگی تبلیغات 
اسامی در گفت وگویی 
با خبرگزاری بسیج با 
اشاره به اینکه عامل 
فراخوان مردم در 
راهپیمایی های تاریخی 
23 تیر 78 و 9 دی 88 
آیت هللا جنتی بوده 
است، گفت: در 9 دی 
اگر چه اکثر مقامات 
مخالف فتنه  بودند، اما 
مخالف صریح فراخوان 
مردم هم بودند، اما 
کسی که مردم را به 
صحنه خواند و موجب 
ختم هر دو غائله شد 
شخص آقای جنتی 
بود. 
نصرت هللا لطفی به 
قدردانی و تشکرهای 
رهبر انقاب از آیت هللا 
جنتی در هر دو مورد 
پرداخت و افزود: جالب 
است بدانید که در همه 
این سال ها، آیت هللا 
جنتی حتی یک ریال 
هم از شورای هماهنگی 
تبلیغات اسامی 
دریافت نکرد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000390      لطفًا از مسئوالن بیمارستان 
چشم پزشکی خاتم االنبیا برای نوبت دهی بپرسید 
چطور ظرف ۱۰ ثانیه نوبت یک روز تمام می شود. 

من زنگ زدم هیچ کس جوابگو نیست. 
9220000239   رسیدگی به امور مستمندان و 

کمک های مؤمنانه در هر حال و وضعیت به سمت 
کمرنگ شدن نرود، در شرایط فعلی آسیب های کرونا 

و گرانی، چشم انتظارها بیشتر از گذشته است.
9150000819     خدا نکنه چیزی گرم بازار شود! هنوز 

ِچله نشده نخود، کشمش، آجیل، میوه... قیمت ها 

باال گرفته کاری هم به تورم و ستاد نرخ گذاری ندارد. 
هر کس هر طور می خواهد برای خودش بارش را 

درجه بندی و قیمت گذاری کرده است.
9360000851   بیش از چهار سال است تنها ساعت 

موجود در شهرستان گلبهار بر باالی مسجد امام 

خمینی، مرکز ورودی و تجمع خطی های گلبهار به 
مشهد خراب است و  کسی از مدیران شهری اقدامی 

برای تعمیر و راه اندازی دوباره نکرده. چرا در مناطق 
زیبا و پرتردد تازه شهرستان شده ما حتی یک 

ساعت با پایه ستونی نصب نیست؟ 

صورت مسئله این نیست!
ــهــادری  تقی دژاکـــام     آقــــای ب
جهرمی سخنگوی محترم دولت 
در گفت وگوی تلویزیونی اخیر خود 
دربـــاره تغییرات در بدنه دولــت نکات خوبی را 
مطرح کرده اند که خاصه آن این است که: دولت 
تصمیم به تغییرات اتوبوسی مدیران قبلی ندارد، 
این کار غلط باید کنار گذاشته شــود؛ مقاومت 
آقای دکتر رئیسی در تغییرندادن  برخی مدیران 
کار درستی است؛ ایشان معتقد است اگر من 
مدیری را مناسب بدانم عوض نمی کنم ]حتی 
اگر با من و فکر من مشکل داشته باشد[؛ باید 
شایسته ساالری مبنا باشد و عملکردها منصفانه 
و دقیق بررسی شود؛ اگر هم بخواهیم مدیری را 
عوض بکنیم، عجله ای برای این کار نداریم؛ چه 
بسا مدیر جدید که اتفاقاً همفکر ما هم باشد، 
عملکردی بهتر از مدیر قبلی نداشته باشد و از 
طرفی عرفاً هم نمی توانیم از جایش کنار بگذاریم؛ 
نه همراهی مهم است و نه تمکین؛ کار برای مردم 

مهم است؛ و مطالبی از این دست.
جمله جمله این اظهارات درســت، منطقی و 
تحسین برانگیز است و نشانه هم سعه صدر 
رئیس جمهور اســت و هــم مــوافــق شعارهای 
ــه هــیــچ جــریــان  انــتــخــابــاتــی وی کــه وابــســتــه ب
سیاسی نیستم و به نظر می رسد مــردم هم 
خــوشــحــال خــواهــنــد شــد اگــر کسانی بــا این 
گــزاره هــا منطبق باشند، از هر حــزب و جناح 
ــه کـــار و به  و گــروهــی کــه هستند بمانند و ب
خدمت ادامــه دهند. امــا صــورت مسئله این 
نیست؛ بحث اینجاست که آیا همه کسانی 
که مانده اند و تغییر نکرده اند این گونه اند؟ و آیا 
همه نیروهای تازه نفسی که می توانند انقابی 
عمل کنند و تحول بیافرینند و از رخــوت و 
سکون و رکود این سال ها فاصله بگیرند، کمتر 
از مدیران میانی و درجه 2و3 فعلی هستند؟ 
شــواهــد نــشــان مــی دهــد کــه ایــن طــور نیست؛ 
بسیاری از مدیران فعلی نه فقط به این دلیل 
که در دولت قبلی بوده اند و نه به این خاطر که 
به روحانی رأی داده بودند و به اصاح طلبان 
ــد و یــا در انــتــخــابــات اخــیــر به  ــوده ان نــزدیــک ب
رئیسی رأی نداده اند، بلکه به دلیل عملکرد 
بسیار منفی یا سوء استفاده های گسترده یا 
رانت های فــراوان و ارتباطات مشکوک و... که 
به راحتی و با جست وجوی ساده یا جمع آوری 
آشکار می توان به آن ها رسید و حتی بر اساس 
گزارش نهادهایی چون وزارت اطاعات همان 
دولـــت، شایستگی قـــرار داشــتــن در کسوت 

خدمتگزاری به مردم را ندارند. 
اینکه گفته اند »فی التأخیر آفات« شاید به دلیل 
همین باشد که هر روز که از ماندن این افراد )و نه 
الزاماً افراد جناح مقابل( در مسئولیت بگذرد و 
هر روزی که در جایگزین کردن نیروهای صالح و 
سالم و کاربلد و انقابی و جهادی  تازه نفس تأخیر 
شود، در حل مشکات فــراوان بر زمین مانده و 
رضایتمندی مردم فاصله می گیریم و در هنگامه 
بیماری و کرونا و تحریم و گرانی های برجا مانده از 

قبل، مردم ما را نخواهند بخشید.
ــروز دوســه تن از نمایندگان مجلس هم در  دی
گفت وگو با خبرگزاری ها یا در نطق قبل از دستور 
به ایــن موضوع اشــاره کردند و هشدار دادنــد: 
»بسیاری از مدیران بی تدبیر و ناکارآمد دولت 
ســابــق در بــدنــه دولـــت فعلی مشغول بــه کار 
هستند و کارشکنی می کنند«. یا »ژنرال های 
سیاست باز خسته و بیگانه بــا کــار جهادی، 

مانده اند و دولت را تخریب می کنند«.
ــران قبلی انــســان هــای سالمی  حتی اگــر مــدی
باشند اما به دالیلی چون سن زیاد یا خستگی 
یا اینرسی سکون، اراده یا تــوان کار جهادی یا 
تحول آفرین و سازنده را نداشته باشند؛ با همه 

خوبی هایشان باید با آن ها خداحافظی کرد.
به یاد بیاوریم بسیاری از مدیران قبلی به تأسی 
از رئیس جمهور وقت درست تا آخرین روزهای 
هشت سال گذشته تمامی مشکات را به »دولت 
ــرای بی کفایتی یا  قــبــل« نسبت مـــی دادنـــد و بـ
ناکارآمدی یا تنبلی یا بی تدبیری خود و عملکرد خود 
کوچک ترین نقشی قائل نبودند و حاال مردم باز هم 

باید شاهد حضور آن ها بر اریکه  قدرت باشند. 
در ایــن میان چیزی که به آن توجه نمی شود 
ایــن اســت کــه از ایــن پــس، مــردم عملکرد این 
افراد مانده از قبل را به حساب دولت روحانی 
ــداوم مسئولیت  ــ نــخــواهــنــد نــوشــت و بـــرای ت
آن ها باید دولت جدید پاسخگو باشد یا دلیل 

اقناع کننده ای دست وپا کند.
ترسم چو باز گردی از دست رفته باشم

وز رُستنی نبینی بر گور من گیاهی...

خبـر
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عضویت تهران در شانگهای
 جلو طرح انزوا را گرفت

سفیر سابق پاکستان در ایران، عضویت کشورمان در سازمان 
همکاری شانگهای را پاسخی قاطع به طرح انزوای جمهوری 
اسامی عنوان و تأکید کرد: احیای معیشت و نگاه اقتصادی 
دستور کار مهم تهران در شانگهای است و دیگر اعضا نیز 
برای دستیابی به این هدف مشترک باید نقش  آفرینی کنند. 
به گزارش ایرنا، »رفعت مسعود« طی سخنانی در اسام  آباد 
افــزود: اوضــاع افغانستان یک آزمــون برای سازمان همکاری 
شانگهای محسوب می  شود؛ زیرا پایداری صلح در این کشور 
و حل مناقشات طوالنی آن ارتــبــاط مستقیم با شکوفایی 

اقتصادی و صلح منطقه  ای از جمله در ایران و پاکستان دارد. 

تأکید آشتیانی بر سرمایه  گذاری 
در ابرپروژه  ها در وزارت دفاع

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بخش  های مختلف 
شرکت صها و توانمندی  های سازمان صنایع هوایی در پشتیبانی 
از ناوگان هوایی نیروهای مسلح را بازدید کرد. به گزارش فارس، 
امیر آشتیانی در جمع مدیران ارشــد سازمان صنایع هوایی 
وزارت دفاع، با تشکر از اقدامات صورت گرفته، بر نگاه راهبردی 
و حرکت در مسیر مأموریتِ پشتیبانی و تجهیز نیروهای مسلح 
تأکید کرد و گفت: جایگاه وزارت دفاع در مجموعه نیروهای 
مسلح، تولیدات راهبردی و سرمایه  گذاری در ابرپروژه  هاست که 
در صورت سرعت بخشیدن به فرایند ایده تا محصول می  تواند 
در حوزه افزایش توان رزم و بنیه دفاعی کشور تحول  آفرین باشد.

تشکیل بازرسی ویژه برای 
پرونده  های کمیسیون اصل 9۰

سخنگوی کمیسیون اصــل 90 مجلس بــا اشـــاره بــه مــرور 
همکاری  های نظارتی کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی از 
تفاهم برای تشکیل بازرسی ویژه به منظور رسیدگی پرونده  های 
کمیسیون اصل 90 خبر داد. علی خضریان به فارس گفت:  این 
جلسه با حضور خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
برگزار شد و در آن تفکیک مسائل خرد از کان و در اولویت قرار 
گرفتن مسائل اساسی کشور که نیاز به نظارت مستمر و مؤثر 
دارد نیز توسط دو مجموعه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد 
کمیته  ای برای تعیین اولویت  های حوزه نظارتی و مبارزه با فساد و 
همکاری مشترک تشکیل شود تا به تفاهماتی در آینده برسند.

شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد به مناسبت روز دانشجو، این تصویر را منتشر کرد 
که شهید هسته ای را در خوابگاه و در میان دانشجویان نشان می دهد. رضایی نژاد نفر وسط است.



ممنوعیت سفر 
از هفت  کشور 

آفریقایی
طلبی   سخنگوی 

سازمان هواپیمایی 
کشوری در گفت وگو 
با قدس آنالین اظهار 
کرد: سفر هوایی از 

هفت کشور آفریقای 
جنوبی، موزامبیک، 

نامیبیا، زیمبابوه، 
بوتسوانا، لسوتو و 
اسواتینی به ایران 
ممنوع است. رضا 
جعفرزاده گفت: 

به شرکت های 
هواپیمایی نیز این 
موضوع اعالم  شده 
است که از پذیرش 

مسافر از این کشورها 
خودداری کنند و 

اگر یک فرد ایرانی 
به صورت چند پرواز 
و با مبدأ این کشورها 

به ایران سفر کرده 
باشد باید ۱۴ روز در 
قرنطینه به سر برد.

خبرخبر
خوبخوب

قیمت مرغ و تخم مرغ در روزهای اخیر از قیمت های 
قبلی عقب نشینی کــرده و ثبات نسبی بر بــازار این 
محصوالت حاکم شده است و این کاهش قیمت پس 
از به صف کردن رؤسای وزارت صمت و جهاد کشاورزی 
و سایر وزارتخانه های مرتبط توسط رئیس جمهور برای 
کاهش قیمت در بــازار اتفاق افتاده به گونه ای که در 

بازار قیمت هر شانه تخم مرغ به 41 هزار تومان کاهش 
 یافته و مرغ هم کیلویی 29 هزار تومان به فروش می رود 
 که هــرکــدام از قیمت مصوب 2 هــزار تومان پایین تر 

است. 
به گفته فارس، دو عامل در کاهش قیمت بازار نقش 
داشته است؛ نخست تولید نسبت به ماه آبان که در 

شرایط نامناسبی بــود افزایش  یافته اســت و آن طــور 
که معاون اقتصادی وزارت جهاد کــشــاورزی گفت: 
جوجه ریزی نسبت به ماه آبان 30 میلیون قطعه بیشتر 
شده و پیش بینی کرد تا آخر سال نه تنها هیچ مشکلی 
از نظر تأمین وجود نخواهد داشت بلکه تولید از میزان 

نیاز فراتر خواهد رفت.

مینا افــرازه   بــا آغـــاز فصل 
ــور،  ــزی در کـــشـ ــ ــه ریـ ــ ــودجـ ــ بـ
تعیین نحوه و میزان افزایش 
دســتــمــزدهــا یکی از مباحث 
مهمی اســت کــه در تــدویــن و 
تصویب الیحه بودجه مطرح 
می شود. به همین خاطر، اظهارنظرهای مختلفی 
ــاره افــزایــش حقوق کــارمــنــدان و کــارکــنــان در  ــ  درب
سال 1401 مطرح است که براساس آن، به تازگی 
دولت در جلسه فوق العاده ای مقرر کرده کمیته ای 
با هــدف بررسی افزایش پلکانی حقوق کارکنان 
تشکیل شود. درواقع بناست این کمیته موضوع 
افزایش حقوق ها به روش پلکانی را پیگیری کند 
تا کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می کنند 

افزایش حقوق بیشتری داشته باشند.
گرچه اعداد و ارقام و گمانه زنی های مختلفی درباره 
افزایش حقوق ها مطرح است و برخی از افزایش 
10 تا 60 درصدی حقوق ها به صورت پلکانی خبر 
می دهند، اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه وبودجه در اظهارنظری این موضوع را تکذیب 
کــرده و گفته اســت: این موضوع و اعــداد صحت 
نــدارد و الیحه بودجه همچنان در دولت در حال 
بررسی اســت. بــرای افزایش حقوق ســال آینده، 
پیشنهاد ما به طور متوسط افزایش 10 درصدی 
است؛ یعنی حقوق های پایین تا 30 درصد رشد 
خواهند داشت اما حقوق های باال رشد کمی دارند.
به گفته وی، در بودجه 1401، دولت به جای اینکه 
حقوق ها را افزایش دهد، قدرت خرید را افزایش 
خواهد داد. دولت به طور جد نسبت به خلق پول، 
افزایش نقدینگی و اقدامی که در جامعه تورم ایجاد 
کند، حساس است و به هیچ وجه اجازه نخواهد داد 

کسری اتفاق بیفتد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش 
حقوق ها به روش پلکانی می تواند از یک سو فاصله 
درآمدی طبقات مختلف را کاهش داده و کمک حال 
اقشار ضعیف جامعه باشد و از سوی دیگر نیز، 
این روش موجب تحمیل هزینه کمتر به دولت و 
درنتیجه کاهش میزان احتمالی کسری بودجه 
شود.موضوعی که بهزاد بقایی، کارشناس بودجه 
مرکز پــژوهــش هــای مجلس نیز در مصاحبه ای 

درباره آن تصریح کرد: قطعاً این اقدام با توجه به 
محدودیت های رفاهی و کسری بودجه کشور، 
بهترین شیوه موجود اســت، چراکه یک قشری 
در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت 
می کنند و بــا توجه بــه تــورم مــوجــود تحت فشار 
هستند. اگر بخواهیم مشابه سال های گذشته 
برای همه کارمندان افزایش 20 درصدی را اعمال 
کنیم، یعنی کارمندانی که حقوق باالیی دارنــد و 
اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر 
از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش 
حقوق خواهند داشــت. ازایـــن رو با شیوه  مذکور 
می توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه 

حقوق بیشتری اختصاص داد.
وی افــزود: اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را 
به طور واقعی ساماندهی کنیم، باید اول سامانه 
حقوق و دستمزد که براساس ماده 29 قانون برنامه 
ششم الزم االجرا بوده، راه اندازی شود اما از سال 96 
تاکنون این اتفاق نیفتاده است، بنابراین مهم ترین 
گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت 
ایجاد کنیم. در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق 
افراد مستقیم از خزانه باشد؛ یعنی پرداخت به 
ذی نفع نهایی از طریق خزانه باید در دستور کار 
قرار گیرد. با این دو اقدام می توان شناخت خوبی 
از حقوق و دستمزدها پیدا کرد تا پرداخت های 
مستمر و غیرمستمر کارمندان دولت به طور کامل 

مورد رصد قرار گیرد.

در همین زمینه جعفر قــادری عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو 
بــا قــدس تصریح کـــرد: جهت گیری مجلس در 
جــریــان بــررســی الیحه بــودجــه 1400 ایــن بــود که 
سقف افزایش دستمزدها به 2 میلیون و 500 هزار 
 تــومــان مــحــدود شــود و مــیــزان افــزایــش حقوق از

 25 درصد باالتر نرود؛ اما امسال مجلس در نظر 
دارد حقوق ها از سوی دولت مقداری متعادل گردد 

و کف حقوق ها افزایش خوبی داشته باشد.
قادری ادامه داد: البته رویکرد مجلس این است 
درصد حقوق کارمندان و کارکنانی که همین حاال 
هم میزان دریافتی باالیی دارند و جزو پردرآمدها 
محسوب می شوند، افزایش نسبی داشته باشند 
و نسبت به افزایش حقوق های این دسته از افراد 
کنترل هایی صورت گیرد. بالطبع باید تالش شود 
فاصله دستمزدها میان اقشار مختلف جامعه 
کمتر شــود و بــا اجـــرای روش پلکانی بــه عدالت 

دستمزدها نزدیک تر شد.
وی همچنین تأکید کرد: دولت و مجلس باید در 
بررسی الیحه بودجه به کاهش فاصله دستمزدها 
حتی در درون بدنه دولت و دستگاه های اجرایی 
توجه داشته باشند و جــدای از آن نیز، به نظر 
می رسد در شرایط فعلی نیاز است به وضعیت 
معیشتی و اقتصادی گروه هایی مانند کارگران توجه 
بیشتری شــود. همچنین از سوی دیگر، باتوجه 
به اینکه برخی گــروه هــای مرفه و پــردرآمــد کشور 

در سال های گذشته افزایش قابل توجه دستمزد 
داشته اند، نیازی نیست حقوقشان شامل افزایش 
چشمگیر باشد تا به نوعی هم دولــت در تأمین 
دستمزدها با مشکل مواجه نگردد و هم فاصله 

حقوقی کمتر شود.

