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رایزن های فرهنگی، سفیران معارف رضوی باشندرواق1
تولیت آستان قدس رضوی گفت: رایزن های فرهنگی 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی می توانند سفیران 
آستان قدس برای نشر معارف رضوی در جهان باشند...

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

تزریقواکسنتاریخگذشتهبهآلمانیها

افتضاح فایزر در سرزمین ژرمن ها
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قدسبهکارگیریرئیسسابق
رسانهملیدربزرگترین
هلدینگپتروشیمیکشوررا
بررسیمیکند

حواشی 
یک انتصاب 
جنجالی
خراسان
افزایشتصادفاتجادهایمشهد
بهعلتدزدیعالئمترافیکی

ازسرقتخودبکاهید!
بررسیفروشباالی
فیلمهایکمدیدرایران

باسلیقهمردمنجنگیم
آنراارتقابدهیم
آغازهفتهپانزدهم
بایکاتفاقویژه

رونماییاز
قهرماننیمفصل
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی51

شرح در صفحه 8

آگهی مناقصه
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( خرید 
تجهیزات کارگاهی گروه مکانیک خودرو )نوبت اول(

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های
مربوطه،مناقص�ات دو مرحل�ه ای خرید تجهی�زات کارگاهی گروه مکانیک خودرو از محل ط�رح های تملک دارایی های 
س�رمایه ای جهت اس�تفاده در سطح استان برگزار نمایید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید وتامین کنندگان 
ذیص�الح ک�ه امکانات الزم و صالحیت و س�وابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل مي آید با 
توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اس�ناد مناقصه  از طریق درگاه س�امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند.
 توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومی،تحویل اسناد و مدارک،ارسال 
دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمين شركت در فرايند مبلغ برآورد  )ريال(عنوان كاالرديف
ارجاع كار )ریال(

1
خرید تجهیزات کارگاهی 

43,000,000,0002,150,000,000گروه مکانیک خودرو

تاريخ انتشار آگهی نوبت اول: مورخ 1400/10/23 مي باشد.
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: مورخ  1400/10/25 مي باشد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاريخ 1400/10/26

مهلت تحويل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 14 مورخ  1400/11/10
زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1400/11/11

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاريخ بازگشايی پیشنهادها
اطالعات تماس دستگاه دستگاه مناقصه گذار:

آدرس: ساری ـ میدان امام خمینی- بلوار دانشگاه- اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران 
کد پستی: 4815884933       تلفن واحد قراردادها: 01133360568

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران
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و  بنادر  اداره کل  اتوماتیک  اطفا حریق  و  اعالم  توسعه سیستم های  و  نگهداری   ، تعمیر  - موضوع مناقصه: 
دریانوردی استان بوشهر

- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی )روز چهارشنبه  مورخ 1400/10/22( تا ساعت 
17:00 روز سه شنبه  مورخ 1400/10/28 با مراجعه به سایت )setadiran.ir( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پیشنهادهای خود را بصورت الکترونیکی در 
سامانه ستاد به آدرس )setadiran.ir( تا ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ  1400/11/12 بارگذاری نموده و 

تنها نسخه فیزیکی پاکت الف 
)ضمانتنامه ( را تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 به دبیرخانه مناقصه گذار با رعایت موارد 

مندرج در اسناد مناقصه تحویل دهند .  
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 9:00 صبح روز  چهارشنبه 

مورخ  1400/11/13 در محل ساختمان مرکزی به آدرس دستگاه مناقصه گذار مفتوح خواهد شد. 
گران  مناقصه  نماینده  حضور  با    1400/11/5 مورخ  شنبه  سه  روز   09:30 ساعت  توجیهی:  جلسه  تاریخ 
)ارایه معرفی نامه از مناقصه گر با ذکر عنوان مناقصه الزامی است( در محل سالن جلسات مناقصه گذار برگزار 

میگردد.  
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 
 IR 770100004101064571214929 2/150/000/000 ریال ، یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره شبا

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ارائه نمایند.
- آدرس دستگاه مناقصه گذار:  بوشهر – انتهای بزرگراه طالقانی- بلوار بندر - اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر         

 info@bpmo.ir کد پستی 7517638480 – تلفن 7-33322051  فاکس 33330072-077 پست الکترونیک
برآورد پروژه :  43/000/000/000 ریال 

مدت پروژه : 12 ماه
- شرایط الزم : )ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است( 

1- داشتن حداقل رتبه 5  تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
2- داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی در حد برآورد انجام کار )مالک وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی(.

3-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران 
مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها باید 90 روز باشد. 

   ))آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی((
شماره مناقصه 19-1400/10  م ن نوبت دوم )یک مرحله ای(         

شماره سامانه ستاد 2000003702000064
سازمان بنادر و دریانوردی / اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

قدسایدهدولتبرایحمایت
ازمصرفکنندهنهاییگندمرابررسیمیکند

 یارانه نان 
 در جیب مشتری



 برنامه  مشخصی
 برای حذف 
  ارز ترجیحی 
دریافت نکرده ایم

سید نظام الدین 
موسوی سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس 
در حاشیه نشست 
علنی روز گذشته 
گفت: واقعیت این است 
دولت قادر به تأمین 
ارز ترجیحی نیست و 
می خواهد آن را حذف 
کند، برخی نمایندگان 
مجلس هم البته با 
کلیت آن موافق هستند 
اما دولت هنوز برنامه 
اجرایی مشخصی 
برای عملیاتی شدن این 
موضوع به نمایندگان 
ارائه نکرده است. 
دلیل پیگیری جدی 
دولت برای حذف ارز 
ترجیحی، کمبود 
منابع است نه مصوبه 
مجلس.

خبر  محمدی اصل- اسماعیلی  
انـــــتـــــصـــــاب عـــبـــدالـــعـــلـــی 
علی عسکری، رئــیــس سابق 
سازمان صدا و سیما به عنوان 
مدیرعاملی صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس در روزهای گذشته 
با واکنش های بسیاری در فضای مجازی و رسانه ای 
روبه رو شد. به طور نمونه یاشار سلطانی از فعاالن 
اصالح طلب، حمله تندی به ایــن انتصاب کرده 
است. وی با انتشار توییتی مدعی شده برخالف 
دیگران از این انتصاب تعجب نکرده و علت این 
انتصاب، تبلیغ رئیسی توسط صداوسیما در 
دوران ریاست علی عسکری در سازمان بوده است. 
اما در سوی دیگر این ماجرا موافقان ایستاده اند. 
موافقان می گویند این هجمه ها سیاسی است و 
اگر بخواهیم سوابق و تخصص آقای علی عسکری 
را مالک قرار دهیم، هم سوابق مرتبط است و هم 
تخصص  وی قابل اتکاست. مثالً مهدی سالم 
مدیرسابق شبکه امید و مشاور رسانه ای وزارت 
ارتباطات در صفحه فضای مجازی خود نوشت: 
برخی دکتر عسکری را فقط بــه عــنــوان رئیس 
صداوسیما می شناسند،اما از تـــوان، ســوابــق و 
تخصص او در حــوزه هــای اقتصادی و صنعتی 
بی خبرند. بی بی سی نیز در گزارشی ایــن وقایع 
را بهانه قــرار داد تا بگوید انتصابات در دولــت با 

البی های پنهان صورت گرفته است. 