حقوق دریافتی افراد صرف هزینه های ناشی از  ◾
تورم فزاینده می شود

عــلــیــرضــا شـــهـــبـــازی دیـــگـــر عــضــو کمیسیون 
برنامه وبودجه مجلس به قدس گفت: پیش از طرح 
ــاره افزایش  افزایش پلکانی حقوق، مباحثی درب
حقوق ها مطرح بود که براساس قانون باید میزان آن 
برپایه تورم سالیانه محاسبه  شده و افزایش یابد، 
اما در دولــت نیز برخی پیشنهادها مبنی بر این 
است که حقوق ها افزایش 10 درصدی داشته باشد، 
بااین حال گویا نسبت به آن ایرادهایی مطرح شده 
که در پی آن رئیس سازمان برنامه وبودجه گفته 
است همین افزایش 10درصدی را به صورت پلکانی 

پیگیری و اجرایی کنند.
شهبازی افزود: نمایندگان منتظرند الیحه بودجه 
در 21 آذرماه به مجلس ارسال شود تا بررسی های 
الزم دراین باره صورت گیرد. اما مسئله اینجاست 
که قرار شده کمیته ای درخصوص نحوه افزایش 
حقوق ها تشکیل شود اما فعالً نحوه تشکیل آن، 
اعضا، محورهای کاری کمیته و... مشخص نیست. 
بی تردید ما هر زمانی که الیحه بودجه به دستمان 
برسد، اقدام های الزم را انجام می دهیم و نظرات و 
پیشنهاد ها را دریافت می کنیم تا روند کاری کمیته 
و چگونگی تعیین میزان حقوق ها هرچه سریع تر 

مشخص شود.
وی معتقد اســت: باید تمامی جوانب را در نظر 
گرفت تا کارکنان هم به مشکل برنخورند. در حال 
حاضر با توجه به افزایش قیمت ها و تــورم باال، 
کارکنان دولت و اقشار متوسط و پایین جامعه در 
شرایط نامطلوب اقتصادی و تنگنای شدیدی قرار 
دارند. دولت و مجلس باید با کمک همدیگر چاره ای 
اساسی برای حل این موضوع داشته باشند، زیرا 
گرچه معتقدیم بــرای ســال آینده باید حقوق ها 
افزایش یابد، اما متأسفانه تورم نیز به موازات این 

افزایش ها باال می رود .

قدسبرنامهدولتبرایدستمزدکارمنداندرسالآیندهرابررسیمیکند

عدالت بیشتر با افزایش پلکانی
خبر کوتاه

 تصمیم جدید دولت 
درباره خرید و فروش ارز

ســازمــان امــور مالیاتی کشور در راســتــای اجــرای 
مقررات  مــاده 163 قانون مالیات های مستقیم، 
با اعــالم بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات 
علی الحساب بــه مــیــزان 10درصـــد از فــروش ارز 
ــدام می کند.  همه فروشندگان و خـــریـــداران  اقـ
ــارس، اشخاص مذکور مکلف اند با  به گــزارش ف
 مراجعه به درگــاه الکترونیکی سازمان به نشانی
 www.tax.gov.ir نسبت به نام نویسی اقدام 
کنند. در صورت عدم نام نویسی به موقع و پرداخت 
مالیات در نظام مالیاتی، عالوه بر شمول مالیات 
و جرایم غیرقابل بخشش که از طریق عملیات 
اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات های 
مقرر در مــاده 2۷4 قانون مالیات های مستقیم 
ازجمله مجازات های درجه 6 محکوم خواهند شد.

صرافان نیازهای ارزی جدید 
خود را اعالم کنند

ــانــک مــرکــزی از  پــس از بـــازدیـــد رئــیــس کــل ب
صـــرافـــی هـــای مـــیـــدان فـــردوســـی و تــأکــیــد وی 
ــرای رفــع مشکالت  بــر آمــادگــی بانک مــرکــزی ب
احتمالی مرتبط با فروش ارز و تأمین نیازهای 
ارزی مــردم، بانک مرکزی در مکاتبه ای مراتب 
را به رئیس شــورای عالی کانون صرافان ایــران 

اعالم کرد.
 به گفته ایسنا، علی صالح آبادی در این نامه 
نوشت: برای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، 
خواهشمند است هرچه سریع تر با دریافت 
نــظــر شــرکــت هــای صــرافــی دربـــــاره مــســائــل و 
مشکالت احتمالی مرتبط با فرایند فروش ارز در 
سرفصل های مصارف خدماتی اعالمی، مراتب 
به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست 
متقاضیان واقعی مــورد تأیید آن کانون، برای 
این بانک ارسال تا موضوع بررسی و اقدام های 

مقتضی انجام شود. 

بیش از ۹۰۰ هزار خانه خالی 
در تملک حقوقی ها

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی 
گفت: وزارت راه وشهرسازی باید تنها واحدهای 
خالی را بــرای دریافت مالیات به سازمان امور 
مالیاتی معرفی کند که تاکنون حدود 2 میلیون 
و 300 هــزار واحــد خانه خالی به ایــن سازمان 

معرفی شده است. 
به گــزارش خانه ملت، محمود محمودزاده با 
تأکید بر اینکه در تاریخ 1۷ آبان سال جاری با 
ارسال نامه ای به ریاست سازمان امور مالیاتی 
یک میلون و 1۷4 هــزار واحــد خالی را معرفی 
ــا متعلق بــه اشخاص  کـــرده ایـــم کــه اکــثــر آن هـ
حقوقی هستند، عنوان کرد: بیش از 900 هزار 
واحــد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی 
است. اطالعات تهیه شده به صورت دستی و 
در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی 

شده است.

اقتصاد3
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محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس در گفت  وگو با خانه ملت، با 
اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه وبودجه 
ــودجــه در   در خــصــوص کــاهــش ردیـــف هـــای ب
ــال 1401 گـــفـــت: کــاهــش  ــه ســ ــودجـ الیـــحـــه بـ
ردیف های بودجه یکی از اصول اصالح ساختار 
ــرا تعدد ردیــف هــا از یک سو  بودجه اســت، زی
موجب به هم ریختگی در بودجه شده و از سوی 
دیگر ضمن مشکل ساختن نــظــارت، قــدرت 

مدیریت را از مدیران باالدستی سلب می کند. 
وی ادامه داد: اتفاق های ناخوشایندی در بحث 
افزایش ردیف های بودجه طی سال های گوناگون 
افتاده است از جمله اینکه پیشتر یک دانشگاه 
دارای یک ردیف بودجه ای بود اما اکنون همان 
دانشگاه دارای 20 ردیــف شــده و هر کسی که 

توانسته یک ردیف برای آن باز کرده است.
ــای مـــا به  ــرادهــ ــ وی تــصــریــح کــــرد: یــکــی از ای
 بــودجــه سنواتی تعدد تبصره های آن اســت، 

الیحه بودجه باید متمرکز بر جداول باشد اما 
متأسفانه در سال های گذشته همین طور به 
بندها، تبصره ها و جزءها اضافه شده و تقریباً 
بیشتر ایــن تبصره ها هــم در جهت دور زدن 
قوانین باالدستی انجام شــده اســت. یکی از 
اصــول ساختار بودجه کاهش تبصره هاست 
ولــی متأسفانه در حــال افــزایــش اســت و در 
پیش نویس الیحه بودجه سال 1401 مشاهده 
کردیم که تعدد تبصره ها همچنان پابرجاست.

 دور زدن  قانون
باتعدد تبصره!

قیمت جدید 
انواع خودرو

  تیبا صندوق دار
قیمت قبل: 86.797.900 تومان

قیمت جدید: 102.421.500 تومان

   ساینا دستی 
قیمت قبل: 90.386.400 تومان

قیمت جدید: 106.656.00 تومان

   کوئیک دستی
قیمت قبل: 122.896.900 تومان

قیمت جدید: 145.018.300 تومان

 دنا پالس 
قیمت قبل: 167.962.133 تومان

قیمت جدید: 198.195.317 تومان

  رانا پالس
قیمت قبل: 158.013.247 تومان

قیمت جدید: 186.455.627 تومان

XU7 سمند   
قیمت قبل: 115.313.162 تومان

قیمت جدید: 135.951.532 تومان

70.200.000نیم سکه39.750.000ربع سکه1.349.364بورس 273.461دالر )سنا(56.560.000 مثقال طال 187دینار عراق )سنا(131.430.000سکه13.067.000 طال  18 عیار1.785اونس طال 74.462درهم امارات )سنا(

 ثبات
 در قیمت مرغ 
و تخم مرغ

ف
موضوعردی

مدت 
اجرا 
)ماه(

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت درفرآیند 
ارجاع کار به ريال

نوع تضمین شرکت حداقل رتبه و رشته مورد نیاز
در فرآیند ارجاع کار

1

راهبری، مراقبت، نگهداری، بهره برداری 
از کلیه کارگاهها ) کارگاه برق، مکانیک، 
خطوط و جوشکاری( دفتر پشتیبانی برق 
و تجهیزات شرکت آب و فاضالب مشهد 

منطبق با استانداردها و دستورالعمل های 
بهره برداری از تاسیسات کارفرما

12 32/053/136/4851/092/000/000

گواهینامه صالحیت بهره برداری ونگهداری 
از تاسیسات آب پایه 4 رسته تامین ، انتقال  

وتوزیع صادره از شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور وگواهی نامه تأییدصالحیت ورتبه بندی 

شرکت های خدماتی ،پشتیبانی و فنی و 
مهندسی رتبه 7 رشته تعمیر و نگهدای  صادره از 

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

1- واریز نقدی به حساب 
جاري شماره 100050004 

بانك پاسارگاد
 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی 
دولت 

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.

اینترنتی  سایت  در  یا  مشهد  فاضالب  و  آب  قراردادهای شرکت  دفتر  محل  از   1400/9/23 لغایت   1400/9/17 تاریخ  از   : مناقصه  اسناد  دریافت  محل  و  تاریخ   -3
باشد. می  دریافت  قابل    http://iets.mporg.ir

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه : پایان وقت اداری مورخ 1400/10/04 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد. 

آب زندگی است ، زندگی را هدر ندهید .

تجدید آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق تجدید مناقصه عمومی 
عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

14
08
73
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 عملیات  هرس درختان س��یب واحد چناران شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار 
شمال )س��هامی خاص( در نظر دارد  نسبت به هرس درختان سیب حدودًا 15.433 

اصله از درختان باغ 2 و 3 چناران  اقدام نماید.
متقاضی��ان م��ی توانند جهت ارائه پیش��نهاد قیم��ت بابت هرس درخت��ان از تاریخ 

انتشار آگهی به مدت  7 روز  با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
شماره تماس:  

مدیر واحد: 09190442678
کارشناس واحد: 09153222070

آدرس: چناران – جنب اداره برق – شرکت توسعه کشاورزی میثاق پایدار شمال 

آگهی مناقصه عمومی

ف
/1
40
87
43



   نامه های 
خصوصی 
»همینگوی« 
منتشر شد 
کتاب »نامه های ارنست 
همینگوی« با ترجمه 
احسان المع به تازگی در 
198 صفحه و با بهای 
69 هزار تومان توسط 
انتشارات گیوا عرضه 
شده است. 
این کتاب نامه های 
همینگوی را از سال 
1932 تا 1934 
دربر می گیرد و 
شامل موضوعات 
متعددی همچون 
زندگی شخصی، کار، 
ماهیگیری، سیاست 
و غیره و از اهمیت 
خاصی برخوردار 
است. این نامه ها 
دید تازه ای در مورد 
نوشته های همینگوی 
ارائه می دهد.

یادداشت

 شکست در گیشه یک  ◾
فیلم پرهزینه

مهدی صباغ زاده با بیان اینکه 
»رمانتیسم عماد و طوبا« در 
جهت تحکیم خانواده است 
و فیلم نامه خوبی داشــتــه که 
کارگردان از پس ساخت آن به خوبی برآمده، آن را 
اثری جذاب و خوش ساخت توصیف می کند که 
قربانی بی عدالتی در اکران شده و بخت باالیی در 

گیشه پیدا نکرده است.
ــاره  کــارگــردان فیلم »روزهـــای خــوب زنــدگــی« درب
اینکه چقدر با پسرش در فــرم  و ساختار این اثر 
همفکری داشته است، می گوید: من هیچ دخالتی 
در فیلم سازی کاوه نداشتم و همه چیز با فکر و ایده 

خودش بود.
تهیه کننده »رمانتیسم عماد و طوبا« با بیان اینکه 
این فیلم در مقایسه با »ایتالیا ایتالیا« پروداکشن 
وسیع تری داشت، خاطرنشان می کند: ساخت این 
فیلم برای ما پرهزینه تر بود و دو سال پیش حدود 
3.5 میلیارد تومان هزینه تولید آن شد. قرار بود 
فیلم برداری کار در دو ماه انجام شود ولی به دلیل 
تعدد لوکیشن و ساخت فضاهای سینمایی، سه 
ماه طول کشید. ساخت آن به نسبت فیلم قبلی، 
سخت تر و نسبتاً پرهزینه بــود ولــی چــاره ای هم 

نداشتیم چون هزینه های تولید باال رفته بود.
صباغ زاده یادآور می شود: اگر قرار بود این فیلم با 
هزینه های فعلی ساخته شود حتماً هزینه تولید 
آن دوبرابر می شد یا اگر قرار بود کست )گروه تولید( 
بهتری هــم داشــتــه باشد قطعاً همان زمــان هم 
هزینه هایمان بیشتر می شد ولی کارگردان اثر به 

حضور بازیگران جوان در اثرش باور داشت.
او با اشاره به اختالفات میان بازیگر نقش اصلی با 
کارگردان در طول ساخت اثر می گوید: با اینکه به 
بازیگران جوان و کمتر شناخته شده اعتماد کردیم و 
حسام محمودی ایفاگر نقش اول مرد فیلم بود ولی 
این بازیگر در طول کار همکاری خوبی با کارگردان 
نداشت و کاوه را بسیار اذیت کرد، اما تحمل کردیم 
تا فیلم به پایان برسد. اختالفات هم در اواسط پروژه 
ایجاد شد و چون بخش هایی از کار فیلم برداری 
شده بود نمی توانستیم بازیگر اصلی مرد را تغییر 
دهیم. شخصیت جوانی که برای نقش عماد الزم 
داشتیم، دستمان را برای انتخاب از میان بازیگران 
شناخته شده بسته بود و ناچار به انتخاب از میان 

گزینه های محدودی شدیم.

 نمی خواستیم یک فیلم چرک بسازیم ◾
صباغ زاده فیلم »رمانتیسم عماد و طوبا« را یک 

قدم رو به جلو در مقایسه با »ایتالیا ایتالیا« دانسته 
و خاطرنشان می کند: به نظرم این فیلم اثری پخته تر 
و با رنگ و لعاب بیشتر است و زحمت ساخت آن 
به دلیل تعدد لوکیشن بیشتر بود. ضمن اینکه 
اندیشه خوبی هم در فیلم وجود دارد، اندیشه ای 
ــران می بینید.  که کمتر در فیلم های سینمای ای
فیلمساز در این اثر به سالمت موضوع، روابط سالم 
خانوادگی و هنجارهای اخالقی پایبند بوده، چون 

عالقه ای به ساخت آثار چرک و سیاه نما ندارد. 
او معتقد است »رمانتیسم عماد و طوبا« اثری در 
ستایش جایگاه خانواده است و توضیح می دهد: 
بسیاری از فیلم سازان جوان ما نگاه چرکی دارند 
و در آثــارشــان فقر و بدبختی را نشان می دهند، 
فیلم هایشان هــم خـــوب مــی فــروشــد، تکلیف 
فیلم های کمدی و مبتذل هــم مشخص است 
چون فقط به فکر گیشه هستند ولی آثار انسانی 
با نگاه مثبت به زندگی، آن طور که باید مورد توجه 
و حمایت قرار نمی گیرد. کار ما را همزمان با یک 
فیلم کمدی اکران کردند که لطمه زیادی به آن زد. 
شورای صنفی بدون بررسی وضعیت آثار، فیلم ها 

را وارد چرخه اکران می کند و سینمادار هم به دنبال 
فروش بیشتر است بنابراین برای فیلم های کمدی 

تبلیغات بیشتری دارد.  
این تهیه کننده اظهار می کند: حتی تلویزیون هم 
برای تبلیغ فیلمی که در مدح خانواده و ترویج نگاه 
امیدبخش به جامعه بــود کمکی نکرد. مدیران 
تلویزیون همراه با خانواده هایشان این فیلم را دیدند 
و پس از تماشای آن گفتند چه مضمون سالم و 
پاکی داشت، قول حمایت دادند ولی کاری نکردند. 
پس از سه هفته دوندگی، دو زیرنویس و یک تیزر 
تبلیغاتی به فیلم دادند در حالی که باید به نگاه های 
سالم و خانواده محور بها بدهند. شهرداری تهران 
یک تابلو برای تبلیغ فیلم به ما نداد. حوزه هنری، 

اکران آن را در شهرستان ها محدود کرد.
او با بیان اینکه سینمای خصوصی و مستقل در 
چنین شرایطی نابود می شود، عنوان می کند: زیان 
و ضرری که به منِ تهیه کننده وارد شده قابل جبران 
نیست، 3.5میلیارد تومان هزینه ساخت فیلم 
شده ولی در سه هفته اکران زیر 100 میلیون تومان 
فروخته است. فیلم سازانی که نگاه پاک به سینما 

دارند در چنین شرایطی دلسرد می شوند و سراغ 
ساخت فیلم های کمدی سخیف یا آثار اجتماعی 

سیاه نما می روند.