 برای تحقق شعار تحول  ◾
باید تیم مناسب هم دیده شود

یک کارشناس مسائل سیاسی ولی در گفت وگو 
با قدس معتقد است در مجموعه اقدامات دولت 
در زمینه به کارگیری نیروها با وجود همه تالش ها 
برخی نارسایی ها دیده می شود. حسن السجردی 
با تأکید بر تالش رئیس جمهور برای نقش آفرینی 

فراجناحی و عدم وابستگی سیاسی افزود: رئیسی 
به درستی بر فراجناحی بودن تیمش تأکید دارد، 
ولی همین مسئله می تواند در بدنه دولت مشکل 
آفرین باشد؛ چرا که وجود نیروهای غیر متعهد 

می تواند پیشرفت دولت را کُند کند.
السجردی با بیان اینکه ضعف نیروها حتی در 
سطوح باال هم مشهود بوده، ادامه داد: بعضی از 
وزیــران رئیسی تجربه کار کالن نداشتند و برخی 
دیگر مدارج رسیدن به مسئولیت مهم را پله به پله 
طی نکرده اند و همین موارد سبب می شود ضعف 
در انتصابات خودش را در مواردی مثل انتصابات 

فامیلی و یا انتصاب افــراد غیر متخصص نشان 
بدهد. وی  با اشــاره به انتظارات عموم جامعه از 
دولت گفت: وقتی شما با شعارهای اقناع ساز مثل 
تحول سریع وارد گود می شوی و در عمل به وعده ها 
دچــار اخــتــالف می شوید فشار افــکــار عمومی و 
آتش بازی رسانه ها برای شما چالش ایجاد می کند. 
پس برای تحقق اهداف باید تیم مناسب هم چیده 
شود. این کارشناس سیاسی با بیان اینکه دولت 
باید در این زمینه هم به افکار عمومی و نخبگان 
دغدغه مند پاسخ دهد، افزود: این موضوع موجب 
اعتماد آفرینی شده و پیشرفت کشور را تضمین 

خواهد کرد، اما اگر در مواردی پاسخگویی نباشد، 
به مرور شاهد اوج گرفتن فشار سیاسی فزاینده بر 

دولت خواهیم بود. 

اطالع رسانی به رفع ابهام کمک می کند ◾
ــایــد گــفــت بـــا تــوجــه بـــه انــتــصــاب  در نــهــایــت ب
علی عسکری به عنوان مدیر هلدینگ خلیج فارس 
یکی از اختالالت ساختاری به وجود آمده در تاریخ 
صنعت پتروشیمی کشور مدیریت افراد ناآشنا 
با روندهای کالن موجود در این صنعت و هزاران 
واحد صنعتی-تولیدی درگیر با آن است؛ مدیرانی 
که با وضعیت آزمون-خطا بر پست های مدیریتی 
گــمــارده مــی شــونــد. بــه گــونــه ای کــه همین حاال 
مدیریت تقریباً 80درصد صنعت پتروشیمی بر 
عهده صندوق های بازنشستگی به عنوان بخش 
خصوصی )در واقــع همان بخش شبه دولتی( 
اســـت.  بــر ایــن اســـاس انتصاب علی عسکری 
پس از مدیریت وی بر صدا و سیما عجیب بود، 
ولی قطعاً اطــالع رسانی در این زمینه می تواند 
به رفع ابهامات کمک کند. علی عسکری دارای 
مدرک کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک 
از دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت 
از دانشگاه تهران و دکترای مهندسی صنایع 
با گرایش سیستم و بــهــره وری از دانشگاه علم 
و صنعت است و از این حوزه ها دور نیست. با 
وجود این مسئله مهمی که در اینجا خودش را 
نشان می دهد، عدم وجود فرایندهایی مشخص 
و شفاف بــرای انتخاب و انتصاب مدیران سطح 
باال در دستگاه ها و نهادهای تخصصی کشور 
اســت. بی تردید خأل ایــن فرایندها باید با ورود 
کمیسیون های تخصصی مجلس و نهادهای 
نظارتی مرتفع شود. امید است تذکر دلسوزان 
و کارشناسان ایــن صنعت مــورد توجه مدیران 

دستگاه مربوط قرار گیرد.

 قدس به کارگیری رئیس سابق رسانه ملی 
در بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را  بررسی می کند

حواشی یک انتصاب جنجالی

خبرخبر
روزروز

تخصیص اعتبار برای جبران خسارت سیل ◾
هیئت وزیران با اختصاص تسهیالت و اعتبار بانکی الزم برای 
جبران خسارت های ناشی از سیل به بخش های مسکونی، 
کشاورزی و تأسیسات زیربنایی در برخی استان های جنوبی 
کشور موافقت کرد. این تسهیالت در زمینه ساخت مسکن، 
نوسازی، تعمیرو کمک هزینه معیشتی با مهلت بازپرداخت 
پنج تا هفت سال است که نحوه گرفتن ضمانت برای برخی از 

این تسهیالت به صورت زنجیره ای خواهد بود.

دستگیری عامل اهانت به تندیس سردار شهید سلیمانی   ◾
با تالش اداره کل اطالعات، سازمان های اطالعاتی نیروهای 
مسلح و دســتــور قضایی رئیس کــل دادگــســتــری استان 
چهارمحال و بختیاری، عامل اهانت به تندیس سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرکرد شناسایی و دستگیر 
شد. رئیس کل دادگستری این استان گفت: اطالعات این 
پرونده، پس از تحقیقات و روند تکمیلی، منتشر و در اختیار 

هموطنان قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی را ابالغ کرد ◾
آیت هللا سیدابراهیم رئیسی، ماده واحده »افزایش ظرفیت 
پزشکی در مقطع عمومی« که در جلسه 8۵۱ و 8۵۲ مورخ 
۲3 آذر ۱400و ۱0 مهر ۱400شورای عالی انقالب فرهنگی به 
تصویب رسیده است را برای اجرا ابالغ کرد. بر این اساس 
پذیرش دانشجو در رشته پزشکی در مقطع عمومی، از 
سال ۱40۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲0 درصد 

نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.

به وضعیت آسیب زای فضای مجازی رسیدگی شود ◾
در پایان جلسه روز گذشته مجلس بیانیه ای با امضای 
۱80نماینده خطاب به دولــت و قــوه قضائیه قرائت شد. 
مجلس در این بیانیه خواستار رسیدگی دولت و قوه قضائیه 
به وضعیت لجام گسیخته و آسیب زای فضای مجازی شد. 
ضرورت رسیدگی به یورش های فرهنگی، اشاعه انواع هتاکی 
و افترا علیه مقدسات و اعتقادات و فرهنگ و ثبات اجتماعی 

از مهم ترین بندهای این بیانیه است.