 دو ساعت به سینما بیایید و زیبایی و امید  ◾
ببینید

تهیه کننده »رمانتیسم عماد و طوبا« با تأکید بر 
اینکه بنیاد فارابی باید از فیلم سازانی با نگاه های 
ســالــم و امــیــدبــخــش حــمــایــت کــنــد، مــی گــویــد: 
کارگردانی مثل کاوه بلد است فیلم های تلخ و سیاه 
بسازد ولی دوســت نــدارد چنین نگاه تلخی را به 
جامعه نشان دهد چون مردم در سختی هستند، 
قرار است دو ساعت به سینما بیایند و زیبایی و 

امید ببینند.
او با بیان اینکه زمان اکران فیلم، زمان خوبی بود اما 
قربانی بی عدالتی شد، توضیح می دهد: قرار شد 
پس از »قهرمان« فیلم ما اکــران شود. یک هفته 
پیش از اکران فیلم ما، »گشت ارشاد 3« را اکران 
کردند که لطمه های زیادی به فروش ما وارد کرد، 
چون سینمادار به فکر سود بیشتر است و روی 
فیلم های کمدی تبلیغ بیشتری می کند. شورای 
صنفی نمایش باید فیلم هایی که امکان رقابت 
با هم داشتند را همزمان اکران می کرد ولی اکران 
یک فیلم کمدی، بخت فــروش فیلم های دیگر را 

پایین می آورد.
صباغ زاده می افزاید: حمایت نکردن از فیلم های 
سالم و خانواده محور سبب می شود فیلم سازان 
جوان به سمت ساخت آثار تلخ و سیاه بروند تا در 
جشنواره های خارجی دیده شوند و بتوانند از این 
راه فیلمشان را تبلیغ کنند چراکه بخش خصوصی 

به دنبال بازگشت سرمایه اش است. 

علی انصاریان؛ مرد نیک روزگار   ◾
این کارگردان و تهیه کننده با یادی از زنده یاد علی 
انــصــاریــان و ایــفــای نقش او در ایــن فیلم یــادآور 
ــار  مــی شــود: علی انــصــاریــان از مـــردان نیک روزگ
ــاه بــود ولی  و بسیار باشخصیت، شــریــف و آگـ
موقعیت های زیادی در سینمای ایران برای او فراهم 
نشد. می خواستیم علی انصاریان ایفاگر نقش پدر 
طوبا در این فیلم باشد که پذیرفت و بازی خوب و 

قابل قبولی داشت.
 خیلی دوســـت داشــتــم هــمــراه بــا او فیلم را در 
جشنواره فیلم فجر پارسال ببینم ولی پیش از 
جشنواره، ایشان را از دست دادیم. عالقه داشتم 
علی انصاریان در فیلم بعدی ام یکی از نقش های 
ــازی کند که متأسفانه ایــن همکاری  اصلی را ب

محقق نشد.

گفت وگو با مهدی صباغ زاده، تهیه کننده فیلم »رمانتیسم عماد و طوبا«

در ستایش خانواده 

خبرخبر
روزروز

نمایش سیاه مشق های »داوود رواسانی« در قونیهاعضای هیئت علمی شانزدهمین جشنواره شعر فجر منصوب شدند
وزیــر فرهنگ و ارشـــاد اســالمــی در احکامی جداگانه، 
اعضای هیئت علمی شانزدهمین جشنواره بین المللی 

شعر فجر را منصوب کرد.
محمدمهدی اسماعیلی در احکام جداگانه ای محمدرضا 
روزبه، افشین عال، ناصر فیض، علیرضا قزوه، عبدالجبار 
کاکایی، علی محمد مؤدب، سیداحمد میرزاده، یوسفعلی 

میرشکاک و قربان ولیئی را به عنوان اعضای هیئت علمی 
شانزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر منصوب کرد.
شانزدهمین دوره این جشنواره در زمستان ١٤٠٠ برگزار 
خواهد شــد.  گفتنی اســت، پیش از این وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در حکم جداگانه دیگری قربان ولیئی را به 

عنوان دبیر علمی این جشنواره  منصوب کرده بود.

داوود رواسانی، هنرمند خوشنویسی است که قرار است 
آثاری از او در شهر قونیه به نمایش گذاشته شوند. او درباره 
این آثار گفت: »در قونیه قرار نیست نقاشی خط به نمایش 
گذاشته شود بلکه 9-8 کار سیاه مشق است که نوعی خط و 

نقاشی نیز محسوب می شوند«. 
این هنرمند درباره جایگاه هنر نقاشی خط ایران، اظهار کرد: 

»در کشورهای خارجی خط رئــال یا سنتی ما را به خوبی 
نمی شناسند و به قواعدش نیز آشنایی ندارند اما نقاشی یا 
سیاه مشق چون دارای فرم است، استقبال بیشتری از آن در 
بین خارجی ها شده است. اگر این تابلوها در نمایشگاه های 
خارجی و یا اکسپوها به نمایش گذاشته شوند، با قیمت 

باالیی خریداری خواهند شد«.

  زهره کهندل      »رمانتیسم عماد و طوبا« برخالف 
فیلم قبلی کاوه صباغ زاده یک اثر امیدوارانه، خوشبینانه، 
شاد و باطراوت است که نگاه خوشبینانه تری را در زندگی 

زناشویی دنبال می کند و بخش فانتزی و خیال انگیز آن 
بیشتر از فیلم اول این کارگردان جوان یعنی »ایتالیا ایتالیا« 

است. این فیلم نیز اثری اقتباسی است که در نگارش 
فیلم نامه آن از  کتاب »سیر عشق« آلن دوباتن برداشتی 
آزاد شده است. کاوه صباغ زاده قصه عاشقانه اش را با 

رگه های فانتزی مملو از نور و رنگ و جلوه های بصری 
در هم آمیخته تا به فضای متفاوتی نسبت به سایر 

عاشقانه های رایج در سینمای ایران دست یابد. این فیلم 
به تهیه کنندگی مهدی صباغ زاده که تهیه کننده فیلم اول 

پسرش هم بود سه هفته پیش روی پرده سینماهای 
سراسر کشور رفت اما تاکنون فروش ناامیدکننده زیر 

100 میلیون تومان داشته است.

 ساعتی فراغت 
از فضای کرونازده

عــــبــــاس مـــدحـــجـــی 
 مـــنـــتـــقـــد ســـیـــنـــمـــا  
 »رمانتیسم عماد و طوبا« از همان 
ابتدا تکلیف خود و ژانرش را با مخاطب روشن 
می کند تا تماشاگر را در انتظار چیز پیچیده ای 
نگذارد. صباغ زاده پس از فیلم »ایتالیا ایتالیا«، 
خمیر رمانتیکش را پهن کرده تا  با ِشکر طنز و 
تزئینات فانتزی، کیکی عاشقانه و البته شادمانه 

تقدیم تماشاگرش کند.
فیلم راوی دارد )سارا بهرامی که فقط صدایش را 
می شنویم( و به میزان قابل توجهی بازیگرمحور 
است. دکور، صحنه پردازی، انتخاب رنگ ها و 
تدوین، همه در خدمت ایجاد یک دنیای فانتزی 
عاشقانه خوب عمل کرده اند و شاید بتوان گفت 
بتواند بیننده ایرانی را بــرای ساعتی از فضای 
کرونازده و شاید تلخ زندگی واقعی جدا کرده و به 

حال خوشی میهمان کند.
ــارات جالبی هــم بــه دنیای  فیلمساز البته اشـ
واقعی کــرده که لحن فانتزی گونه اش از تلخی 
آن ها کم کرده است؛ از دعواهای زن و شوهری، 
اختالفات همیشگی تئاتری ها و سینمایی ها و 
طعنه هایی که به هم می زنند و حتی معضالت 
زندگی متأهلی که پس از مدتی رخ می نماید. 
ــرای  ــرای حــفــظ یــک زنـــدگـــی، تـــالش ب ــ تـــالش ب
ــور روتین  پیشرفت در کــار و غــرق شــدن در ام
زندگی هم از دیگر مـــواردی اســت که به آن ها 
اشــاره شده است. استفاده از الناز حبیبی که 
بازی خوب، باورپذیر و متناسب با ژانری از خود 
به یادگار گذاشت در کنار حسام محمودی هم 
فیلم را دلپذیرتر کرده است. خبر ناراحت کننده 
فوت علی انصاریان که در این فیلم بازی کرده 
و احتماالً آخرین فیلمش بوده هم به حواشی 

این اثر افزود.
در اخبار فیلم آمــده بود استفاده از جلوه های 
ویژه موجب طوالنی شدن روند ساخت آن شده 
اســت امــا جز در چند مــورد جزئی، جلوه ویژه 
خاصی که زمانبر هم باشد دیــده نشد. البته 
این ضعف همیشگی سینمای ایران در ساخت 

جلوه های ویژه را نمی توان منکر شد. 
با تمام این تفاسیر فیلم حرف مهمی برای گفتن 
ندارد و در تالش برای ارائه یک خوانش جدید از 
عشق، ناکام می ماند. دیالوگ هایش تأثیرگذار 
نیست و چیز مهمی به مخاطبش نمی افزاید. 
حتی زبــان طنزش هم بسیار سطحی و دِمـُـده 
اســت و چالشی بـــرای ذهــن مخاطب نـــدارد. 
رمانتیسم عماد و طوبا شاید برای عشاق جوان 
و نوجوان دوست داشتنی باشد اما بعید است 

رضایت مخاطبان جدی را برآورده کند.
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و هنر فرهنگ 

مهدیصباغزاده


تهیهکننده

رن����گ   80 م����دل  پرای����د  کمپان����ی  س����ند  و  س����بز  ب����رگ 
ای����ران  انتظام����ی  ش����ماره  ب����ه  م����دادی  ن����وک  مش����کی 
36-  234 ن 44 ب����ه ن����ام رض����ا طالقان����ی فرزن����د امی����ن                                                                                                 
ک����د مل����ی 0702538485 ش����ماره موت����ور  00224394 
ش����ماره شاس����ی  S1442280157655 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است .
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م���درک تحصیل���ی  اینجان���ب میت���را حس���ن زاده 
رسولخانی فرزند علی دارنده شناسنامه به شماره 
357 ص���ادره از س���رخس در مقط���ع تحصیل���ی 
کاردانی پیوس���ته  رش���ته  تربیت بدن���ی صادره از 
دانش���گاه آزاد اس���امی واحد نیش���ابور  با شماره 
ثب���ت 1271018 مفق���ود گردیده و فاق���د اعتبار می 
باش���د. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���امی واحد نیشابور به نشانی : 
استان خراسان رضوی ، شهرستان نیشابور  جاده 
صومعه ، س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی 
نیش���ابور  اداره ام���ور ف���ارغ التحصی���ان ارس���ال 

نمایید. 
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م���درک فارغ التحصیل���ی اینجان���ب محبوبه 
ش���ماره  ب���ه  علی اصغ���ر،  فرزن���د  ناط���ق، 
شناسنامه 457، صادره از مشهد، در مقطع 
کارشناسی، رش���ته ادبیات فارس���ی، صادره 
از دانش���گاه آزاد نیش���ابور با ش���ماره سریال 
3353 مفقود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار 
می باش���د از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل 
مدرک را به نشانی نیشابور، بلوار پژوهش، 
دانش���گاه آزاد نیش���ابور، اداره ام���ور دان���ش 

آموختگان ارسال نماید.
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ب���رگ س���بز و کلی���ه مدارک خودرو س���واری پ���ژو 206 
هاچ بک مدل 1383 رنگ نقره ای متالیک به شماره 
موت���ور 3786927 و ش���ماره شاس���ی 83640201 و 
ش���ماره انتظام���ی 179 ه 19 ایران 12 به مالکیت عزت 

وقاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
08
77
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصیات به ش���ماره 
سریال 17173-2-13-14 اینجانب زینب شهلی بر 
فرزند ضابد به شماره ملی 3580488554 رشته 
نرم افزار کامپیوتر مقطع کاردانی از دانش���گاه ازاد 
اس���امی واحد ایرانش���هر مفقود گریده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
87
13

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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اینجانب  س���کینه صفی زاده دالنجان مالک خودروی 
سواری   سمند  تیپ  LX XU7   رنگ خاکستری متالیک 
س���ال 1396  به ش���ماره ش���هربانی 47 ج 646 ایران 
74 و ش���ماره بدنه NAAC91CEXHF122009وشماره 
موتور 124K0999342 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان 
ف���روش ش���رکت ایران خ���ودرو واقع در پیکان ش���هر 
س���اختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی اس���ت پس 
از انقض���ای مهل���ت مزب���ور طبق ضوابط مق���رر اقدام 

خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت حمل ساح نوع ساح ساچمه زن مدل تک 
ل���ول ته پر چخماقی کالیبر 12 به ش���ماره س���اح 
89-811801 کشور سازنده ترکیه به شماره سریال 
کارت 1882616بن���ام عبدالغفور بامری  فرزند کنار 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
40
87
30

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز وس���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری لیفان 
620 )1800 س���ی س���ی( مدل  1394 به رنگ مش���کی 
متالیک به شماره پاک 211ب 46 ایران 99 به شماره 
شاس���ی    ش���ماره  و   LFB479Q140703350موت���ور
NAKNF4225EB123588ب���ه ن���ام مه���دی انج���ام 
نجم الدین مفقوده گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ف

,1
40
84
29

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��هام  صاحب��ان  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
ش��رکت و ی��ا نماین��دگان قانونی آنه��ا دعوت 
میش��ود ت��ا درجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
بط��ور ف��وق الع��اده ک��ه درروز پن��ج ش��نبه 
مورخ1400/10/9س��اعت9صبح درمحل قانونی 

شرکت برگزار می شود حضوربهم رسانند.
دستورجلسه:

جدی��د  مدی��ره  هیئ��ت  اعض��ای  1-انتخ��اب 
2-انتخاب بازرسان3-س��ایر م��واردی که در 

صالحیت مجمع عمومی مذکور میباشد.
رئیس هیئت مدیره: ابوالفضل رسولی

آگهی دعوت نوبت اول
 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت کامیونداران کهک قم)سهامی خاص(
به شماره ثبت126 و

شناسه ملی10860950097

ف
/1
40
86
18

14
08
77
6

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت 
میرساند :

شرکت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
پارس  کارگزاران  رفاهی  امور  و  گردشگری  خدمات 
مورخ  چهارشنبه  روز   10 ساعت  در   ) عام  )سهامی 
1400/10/01 در محل: مشهد، وکیل آباد 34- چراغچی 

9- پالک 36 واحد 2 برگزار میگردد .
دستور جلسه

مدیره  هیئت  البدل  علی  و  اصلی  اعضای  1-انتخاب 
شرکت به مدت 2 سال

برای  شرکت  البدل  علی  و  اصلی  بازرس  2-انتخاب 
مدت یکسال 

3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت

مواردی  سایر  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  و  4-بررسی 
که طبق قانون تجارت و اساسنامه در صالحیت مجمع 

عمومی عادی می باشد       
هیئت مدیره - شرکت خدمات گردشگری و امور 

رفاهی کارگزاران پارس

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شرکت خدمات گردشگری و امور 
رفاهی کارگزاران پارس )سهامی عام( شماره ثبت 

25920 شناسه ملی : 10380413349

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم توتان بامری  بشماره ملی 3591193348 به شرح دادخواست به کالسه 1400/558 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده ش��ادروان  محتاج شهدوس��تی  بشماره شناس��نامه 378  در تاریخ 1393/6/21 بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به 1- متقاضی با مشخصات فوق  همسر متوفی 2- حبیب 
شهدوس��تی به ش��ماره ملی 3590877431   3- امان اله شهدوستی به ش��ماره ملی 3590897163   4- مراد 
بخش شهدوستی بشماره ملی 3591793523   5- سعید شهدوستی بشماره ملی 3581788082 فرزندان ذکور 
متوفی  6- زران شهدوستی بشماره ملی 3590877421   7- نور بی بی شهدوستی بشماره ملی 3590877448   
8-عصمت شهدوستی بشماره ملی 3591850918   9-مه بی بی شهدوستی بشماره ملی 3590877456 فرزندان 

اناث متوفی   . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د . 

آ-1408791
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت
 خانم خاتون  ملک بامری به شماره ملی 3590970596   به شرح دادخواست به کالسه 1400/557 از این شورا 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده شادروان عزت بامری به ش��ماره ملی 3591070475  در تاریخ 1400/5/5 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به 1- متقاضی با مش��خصات فوق  همسر  متوفی 
2-  نصر اله بامری بشماره ملی 3590898399  3-نوراله بامری به شماره ملی 3591788988  4- کریم بخش 
بامری بشماره ملی 3590898402  5- حسین بامری بشماره ملی  3580702671    6-فضل اهلل بامری بشماره 

ملی 3580893378 فرزندان ذکور متوفی 7-زرخاتون بامری بش��ماره مل��ی 3580036440   8-مریم بامری به 
ش��ماره ملی 3580485881    9-ش��یوا بامری بش��ماره ملی 3581112574 فرزندان اناث متوفی .متوفی ورثه 

دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ-14087792

رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم معصوم گیر وار به شماره ملی 3590856858  شرح دادخواست به کالسه 1400/556 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده ش��ادروان شنبه پور مرادی بشماره ملی 3591226629 بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به 1- متقاضی با مش��خصات فوق  همس��ر  متوفی2- عید محمد پور مرادی به 
ش��ماره ملی 3591059137   3-یداهلل پور مرادی بش��ماره ملی 3580937529  4-روح اهلل پور مرادی بش��ماره 
مل��ی 3580552511   5- ذبی��ح اهلل پور مرادی بش��ماره ملی 3580864971    6-وحید پور مرادی به ش��ماره 
ملی 3580314416   7-حبیب پور مرادی به ش��ماره ملی 3580552521   8-مهدی پور مرادی بش��ماره ملی 
3591059145  9-عبداهلل پور مرادی بشماره ملی 3580864981 فرزندان ذکور متوفی 10-نور بی بی پور مرادی 
به شماره ملی 3591059129   11-حمیده پور مرادی  بشماره ملی 3580314424   12-حنیفه پور مرادی به 

شماره ملی 3581358212 فرزندان اناث متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د 

رئیس شورای حل اختالف شعبه یک دلگان – عظیم بامری.1408793



ایران در 
کانال های 
بین المللی 

مسئله »زندگی 
سیاه پوستان 
مهم است«را 

مطرح کند
جرالد هورن درباره 

راهکار تغییر 
وضعیت فعلی 

در آمریکا می گوید: 
ما باید مثل ایران 

 دوستانی در جامعه 
بین المللی داشته 

باشیم که از ما 
حمایت کنند، 

چنان که پیش از 
این کمک کرده اند. 

»افزایش فشار 
خارجی بر ایاالت 

متحده « اتفاقی 
است که باید زودتر 

عملی شود.

خبرخبر
روزروز

نژادپرستی چه ارتباطی  ◾
ــور دارد؟   بـــه تـــاریـــخ یـــک کـــشـ
زمینه های پــرورش برتری جویی 
خشونت آمــیــز سفیدپوستان 
در ایــاالت متحده از کجا نشأت 

می گیرند؟
نژادپرستی در ایاالت متحده - و تا حدی در بلوک 
آتالنتیک شمالی - از قرن ها بردگی آفریقایی ها 
ــن حـــال، نژادپرستی  سرچشمه مــی گــیــرد. بــا ای
ــن کــشــور بــا پــایــان بــردگــی خاتمه نیافت و   در ای
بــه ســادگــی اشـــکـــال جـــدیـــدی بـــه خـــود گــرفــت. 
ــورت ژنتیکی  بــدیــهــی اســـت نــژادپــرســتــی بــه صـ
منتقل نــمــی شــود و از ســاخــتــارهــا و تــاریــخ یک 
جامعه سرچشمه می گیرد. محل پـــرورش این 
ــاالت متحده اســت. یعنی  برتری جویی تاریخ ای
پدربزرگ من برده بود؛ پدربزرگ و مادربزرگ من 
در »می سی سی پی« زندگی می کردند، جایی که 
تا همین امــروز قلب تاریکی بــرای سیاه پوستان 
ــا ــار آن هــ ــ ــت ــ ــورد رف ــ ــ  مـــحـــســـوب مــــی شــــود. در م
)ســفــیــدپــوســتــان( بــا جمعیت های بــومــی هرگز 
هــیــچ شــکــلــی از صـــداقـــت و آشــتــی در ایـــاالت 
متحده وجــود نداشته اســت. در نتیجه، ایاالت 
 متحده زیر فشار بین المللی از بردگی به قوانین 
»جیم کرو )Jim Crow(« و سپس از »جیم کرو« 
به آنچه امروز شاهدش هستیم تغییر کرده است، 
بدون اینکه هیچ بازخواستی در مورد عواقب آنچه 
پیشتر رخ داده در کار باشد. بنابراین وقتی گفتمان 
عمومی سعی می کند بــه نژادپرستی بــپــردازد، 
تحقیقات و تاریخ  نادیده گرفته می شوند. مثالً 
در رابطه با حادثه تیراندازی در کارولینای جنوبی، 
بــه گــونــه ای بــا ایــن مسئله بــرخــورد شــد کــه گویی 
ضارب به یک باره از آسمان آمده و چند نفر را به 
قتل رسانده و اقدام او هیچ ربطی به تجربه تاریخ 
و تاثیرات محیط نداشته است. گفته شد او یک 
دیــوانــه بــوده اســت. امــا فقط گفتن اینکه کسی 
دیوانه است، کافی نیست. باید پرسید این افراد 
در چــه محیطی تربیت شــده انــد؟ از چــه خاکی 

سربلند کرده اند؟

برتری جویی سفیدپوستان امروز به چه شکلی  ◾
در جامعه آمریکا نمود پیدا کرده است؟ 

ــه تــوســط پــلــیــس در  ــه تــمــام قــتــل هــایــی ک خــب ب
ــاالت متحده رخ داده اســـت، نــگــاه کنید. آیا  ایـ
باید بــه آن بــه عــنــوان امــری تصادفی نگاه کــرد؟ 
اینکه بیشتر مقتوالن این قتل ها که مدام تکرار 
می شوند، سیاه هستند را فقط یک حادثه بدانیم؛ 
حادثه ای که هیچ ربطی به تاریخ برده داری و »جیم 
 کــرو«، یا سیاه پوستانی که علیه رژیــم بــرده داران 
می جنگند و فرهنگ مــانــدگــاری کــه در نتیجه 
ــدارد؛ خب  ــ ــده، ن آن، نــوعــی ســرکــشــی ایــجــاد شـ
قطعاً احمقانه خواهد بود. اینکه براساس اشاره 
شما درصــد نامتناسبی از محکومان به اعــدام 
سیاه پوست هستند به چیزی ربــط نـــدارد؟ این 
ربطی به برتری سفیدپوستان ندارد؟ این واقعیت 
که قربانیان اصلی خط قرمزها و بانک دارانی که 
منجر به بحران سال 2008 شدند سیاه پوستان 
بودند، آیا ربطی به برتری سفیدپوستان ندارد؟ 
اینکه از مدرسه محروم می شوند، ربطی به چیزی 

نـــدارد؟ البــد ایــن هم یک تصادف و اتفاق دیگر 
است. البته که تصادفی نبودند، بلکه از خاستگاه 

سرمایه داری تراوش می کنند.
 کشوری مانند آمریکا، ممکن است به مردم این 
ایده را بدهد که تمایل به وحشی گری درجه یک 
علیه سیاه پوستان امــری عــادی اســت.  قربانیان 
اصلی در این کشور، ما)سیاهان( بودیم، و اساساً 
 مــا هیزمی بــودیــم کــه بــه روشـــن شــدن آتــش در 
کـــــــوره ای کــمــک کــــرد کـــه بـــه رشــــد چشمگیر 
ــن چیزی  ــه داری منجر شــد. بــنــابــرایــن ای ســرمــای
است که ما باید با آن مقابله کنیم... همان طور 
که باید با رشد بیمارگونه و گسترده ناسیونالیسم 
سفیدپوست، نه فقط در صفوف ارتــش ایــاالت 

متحده، بلکه در صفوف پلیس نیز مقابله کنیم.

ایــن رویــکــرد و شــرایــط سیاه پوستان در دوران  ◾
ریــاســت جــمــهــوری دونـــالـــد تــرامــپ و جــو بــایــدن 
ــا تــفــاوتــی در رویـــکـــرد  ــ ــت؟ آی ــ ــه تــفــاوتــی داشــ  چـ
)جمهوری خواهان( و دموکرات ها در رابطه با پدیده 

نژادپرستی وجود دارد؟
در ســال 2008، جــو بــایــدن، مــعــاون وقــت اوباما 
رئیس جمهور آمریکا تمام تالش خود را کرد تا 
اوباما در مبارزات انتخاباتی پیروز شود. اقدامات 
و سیاست های بایدن پیش از انتخاب اوباما به 
عــنــوان رئــیــس جمهور بــه رأی دهــنــدگــان سفید 
ــارزه بــا نــژادپــرســتــی  ــامــا در مــب اطــمــیــنــان داد اوب
ــرد. ایـــن نــوع  ــــدر تهاجمی عــمــل نــخــواهــد کـ آن ق
مــوضــع انفعالی در رابــطــه بــا نــژادپــرســتــی راه را 
بــرای افــرادی مانند ترامپ هموار کــرد و در واقع 
ــرادی مــی شــود کــه مــواضــع  ــ ســبــب پــیــشــرفــت افـ
نــژادپــرســتــانــه دارنـــد. رســانــه هــای جــریــان اصلی 
این را مطرح نمی کنند. مردم اکنون فهمیده اند 
که افــرادی که بیمارگونه دروغ می گویند چگونه 
ــن  ــه ای مــی تــوانــنــد رئـــیـــس جــمــهــور شـــونـــد و بـ

نتیجه می رسند بــه ایــن دلیل اســت کــه مبارزه 
ــا نــژادپــرســتــی صـــورت نــگــرفــتــه و در   تــهــاجــمــی ب
ــاالت متحده مقابله شــدیــدی بــا نژادپرستی  ایـ

صورت نگرفته است.

در دوره ترامپ، فشارها به جامعه سیاه پوستان  ◾
و رنگین پوستان افزایش یافت، نژادپرستی رنگ و 
بوی خشونت به خود گرفت و اختالفات نــژادی در 
ایاالت متحده بیشتر شد. اما در عین حال بخشی 
از سیاه پوستان و رنگین پوستان در انتخابات از 
 او حمایت کــردنــد. چگونه ایــن مــوضــوع را تحلیل 

می کنید؟
 اول از همه باید تأکید کنم در رابطه با حمایت 
از ترامپ توسط سیاه پوستان اغــراق شده است. 
نتایج انتخابات اخیر نشان داد فقط 8 درصــد 
از سیاه پوستان شرکت کننده در انتخابات به 
ــد. در مـــورد ســایــر گــروه هــا مثل  ــ  تــرامــپ رأی دادن
ــزدیــک  ــم ن ــ ــن رق ــ ــا ای ــی ه ــای ــارهــا و آســی ــب ــن ت ــی الت
ــن رأی ــیـ ــمـ  بـــــه 30 درصــــــــد بــــــــود. دلــــیــــل هـ
 30 درصــدی التین تبارها را باید در نگرانی های 
اقتصادی آن هــا جست وجو کــرد. التین تبارهای 
ــکــا، بــزرگ تــریــن جمعیت رأی دهــنــدگــان  آمــری
ــاالت مــتــحــده را تشکیل  ــ غــیــرســفــیــدپــوســت ایـ
ــاعـــث شـــد او از  ــرد بـــایـــدن بـ ــ ــب ــ ــد. راه ــنـ ــی دهـ مـ
 رأی التین تبارها غافل بماند و در زمینه انجام 
فعالیت های تبلیغاتی در میان آن ها، حتی حضور 
کافی در رسانه های اسپانیایی زبان کوتاهی کند. 
 در عین حــال کــارزار انتخاباتی ترامپ بر جامعه 
التین تبارها به ویژه در فلوریدا تمرکز کرد. آن ها حتی 
در آن زمــان بایدن را فــردی سوسیالیست معرفی 
کردند تا بتوانند از ترسی که در ذهن التین تبارها از 
شکست رژیم های سوسیالیستی ریشه دوانده، 
به نفع خود استفاده کنند. متأسفانه باید بگویم 
درواقــع نرمش اوباما در مبارزه با نژادپرستی راه را 

برای انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور هموار 
کرد. حضور ترامپ روابط اجتماعی را در این کشور 
بدتر کرد تا جایی که امــروز وقــوع »جنگ داخلی 
دوم« فراتر از تصور نیست.درواقع  بین ترامپ 
 و بــایــدن یــا بهتر بگویم بین جمهوری خواهان و 
دموکرات ها در برخی مسائل اختالف وجود دارد، 
ــداوم موضوعات اصلی به اهــداف سیاست  امــا ت

خارجی مربوط می شود.

 فــرهــنــگ اســلــحــه و خــشــونــت مــســلــحــانــه در  ◾
ایــــــــــــــــــــاالت مـــــــتـــــــحـــــــده چــــــــــه ارتـــــــبـــــــاطـــــــی 
هــــــــمــــــــواره  دارد؟  نــــــــژادپــــــــرســــــــتــــــــی   بـــــــــا 
درخــواســت هــایــی بـــرای کنترل شــدیــدتــر فـــروش و 
کاربرد اسلحه در ایاالت متحده وجود داشته است، 
اما در عمل و وقتی پای وضع قوانین به میان آمده 
است هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. چرا این درخواست 
تاکنون پاسخ داده نشده است؟ چگونه می توان با 

آن مقابله کرد؟ 
هنگامی که ایــاالت متحده در اواخــر قرن هجدهم 
تشکیل شد، حقوق اسلحه بــرای شهرک نشینان 
ــه ســرکــوب  ــه ویـــــژه بـــــرای کــمــک بـ ــد و بـ  بــیــمــه شـ
شورش های بردگان و قیام های بومی مورد استفاده 
قــرار گرفت. امــروز رفتار خشونت آمیز که در بطن 
ــا نوعی  ــود، ادامــــه دارد و ب ــ تــأســیــس جــمــهــوری ب
شوونیسم ملی تشدید می شود که توانایی انتقاد 
از بنیاد مقدس را به شدت محدود می کند. جای 
تعجب نیست کــه سیاه پوستان قــربــانــی اصلی 
خشونت با اسلحه هستند؛ خشونتی که اغلب 
به دست دولت - نیروهای پلیس – رخ می دهد که 
در ســال هــای اخیر سبب ایجاد جنبش »زندگی 
سیاه پوستان مهم است« شد. جناح راست قدرتمند 
ایــاالت متحده همچنان از حامیان اصلی فرهنگ 
خشونت با اسلحه است. آن ها با جنبش »زندگی 
سیاه  پوستان مهم است« و هر اقدام دیگری در این 

راستا مخالفت می کنند. این به سیاست خارجی 
ستیزه جویانه آن ها برمی گردد که بر پایه خشونت 
و ارعــاب استوار اســت، همان طور که شما در ایران 
بــه خوبی می توانید ایــن رویــکــرد ستیزه جویانه را 
تأیید کنید و یکی از دالیل متعددی است که ایران 
باید با قاطعیت در کانال های بین المللی مسئله 
»زنــدگــی سیاه پوستان مهم اســـت«را مطرح کند 
– همان طور که هیئت چینی در نشست آالسکا 
 انـــجـــام داد. امـــا ایــنــکــه چـــرا کــنــتــرل اســلــحــه رخ 
نمی دهد، به این علت است که اکثریتی که به عنوان 
»سفیدپوست« تعریف می شوند اصــرار دارنــد که 

وضعیت موجود باقی بماند. 

سیاه پوستان درصــد قابل توجهی از جمعیت  ◾
زندانیان آمریکا را تشکیل می دهند، با اینکه فقط 
12 درصد از جمعیت ایاالت متحده هستند و میزان 
جرم و جنایت  در میان آن ها باالتر از هر اقلیت دیگر 

در ایاالت متحده است. چرا به این شکل است؟
چندین ســال از لغو قوانین »جیم کــرو« می گذرد 
و جوامع سیاه پوست در حــال حاضر با جیم کرو 
جدید ســروکــار دارنـــد که یک قـــرارداد جدید برای 
ســیــاهــان آمــریــکــا پیشنهاد مــی کــنــد. آمــریــکــا بار 
 دیگر در میانه راه جــداســازی مـــدارس، کــه در آن 
ــاه پـــوســـت مــحــتــمــل تــریــن  ــیـ دانـــــــش آمـــــــوزان سـ
 گــــروه نـــــژادی بــــرای شــرکــت در آنــچــه محققان 
»مــدارس آپارتاید« می نامند، هستند ؛ مدارسی 
که تقریباً همگی غیرسفیدپوست هستند و فقر و 
محدودیت آموزشی در آن ها وجود دارد. آمریکایی 
کــه در آن سیاه پوستان بــه طــور متوسط 5.1 برابر 
سفیدپوستان آمریکایی در زندان های ایالتی زندانی 
می شوند و در برخی ایالت ها ایــن مــیــزان بــه رقم 
هشدار دهنده 10 برابر یا بیشتر هم رسیده است. 
ــرارداد جدید  ــ سیاه پوستان در آمریکا نــیــازی بــه ق
ندارند. سیاه پوستان در آمریکا به توافقی نیاز دارند 
که تحت ستم سیستمی نژادی قرار نگیرند و مبنای 
آن بــر شهروندی مــشــروع اســتــوار بــاشــد. درواقـــع 
این مسئله، این ایــده قدیمی را تقویت می کند که 
ایده های غالب هر جامعه ای متعلق به طبقه غالب 
است  و فرودست ها نیز از این امر مصون نیستند. 
ــادیــده گرفتن حــقــوق سیاهان نیست،  مشکل ن
مشکل ناتوانی جامعه در احــقــاق حقوق اســت. 
همان طور کــه ممکن اســت بدانید، سازمان های 
متعددی وجود دارند که از طرف جامعه سیاه پوستان 
برای تحقق این امر فشار می آورند. اما بدیهی است 
که رویکرد گذشته به این دلیل که منافع حاکمان را 
بــرآورده می کند، تــداوم داشته باشد، به ویژه اینکه 
این رویکرد به ایجاد نیروی کار ارزان و طبقه کارگر 
متفرقه که مورد نیاز شوینیسم)ناسیونالیسم افراطی 
 وطن پرستانه( حاکم بر ایاالت متحده است، کمک 
ــرده داری کــه به  ــ می                                                                                                                                                                                                                      کند. عـــالوه بــر ایـــن، فرهنگ بـ
معنای تبعیت و بدرفتاری با آفریقایی ها بود، هنوز 
از بین نرفته اســت. بدیهی اســت شکاف ثــروت و 
ــرده داری و آپارتاید موجود  مــوارد مشابه، ناشی از ب
در ایـــاالت متحده اســـت. وقــتــی بــه حــضــور بیش 
از حد سیاه پوستان آمریکایی در زنــدان هــا اشــاره 
می کنید، می توانید به دو نتیجه برسید. یا مشکلی در 
سیاه پوستان وجود دارد یا مشکلی در جامعه وجود 

دارد که به نظر من پاسخ دومی است. 

گفت وگوی قدس با پروفسور »جرالد هورن« مورخ آمریکایی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 

 سیاهان، هیزم کوره 
سرمایه داری آمریکا شده اند
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گفت و گو 5
ویژه

برده های مدرن در حکم صندوق گنج
روزنامه گاردین در گزارشی به مقوله بــرده داری مدرن 
پرداخته و درباره چرایی رونق آن گفته است: برده داری 
ــت. در ســطــح جــهــان، بــــرده داری  تــجــارت بــزرگــی اسـ
ساالنه 150 میلیارد دالر سود ایجاد می کند که بیش 
از یک سوم آن )حــدود50 میلیارد دالر( در کشورهای 
توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپــا ایجاد می شود. 

در حالی که تاجران بــرده دو قرن پیش مجبور بودند 
با سفرهای پرهزینه و نرخ مرگ و میر باال دست و پنجه 
نرم کنند، استثمارگران مدرن به لطف پیشرفت های 
عظیم در فــنــاوری و حمل و نقل، هزینه های سربار 
پایین تری دارند. جریان های مهاجرت مدرن همچنین 
به این معنی است که می توان از عرضه زیادی از افراد 

آسیب پذیر و قابل استثمار بــرای زنجیره های تأمین 
جهانی در صنایع کشاورزی، زیبایی، مد و امور جنسی 

استفاده کرد. 
به گفته ایــن روزنــامــه، تــاجــران بــرده مــدرن اکنون 30 
برابر بیشتر از همتایان خــود در قــرن 18 و 19 درآمــد 
ــروز 450 دالر اســـت، اما  دارنـــد. هزینه یــک بـــرده امـ

ــرای اربــابــان  ــ ــرده کــه مــجــبــور بــه فــعــالــیــت ب ــ هــمــیــن ب
کــت وشــلــواری خــود اســت، تقریباً 8 هــزار دالر سود 
ساالنه ایجاد می کند، ایــن رقــم دربـــاره برده هایی که 
در امـــور جنسی استثمار می شوند و عموماً زن یا 
 دختر هستند، به طور متوسط 36هزار دالر به ازای هر

 برده است.

 پروفسور جرالد هورن

نویسنده و مورخ آمریکایی

  سید احمد موسوی     امروز در حالی 73 
سال از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر توسط 

 سازمان ملل متحد می گذرد که هنوز طیف وسیعی از 
مشارکت های جهانی برای از بین بردن 

بی عدالتی های سیستماتیک در دنیای امروز ما از 

جمله تبعیض و نابرابری مورد نیازاست.  روز حقوق 
بشر امسال با شعار برابری - کاهش نابرابری ها، 

پیشبرد حقوق بشر مربوط به ماده اول اعالمیه 
جهانی حقوق بشر است  و بر این نکته تأکید می کند 

که همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از نظر حیثیت 

و حقوق برابر هستند. در فاصله یک هفته ای میان 
روز جهانی لغو برده داری)2دسامبر( با روز جهانی 
حقوق بشر)10 دسامبر( پرسش هایی را در اختیار 

پروفسور »جرالد هورن« نویسنده و مورخ آمریکایی 
و نویسنده آثاری همچون ؛ »ضد انقالب 1776  

مقاومت بردگان و خاستگاه ایاالت متحده آمریکا«، 
»آخرالزمان استعمار مهاجران« و »طلوع آخرالزمان« 

قرار دادیم. او در حال حاضر دارای کرسی تاریخ 
و مطالعات آفریقایی- آمریکایی در دانشگاه 

هیوستون است.

)آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 آراء صادره از هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال 

معارض اشخاص محرزو جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
بخش 2 سبزوار

-آقای شعبان ذبیح اله زاده سرسنگ   نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74/30 متر مربع قسمتی از 
پالک 0  فرعی از 500 اصلی واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش 

-آقای رضا کرمانی س��بزوار   نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 196/24 متر مربع قسمتی از پالک 
باقی مانده 3/729  اصلی واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد کرمانی 

بخش 3 سبزوار                                   پالک یک  اصلی اراضی کالته استاد حسنخان
-خانم حوریه علی ابادی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102/57 متر مربع قسمتی از پالک 37  

فرعی از یک اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس معمارزاده
پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر

-آقای محمد حسن پوربشیری  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50/92 متر مربع قسمتی از پالک 
90  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش

-آقای محمد حسن پوربشیری  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73/97 متر مربع قسمتی از پالک 
90  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش

-آقای غالمحسین اسماعیلی خوشمردان  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/10 متر مربع قسمتی از 
پالک 666  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی کبری عابد آریانی و حسینعلی پارسائی اریانی

-آقای حسن کالته سیفری  نسبت به ششدانگ  اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 148/81 متر مربع قسمتی از پالک 3  
فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی موقوفه کهن اب به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-آقای رضا مهرابادی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/50 متر مربع قسمتی از پالک 337  فرعی 

از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی زهرا سلطانی
-آقای حسن کرابی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 75/11 متر مربع قسمتی از پالک 107باقی 

مانده  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی سکینه قلعه نوی
-خانم فائزه باشتنی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/90 متر مربع قسمتی از 

پالک 139  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی عذرا گوداسیایی
-آقای ابوالفضل خسروجردی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/90 متر مربع 

قسمتی از پالک 139  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی عذرا گوداسیایی
-زهرا کسکنی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 70/74 متر مربع قسمتی از پالک 

3560  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی ابوالفضل تهرانیان
-رجبعلی کسکنی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 70/74 متر مربع قسمتی از 

پالک 3560  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی ابوالفضل تهرانیان
-علی کسکنی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151/80 متر مربع قسمتی از پالک 140  فرعی از 

5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی حسین قلعه نوی

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-خانم عزت باغجری  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122/74 متر مربع قسمتی 

از پالک 4591  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی زینب غالم دانائی
-آقای مهدی دروکی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 58/15 متر مربع قسمتی از پالک 75  فرعی 

از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی نوراله قلعه نوی
-آقای هادی پورصدرا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 129/23 متر مربع قسمتی از پالک 1370  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی مهدی علوی
-آقای علی اکبر صادقی ششتمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 82/33 متر مربع قسمتی از پالک 

4734  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی علیرضا صادقی ششتمد
-خانم پوران رادمند  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122/50 متر مربع قسمتی از پالک 97  فرعی 

از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی علی دیواندری
-خانم معصومه رودس��رابی  نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 95/78 متر مربع قسمتی از پالک 

12065  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش
-خانم جمیله شاه طلب  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 79/22 متر مربع قسمتی از پالک 1072  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی علی خسروابادی
-آقای رمضانعلی ثابتی مقدم سبزوار  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 138/36 متر مربع قسمتی از 

پالک 4582  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس غالم دانائی
-آقای رضا کوشکی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41/70 متر مربع قسمتی از پالک 4680  فرعی 

از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی صدیقه کشکی
-خانم اکرم جوادی نسبت به یکدانگ ونیم مشاع باستثناء فوقانی ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 36 متر 

مربع قسمتی از پالک 4892  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی علی اکبر کوشکی
-آقای مهدی مسکنی نسبت ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 144/20 متر مربع قسمتی از پالک 10541  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی ولی اله کوشکی
-آقای علی میعادی فر نسبت ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 115/66 متر مربع قسمتی از پالک 16335  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی فرامرز ناوی
-خانم ربابه رحیمی نیا نسبت ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 114/30 متر مربع قسمتی از پالک 47  فرعی 

از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمدرضا غفوری غروی
-خانم مریم محمدیان نس��بت ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 110/41 متر مربع قسمتی از پالک 4559  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد وظیفه دار یزد
-آقای محمدرضا دلگرم نس��بت ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 120/88 متر مربع قسمتی از پالک 456  

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی اسماعیل افچنگی
پالک 162 اصلی اراضی ایزی

-خانم مریم میری نسبت ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 74/10 متر مربع قسمتی از پالک 610  فرعی از 
162 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی طیبه جهدی خرق

بخش 12 سبزوار                     پالک یک اصلی اراضی عمیدآباد
-خانم طیبه شمس آبادی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90 متر مربع قسمتی از پالک 4732  

فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی خودش
-خانم ش��هربانو عمارلو  نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/03 متر مربع قسمتی از پالک 240  

فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس لباف پور کوه میش
-خانم نیلوفر طاهری نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87/60 متر مربع قسمتی از پالک 19980  

فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی امیر مسعود طاهری
-خانم بهجت باغانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141/98 متر مربع قسمتی از 

پالک 3240  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی سید یحیی آزاد منجیری 
-خانم معصومه باغانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141/98 متر مربع قسمتی 

از پالک 3240  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی سید یحیی آزاد منجیری 
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

-آقای علیرضا سیرغانی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170/79 متر مربع قسمتی از پالک 8و17  
فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد حسن خسروابادی

-آقای مهدی معظمی فر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71/26 متر مربع  که مساحت 35/79 متر 
مربع آن تمام پالک 2581 فرعی  و مساحت 35/47 متر مربع آن قسمتی از پالک 2582  فرعی از 2 اصلی واقع در 

بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی حسین معظمی فر
-آقای حس��ن کیانی مهر  نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 125/90 متر مربع قسمتی از پالک 7  

فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی سرور آغا ناوی
-آقای علیرضا قلعه نوی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126 متر مربع قسمتی 

از پالک 7  فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی فریبرز ناوی
-آقای فریده کیانی مهر  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126 متر مربع قسمتی 

از پالک 7  فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی فریبرز ناوی
-آقای عباس طاهری  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126/65 متر مربع قسمتی از پالک 7  فرعی 

از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی سرور آغا ناوی
-آقای سید حسین قزی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100 متر مربع قسمتی از پالک 14133  

فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد حسن خسروابادی
پالک 5 اصلی اراضی فتح آباد

-آقای محمد حسن قانعی نیا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 309/21 متر مربع قسمتی از پالک 
45  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی حسن برازنده دولت ابادی

-آقای محمد حسن قانعی نیا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 44/70 متر مربع قسمتی از پالک 45  
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی حسن برازنده دولت ابادی

پالک 7 اصلی اراضی نقابشک
-آقای قربان عباسی بهمدی  نسبت به ششدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 99/60 متر مربع قسمتی از 
پالک 37و40  فرعی ) که تبدیل به پالک 1947 فرعی گردیده است ( از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل 

مالکیت رسمی موقوفه محمد علی و غیره
-خانم رقیه سرشار  نسبت به ششدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 101 متر مربع قسمتی از پالک 37و40  فرعی ) که 
تبدیل به پالک 1947 فرعی گردیده است ( از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی موقوفه محمد علی و غیره

-آقای سلیمان عباسی بهمدی  نسبت به ششدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 100 متر مربع قسمتی از 
پالک 37و40  فرعی ) که تبدیل به پالک 1947 فرعی گردیده است ( از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل 

مالکیت رسمی موقوفه محمد علی و غیره
-آقای حسین عباسی نسبت به ششدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 100/79 متر مربع قسمتی از پالک 
37و40  فرعی ) که تبدیل به پالک 1947 فرعی گردیده اس��ت ( از 7 اصلی واقع در بخش 12 س��بزوار از محل 

مالکیت رسمی موقوفه محمد علی و غیره
-خانم کبری قاسمی بهمدی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 100/84 
متر مربع قسمتی از پالک 37و40  فرعی ) که تبدیل به پالک 1947 فرعی گردیده است ( از 7 اصلی واقع در بخش 

12 سبزوار از محل مالکیت رسمی موقوفه محمد علی و غیره
-آقای رضا رضائی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 100/25 متر مربع 
قس��متی از پالک 37و40  فرعی ) که تبدیل به پالک 1947 فرعی گردیده اس��ت ( از 7 اصلی واقع در بخش 12 

سبزوار از محل مالکیت رسمی موقوفه محمد علی و غیره
-خانم ناهید عابدی حسین آباد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 100/25 
متر مربع قسمتی از پالک 37و40  فرعی ) که تبدیل به پالک 1947 فرعی گردیده است ( از 7 اصلی واقع در بخش 

12 سبزوار از محل مالکیت رسمی موقوفه محمد علی و غیره
-خانم مریم خزائی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115/25 متر مربع قسمتی از پالک 132  فرعی 

از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس وجودی
-خانم معصومه کاظمی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/11 متر مربع قسمتی از پالک 132  

فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی فاطمه وجودی
پالک 8 اصلی اراضی جعفراباد

-خانم فرشته خانزائی  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98 متر مربع قسمتی از پالک 16  فرعی از 
8 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت رسمی محمد علی شعبانزاده سنگول

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه منتش��ر میگردد در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید.صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن 
قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیئت پس از تنظیم 
اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم میرس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .) م الف 1400/508( آ1408078
تاریخ انتشار نوبت اول : 03، 09 ،1400                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400،09،18  

                                       علی آب باریکی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار



   باید ۱۵ سال 
 متوالی
 با ظرفیت باال 
دانشجوی 
 پزشکی 
جذب کنیم   
سعیدرضا عاملی، 
دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی به 
ایرنا گفت: اگر به 
اندازه کافی پزشک 
داشتیم، برای افزایش 
ظرفیت رشته های 
پزشکی اقدام 
نمی کردیم.

قرار است این موضوع 
پنج سال ادامه پیدا 
کند. ایران نیازمند 
۲۲۵ هزار پزشک 
است و  تقریبًا ۱۵ سال 
متوالی باید با ظرفیت 
باال، دانشجوی 
پزشکی جذب کنیم تا 
بتوانیم این ظرفیت را 
پر کنیم.

اعظم طیرانی پــرســتــاران 
می گویند هــر ســال همزمان با 
روز پرستار، به یــک بــاره موجی 
ــای  از مــصــاحــبــه  هــا و وعـــده هـ
مــســئــوالن نــظــام ســامــت بــرای 
حل مشکات آن ها در رسانه ها 
منتشر می شود، انگار که فردا تمامی مشکات این 
حرفه حل شده و می توان شاهد حضور نیروهای 

پرستاری با انگیزه بیشتر بر بالین بیماران بود.
اما متأسفانه تمامی این وعده ها فردای روز پرستار 
به فراموشی سپرده می شود و آن ها باز مجبورند 
ضمن اضافه کاری اجــبــاری، در دو یا سه شیفت 

کار کنند. 
ســـال گذشته رهــبــر معظم انــقــاب در سخنان 
تلویزیونی خود به مناسبت میاد حضرت زینب 
کبری)س( و روز پرستار با بیان اینکه مسئوالن در 
قبال پرستاران تکالیفی دارنـــد، فرمودند: قانون 
تــعــرفــه گــذاری خــدمــات پــرســتــاری مــدت هــا پیش 
تصویب شده و به سود پرستاران است و باید اجرا 

شود. 
با این حال باوجود گذشت یک سال از تأکید رهبری 

هنوز این قانون اجرا نشده است.
ــادی، مــعــاون پــرســتــاری وزارت  گــرچــه عــبــاس عــب
بهداشت وعــده داده ایــن مــوضــوع در اعتبارات 
بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی خواهد شد، اما برخی از 
تشکل های حــوزه پرستاری مثل مدیرکل خانه 

پرستار ایران درباره آن تردید دارند.

وقتیهمهحقوقثابتدریافتمیکردند ◾
محمد شریفی مقدم، مدیرکل خانه پرستار ایران در 
گفت وگو با ما اظهار می کند: در نظام پرداخت حوزه 
سامت بخش دولتی مدلی با عنوان حقوق ثابت 
وجود دارد که بیشتر کشورها آن را اجرا می کنند، 
ما نیز از پیش از انقاب تا سال ۱37۴ همین مدل 
را دنبال می کردیم، یعنی گروه های مختلف کادر 
درمــان اعــم از پزشک، پرستار، رادیــولــوژی و غیره 
همه مشمول استخدام کشوری بودند و یک حقوق 

ثابت دریافت می کردند که بــرای هر گــروه مقدار 
مشخصی تعیین می شد و اختاف در پرداخت بر 
اســاس تخصص، مــدرک تحصیلی، سختی کار و 
نوع شیفت کاری بود. در این شیوه، اولویت نخست 
بیمارستان ها بیماران بودند و همه اقــدامــات با 
محوریت سامت بیمار انجام می شد و اهمیتی 
نداشت پزشک چه تعداد بیمار را ویزیت می کند؛ 
مهم کیفیت ارائه خدمات درمانی به بیماران بود 
و اینکه بیمار سامت خــود را بدست آورد و از 
بیمارستان با رضایت کامل ترخیص شود. در سایر 
مراکز درمانی نیز وضعیت به همین صورت بود. 
البته در آن سال ها آموزش پزشکی برعهده وزارت 
علوم و مسئولیت وزارت بهداشت ارائــه خدمات 

بهداشتی و درمانی به مــردم بــود به همین دلیل 
مردم و بیماران کمترین آسیب را می دیدند، چون 
هدف؛ بیمار بود، ساعت کار و حقوق کادر درمان 
نیز مشخص بود و هیچ گونه تعرفه بیمارستانی 
وجود نداشت و بیماران در بیمارستان های دولتی 

آموزشی تقریباً رایگان درمان می شدند.

70درصددرآمدبیمارستانهادرجیب7درصد! ◾
وی ادامــه مــی دهــد: از ســال ۱37۴ با اجــرای طرح 
نوین خودگردانی بیمارستان ها با هدف ماندگاری 
پزشکان در بیمارستان های دولــتــی، مــقــرر شد 
خدماتی که پزشکان در بیمارستان ها ارائه می دهند 
مشمول تعرفه شود و حــدود 5۰۰ تعرفه از کتاب 

کالیفرنیا تعیین کردند. در حالی که خدمات درمانی 
ارائـــه شــده در بیمارستان ها بــه بــیــمــاران، نتیجه 
کار گروهی تیم درمــان است که در خط مقدم آن 
پرستاران قرار دارند اما همه خدمات به نام پزشک 
ثبت می شود، در واقــع گرفتاری نظام سامت ما 
با اجــرای این طرح آغــاز شد که نه تنها نارضایتی 
پــرســتــاران بلکه نارضایتی همه تیم درمـــان را به 
دنبال داشــت. به طــوری که 65 درصــد حق العمل 
به پزشک، ۱۰ درصــد آن به بیمارستان، 5 درصد 
به پزشکان استاد دانشگاه و 2۰ درصد باقیمانده 
به دیگر گروه های غیرپزشک تعلق می گرفت که 
۱۰ درصــد آن شامل پرستاری می شد. به عبارتی 
7۰ تا 8۰ درصد درآمد تخصصی بیمارستان ها به 
تیم پزشکی که تنها 7 درصد کادر درمان را تشکیل 
می دهند و 2۰ درصد به سایر گروه درمانی که شامل 
93 درصد تیم درمان هستند تعلق می گرفت. این 
طرح سال ۱376 به همه دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور اباغ شد و تاکنون در قالب کارانه ادامه دارد 
بــه همین دلیل اخــتــاف کــارانــه پزشکان بــا سایر 

اعضای تیم درمان بیش از ۱۰۰ برابر است.

تصویبقانونتعرفهگذاریخدماتپرستاری ◾
سرانجام در ششم تیرماه ۱386 قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری با رأی قاطع نمایندگان مجلس 
شورای اسامی به تصویب رسید و در قانون برنامه 
ششم توسعه بــه صــراحــت تأکید شــد »دولــت 
مکلف اســت در طــول بــرنــامــه ششم توسعه از 
محل بودجه عمومی و سایر منابع، این قانون را 
اجرایی کند«. اما با اینکه این تکلیف برای دولت 
است و نزدیک به 5 هــزار ساعت کار کارشناسی 
برای اجرای این قانون انجام شده تا امروز به دلیل 
 تعارض منافع پزشکان، در دولت یازدهم و دوازدهم 

اجرا نشد.
وی ادامــه می دهد: آقــای رئیسی نیز در زمانی که 
عهده دار ریاست قوه قضائیه بودند سازمان بازرسی 
کشور را مکلف به بررسی قوانین بر زمین مانده 
پرستاری کردند اما به دلیل اینکه مبنای اطاعاتی 

که به سازمان بازرسی کشور داده شد سازمان نظام 
پرستاری و وزارت بهداشت بودند، اطاعات کاملی 
به سازمان بازرسی کشور داده نشد و این قانون 
اجرایی نشد. تا اینکه سال گذشته پس از ارسال 
نامه خانه پرستار به دفتر رهبر معظم انقاب، 
ایشان با اطــاع از مشکات جامعه پرستاری و 
وضعیت ایــن قــانــون، در پیام خــود بــه مناسبت 
روز پرستار، خطاب به دولــت و مسئوالن وزارت 
بهداشت بر اجــرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری تأکید کردند. اما متأسفانه باوجود دستور 
رهبری و گذشت یک سال از فرمایش ایشان هنوز 
این قانون اجرا نشده، ضمن آنکه در بودجه سال 

۱۴۰۱ نیز این موضوع دیده نشده است. 

سامانهایبهنامپزشکان ◾
بــه گفته وی مسئوالن وزارت بهداشت پــس از 
تأکید رهبر معظم انقاب عنوان کرده اند این قانون 
را در قالب کارانه و سایر مدل های پرداخت اجرا 
خواهند کرد، درحالی که هیچ بودجه ای برای آن در 
نظر گرفته نشده و جالب است بدانید در سیستم 
ثبت خدمات درمانی بیمارستان ها برای بیماران، 
هر اقدامی که از سوی پرستار انجام می شود باید 
به نــام پزشک ثبت  شــود و در ایــن سامانه عنوان 
پرستار آورده نشده، درحالی که تعویض پانسمان، 
تزریق دارو و... برعهده پرستار است اما همه این 
خدمات به نــام پزشک ثبت می شود و تعرفه آن 
به پزشک تعلق می گیرد؛ این ظلمی است که به 
دلیل اجـــرا نشدن قــانــون تــعــرفــه گــذاری خدمات 
پرستاری که ۱۴ ســال از تصویب آن می گذرد در 
حق پرستارانی می شود که 7۰ درصد کادر درمان 
کشور را تشکیل می دهند و در همه شــرایــط از 
ــا در خــط مــقــدم نــظــام ســامــت قــرار  جمله کــرون
داشته و دارند، درحالی که اگر این قانون اجرا شود 
عـــاوه بــر آنــکــه پــرســتــاران بــه حــق خــود می رسند 
هزینه های درمانی مردم و در پی آن هزینه های نظام 
 سامت و بیمه ها نیز به طور چشمگیری کاهش 

خواهد یافت.