رئیس جمهور گفت: آنچه امروز 
اجرا می شود غلبه چانه زنی در 
نــظــام پـــرداخـــت حــقــوق اســت 
که باید در چارچوب یک نظام 
پــرداخــت هماهنگ و عــادالنــه اصــالح شود. 
به گــزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین 
سیدابراهیم رئیسی صبح روز گذشته در 
جلسه هیئت دولـــت بــا اشـــاره بــه تحسین 
رهبرمعظم انقالب از خصیصه و شعار مردمی 
بودن دولت در دیــدار ۱۹ دی مردم قم، گفت: 
همه کــارگــزاران دولــت باید سعی کنند این 
خصیصه را ادامه داده و به وجه احسن تکمیل 

کرده و تعالی بخشند.
وی از اعضای دولت خواست عالوه بر جلساتی 
کــه بــا مــدیــران و کــارکــنــان زیرمجموعه خود 
برگزار می کنند، با ارباب رجوع و مردمی که به 

دستگاه ها مراجعه می کنند نیز ارتباط و دیدار 
داشته باشند. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادالنه 
پرداخت حقوق تأکید و خاطرنشان کــرد: با 
توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید 
نظام پرداخت حقوق را عادالنه کنیم. آنچه 
امــروز اجــرا می شود غلبه چانه زنی در نظام 
پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک 
نظام پرداخت هماهنگ و عادالنه اصالح شود. 
رئیس جمهور اظهار کرد: الزم است کارگروهی 
تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه، قانون 
جدید، واحد و عادالنه ای برای پرداخت حقوق 
تــدویــن کند و ایــن قــانــون پــس از تصویب در 
مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در 
پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه های مختلف 

را ملغی اعالم کند.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

نظام پرداخت حقوق 
باید فوری و عادالنه اصالح شود

قابگزارش خبری

پوستر سایت 
رهبر انقالب 
درباره تقاص 
از ترامپ 
و قاتالن
 شهید سلیمانی

در  حاشيه

 170هزار نیرو 
برای تخریب 
مجلس 

برخی نمایندگان 
مجلس معتقد هستند 
دشمن برای تخریب 
مجلس یازدهم ۱70هزار 
نیرو به کارگیری کرده 
است. با آغاز فعالیت 
مجلس یازدهم موجی 
از تخریب ها علیه خانه 
ملت آغاز و مواردی 
از جمله دریافت 
تسهیالت بالعوض 
مسکن، فیش خودرو  
و حق مأموریت های 
آنچنانی برای سفرهای 
خارجی مطرح شد. 
برخی بر این عقیده 
هستند که موج های 
تخریبی برای این 
است که مانع اقدامات 
انقالبی و عدالت طلبانه 
نمایندگان شوند. 
حجت االسالم علیرضا 
سلیمی، نماینده مردم 
محالت در این باره 
گفته است: واقعیت 
این است که دشمن 
بین ۱70 تا ۱80 هزار نفر 
نیرو را برای تخریب 
مجلس یازدهم و ایجاد 
انحراف در افکار عمومی 
و ایجاد یأس در میان 
مردم نسبت به عملکرد 
مجلس به کار گرفته 
است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000591   عرض سالم  و خسته نباشید. من 
یکی از بازنشستگان تأمین اجتماعی هستم 
و از اعضای زیر چتر آتیه سازان حافظ. ماه 
قبل 1400/۹/۹ پرونده دادم به بیمه مزبور 

و طی رسیدی که به من دادند نوشته شده 

در یک ماه کاری پرداخت می شود. ولی تا 
1400/10/21هنوز پرداخت نشده. به دفتر 

مرکزی زنگ می زنم ، اصاًل کسی جواب نمی دهد. 
با این گرانی دارو  جای اینکه همکاری کنند اصاًل 

جواب هم نمی دهند. تقاضای پیگیری داریم. 

9150000633   بسیاری از کاسب ها افرادی مردمدار 
و خدا ترس هستند، اما متأسفانه در میان همه 
اقشار بازاری همواره افرادی پیدا می شوند که 

مردم را به چشم طمع برای پول درآوردن می بینند. 
من به این افراد می گویم بدانند خدا روزی رسان 

است و برای همه روزه قرار داده. کرونا به همه ما 
نشان داد دنیا چقدر بی اعتبار است تا جایی که 

طی این مدت برخی صنف ها را به کل از کار بیکار 
کرد. پس بیایید سپاسگزار خداوند بوده و قدری 

بیشتر مردمدار باشیم.

دیدار وزیر راه و شهرسازی 
با رئیس جمهور سوریه  

ــر راه و شهرسازی کشورمان در رأس هیئتی  وزی
بلندپایه اقتصادی و سیاسی به منظور ترسیم نقشه 
راه ارتــقــای همکاری های اقتصادی و گفت وگو با 
رئیس جمهور و مقامات ارشد سوریه وارد دمشق 
شــد. در ایــن سفر سه روزه عــالوه بر دیـــدار رستم 
قاسمی با رئیس جمهور سوریه، هیئت ارشد سیاسی 
اقتصادی کشورمان با شماری از مقامات ارشد سوریه 
از جمله حسین عرنوس نخست وزیر، فیصل مقداد 
وزیر امور خارجه، عصام هزیم رئیس بانک مرکزی و 
همچنین وزیران اقتصاد، حمل و نقل، کار و مسکن 
دیدار و گفت وگو خواهند کرد. عضو کابینه دولت 
در بدو ورود به خاک سوریه اعــالم کــرد: گروهی از 
مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان او را در این 
سفر همراهی می کنند و ایــن نشان دهنده اراده 
جدی دولــت جمهوری اسالمی ایــران بــرای ارتقای 

همکاری های اقتصادی  و  تجاری با سوریه است.

روایتی شنیده نشده از سردار حاجی زاده

هشدار سردار سلیمانی 
به روحانی چه بود؟

فرمانده هوافضای سپاه پــاســداران به مناسبت 
ایام دومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی 
گفت وگویی با روزنامه  کیهان داشته است. سردار 
حــاجــی زاده، در بخشی از ایــن گفت وگو به نقل 
روایــاتــی پرداخته اســت که پیش تر گفته نشده 
بود. وی که سالیان سال همرزم و همراه حاج قاسم 
بوده، معتقد است سردار سلیمانی با شهادتش 
»پدیده« شد و پدیده شناسی او با محاسبات علمی 
روز قابل تحلیل نیست؛ چراکه او به نوعی مسیر 

تاریخ را عوض کرد.
ــیــروی هــوافــضــای ســپــاه، ویــژگــی هــای  فــرمــانــده ن
شخصیتی حــاج قاسم را »اخـــالص، صداقت، 
وفاداری، انقالبی بودن، جهادی بودن، شجاعت و 
مقاومت« می داند و می گوید: »اوج خصایص حاج 
قاسم ایستادن بر قله والیت مداری بود«. حاجی زاده 
با بیان اینکه »حاج قاسم در دیپلماسی مخالف 
سازش و وابستگی بود و به دولت قبل می گفت از 
این طریق به جایی نمی رسید« به ذکر خاطره ای 
از جلسه فرماندهان نظامی با روحانی می پردازد 
و می گوید: »حاج قاسم به روحانی گفت دفاع از 
انقالب و ملت و نظام و رهبری خط قرمز ماست و 
فکر نکن همیشه می توانی تخریب کنی و ما هم 

سکوت کنیم!«. 