 14 سال از تصویب و اجرا نشدن
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گذشت!

پرستارانبیپرستار

ددستچينستچين

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

امکان ایجاد سوابق بیمه ای در دوران تحصیل برای دانشجویان فراهم شد

خبر مشروح

واکنش

تکذیب خبر 
انتصاب های 
جدید در 
دستگاه قضایی 

مرکز رسانه قوه قضائیه 
در اطاعیه ای خبر 
انتصابات این قوه را 
تکذیب کرد.
در این اطاعیه 
تصریح شده: 
پیگیری های این مرکز 
در مورد این شیطنت 
مشهود رسانه ای 
که دامنه انتشار آن 
به خبرگزاری ها و 
سایت های خبری هم 
رسید نشان می دهد 
انتصاب یا انتصاب های 
جدیدی از سوی رئیس 
دستگاه قضایی در 
حوزه دیوان عالی کشور، 
دادستانی کل کشور 
و دادستان انتظامی 
قضات صورت نگرفته 
است.
اقدامات قضایی برای 
شناسایی مبدأ و منشأ 
خبر کذب انتصابات 
انجام گرفته و نتیجه 
بررسی ها در مورد 
اهداف این شیطنت 
خبری با منشا کاماً 
کذب، اطاع رسانی 
خواهد شد.

محمد شریفی مقدم

مدیرکل خانه پرستار ایران

محمد شریفی مقدم، مدیرکل خانه پرستار 
ایران با اشاره به تخلفی که در اجرای طرح 

نوین خودگردانی بیمارستان ها صورت گرفته، 
می گوید: هر طرح دارای بار مالی باید مصوبه 

دولت یا مجلس را داشته باشد؛ اما متأسفانه 

این طرح در زمان اجرا نه مصوبه دولت و 
نه مصوبه مجلس را داشت و تا زمان وزارت 

قاضی زاده هاشمی هزاران میلیاردی که در قالب 
آن پرداخت شده بود تخلف محسوب می شد و 

باوجود نارضایتی جامعه پرستاری و سایر کادر 

درمان، توجهی به آن نشد و برای پایدار کردن 
منابع ثروت در جامعه پزشکی مناصب قدرت 
بیمارستان ها را نیز پزشکان به دست گرفتند 

و این مسئله شرایط کار را در بیمارستان ها 
دشوارتر کرد.
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 نتیجهانحصارطلبیدرطبابت ◾
علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس در توییتی نوشت: براساس 
سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید رتبه نخست 
سرانه پزشک در منطقه را داشته باشیم، اما حتی در نیمه 

باالیی کشورهای منطقه هم نیستیم!
همانند وکالت، در طبابت نیز انحصارطلبی مانع اصلی 

دسترسی مردم به خدمات پزشکی آسان و ارزان است.

مصوبهایکهسببافزایشتقلبمیشود ◾
سیدمحمد مولوی، نایب رئیس کمیسیون 
آموزش مجلس در توییتی نوشت: مصوبه 
ــقــاب فرهنگی در  اخــیــر  شــــورای عــالــی ان
خصوص سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش 
عالی مطابق با قانون اساسی نیست و سبب افزایش 
ناعدالتی آمــوزشــی، تشدید فعالیت کاسبان کنکور و 
افزایش انگیزه برای تقلب و تخلف در امتحانات می شود.

هیچوقتبرایشکایتدیرنیست ◾
ــور  ــ ــل امـ ــ ــرک ــ ــدی ــ ــک ســـلـــحـــشـــور، م ــ ــاب ــ ب
کمیسیون های پزشکی قانونی بــه ایلنا 
گـــفـــت: هــیــچ وقــــت بـــــرای شــکــایــت در 
پرونده های قصور پزشکی دیر نیست. ما پرونده ای را 
بررسی می کردیم که حتی پزشک معالج فرد شاکی فوت 
شده بود. یعنی سال 65 این فرد تحت عمل جراحی قرار 

گرفته و در حال حاضر شکایت کرده بود.

ابتالی2هزاردانشآموزبهبیماریکرونا؟ ◾
کمال حــیــدری، مــعــاون بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره 
ابتای 2 هزار دانش آموز به بیماری کرونا 
پس از بازگشایی مدارس به برنا گفت: قطعاً بازگشایی 
مدارس موجب ابتای دانش آموزان شده و نمی توان این 
موضوع را کتمان کرد. چنین آمارهایی تحلیلی است و با 

روش محاسباتی اعام می شود.

جامعه

آسيب های اجتماعیآسيب های اجتماعیمدرسهمدرسه بهداشت و درمانبهداشت و درمانخانه و خانوادهخانه و خانواده

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش خبر داد

 ۷۸ مورد شکایت از رعایت نکردن 
دستورالعمل ها در مدارس

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت 
آموزش و پرورش درباره میزان شکایت ها از رعایت نکردن 
دستورالعمل ها در مـــدارس بــه ایلنا گفت:  درخصوص 
مصوبات کرونا و دستورالعمل های بهداشتی طی این سه 
ماه به طور کل 78 مورد شکایت و گزارش در سامانه ما ثبت 
شده است. محمدحسین کفراشی افزود: از ابتدای مهر تا 
۱۴ آذر در سامانه شکایت آموزش و پرورش دو هزار و 583 
شکایت ثبت شده است. عموم شکایت ها از طرف همکاران 
و یا ولی دانش آموزان مطرح شده است.  وی افزود: به غیر از 
این 78 مورد، شکایت دیگری در حیطه کرونا نداشته ایم. در 
این زمینه هم تا جایی که الزم بود به مدارس تذکر داده شده 

تا دستورالعمل ها را بهتر رعایت کنند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر:

 سه ماهه نمی توانیم 
معتاد آخر خطی را درمان کنیم

رضا تویسرکان منش، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد 
مخدر به برنا گفت: برحسب دستور مقام قضایی، معتادان 
متجاهر یک تا سه هفته می توانند در مراکز درمان نگهداری 
شوند و در صــورت نیاز و تأیید گــروه پزشکی و نظر مقام 
قضایی حداکثر تا 6 ماه امکان نگهداری آن ها وجود دارد 
و فقط یک بازه یک تا 6 ماهه برای درمان این افراد در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: پس از اینکه این افراد از مراکز ترخیص می شوند 
مشکل، ادامه فرایند درمان این افراد است. عواملی مثل 
بی خانمانی، فقر، حاشیه نشینی و... سبب تجاهر این افراد 
شده و در یک تا سه ماه نمی توانیم یک معتاد آخر خطی را 

که چند دارو استفاده می کند به اجبار ترک دهیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

طرح اصالحیه قانون تسهیل 
ازدواج جوانان آماده است

پس از ده ها جلسه کارشناسی و با تعامل خوب بین دولت و 
مجلس، قانون تسهیل ازدواج جوانان اصاح شده و دولت نیز 

نگاه ویژه ای به اجرای این قانون دارد.
فاطمه قاسم پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسامی به برنا گفت: وام های ازدواج که منابع آن امکان تحقق 
الزم را دارد، بر اســاس این طرح تحقق ۱۰۰ درصــدی خواهد 
یافت. وی افزود: در روزهای آینده با همکاری مرکز پژوهش های 
مجلس و وزارت ورزش و جوانان سه بسته در زمینه تسهیل 
ازدواج جوانان مورد بررسی قرار گرفته و آماده سازی خواهد شد.
قاسم پور همچنین گفت: تعامل میان دولت و مجلس در ارائه 
طرح ها و لوایح می تواند در چابک سازی محتوای طرح ها و لوایح 

و تسهیل فرایند تصویب و اجرا مؤثر باشد. 

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

ایران، دومین مصرف کننده 
محصوالت آرایشی در غرب آسیا 
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بنابر آمارهای اعام شده، ما 
دومین مصرف کننده محصوالت آرایشی در منطقه غرب آسیا 
هستیم. به گزارش وب دا، بهرام دارایی با بیان اینکه در منطقه 
ارونــد، قاچاق لــوازم آرایشی به شکل ته لنجی به انــدازه یک 
کشتی بزرگ و کوله بری در حد کانتینر بزرگ انجام می شود، 
اظهار کرد: بیشتر این محصوالت استاندارد نبوده و حاوی 
جیوه، سرب و مواد آلوده هستند که نگران کننده است. باید 
برای مراقبت از سامت مردم راهکاری اندیشید، ما با اولویت 

قرار دادن سامت مردم، مدافع تولید داخل هستیم.
معاون وزیــر بهداشت همچنین تأکید کــرد: مقابله با تولید 
زیرزمینی در کنار قاچاق یکی از دغدغه های ماست که در 

شهرهای دورتر و حتی روستاها اتفاق می افتد.
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مدیرعامل ســازمــان تأمین اجتماعی گفت: 
دانشجویان می توانند حین تحصیل نیز برای 
خــود سوابق بیمه ای ایجاد کــرده و ذیــل طرح 

بیمه دانشجویی قرار گیرند.
بــه گـــزارش ســازمــان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی 
ــزود: دانشجویان بــا شرکت در ایــن طــرح دارای سوابق  افـ
بیمه ای شــده و ایــن ســوابــق بــا توجه بــه نــرخ حــق بیمه در 

احراز شرایط تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی 
)بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی( بسیار مؤثر است. درواقع 
افراد زیرپوشش این طرح، پس از پایان دوران دانشجویی 
می توانند سوابق بیمه ای خــود را با اشتغال در کارگاه ها، 
اظهار شغل در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا 

بیمه پردازی به طور اختیاری تکمیل کنند.
بر اساس اعام سازمان تأمین اجتماعی، مطابق با این طرح، 

دانشجویان در بازه سنی ۱8 تا 5۰ سال می توانند درخواست 
این نوع بیمه را داشته باشند. 

همچنین درصورتی که متقاضی بیش از 5۰ سال سن داشته 
باشد باید معادل مــازاد سنی، سابقه بیمه پردازی قبلی 
داشته باشد اما اگر فردی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی باشد؛ 

از شرط سنی معاف است.
چنانچه دانشجو به تبع بیمه پردازی والدین، زیر پوشش 

درمــان باشد می تواند بــدون پرداخت حق سرانه درمــان از 
خدمات درمانی نزد سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شود.
ــراد تحت تکفل نیز می توانند  بیمه شدگان دانشجو و اف
ــراد تحت  ــ ــرای خـــود و اف ــان بـ ــرداخــت حــق ســرانــه درمــ ــا پ ب
تکفل، از امــکــانــات مــراکــز درمــانــی ملکی ســازمــان تأمین 
 اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی

 درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.



 رادوشویچ 
 ایران را 

ترک کرد
دروازه                    بان کروات 
تیم پرسپولیس 
که دو روز پیش 
۵۰ هزار یورو 

دریافت کرده بود، 
روز گذشته ایران را 
ترک کرد و احتمااًل 
برنگردد. نکته مهم 

اینکه رادوشویچ به 
خاطر عدم دریافت 
مطالبات این فصل 
خود، می                    تواند به 
صورت قانونی از 
پرسپولیس جدا 

شود و برای دریافت 
دستمزد امسال و 
سال آینده به فیفا 

شکایت کند.

در  حاشيه

ادامه بالتکلیفی 
ماهیت حقوقی 

فدراسیون 
فوتبال

فدراسیون فوتبال در 
حالی به آخرین روزهای 

مهلت یک     ساله فیفا 
نزدیک می                    شود که 

هنوز هیچ اتفاقی در 
ارتباط با تعیین ماهیت 
حقوقی این فدراسیون 

صورت نگرفته و از طرفی 
جیانی اینفانتینو به 

طور مکرر بر حل و فصل 
این موضوع تأکید کرده 
و قرار است کمتر از دو 

ماه دیگر وارد تهران 
شود. پیش از این فیفا 

و دولت ایران بر سر 
ماهیت این فدراسیون 

اختالفاتی داشتند 
که در نهایت دولت از 

موضع خود کوتاه آمد، 
اما الیحه یک     بندی 

دولت پس از گذشت 
چندین ماه همچنان در 
کمیسیون                    ها و اتاق                    های 

تخصصی باقی مانده 
است.

خبرخبر
روزروز

  لواندوفسکی
خودرو شخصی لواندوفسکی برای فروش 

با قیمت 7/۵ میلیارد تومان به حراج 
گذاشته شد. این فراری 488 اسپایدر 
با سفارشی ویژه توسط لواندوفسکی 

پیکربندی و تولید شده است.

  آنتونیو رودیگر 
مدافع چلسی، در آستانه انتقال به 

رئال مادرید قرار دارد. گفته می                    شود 
باشگاه                    های لیگ برتری چون 

منچستریونایتد و تاتنهام نیز به 
جذب این بازیکن عالقه                    مند هستند.

  فالکائو 
تکنیکی                    ترین بازیکن تاریخ فوتسال 
جهان با گل حسین طیبی شگفت                    زده 

شده و ویدئو آن را در اینستاگرام منتشر 
و نوشته: »عجب گلی دوست من!« طیبی 

پاسخ داده: »خیلی ممنونم پادشاه«.

 حمیدرضاعرب  
ــنــکــه  بــــا وجـــــــود ای
انــتــقــاداتــی نسبت 
بــه عــمــلــکــردش در 
ــصــل وجـــود  ایــــن ف
داشـــــتـــــه، امــــــا در 
مواقع حساس با پــاس گل هایش به 
داد پرسپولیس رسیده است. ترابی که 
به واسطه قدرت حمل توپش همیشه 
داشتنش آرزوی هر تیمی است این 
فصل تا اینجاچند کارت زرد گرفته که 
برای بازیکنی مثل او عجیب است.با او 
همکالم شدیم تا از پرسپولیس و تیم 

ملی بگوید.

اگــر استقالل را می بردید به صدر  ◾
جدول می رفتید اما درنهایت این 

بازی مساوی شد.
بازی جذابی بود. هرچند که 

من اعتقاد دارم با حضور 
ــذاب تر  ــ هــــــــواداران جـ

می شد و چه بسا ما 
ا می توانستیم بــازی  ر
بازی با ببریم. دیدید که در 

ــوادار  ــادان وقــتــی هـ ــ صنعت نفت آب
ــه ورزشـــگـــاه آمـــد چــه روحـــیـــه ای به  ب
تیم مــا تــزریــق شــد. مــن اعتقاد دارم 
پرسپولیس عمیقاً بــه هــوادارانــش 
نیاز دارد و امیدوارم در هفته های آتی 
شــاهــد حــضــور تــمــاشــاگــران  باشیم و 
باهم به صدر جــدول برگردیم. واقعاً 
پرسپولیس پتانسیل رسیدن به صدر 

را دارد و  می تواند قهرمان لیگ شود. 

اما به نظر می رسد در لیگ شاهد  ◾
رقــبــای هم سطحی هستیم و چندان 

برتری میان تیم ها وجود ندارد.
ــوده امــا ایــن جــدول  تــاحــاال ایــن طــور ب
حقیقی نیست. خـــودم پیش بینی 
می کنم در نیم فصل دوم یکی، دو تیم 
امتیازات بیشتری نسبت به دیگر رقبا 
بگیرند واین حالت از بین برود. تصور 
مــی کــنــم پرسپولیس در نــیــم فصل 
 دوم از دیگر تیم ها فاصله می گیرد. 

من به این تیم امیدوارم. 

نتیجه شهرآورد عادالنه بود؟ ◾
فکر می کردم نیمه دوم یک گل می زنیم 
اما جوری بازی قفل شد که از دست 
ما هم کاری برنیامد. پیش بینی بردن 
ــرده بـــودم،  اســتــقــالل بــا یــک گــل را کـ
امــا ان شــاء هللا بــازی برگشت جبران 

می کنیم. 

داستان این همه اخطار چیست؟به  ◾
خصوص اخطار در شهرآورد!

من تا به حال سه اخطار گرفته ام که 
دو تای آن کامالً اشتباه و بی مورد بود.
مقابل استقالل هم توپ را بدون هیچ 
خطایی گرفتم و داور به اشتباه اخطار 
داد. البته باید حواسم را بیشتر جمع 

کنم.

پنجشنبه  با هــوادار در تهران بازی  ◾
دارید.

تیم های قعر جدولی انتحاری بازی 
می کنند و نمی شود بازی مقابل آن ها 
را ســاده گرفت. هـــوادار تیم خــوب و 
ــت. بــایــد تـــالش کنیم  ــده ای اسـ ــ دونـ
ــازی را بگیریم و به  3 امــتــیــاز ایـــن بـ
صدرجدول نزدیک شویم. این بازی 
برای بازگشت به جاده پیروزی خیلی 
مهم است. هر بازی برای ما حکم 

فینال را دارد.

چــرا در تیم ملی کمتر به  ◾
میدان می روی؟

ایــن نظر سرمربی اســت کــه من 
کامالً به آن احترام می گذارم. خودم 
ــالش و تــمــرکــزم را بیشتر  هــم بــایــد ت
ــر از  کــنــم. خوشبختانه تــیــم مــلــی پ
ستاره هاست که رقابت را حسابی 
داغ کرده است. من سرباز تیم ملی 
هستم و هرجا و هر زمــان الزم باشد 
باید از سرمربی تمکین کنم. هدف ما 

موفقیت تیم ملی است و بس.

بــازی با عــراق نزدیک اســت. نظرت  ◾
چیست؟

ــام جهانی  ــه جـ ــبــریــم ب ــازی راب ــ ایـــن ب
مــی رویــم. بــازی سختی اســت امــا ما 
همین تیم را در بــه تــازگــی شکست 
دادیم و االن فقط باید با تمرکز باال برای 

سه امتیاز بجنگیم. 
به نظر من از همین حاال باید به فکر 
برنامه ریزی مناسب و منسجم برای 
موفقیت در بـــازی هــای مرحله بعد 

باشیم.

ترابی با اشاره به بازی با هوادار:

هر بازی برای پرسپولیس 
حکم فینال را دارد

زیر ذره بين

لژیونرها

با اعالم اتحادیه جهانی

 گرایی و زارع 
 بهترین کشتی گیران 

سال ۲۰۲۱ شدند
اتــحــادیــه جــهــانــی کشتی در ســایــت رسمی 
خود نام سه کشتی گیر در رشته آزاد، فرنگی 
و زنان را به عنوان بهترین کشتی گیران سال 
۲۰۲۱ مــیــالدی از لــحــاظ عملکرد اعـــالم کــرد.
بــه نقل از ســایــت اتــحــادیــه جهانی کشتی، 
محمدرضا گرایی دارنده مدال طالی المپیک 
و جهان در وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و 
امیرحسین زارع دارنــده مدال برنز المپیک و 
طالی جهان در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد 
بهترین عملکرد را در میان کشتی گیران جهان 

در سال ۲۰۲۱ داشتند.
در گزارش اتحادیه جهانی کشتی در خصوص 
محمدرضا گــرایــی و امیرحسین زارع آمــده 
اســـت: »گــرایــی بـــدون داشــتــن مـــدال جهانی 
یــا المپیک در کارنامه خــود وارد ســال ۲۰۲۱ 
شـــد، ایـــن کشتی گیر ۲۵ ســالــه کــه بــه »مــرد 
یخی« معروف اســت، تمام معادالت را برهم 
زد و بــا کسب مـــدال طــالی المپیک توکیو و 
 جهانی نــروژ توانست ســال ۲۰۲۱ را به پایان 

برساند.
همچنین امیرحسین زارع در سن ۲۰ سالگی، 
سال بسیار پرباری را پشت سرگذاشت. وی 
یک مدال برنز در المپیک توکیو بدست آورد و 
توانست از سد کشتی گیران مطرحی همچون 
طاها آکگول و گنو پتریاشویلی که سابقه مدال 
طالی المپیک و جهان را دارند بگذرد و عنوان 

قهرمانی جهان را از آن خود کند«.
این در حالی است که به تازگی امیرحسین زارع 
و محمدرضا گرایی از سوی کمیته ملی المپیک 
برای دریافت بورسیه تا بازی های المپیک ۲۰۲۴ 

پاریس معرفی شدند.

8 بازی بدون گل

 طلسم طارمی پس 
از درگیری با اسکوچیچ

در شبی کــه پــورتــو بــه گلزنی طــارمــی و پایان 
نـــوار گــل نزنی هایش نــیــاز داشـــت ایــن اتفاق 
نیفتاد تــا پــورتــو بــا شکست 3 بــر یــک مقابل 
اتلتیکو از صعود باز بماند.نکته عجیب اینکه 
آغاز گل نزنی های طارمی به شروع ماجرایش 
ــران و آغـــاز درگــیــری هــا  بــا تیم ملی فــوتــبــال ایـ
بازمی گردد؛ اتفاقی که حاال شاید بشود آن را 
در تأثیر منفی اش در تمرکز ستاره ایرانی پورتو 
جست وجو کرد.بازیکنی کــه شاید اگــر این 
خامی را انجام نمی داد، حاال شرایط بهتری در 
پورتو داشــت. اگرچه او در این مدت، فرصت 
ــن طلسم هشت مــســابــقــه ای را  مقابله بــا ای
داشــتــه امــا یــک بــار پنالتی کــه او باید بــه ثمر 
می رساند به فرزند سرخیو کونسیسائو اهدا 
شد و یک بــار هم وی ای آر جلو گلزنی اش را 

گرفت.
با این حال و باوجود تلخی حذف و در شرایطی که 
شاگردان کونسیسائو موفق نشدند درخشش 
ــا تکرار  ســال گذشته را در لیگ قهرمانان اروپ
کنند، حاال باید آن ها را در لیگ کنفرانس ببینیم 
کــه فــرصــت بیشتری بـــرای درخــشــش مهدی 

طارمی و هم قطارانش است. 
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 مجیدی: ناکامی                    ها گردن من است ◾
مــجــیــدی در پــاســخ بــه ایــنــکــه در عـــدم نتیجه گیری 
استقالل داوران را مقصر می                    داند، گفت: دو کار را در 
عرصه مربیگری                    ام به هیچ وجه انجام نمی                    دهم. یکی 
اینکه نتیجه نگرفتن تیم را گردن داور و یا اینکه عدم 
نتیجه                    گیری را گردن بازیکنانم بیندازم. من به عنوان نفر 
اول کادرفنی استقالل مسئولیت تمام اتفاقات و نتایج 

را برعهده می                    گیرم.

نامه پرسپولیسی                    ها به رئیس سازمان صدا و سیما ◾
سیدمجید صدری، سرپرست باشگاه پرسپولیس در 
ارتباط با موضوع بهره                    مندی باشگاه                    ها از حق پخش 
تلویزیونی، نامه                    ای را برای پیمان جبلی، رئیس سازمان 

صدا و سیما، ارسال کرد. 
در این نامه پیشنهاد شده است کارگروه                    های تخصصی 
برای بررسی راهکارها تشکیل شود تا فرمولی برد برد 

به اجرا درآید.

مرادی همچنان دور از استقالل ◾
بــابــک مـــرادی پــس از بـــازی بــا نساجی بــا اعــتــراض به 
نیمکت     نشینی     اش از حضور در تمرین استقالل منع 
شد و مدت زیادی است این بازیکن به صورت انفرادی 
تمریناتش را دنبال می کند. فرهاد مجیدی از مرادی 
دلخور است و به همین دلیل هنوز اجازه بازگشت او به 
تمرینات را صادر نکرده است. مرادی را باید نخستین 
جدا شده استقالل در نقل و انتقاالت زمستانی دانست.

گوچی در رادار تراکتور ◾
ــورد  ــرزاده، عــضــو هیئت مــدیــره تــراکــتــور درمـ ــصــی ن
شــایــعــات مــطــرح شـــده مــبــنــی بــر ایــنــکــه کــادرفــنــی 
ــرار داده  ــ ــژاد را مــدنــظــر ق ــ تــراکــتــور رضـــا قـــوچـــان ن
اســت، پــاســخ داد: »وی اکــنــون بازیکن آزاد است 
ــژاد را بخواهند  و اگــر بــاشــگــاه                    هــای دیــگــر قــوچــان                    ن
 احتمال دارد کادرفنی تراکتور هم او را مدنظر قرار 

بدهد«.

سینا حسینی    هفته هشتم رقابت   های لیگ برتر پنجشنبه و جمعه 
ایــن هفته با انجام هشت بــازی پیگیری خواهد شد که در مهم   ترین 
دیدارهای این هفته استقالل در ورزشگاه دستگردی به مصاف پیکان 

خواهد رفت و پرسپولیس با تیم قعر جدولی هوادار بازی خواهد کرد.
مالقات فرهاد با مجتبی حسینی اگر سخت   تر از شهرآورد پایتخت نباشد، 
قطعاً آسان   تر از آن نخواهد بود. آبی   ها که به واسطه پنج تساوی اخیر خود 
به   شدت تحت فشار هستند، حاال باید در نهمین هفته به مصاف تیم 
جوان و باانگیزه پیکان بروند که تاکنون بازی   های بسیار خوبی را به نمایش 
گذاشته   است.اگر مجیدی در این بازی امتیاز از دست بدهد، بدون تردید 

با چالش جدی   تری از سوی هواداران استقالل مواجه خواهد شد.
دیدار پرسپولیس با هوادار نیز از حساسیت   های فراوانی برخوردار است، 
رضا عنایتی که تاکنون نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد، ممکن 
است پس از این بازی و یک شکست دیگر ناچار به خداحافظی با نیمکت 
این تیم شود، از آن طرف یحیی گل محمدی نیز با انتقاد از عملکرد تیمش 
در شهرآورد پایتخت می خواهد با کسب امتیاز کامل این بازی دوباره به 
کورس بازگردد و در جمع مدعیان قرار گیرد. گل محمدی که از دو بازی پیش 
رضا اسدی خرید گرانقیمت خود را نیمکت نشین کرده، قبل از این جدال 
با شوک خداحافظی رادوشوویچ رو به رو شد و حاال با یک دروازه بان باید 

تا پایان فصل کار را ادامه دهد.
در مشهد نیز صدرنشین با قعرنشین جدول مالقات خواهد کرد. امیر 
قلعه نویی  کار زیاد سختی مقابل پدیده نخواهد داشت، هرچند میثاقیان 
مدعی است می   خواهد طلسم ناکامی   های خود را قطع کند، اما با مرور 
نتایج تیم بحران زده میثاقیان می توان به این باور رسید قلعه نویی کار 
سختی در مشهد ندارد، مگر اینکه اتفاقات غیر منتظره رقم بخورد تا گل 
گهر بدون امتیاز ورزشگاه را ترک کند. مالقات سپاهان با صنعت نفت 

آبادان هم می   تواند از جمله بازی   های حساس این هفته باشد.
 پنجشنبه 18 آذر 1400

پیکان - استقالل /۱۶:۰۰
سپاهان - صنعت نفت آبادان /۱۶:۰۰

- هوادار /۱8:۰۰ پرسپولیس 
جمعه 19 آذر 1400

نفت    مسجدسلیمان - ذوب آهن /۱۵:۰۰
پدیده مشهد - گل گهرسیرجان /۱۵:۰۰

مس رفسنجان - تراکتور /۱۵:۰۰
آلومینیوم اراک - فجر سپاسی /۱۵:۰۰

فوالد - نساجی مازندران /۱8:۰۰

آغاز هفته نهم لیگ برتر

 نبرد قعرنشین و صدرنشین
در مشهد 

ضدحمله

ستارگان ورزش
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سرمربی تیم ملی وزنــه بــرداری 
کشورمان گفت: برخی که وظیفه 
داشتند از وزنه برداری حمایت 
کنند، کم کاری کردند و خیلی ها 
منتظرند تیم زمین بخورد.محمد حسین 
برخواه در مورد آخرین وضعیت وزنه برداران 
پیش از اعزام به قهرمانی جهان در ازبکستان 
بیان کرد: شرایط تیم بد نیست. در چهار وزن 

8۱، 8۹، ۹۶ و ۱۰۲ کیلوگرم شانس کسب 
مدال داریم. در ۱۰۹ کیلوگرم و فوق 

سنگین هم شرایط ملی پوشان 
بد نیست. در فوق سنگین امید 
داریـــم علیرضا یوسفی رکــورد 
جوانان جهان که در لیگ زد را 
بتواند در قهرمانی جهان تکرار 

کند و رکــورد رسمی به نام 
او ثبت شود. امیدوارم 

مــلــی پــوشــان خــوب 
کار کنند و به آنچه 
ــه اســـت  ــســت شــای
بـــرســـنـــد.بـــرخـــواه 
در مـــورد تــدارکــات 
نــامــنــاســب تــیــم در 
اردوی پایانی تأکید 
ــرد: وزنــه بــرداری در  ک

وضعیت  پشتیبانی 
 خــــــوبــــــی نـــــداشـــــت 

و حمایتی از این رشته انجام نشد و آقایانی 
که وظیفه داشتند از این رشته حمایت کنند 
تا در وضعیت خوبی اعزام شویم، در کار خود 
کم کاری داشتند.ملی پوشان تمام تالش خود 
را کردند تا اردو را در شرایط خوبی پشت سر 
بگذارند هر کدام از آن ها بین ۲۰ تا 3۰ میلیون 

در اردو برای خودشان هزینه کردند.
وی در مورد همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی 
در بحث کنترل دوپینگ گفت: تست دوپینگ 
از همه ملی پوشان گرفته شده و مشکلی 
نبود. در اردوی قبلی و مسابقات لیگ 
تست دوپینگ گرفته شد. دوشنبه شب 
نیز قرار بود تست گرفته شود که نیامدند. 
بین فدراسیون وزنه برداری و نادو همکاری 
دو جانبه وجود دارد. برخواه در پاسخ به این 
پرسش که چه پیش بینی برای کسب 
سکوی تیمی دارد، تأکید کرد: 
امـــیـــدوارم زحــمــاتــی که 
کشیده شده به نتیجه 
بـــرســـد. خیلی ها 
منتظر هستند که 
تیم زمین بخورد، 
ولی واقعیت این 
اســـت کــه توکل 
ــه خــداســت و  ــا ب م
ایمان داریم خدا دستمان 

را می گیرد.

اگــرچــه شــرایــط در لیگ یک 
ــرای لــیــونــل مسی  ــ فــرانــســه ب
چــنــدان مساعد نیست و او 
تا اینجای فصل تنها یک بار 
موفق به گلزنی شــده، اما شرایط در لیگ 
ــوده و ستاره  قهرمانان بــه کلی متفاوت ب
ــا هــمــان لــیــونــل مسی  ــ آرژانــتــیــنــی در اروپ
همیشگی اســـت. البته بــه نظر می رسد 
هدف اصلی پاری سن ژرمن از جذب لیونل 

مسی نیز موفقیت در اروپا بوده و 
این تیم یکی از بهترین بازیکنان 
تاریخ لیگ قهرمانان را هم به 

خدمت گرفته است.
او مقابل کــلــوب بـــروژ یــک بار 
دیگر موفق به گلزنی شد. پاس 

دقــیــق کیلیان امــبــاپــه در پشت 
محوطه به ایــن بازیکن رسید و او 

بــا ضــربــه ای محکم و دقیق 
بــه گوشه دروازه، گــل سوم 
تیمش در نیمه اول را وارد 
دروازه حــریــف کـــرد. کلوب 
بروژ جدیدترین قربانی این 
ســتــاره گــلــزن اســـت. لیونل 
مسی در نیمه دوم از روی 
نقطه پنالتی باز هم موفق به 
گلزنی شد و شب درخشان 
خــود را تکمیل کـــرد. حاال 

لیونل مسی به رکورد دیگری از کریستیانو 
رونـــالـــدو دســـت یــافــتــه و مــقــابــل 38 تیم 
مختلف در لیگ قهرمانان موفق به گلزنی 

شده است. 
همچنین مسی به رکورد ۱۶ گل زده از بیرون 
محوطه جریمه در سال ۲۰۲۱ دست یافت 
و مهم تر از همه با زدن ۷۵8 گل، از رکورد 
تاریخی ۷۵۷ بار گلزنی متعلق به پله، ستاره 

افسانه ای فوتبال برزیل نیز گذشت.
الــبــتــه رونـــالـــدو چــنــد روز پــیــش از رکـــورد 
افــســانــه ای 8۰۰ گــل نیز عــبــور کــرد تا 
بــا زدن 8۰۱ گــل، همچنان در صدر 
جــدول گلزنان فعال دنیای فوتبال 

قرار داشته باشد. 
ــازی اول در  ــ لــیــونــل مــســی در ســه ب
دیدارهای خانگی پاری سن ژرمن 
هــم در لیگ قهرمانان این 
فــصــل تــوانــســتــه دروازه 
ــاز کند.  حــریــفــان را بـ
فقط ژرژ وه آ در سال 
ــیــمــار در  ۱۹۹۴ و ن
سال ۲۰۱۷ با پاری 
سن ژرمــن در این 
رقابت ها موفق به 
رسیدن به چنین 
دســتــاوردی شده 

بودند.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری در آستانه رقابت های جهانی:

برخی منتظر زمین خوردن تیم ما هستند 
شب تاریخی لیونل مسی

رکوردهای  پله و رونالدو با هم شکستند 



   ایران و روسیه 
موهایم را سفید 
کردند!  
 ویلیام برنز 
رئیس آژانس 
اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا ( گفت 
کار به عنوان سفیر 
آمریکا در روسیه 
در اوایل دهه 2000 
آن قدر استرس زا بود 
که موجب شد بیشتر 
موهایش سفید 
شود. ویلیام برنز در 
ادامه افزود: بقیه 
موهای سفید سرم 
مربوط به مذاکرات 
منتهی به توافق ژنو 
با ایران و به ویژه 
مذاکرات سال های 
20۱۳ است!

یادداشت

قاب

 پایان دوران مرکل 
اوالف شولتز، صدراعظم جدید آلمان شد

در  حاشيه

 از لفاظی  
دست بردار!

وزارت خارجه 
ارمنستان با انتشار 
بیانیه ای در پاسخ به 
سخنان تهدیدآمیز 
الهام علی اف، رئیس 
جمهور آذربایجان 
درباره ایجاد کریدور 
جعلی »زنگه زور« تحت 
حاکمیت باکو اعالم 
کرد: ارمنستان صرفاً 
امنیت ارتباطات حمل 
و نقل بین مناطق غربی 
جمهوری آذربایجان و 
جمهوری خودمختار 
نخجوان را تضمین 
می کند. ما از جمهوری 
آذربایجان می خواهیم 
از لفاظی ها و اقدامات 
تحریک آمیز دست 
بردارد.