کسانی که در بحث کرونا 
غرب را الگو می دانستند 

چرا امروز سکوت کرده اند؟
معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگویی 
رســانــه ای با اشــاره به سکوت برخی از جریانات 
سیاسی و غرب گرایان در مقابل موفقیت های دولت 
گفت: ما به یاد داریم در گذشته آمار قربانیان به 
700 نفر هم رسید و همچنین به یاد داریم که برخی 
از غرب گرایان قبالً می گفتند باید تسلیم آمریکا و 
غرب شویم یا FATF را بپذیریم تا بتوانیم واکسن 
وارد کنیم. آن ها می خواستند این مسائل را اهرمی 

برای پذیرفتن خواسته های غرب  قرار دهند.
سیدمحمد حسینی ادامه داد: دولت وقتی روی 
کار آمد از همان ابتدا پیگیری هایش را انجام داد و 
روز به روز شرایط بهتر شد و در نهایت بدون اینکه 
تسلیم غرب شویم و FATF را بپذیریم توانستیم 
واکسن وارد کنیم و امروز می بینیم در نتیجه این 
اقدامات دولــت، آمار فوتی ها پایین آمده است. 
حسینی افزود: غرب گرایان یک زمان کشورهای 
غربی را به رخ می کشیدند و امــروز که می بینند 
ــد، ولی  کشورهای غربی وضعیت بحرانی دارنـ
در ایران شرایط خیلی بهتر شده، نه تنها تشکر 
نمی کنند و سکوت کرده اند، بلکه در حوزه دیگر 
علیه دولت سیاه نمایی می کنند. وی با اشاره به 
موفقیت های دولت در حوزه های مختلف اظهار 
کرد: بحث پیوستن به شانگهای، قرارداد انتقال گاز 
از ترکمنستان، تعامل با کشورهای همسایه، کنترل 
کرونا و .... همه از نقاط قوتی است که نمی توان 
آن ها را نادیده گرفت؛ بنابراین برخی افــراد نباید 

کاری کنند که مردم ناامید شوند.

خبـر
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با رأی نمایندگان صورت گرفت

موافقت با طرح انتقال 
آب دریای عمان به سیستان

نمایندگان در نشست علنی روز گذشته خـــود بــا اصل 
ــای عــمــان بــه استان  ــ ــده طـــرح انــتــقــال آب از دری ــاده واحــ مـ
سیستان وبلوچستان با ۱70 رأی موافق، 3۱ رأی مخالف و هفت 
رأی ممتنع از مجموع ۲۲8 نماینده حاضر در جلسه موافقت 
کــردنــد. به گــزارش خانه ملت، بــراســاس پیشنهاد علیرضا 
سلیمی، نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری عالوه بر 
وزارت نیرو، صمت مکلف به انجام تکالیف قانونی در این حوزه 
شد. همچنین نمک زدایی و انتقال آب نیز به پیشنهاد سلیمی 

به ماده واحده اضافه شد.

اذعان به یک اشتباه

پرایس: تصمیم ترامپ برای 
خروج از برجام نسنجیده بود

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری 
ضمن تأکید بر ضرورت فوریت بخشیدن به مذاکرات وین، از 
تصمیم دولت قبلی آمریکا برای خروج از برجام انتقاد کرد. به 
گزارش ایسنا، ند پرایس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
اطالعات جدید از مذاکرات وین وجود دارد، بیان کرد: ما قبالً 
به پیشرفت نسبتاً کمی که در روزهای اخیر انجام شده، اشاره 
کرده ایم. او در ادامه با انتقاد از تصمیم دولت قبلی آمریکا برای 
خروج از برجام گفت: عمیقاً مایه تأسف است که به تأثیرات 

یک تصمیم نامعقول یا نسنجیده مواجه هستیم.

معاون قوه قضائیه: 

خدمات رفاهی زندان ها 
فراتر از دیگر کشورهاست

معاون امور بین  الملل قوه قضائیه در بازدید از بازداشتگاه اوین 
گفت: مدل زندانبانی ما انسانی است همان طور هم که امکانات 
رفاهی حاضر در زندان های ما فراتر از دیگر کشورهاست. به 
گزارش میزان، کاظم غریب آبادی تأکید کرد: زندانی ها مطابق 
با بخشنامه جدید صادره در حوزه کرامت زندانیان که اتفاقا 
بسیار مترقی است، باید از حقوقشان به طور کامل برخوردار 
باشند و وضعیت قضایی آن ها نیز پیگیری شود. حیف است با 
این همه خدمات قابل توجه در زندان ها، با ایجاد برخی حواشی 

نادرست بازهم متهم شویم.



ارز نهاده دام 
بهمن  ماه در 

حال تأمین است
ساداتی نژاد، وزیر 

جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه هیچ 

کمبودی در عرضه 
گوشت قرمز وجود 

ندارد، گفت: یک 
میلیارد دالر ارز برای 

نهاده های دامی در 
دی ماه تأمین شده 

و در حال تأمین 
ارز مورد نیاز برای 

تأمین نهاده های 
دامی در بهمن ماه 

هستیم.

خبرخبر
خوبخوب

ــر صــمــت در بخشنامه ای  ــ ــابــش، مــعــاون وزی عــبــاس ت
خطاب به رؤسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی 
بــهــداشــتــی، صــنــایــع شــویــنــده، بــهــداشــتــی و آرایــشــی، 
کارخانه ها و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، 
صنایع کنسروسازی، تولید لنت ترمز و کالچ و همچنین 
پاالیشگاه های روغــن ســازی، دستورالعمل درج قیمت 

تولیدکننده/ واردکننده را ابالغ کرد. به گزارش ایرنا طبق 
این بخشنامه همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع 
لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصوالت شوینده، 
محصوالت سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و 
ماکارونی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و 
اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف اند 

از ۱۹ دی سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/ 
واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینه ها و سود قانونی 
واحدهای تولیدی/ وارداتـــی با احتساب مالیات ارزش 
افزوده است، اقدام کنند. قیمت تولیدکننده/ واردکننده 
درج شده روی کاال باید منطبق با قیمت فروش بر اساس 

صورتحساب های صادره )فاکتورهای فروش( باشد. 

ــت در  ــ زهــرا طوسی   دول
بـــودجـــه ۱40۱ اعــــالم کـــرد به 
 روزهــای پایان حذف ارز 4200 
تومانی نزدیک شده ایم و قرار 
است به  زودی چتر رانت بازان از 
سر اقالم اساسی یارانه ای جمع 
شود. نان و دارو آخرین مواردی بودند که دولت با 
احتیاط از حذف یارانه آن ها سخن گفت و وعده داد 
مصرف کنندگان برنده نهایی حذف ارز ترجیحی 
هستند.آن  طور که مسعود میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه  و بودجه کشور می گوید: تاریخ دقیق 
حذف ارز 4200 به مصوبات مجلس شورای اسالمی 
بستگی خواهد داشت ولی در تالشیم در گفت وگو 
با مجلس جزئیات را تا پایان سال مشخص کنیم. 
به گفته وی تمرکز ما فعالً بر مسئله نهاده   هاست 
و نان و دارو در مرحله دوم تعیین تکلیف خواهند 
شد. وی ادامه داد: قرار بر این است نان و دارو حلقه 
آخر کاالهایی باشد که ارز ترجیحی آن ها حذف 
می شود. او از تدارک سامانه   ای از سوی بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد خبر داد که امکان پرداخت یارانه 
مستقیم به کاالها برای مردم را فراهم می کند. بر 
اساس آنچه میرکاظمی درباره نحوه عملکرد این 
سامانه توضیح داده مــردم با مراجعه به نانوایی 
قیمت قبلی نان را از طریق کارت  بانکی می   پردازند؛ 
اما به  حساب نانوا نرخ جدید و بــدون یارانه نان 

واریز می شود.

 پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی  ◾
در انتهای زنجیره نان

مهدی ســروی، پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گوید: تاکنون سیاست دولت به 
این شکل بود که پس از خرید تضمینی گندم از 
کــشــاورزان، این محصول را با دو نرخ 665 تومان 
و ۹00 تــومــان در اختیار کارخانه های آردســـازی 
قــرار مـــی داد و از طریق ســامــانــه ای کــه خــودش از 
ــــدازی کــرده بود  طریق دو بانک عامل کشور راه ان
آردهــای تولیدی را به نانوایی های سطح کشور با 
قیمت مشخص می فروخت. در نهایت قیمت 
نان از طریق اتحادیه ها و ستاد تنظیم بازار در کشور 
اعالم می شد و مصرف کنندگان بر اساس همین 
قاعده نان های مختلف را به قیمت تمام  شده ای 
که دولــت محاسبه می کرد خریداری می کردند، 
اما در روش جدید دولت قصد دارد پرداخت یارانه 
نان را که از ابتدای زنجیره پس از خرید تضمینی 
گندم شروع می شود حذف کند و در پایان زنجیره 
به  صــورت کــارت اعتباری به سرپرستان خانوار 
پــرداخــت کند. فــرض کنید نــان بربری که قیمت 
فعلی آن 2هــزار تومان اســت و قیمت تمام  شده 
آن با در نظر گرفتن تمامی هزینه ها و قیمت آزاد 

آرد حدود 6 هزار تومان می شود، در حال حاضر 
دولت قصد دارد مابه التفاوت دو قیمت نان فعلی 
و نان آزاد یعنی 4هزار تومان را در کارت سرپرستان 
خانوار شــارژ کند تا به نانوایی ها پرداخت شود.
ــزامــات اجــرایــی شــدن ایــن روش  ــاره ال ــ ســـروی درب
پرداخت اعتباری می گوید: برخی زیرساخت های 
این کار در کشور فراهم است. حساب و اطالعات 
ــوار بــر اســـاس داده هـــای  بانکی سرپرستان خــان
اطالعاتی سامانه وزارت رفاه وجود دارد و از سوی 
دیگر دستگاه های پوز نانوایی ها اغلب ثبت  شده 
 اســت. ایــن دو حساب باید توسط سازوکارهای
 بانک مرکزی با هم مرتبط شوند که وقتی کارت 
در نانوایی کشیده می شود بهای نــان از حساب 
یارانه ای فرد پرداخت بشود. از دیگر الزامات این کار 
این است که در 6ماه نخست به  صورت آزمایشی 
انجام شــود تا میزان مصرف هر خانوار دربیاید. 
چون ما اطــالع دقیقی از وضعیت رفــاه و مصرف 
خانواده ها نــداریــم.وی با تأکید بر اینکه در 6ماه 
نخست وضعیت مصرف نان هر خانواده از طریق 
اطالعات کارت خانوار مشخص می شود می افزاید: 
متناسب با مصرف به دست آمده دولت می تواند 
تصمیم بگیرد به هر خانواده چه مقدار یارانه نان 
بدهد. مثالً اگر بیش مصرفی وجود داشته باشد 
دولت می تواند این موضوع را پیگیری کند که نان 
یارانه ای خوراک دام نشده باشد یا اگر کمبود مصرف 
وجود داشته باشد ممکن است خانوار مربوطه جزو 

اقشار ثروتمند باشد که یارانه آن قطع می شود یا 
اینکه جزو اقشار کم درآمد باشد که به خاطر تقاطع 

اطالعات دولت می تواند یارانه این فرد را زیاد کند.

بازار شفاف خرید گندم در کنار خرید تضمینی ◾
وی یــادآور می شود: در حالتی که ما قیمت نان را 
آزاد و یارانه را به  حساب سرپرستان خانوار واریز 
می کنیم باید بازار گندم و آرد هم اصالح شود. دو 
سازوکار وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی باید 
در دستور کار دولت قرار بگیرد اوالً اینکه ما حتماً 
باید سازوکار بازار شفاف برای خرید و فروش گندم 
را در کنار موضوع خرید تضمینی داشته باشیم که 
کشاورزان به  صورت مستقیم محصولشان را به 
کارخانه های آردسازی بفروشند، دولت هم به آن 
بازار نظارت داشته باشد تا اگر کارخانه ها قیمت 
تمام  شده را به هر دلیلی پایین بیاورند دولت فعاالنه 
به بازار ورود پیدا کند و گندم کشاورزان را خریداری 
کند. در ایــن حالت می تواند خــودش گندم را به 
کارخانه های آردسازی بفروشد. طبیعتاً بورس کاال 
می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. 
در اینجا هم شناسایی کشاورزان اتفاق می افتد 
ــازی مشخص  و هم  ظرفیت کارخانه های آردسـ
می شود و هم بازار شفافی مثل بورس کاال هست که 
قیمت ها می تواند در آن متناسب با وضعیت بازار 

و قیمت های جهانی تعیین بشود.
سروی می افزاید: در این شرایط دولت در این بازار 

حضور فعال دارد و اگر قیمت ها به خاطر کمبود 
دستخوش نوسان شود عرضه را افزایش می دهد 
و اگر مازاد عرضه داشته باشیم، دولت گندم های 
موجود در بازار را جمع می کند و این ها را یا صادر 
می کند یا ذخیره می کند تا در موعد مقررش در بازار 

به فروش برساند.

چالش کیفیت نان آزاد و نبود نظارت ◾
این کارشناس حوزه کشاورزی می گوید: در این میان 
ما یک مشکل جدی به نام نبود نظارت بر کیفیت 
از ابتدای زنجیره گندم تا انتهای زنجیره نان داریم. 
در شرایط فعلی مردم اگر قرار باشد غیریارانه ای 
نان را خریداری بکنند برای یک نان بربری که سایز 
کوچکی دارد و کیفیت نامناسبی دارد 6 هزار تومان 
نخواهند پرداخت. از آن  طرف دولــت نمی تواند 
بر ۱00 تا ۱20 هــزار واحــد نانوانی نظارت مستمر 
داشته باشد. در اینجا به نظر می رسد نیازمند 
این هستیم که از ظرفیت کارخانه های تولید نان 
صنعتی که هم بهینه تر تولید می کنند و هم امکان 
نظارت بر کیفیت آن ها فراهم هست، بهره ببریم. 
ملزومات آن ایــن اســت که یارانه نــان را صرفاً در 
واحدهای نانوایی به خانوارها پرداخت نکنیم بلکه 
سوپرمارکت ها و مراکز پخت نان و مجتمع نان هم 

متصل به این سیستم باشند.
وی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی نان موجب 
نظارت بیشتر بر زنجیره نان و کاهش رانت های 
موجود در این فرایند می شود می افزاید: دولت اگر 
سال آینده بخواهد ارز 4200 تومانی ذرت، جو و 
سویا را حذف کند، قیمت این اقالم به حدود ۱0 تا 
۱2 هزار تومان می رسد و قاعدتاً وقتی گندم را با 665 
تومان به کارخانه های آرد بفروشد، این کارخانه ها 
یا خود گندم را از چرخه تولید خارج کرده و تبدیل 
به خــوراک دام می کنند یا اینکه نانوایی ها آن را 
تبدیل به نان خشک کرده و نان خشک را تبدیل به 

خوراک دام می کنند.

 ضرورت پرداخت یارانه همه اقالم اساسی  ◾
در کارت اعتباری

سروی تأکید می کند: در صورت حذف ارز ترجیحی، 
بحث کارت نان پله اول است و باید در کنار سایر 
اقالم پیاده شود. با حذف نهاده های دامی در سال 
آینده طبیعتاً قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر و 
لبنیات افزایش پیدا می کند و پرداخت یارانه نقدی 
هم به آن شکلی که در بودجه پیش بینی  شده است 
تقریباً یک چهارم از افزایش قیمت این ها را پوشش 
می دهد و این مطلوب نیست و اثر تورمی را در این 
بخش خواهیم داشت. ما می گوییم همان کارت 
نــان، بــرای پرداخت نرخ و خرید گوشت و شیر و 

لبنیات هم کاربرد داشته باشد.

   قدس ایده دولت برای حمایت
از  مصرف کننده نهایی گندم را بررسی می   کند

یارانه نان در جیب مشتری

گفت و گوی کوتاه
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

در گفت وگو با قدس آنالین مطرح کرد

 ایجاد خودروسازان جدید 
برای تعادل در بازار خودرو

رضا طلبی   نماینده مجلس در گفت وگو با 
قدس آنالین اظهار کرد: اگرچه کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی با تصمیم وزیر 
صمت مبنی بر اینکه به خودروسازان اجازه داد 
قیمت ها را ۱۸درصد افزایش دهند، مخالف بوده و 
هست اما استیضاح وی فعالً به  صورت جدی در 
مجلس مطرح نیست.روح هللا ایزدخواه با بیان 
اینکه به  صورت هفتگی با وزیر صمت جلسات 
مختلف و فشرده ای با موضوع خودرو به  منظور 
دستیابی دولت و مجلس به تصمیم واحد برگزار 
می کنیم، تصریح کــرد: آقــای فاطمی امین قول 
داده انـــد که در سال ۱40۱، افــزون بر یک میلیون 
و 600هــزار دستگاه خــودرو بدون افزایش قیمت 
در کشور تولید شود که اگر این موضوع عملیاتی 
شــود تا حــدودی موجب تعادل در بــازار خــودرو 
خواهد شــد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی افزود: از طرفی نمایندگان 
نیز از ســال گذشته طــرح جامعی را در مجلس 
ــاده و در  ــودرو آمـ ــورای اســالمــی بـــرای حـــوزه خـ شـ
دست بررسی دارنــد که دارای 20 ماده اســت   به 
دلیل تغییر دولت، درصدد این بودند که پیش از 
طرح آن، سیاست دولت جدید در زمینه خودرو 
مشخص شود.ایزدخواه بیان کرد: بر پایه صحبتی 
که با رئیس مجلس داشتیم به سرعت این طرح 
را وارد دستور کار خواهیم کرد تا ضمن بررسی 
در صحن علنی مورد تصویب و اجرا قرار بگیرد. 
در این طرح بیان شده است که سرمایه گذاری 
جدید در دو شرکت بزرگ خودروسازی موجود، 

بازدهی الزم و مطلوب را ندارد و از طرفی 
این دو خودروساز ظرفیت الزم برای 

توسعه را در اختیار ندارند.
نماینده مــردم تهران در مجلس 

شـــورای اسالمی ادامـــه داد: در 
ــرح ســـازوکـــاری  ــن طـ ایـ

برای ورود و راه انــدازی 
ــای  ــ ــازهـ ــ ــودروسـ ــ خـ
ــعــریــف  ــد ت ــ ــدی جــ
کـــــرده ایـــــم کــــه از 
ــوآوری و خالقیت  ن
بــــیــــشــــتــــری در 

راستای تولید خودرو 
باکیفیت و ارزان برای 

مردم برخوردار باشند.

اقتصاد3
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قیمت خودرو
 LX سمند  
247.000.000

  پژو 20۶ تیپ ۵ 
333.000.000

  رنو تندر پالس اتوماتیک
۵80.000.000

LX رانا  
248.000.000

  دنا پالس دنده ای توربو
490.000.000

  سایپا ۱3۱
۱7۱.000.000

رنا
 ای

66.900.000نیم سکه36.750.000ربع سکه1.335.536بورس 258.020دالر )سنا(52.760.000 مثقال طال 176دینار عراق )سنا(115.960.000سکه12.180.000 طال  ۱8 عیار1.817اونس طال 70.257درهم امارات )سنا(

 فاز دوم طرح 
درج قیمت تولیدکننده

 روی کاالها 
کلید خورد

ف
,1
41
01
40

آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان 
شماره2000094575000018  )نوبت اول(

س��ازمان عمران و بازآفرینی دیدش��هری شهرداری س��بزوار درنظرداردمناقصه عمومی احداث پارک مسکن مهر 
را ازطریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت برگزارنماید.کلی��ه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد 
تاارائه پیش��نهاد مناقصه گران وبازگش��ایی پاکت ها ازطریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د والزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریافت گواهی امضا الکترونیکی راجهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه1400/10/23میباشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه: 1400/11/04 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 1400/11/14
 زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/11/16 

مبلغ شرکت درمناقصه: 404/000/000 ریال 
عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه می بایس��ت جهت ثب��ت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(به ش��ماره 

02141934 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
مهدی برزویی-سرپرست سازمان

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده م��ورخ 1400,09,27 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - ش��رکت مذک��ور در تاری��خ ف��وق منح��ل و آق��ای عرف��ان 
کیومرث��ی به ش��ماره مل��ی 0939079186 به س��مت مدی��ر تصفیه ب��رای مدت دو 
س��ال انتخاب ش��د. آدرس مدی��ر تصفیه و محل تصفیه مش��هد بزرگراه س��پهبد 
ش��هید قاس��م س��لیمانی ح��د فاص��ل می��دان جمه��وری اس��المی و جه��اد مجتم��ع 
آبادگ��ران برج اداری آفتاب طبقه نهم کدپس��تی9176983536 می باش��د وآقای 
جعف��ر بصیری به ش��ماره مل��ی 6439630067 به عنوان ناظر تصفیه تعیین ش��د.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1259531(

آگهی تغییرات شرکت فدک نصیران توس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34169 و شناسه ملی 10380494097
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آگهی مناقصه یک مرحله ای احداث ساختمان
 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محمدآباد )نوبت دوم(

دادگس���تری کل اس���تان سیستان و بلوچستان در نظر دارد جهت پروژه شهرس���تان هامون )محمدآباد( نسبت به واگذاری کار 
به پیمانکاران واجد شرایط صالحیت )حداقل پایه ۵ ابنیه( دارای صورت های مالی حسابرسی شده از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
1- نشانی مناقصه گذار: استان سیستان و بلوچستان- زاهدان بلوار آزادی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان تلفن : ۳۳۳۲۲۵۳۷
۲- موضوع مناقصه: احداث ساختمان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان هامون )اسکلت و سقف( با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

۳- منبع تامین مالی: اعتبارات تخصیص یافته از محل حساب خاص قوه قضائیه
۴- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۴/۲1۹/۰۰۰/۰۰۰ )به حروف: چهار میلیارد و دویست و نوزده میلیون ریال ( که به صورت ضمانت 