لبنان و متغیرهای خارجی در آن
ــد؛ ــف ونـ ــوسـ ــب یـ ــنـ  زیـ

منطقه   مسائل   کارشناس 
ــوســــت 2020  ــ ــه از آگ ــ لـــبـــنـــان ک
تــجــربــه عــــدم شــکــل گــیــری کــابــیــنــه و وجـــود 
یــک حاکمیت مــؤثــر را تجربه کـــرده، مدتی 
اســت پــس از مــدت هــا کــش وقــوس سرانجام 
 دولــتــی بــا تــوافــق و تفاهمی ملی در آن شکل 

گرفته است. 
البته تصمیم گیری های سیاسی در این کشور 
به شدت کند و زمانبر است و توانایی رسیدگی 
بــه بــحــران پــیــش رونــده و ســریــع ایــن کــشــور را 
ندارد. ناتوانی در شکل دهی به کابینه کارآمد 
و پاسخ دهی به بحران موجب شــده در عمل 
بحران سیاسی و اقتصادی این کشور تبدیل 
به وضعیتی بدون راه حل شود. در حال حاضر 
ایــن شرایط از یک سو وضعیت اقتصادی را 
نــاکــارآمــد کــرده و از ســوی دیگر موجب شده 
ساختار امنیتی لبنان هم متزلزل و کشور وارد 

شرایطی از به هم ریختگی شود.
در شــرایــطــی کــه لــبــنــان بــا مــشــکــالت متعدد 
اقتصادی روبه رو است، آمریکا از سر دلسوزی 
برای این کشور قرار است 6 بالگرد برای ارتش 
لبنان ارسال کند. گفته می شود این بالگردها 
ارزشی بیش از ۴0 میلیون دالر دارند و در پایگاه 
هوایی حامات با حضور ژوزف عون، به فرمانده 

ارتش لبنان تحویل داده شدند. 
در عین حال، آمریکایی ها همزمان با تحویل 
ــرای ارتــش اعــالم  بالگردها شــرط و شــروطــی  ب
ــوان و  ــ ــد کــه یــکــی از آن هــــا، کــاهــش ت ــرده انـ کـ
محدودسازی قــدرت حــزب هللا اســت. ایــن در 
حالی است که عمده قدرت بازدارندگی لبنان 
بــه دلیل جایگاه و تــوان نظامی ایــن جنبش 
به ویژه در حوزه موشکی شکل گرفته و در عمل 
محدودسازی حزب هللا لبنان به محدود کردن 
قــدرت بــازدارنــدگــی لبنان در برابر تجاوزهای 
خارجی بــه ویــژه از ســوی رژیــم صهیونیستی 

منجر خواهد شد. 
ــش لــبــنــان بـــه کــنــتــرل و  ــ ــزام ارت ــ همچنین الـ
محدودسازی توان حزب هللا می تواند سرآغاز 
برخی توطئه ها و طرح ها بــرای به هم ریختن 
فضای داخلی لبنان و ایجاد اختالفات داخلی 
باشد؛ این شرایط همان چیزی است که رژیم 
صهیونیستی سال هاست منتظر آن است؛ 
هرچند هوشیاری مقامات لبنانی می تواند 
این توطئه ها و طرح ها علیه مردم این کشور را 

خنثی و بی اثر کند. 
با این حال، ریشه بحران این روزهای لبنان تنها 
در داخل این کشور نیست، آنچه در این کشور 
می گذرد ناشی از رقابتی منطقه ای و بین المللی 
بــر ســر ایــن اســت کــه چــه کسی مــی تــوانــد به 
آینده لبنان شکل دهد و چگونه بحران خواهد 
توانست بر آرایش سیاسی این کشور به صورت 
بلندمدت تأثیرگذار باشد. کشورهای مختلف 
از جمله آمریکا، فرانسه، عربستان و جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین رژیم صهیونیستی 
درگیر در این بحران و بازسازی آرایش سیاسی 

این کشور هستند. 
از دیــدگــاه کشورهای مقابل هرچه فشار در 
ــل لــبــنــان افــزایــش یــابــد و ایـــن کــشــور به  داخـ
سمت جنگ داخلی حرکت کند، تهران ناچار 
خواهد شد منابع مالی و امنیتی بیشتری را در 
لبنان صرف کند تا بتواند حزب هللا و بازیگران 
وابسته به خــود را در صحنه سیاسی حفظ 
کند. این بازیگران نسبت به ایــران از ظرفیت 
مالی بیشتری برخوردار هستند و تصور آن ها 
ایــن اســت کــه ادامـــه ایــن فرسایش می تواند 
بــه کــاهــش نــفــوذ تــهــران و حـــزب هللا در لبنان 

بینجامد.
ــال حــاضــر درگــیــر  جــمــهــوری اســالمــی در حـ
تــحــریــم هــای اقــتــصــادی و فــشــارهــای مــالــی 
بین المللی تحت هــدایــت آمریکاست. این 
امــر ظرفیت ایـــران را بــرای حمایت از شبکه 
مــنــطــقــه ای گــســتــرده و نــفــوذ خـــود در سطح 
ــرار داده  ــ کــشــورهــای منطقه تــحــت تــأثــیــر ق
اســـت. بــحــران لبنان بــه دلــیــل اینکه در الیه 
اصــلــی خـــود یــک بــحــران اقــتــصــادی عمیق و 
نیازمند پاسخ های اقتصادی است، مطالبه گر 

هزینه کرد اقتصادی گسترده نیز است. 
از سوی دیگر عدم پاسخگویی اقتصادی به این 
مسئله می تواند موجب شود کنترل امنیت در 
لبنان نیازمند پاسخ سخت و مداخله حزب هللا 
باشد. امری که در شرایط کنونی ممکن است 
ــاه مــدت، به  ــوت ــا وجـــود کــنــتــرل شــرایــط در ک ب
کاهش محبوبیت حزب هللا و حتی رویارویی 
آن با مردم بینجامد. از این، رو ضروری است 
ایــران به شکل گیری دولــت در لبنان و بهبود 
ظرفیت های آن بــرای بازگشت بــه وضعیت 
طبیعی کمک کند. امــری کــه نقشی مثبت 
 و هــزیــنــه ای منطقی در بــرابــر سایر گزینه ها 

در پی خواهد داشت.
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گزارش کوتاه

توانمندی های نظامی جنبش انصارهللا یمن 
روز به روز در حال پیشرفت است. در همین 
ــت مستعفی یمن ادعــا  راســتــا، منابع دول
کردند نیروهای صنعا برای نخستین بار با 
یک بالگرد مواضع ائتالف سعودی را هدف 
قرار داده اند که این اقدام موجب غافل گیری 

نیروهای دولت مستعفی شده است. 
به گزارش فارس، منابع نظامی تأکید کردند 
این بالگرد که از سمت شرق جبهه جنوبی 
اســتــان مـــأرب بــه مــواضــع نــیــروهــای دولــت 
مستعفی نزدیک شــده، نزدیک به سطح 
زمین پرواز می کرده و یک موشک به سمت 
ــه »الــلــجــمــه« شلیک و  مــوضــع مــوســوم ب
ــه ســمــت جــنــوب تــرک  ســپــس منطقه را ب

کرده است.
در همین حال، ارتش و کمیته های مردمی در 
ادامه پیشروی های خود به همراه نیروهای 

انصارهللا پس از درگیری شدید با مزدوران 
وابسته به ائتالف متجاوز سعودی اماراتی 
ــد دو مــنــطــقــه »بــقــیــرتــیــن« و  مــوفــق شــدن
»قــرون الــبــور« را در وادی عبیده در مــأرب 

آزاد کنند. 
وادی عبیده آخرین شهر بــرای رسیدن به 
مأرب است؛ شهری که نیروهای دولتی یمن 
پس از آزادســـازی ۱2 شهر در ایــن استان، 
ــد آن را آزاد کــنــنــد. ایـــن شهر،  ــ قــصــد دارن
آخرین مقر مزدوران سعودی در این استان 
نفت خیز اســـت. در همین راســتــا، ارتــش 
یمن طی درگیری های مأرب موفق شده یک 
فروند پهپاد آمریکایی »اسکن ایگل« ارتش 
سعودی را نیز سرنگون کند. سرتیپ یحیی 
سریع به نام موشک پدافندی که موفق به 
سرنگونی این پهپاد آمریکایی شده اشاره 

نکرد.

جهان

ولیعهد سعودی پس از پایان دیدارهای خود 
از مسقط پایتخت عمان، در دومین ایستگاه 
ســفــر مــنــطــقــه ای خـــود وارد ابــوظــبــی شـــد. به 
گـــزارش فـــارس، محمد بــن سلمان در ابتدای 
ورود بــه ابوظبی مــورد استقبال »محمد بن 
زایـــد« ولیعهد ابوظبی قــرار گــرفــت. دو طرف 
در این دیــدار روابــط و همکاری های دوجانبه، 

فرصت های توسعه این همکاری در زمینه های 
مختلف در سایه شراکت راهبردی دو کشور و 
نیز مسائل منطقه ای و بین المللی دارای اهتمام 

مشترک را بررسی کردند.
بن سلمان که پس از درگیر شدن با پرونده هایی 
جنجالی نظیر قتل جمال خاشقچی، وضعیت 
نامناسب حقوق بشری در عربستان، افزایش 
مخالفت های جهانی با تــداوم جنگ ویرانگر 
یمن و همچنین نگرانی از امکان اقدام مخالفان 
فراوان داخلی به نقشه ترور، عمالً مدت هاست 

دیــگــر ســفــرهــای پــرهــیــاهــو بــه اقــصــی نقاط 
جهان را کنار گذاشته، در این سفر سطوح 
مختلفی از اهداف را دنبال می کند. به گزارش 

الوقت، سفر بن سلمان چند روز پیش از برگزاری 
نشست ساالنه سران کشورهای عضو شورای 
همکاری انجام می شود و در این سفر دوره ای 
دعوت نامه های رسمی شاه سعودی را با خود 
دارد. به دالیل مختلفی نشست ریاض برای 

عربستان از اهمیت بسزایی برخوردار 
ــمــان در  ــن ســل اســــت و ب

تــــالش اســــت اجــمــاع 
کـــــشـــــورهـــــای عــضــو 
شــــــورای هـــمـــکـــاری با 

اهــداف ایــن نشست را از هم اکنون تضمین 
کند. به گفته منابع سیاسی آگــاه، ایــن سفر 
با هــدف از بین بــردن اختالفات ژئوپلتیکی و 
تقویت همکاری و هماهنگی میان 6 کشور 
ــژه در نحوه  ــه وی عــربــی حاشیه خــلــیــج فــارس ب
مواجهه مؤثر با مذاکرات هسته ای قدرت های 
ــران و آنچه نفوذ منطقه ای ایــران  جهانی با ای
اعالم می شود، صورت گرفته است. در حالی 
که روابط میان 
شــــــورای 
همکاری 
رس  خلیج فا
بر پایه پیوندهای فرهنگی، 
مـــــذهـــــبـــــی و 
ــه ای  ــ ــل ــ ــی ــ ــب ــ ق
ــت،  ــ اســ

ــی  ــ ــارجـ ــ ــت خـ ــ ــاسـ ــ ــیـ ــ آ ن هـــــــــــا مـــــــواضـــــــع سـ
 مــــتــــفــــاوتــــی در قـــــبـــــال ایـــــــــــران دارنـــــــــد. 
عمان، کویت و قطر همگی روابط نسبتاً خوبی با 
ایران دارند و این در حالی است که امارات نیز در 
روزهای گذشته مذاکرات تنش زدایی با تهران را 
علناً در پیش گرفته است. این امر اجماع سازی 
مورد نظر سعودی ها در شورای همکاری در مورد 
تهدیدسازی از روابط با ایران را تاحدود زیادی 

ناکارآمد می سازد.
در مجموع، هزینه های سرسام آور ادامه هر یک 
روز جنگ در یمن، در کنار بحران اقتصادی ناشی 
از شیوع کرونا، وضعیت متالطم بــازار نفت و 
عدم تطابق وضعیت جذب سرمایه گذاری های 
ــده در سند  ــداف تــعــیــیــن شــ ــ ــ ــا اه ــی بـ ــارجـ خـ
چشم انداز 2030، به نگرانی  مقامات سعودی 
ــورد عــقــب مــانــدن از بــرنــامــه ریــزی هــای  ــ در م
 اقـــــــــتـــــــــصـــــــــادی دامــــــــــن 

زده است.

گزارش گزارش 

 ولیعهد سعودی پس از عمان
 راهی امارات شد

تور منطقه ای 
برای صید ماهی 

از خلیج فارس

علوی مــقــاومــت 
ــگــران  عــلــیــه اشــغــال
زنــــــده اســــــت؛ ایـــن 
ــزاره شــایــد یکی از  گـ
اصلی ترین پیام های 
عــــمــــلــــیــــات هــــای 
ــان فــلــســطــیــنــی  ــ ــوانـ ــ ــه وار جـ ــلـ ــسـ ــلـ سـ
علیه نــیــروهــای رژیـــم صهیونیستی 
بــاشــد. در همین راســتــا، پلیس رژیــم 
صهیونیستی از زخمی شدن یک زن 
شهرک نشین صهیونیست به ضرب 
 چاقوی یک دختر فلسطینی در محله 
»الشیخ جراح« در قدس اشغالی خبر 
داد. به گــزارش فــارس، »نــداف ماتزنر« 
سخنگوی »ستاره داوود سرخ« )معادل 
صلیب سرخ ( گفت: »با رسیدن تیم های 
آمبوالنس در محل غوغای زیادی به پا 
شد و زن مجروح بی قرار بود و در نهایت 
به بیمارستان حداسه در کوه اسکوپوس 

انتقال یافت«.
»عبداللطیف الــقــانــوع« سخنگوی 
ــه ایــن  ــنــش ب جنبش حــمــاس در واک
ــات هــای  ــی ــل ــت: »عــم ــفـ ــات گـ ــی عــمــل
قهرمانانه در کــرانــه باختری و قدس 
که آخرین آن هــا، صبح روز گذشته به 
زخــمــی شـــدن یــک شهرک نشین در 

الشیخ جراح منجر شد، عظمت ملت 
مــا و مقاومت غیرقابل شکست آن  
را ثابت می کند«. وی افـــزود: »مــردم 
ما در کرانه باختری و قدس در نبردی 
آشکار با اشغالگری هستند و از همه جا 
و با ابزارهای مختلف به سوی مهاجمان 
و گــلــه هــای شهرک نشینان خواهند 
رفت تا زمانی که از سرزمین ما خارج 
شوند«. لحظاتی پس از انتشار این خبر، 
رژیــم صهیونیستی اعــالم کــرد عامل 
ایــن عملیات را شناسایی و دستگیر 
کرده است. این حمله تنها دو روز پس 
از عملیات یــک جــوان فلسطینی در 
حمله بــه ایست  و بــازرســی »جــبــاره« 
مــابــیــن »طــولــکــرم« و »الــطــیــبــه« در 
کرانه باختری و زیر گرفتن یک نیروی 
امنیتی صهیونیست صورت می گیرد. 
صهیونیست ها به سمت عامل این 
عملیات مقاومتی تیراندازی کردند و 
وی به ضرب گلوله به شهادت رسید. 
ــامــه لبنانی  در همین حـــال، یــک روزن
بــا استناد بــه گــزارش هــای رسانه های 
رژیــم صهیونیستی از تقالی تل آویو 
برای یافتن راهی به منظور کنترل موج 
عملیات های چریکی در مناطق مختلف 
فلسطین اشغالی خبر داد. رسانه های 

ــــم صهیونیستی بــه صــراحــت از  رژی
ــم از گسترش دامنه  ــراس ایـــن رژیـ هـ
ــه  ــیــات هــای مــقــاومــت در کــران عــمــل
باختری و بیت المقدس و اعالم حالت 
ــاش در گــذرگــاه هــا، پست های  ــاده ب آم
ــی  بـــازرســـی و مــنــاطــق مختلف اراضـ
اشغالی و استقرار شمار بیشتری نیرو 
در بیت المقدس و کرانه باختری خبر 
می دهند. در همین حال، افکار عمومی 
صهیونیست ها نسبت به تــوان رژیم 
ــاع به شدت  اســرائــیــل در کنترل اوضـ
منفی شــده اســت. نظرسنجی هایی 
که مؤسسه مطالعات امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی انجام داده، حاکی 
اســت صهیونیست ها معتقدند این 
رژیم در جنگ های دو دهه اخیر پیروز 
نشده است. در ادامه این گزارش آمده: 
بــر اســـاس ایــن نظرسنجی احساس 
غالب در اسرائیل این شده که ارتش 
قادر به یکسره کردن نبردها در دو دهه 
اخیر نبوده و معادله آتش بس و عدم 
تلفات به مثابه پیروزی در جنگ تلقی 
شده است. این نظرسنجی با این حال 
اعالم کرده صهیونیست ها به توانایی 
ارتش در مقابله با چالش های امنیتی 

اعتماد دارند.

سرانجام پس از مدت ها کش وقوس و در زمانی که سطح 
تنش ها میان ایاالت متحده و روسیه هر روز افزایش می یابد، 
رؤسای جمهور دو کشور با یکدیگر به صورت مجازی دیدار 
و گفت وگو کردند. به گزارش فارس، کاخ کرملین روسیه در 
بیانیه ای اعالم کرد رئیس جمهور این کشور در گفت وگوی روز سه شنبه 
خواستار تضمین عدم توسعه ناتو به سوی مرزهای روسیه شد. در این 
بیانیه آمــده: پوتین به بایدن اعــالم کرد واشنگتن با متوجه کــردن تمام 
تقصیرها به سوی طرف روسی در بحران کنونی با اوکراین، مرتکب اشتباه 
شده است. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، پوتین و بایدن بر ادامه ارتباط 
میان دوطــرف توافق کردند. در این گفت وگوی مجازی، پوتین از بایدن 
خواست ضمانت هایی درباره عدم توسعه ناتو به سوی مرزهای روسیه 
داده شود. پوتین همچنین به بایدن پیشنهاد داد تمامی اقدامات دوجانبه 
در خصوص کاهش فعالیت هیئت های دیپلماتیک در دو کشور متوقف 
شود. کاخ سفید هم در بیانیه خود اعالم کرد در جریان گفت وگوی رؤسای 
جمهور آمریکا و روسیه، اقدام مشترک درباره موضوعات منطقه ای نظیر 
ایران نیز مورد بحث قرار گرفت. نهاد ریاست جمهوری ایاالت متحده افزود: 
سه شنبه تماس ویدئویی امنی میان والدیمیر پوتین و جو بایدن برگزار شد 
و در آن درباره طیفی از موضوعات که در دستور کار آمریکا و روسیه قرار 

دارد، گفت وگو شد.
ــایــدن نــگــرانــی عمیق  ــت: رئــیــس جــمــهــور ب ــده اسـ  در ایـــن بیانیه آمـ
ــه در  ــراکــم نــظــامــی روســی ــاره ت ــ آمــریــکــا و مــتــحــدان اروپـــایـــی مـــان دربـ
ــه و ایـــن مــوضــوع را شــفــاف ساخت  اطــــراف اوکـــرایـــن را ابــــراز داشــت
ــوادث نظامی،  کــه آمــریــکــا و مــتــحــدان اروپـــایـــی در صـــورت بـــروز حــ
ــات بــه آن پاسخ  ــدامـ ــگــر اقـ ــتــصــادی قــدرتــمــنــد و دی ــات اق ــدامـ بــا اقـ
ــرد:  ــالم کـ ــ ــود اعـ ــه بــیــانــیــه خــ ــ ــ ــاخ ســفــیــد در ادام ــ  خــواهــنــد داد. ک
»بایدن بر حمایت خود از حق حاکمیت اوکراین و تمامیت ارضی این 
کشور تأکید داشته و خواستار کاهش تنش و بازگشت به دیپلماسی 
شد«. در این بیانیه آمده است: »دو رئیس جمهور، تیم های خود را 
موظف کردند موضوعات را پیگیری کرده و آمریکا با هماهنگی نزدیک 
با متحدان و شرکای خود اقدام خواهد کرد«. بر اساس گزارش رسانه ها، 
تماس ویدئویی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا دو ساعت و یک دقیقه 
به طول انجامیده است. با این حساب، به نظر می رسد ناامیدی به بهبود 
روابــط دو کشور بر اثر این گفت وگوی مجازی چندان بیراه هم نبوده 
است چرا که دو طرف تنها با تعارفاتی دیپلماتیک، سعی در نشان دادن 
وجهه ای صلح طلبانه از خود کردند. پس از این گفت وگو، سخت می توان 

امید داشت بحران در شرق اروپا فروکش کند.

در دیدار مجازی پوتین و بایدن هر دو خواسته های خود را تکرار کردند

تعارفات دیپلماتیک شرق و غرب! 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 زادروز مسعود جعفری جوزانی در سال ۱۳27
مسعود جعفری جوزانی، کارگردان، نویسنده و فیلمساز 
ایرانی است که مدرک کارشناسی ارشد فیلم سازی خود 

را از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو گرفته است. او در 
آغاز فعالیت سینمایی خود با کارگردانی فیلم کوتاه 
توانست دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه جشنواره 

فیلم فجر را کسب کند. از مهم ترین آثارش می توان به 
کارگردانی و نویسندگی سریال در چشم باد اشاره کرد. 

جعفری جوزانی امروز 7۳ ساله می شود.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:57

05:33

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:12
طلوع فردا

07:03

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:24

05:01

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:16
 نیمه شب شرعی

22:39
طلوع فردا

06:32
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