نامه بانکی و یا واریز نقدی خواهد بود.
۵- برآورد اولیه: ۸۴/۳۷۶/۹۳۹/1۷۲ ریال )به حروف: هش���تاد و چهار میلیاردو س���یصد و هفتاد  و ش���ش میلیون و نهصد و سی و نه هزارو یکصد 

و هفتاد و دو(
۶- نحوه دریافت و تحویل اس���ناد: متقاضیان می توانند پس از آگهی نوبت دوم حداکثر تا تاریخ 1۴۰۰/11/۰۶ نس���بت به دریافت اس���ناد مناقصه از 
طریق س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س���تاد( به آدرس www.setadiran.ir  و س���ایت مناقصات و مزایدات کش���ور اقدام و حداکثر تا تاریخ 
1۴۰۰/11/1۸ نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت و سایر پاکات از طریق سایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و عالوه بر آن به صورت فیزیکی صرفاً 

پاکت الف نیز اقدام نمایند . زمان بازگشایی پاکات در مورخ 1۴۰۰/11/۲۰ در دادگستری استان انجام خواهد شد .        م الف:۹1۲  شناسه آگهی:1۲۵۸۵۲۰ 
شریفی سرپرست معاونت مالی ، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان سیستان و بلوچستان ف
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جمهوری اسالمی ایران
قوه قضاییه

سیستان و بلوچستان

 بدینوسلیه  از کلیه صاحبان سهام شرکت صنعتی الما الکترونیک و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد 
تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مرکز اصلی شرکت واقع در شهرک صنعتی توس، فاز 
دو، اندیش��ه چهار، پالک 213 رأس ساعت 10:00 صبح مورخ1400/11/04 تشکیل می گردد، لذا سهامداران 

محترم با دردست داشتن کارت ملی و یا اصل وکالت نامه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-عزل اعضای هیئت مدیره فعلی
2-انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید

الزم به ذکر است که این دعوت در راستای ماده 95 قانون تجارت مصوب سال 1347 و توسط سهامداران 
ب��ا مالکی��ت بیش از یک پنجم س��هام پس از ع��دم اجابت درخواس��ت برگزاری مجمع عموم��ی عادی بطور                            
فوق العاده از طرف اعضای هیئت مدیره و بازرس شرکت انجام می گیرد که مدارک عدم اجابت درخواست 

در مرکز اصلی شرکت موجود می باشد. 
 مالکین بیش از یک پنجم سهام شرکت صنعتی الما الکترونیک

آگهی دعوت به  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی الما الکترونیک 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 7494 و شناسه ملی  10380232900
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   نظر یداهلل کابلی 
درباره گرایش های 
خوشنویسی 
حراج تهران
یداهلل کابلی دارنده 
نخستین گواهی نامه 
استادی و درجه 
یک هنری در خط 
شکسته معاصر 
درباره گرایش های 
خوشنویسی در حراج 
تهران گفت: قطعًا در بین 
این آثار، آثار درخشان 
و استثنایی از دهه های 
اخیر را شاهد هستیم. 
از این جهت خوشحالم 
چرخه اقتصادی و مالی 
که در این مراسم ها 
فراهم می شود، به نوعی 
تالش و کوشش هنرمند 
را تضمین می کند اما 
اینکه مسئوالن این حراج 
به امر خوشنویسی 
بی عنایتی می کنند، 
نگران و متأسفم می کند.

تازه های نشر

ــای  ◾ ــمـ ــنـ ــیـ ــت سـ ــ ــاخــ ــ ــ ب
ــه ورز بـــه کــمــدی هــای  ــشـ ــدیـ انـ

رنگارنگ
نگاهی به جدول پرفروش های 
سینما در چــهــار دهــه اخیر 
نشان می دهد اقبال مردم به 
سمت سینمای کمدی اســت. اگرچه ژانــر غالب 
در سینمای ایــران، اجتماعی است و فیلمسازان 
درخشانی از نسل اول، دوم و البته جوان ترها 
آثــار ماندگاری در ایــن فضا ساخته اند که اتفاقاً 
همان ها هم جزو پرفروش ترین ها بوده اما باز هم ژانر 
کمدی است که گوی سبقت را از رقیبانش ربوده و 

پرچمش را بر قله گیشه به اهتزاز درمی آورد. 
ــاد«، »نهنگ  ــا«، »گشت ارشـ فیلم های »هــزارپ
عنبر«، »آینه بغل«، »اخراجی ها2« و... نیز هر 
کدام در دوره ای جزو رکوردشکن ها بوده اند، یا نمونه 
دیگر آن اکران نوروزی »من سالوادور نیستم« در 
روزهای پایانی سال 94 بود که معادالت بسیاری را 
به هم زد و سینماداران را از استقبال مردم غافلگیر 
کرد، شاید کمتر کسی انتظار داشت شب عید و در 
گرماگرم خرید و خانه تکانی مردم سینما بروند اما 
همان زمان »سالوادور« فروش قابل توجهی کسب 
کرد و با ادامه اکران در نوروز به دومین فیلم پرفروش 

سال تبدیل شد.
اما پرسش اینجاست که میل به تماشای کمدی و 
ترجیح آن به فیلم های غیرکمدی از کجا می آید؟ آیا 
پناه بردن به کمدی و فاصله گرفتن از زندگی روزمره 
با هدف کم کردن فشارهای روحی از دالیل اقبال به 
این ژانر است و مهم تر اینکه آیا فیلم خوب ساخته 
نمی شود که سینمای اندیشه ورز این  طور قافیه را به 

کمدی های رنگارنگ باخته است؟

جامعه ما از ابتدا شادمان بوده است ◾
پروفسور حسین باهر، جامعه شناس 
و کــارشــنــاس رســانــه معتقد است 
جامعه به شــادی نیاز مبرم دارد و 
ایــن همان چیزی اســت که تحت هیچ شرایطی 
نمی توان آن را نادیده گرفت. او می گوید: از قدیم 
نیاز به شادمانی و تفریحات سالم در میان مردم 
دیده می شد و به طور خاص حضور در مراسم و 
مناسک شادمانی به عنوان یک سنت مطرح بود 
و همچنین در گذشته های دور نیز رقص سماع 
و برخی آیین های مذهبی شادی بخشی وجود 
داشتند که اکنون بسیار کمرنگ شده اند در حالی 
که نیاز به آن همچنان حس می شود. طبیعتاً در 
این میان هر آنچه بتواند این مسئله را تا حدودی 
مرتفع کند از سوی مردم با استقبال مواجه خواهد 

 شد.
وی در ادامــه می افزاید: سینما هم به دلیل وجه 
لذت بخش و سرگرمی ساز خود همواره مورد توجه 
جامعه بــوده و قاعدتاً سینمای کمدی هم جزو 
مواردی است که می توان این حلقه های مفقوده را 
در آن یافت. از سویی دیگر بخشی از این نیاز هم 
در برخی سنت ها و آیین های قدیمی ما مانند شب 
یلدا و ایام نوروز برآورده می شود و این نشان می دهد 
جامعه ما از ابتدا جامعه شادمانی بوده و بررسی 
کتیبه های قدیمی و دستنوشته ها هم این ادعا را 
تأیید می کند و نشان می دهد آرزوی بزرگان نیز 

شادی و آرامش مردم بوده است. 
شادی به هر طریقی که به وجود بیاید ایجاد شعف 
و شعف ایجاد شرف می کند؛ این را پروفسور باهر 
می گوید و تأکید می کند: بنابراین باید این طور 
استنتاج کــرد سینمای کمدی و حتی تئاترهای 

کمدی مورد استقبال قرار می گیرند زیرا مردم را 
برای ساعاتی از سختی های روزگــار و دغدغه های 
اجتماعی و اقتصادی دور می کنند و من به آن هایی 
کــه درد مشترک جامعه را دریــافــت کـــرده  و راه 
مسالمت آمیزی برای آن یافته اند تبریک می گویم. 

نیاز به مُسکن برای فروکش کردن دردها ◾
وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش 
بــه اهمیت نیاز روحــی جامعه تأکید می کند: 
به طور کلی مــردم نیازهای مبرم بسیاری دارند 
و حتماً توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و... در اولویت است و باید به این موارد 
رسیدگی شود اما نکته اینجاست که ما در این 
میان بــه مُسکن هایی هــم نیاز داریـــم تــا برخی 
آالم و دردهایمان فروکش کند. این مُسکن ها در 
فرهنگ ما به صورت شعر، آواز و به طور کلی هنر 
بوده است. سینما نیز از جمله هنرهایی است 
که می تواند به خوبی در نقش یک مُسکن عمل 
کند. به نظرم عالوه بر سینما، تئاتر و حتی همین 
رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی نیز به 
خوبی از امکاناتشان بــرای شاد کــردن مخاطب 

بهره می برند. 
پروفسور باهر معتقد است البته این گفته ها به این 
معنا نیست که این وجه سرگرمی سازی هنر جلو 
اندیشه را می گیرد بلکه هنر به طور کلی زاییده درد 
و تفکر است. او تأکید می کند: به طور مثال دنیای 
شاعرانه بستری برای تنگناهای درونی بوده و عمده 
ــاره همین تنگناهای  اشعار شاعران بــزرگ ما درب
درونی است. اگر دقت کنید می بینید که همیشه 
برای معشوق محزون شعر گفته شده و اصوالً هنر 

با غم همراه است. 

 گیشه شلوغ الزمه حیات طبیعی سینماست ◾
اما رضا درستکار، منتقد سینما نیز 
پیشتر در یادداشتی درباره اینکه چرا 
اساساً انتخاب مردم کمدی است، 
اظهارات جالبی کرده بود. به گفته وی فرهنگ ها 
ناقص و متناقض اند. مثالً ما دوست داریم چراغ 
سالن های سینما روشــن باشد و چرخه اقتصاد 
هنر بچرخد و فرصت فیلم دیدن برای همه مردم 
فراهم باشد. گیشه شلوغ هم الزمه حیات طبیعی 
سینماست. امــا جــدول پرفروش های سینما در 
اختیار فیلم های طنز است و گرفتاری آنجاست که 
چنین فیلم هایی اغلب نازل اند و ارتقادهنده سطح 

سلیقه عمومی مردم هم نیستند.
درستکار معتقد است نباید با سلیقه مردم جنگ 

کرد، اما کمک به ارتقای آن مفید است. 
به عقیده این منتقد؛ مخاطب سینماروی خسته 
ما در انتخاب فیلم، خارج شدن از فشارهای زندگی 
را لحاظ کــرده و عموماً هم با محافظه کاری روی 
چهره ها و سلبریتی ها حساب بــاز می کند و در 
نهایت هم سر از فیلم های طنز درمی آورد. به گفته 
وی؛ مــردم در خأل فیلم خوب و اراده فرهنگی، به 
فیلم های طنز پناه می برند که سینمایی ضعیف تر و 
اما پرهزینه تر دارند و غالباً هم مانند پف فیل سیری 
موقت و سوءهاضمه  مــی  آورنــد. او معتقد است 
آن قدر نورافکن ها روی سینما زیاد شده که سینماگر 
را در پرداخت به موضوعات دست به عصا کرده و 
ریسک تجربه کردن فضاهای جسورانه و خالقانه 
در ساخت فیلم ها باال رفته است. استقبال از فیلم 
کمدی لزوماً اتفاقی نگران کننده نیست، به  ویژه اگر 
آستانه تحمل را باال ببریم و سطح عمومی فیلم های 

طنز هم اندکی ارتقا یابد.

گزارش تحلیلی درباره فروش باالی فیلم های کمدی در ایران  

با سلیقه مردم نجنگیم آن را ارتقا بدهیم

خبرخبر
روزروز

برای عالقه مندان به ورک شاپ های روزنامه نگاریبرای ساخت فیلم درباره حاج قاسم نباید عجله کرد
کهندل   تهیه کننده مستند سینمایی »72 ساعت« 
معتقد اســت اکــنــون بـــرای ســاخــت فیلم سینمایی 
درباره شهید سلیمانی نه زود است و نه دیر اما نباید 
ذوق زده شویم و فکر کنیم چون درباره حاج قاسم فیلم 

می سازیم حتماً فیلم خوبی می شود. 
ــا دربـــــــــاره امــــــــــــام)ره( هــم  ــد: چــــه بـــسـ ــ ــوی ــ ــی گ او مــ

ــده، دربــــــاره حــاج قــاســم  ــ ــد ســاخــتــه شـ ــلــم هــای بـ ــی ف
ــده و درام درســـت  ــ ــه ایـ ــت، بـــایـــد بـ ــ ــیــز هــمــیــن اسـ  ن

رسید.
مهدی مطهر تأکید کرد: فیلم سازان جوان تجربه های 
 اول فیلم سازیشان را بــا مــحــتــوای  انــقــالبــی شــروع 

کنند.

مجید رضاییان مؤسس »مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات 
رسانه« مؤسسه بهاران و استاد دانشگاه از زمان برگزاری 
ــاپ هــای نه گانه زمستانه« و مجوز نشر آثــار  »ورک شــ
دیجیتال و مکتوب این مدرسه خبر داد. وی گفت: مدرسه 
»ورک شاپ های تک موضوعی« و نه گانه خود را در فصل 
زمستان آغاز کرده است. نخستین ورک شاپ ۳۰ دی ماه 

است و تا آخر اسفند این ورک شــاپ هــا ادامــه دارد. این 
ورک شاپ ها از طریق الیو اینستاگرام مؤسسه بهاران برگزار 
می شود و در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. 9 »ورک شاپ 
تک موضوعی« را در این مدت برگزار خواهیم کرد که به 
موضوعات تازه ای خواهند پرداخت؛ موضوعاتی که پرسش 

این روزهای عالقه مندان به شمار می آید.

خبر

ثبت ملی
 تصنیف 
و سوگ ترانه ای 
درباره »میرزا 
کوچک خان«

تصنیف »میرزا 
کوچک خان« و 
سوگ ترانه  »چه قدر 
جنگال خوسی« که در 
وصف میرزاکوچک خان 
سروده  شده اند، در 
شورای ملی ثبت میراث 
فرهنگی ناملموس به 
ثبت ملی رسیدند. »ترا 
گما میرزاکوچیک خانا« 
نام تصنیفی  است 
فولکلوریک که شاعری 
ناشناس در گرامیداشت 
میرزاکوچک خان آن 
را سروده  است. مردم 
گیالن بارها به شیوه های 
مختلف این ترانه را 
بازخوانی کرده اند؛ 
شناخته شده ترین 
نسخه از این تصنیف 
متعلق به تیتراژ 
پایانی فیلم »کوچک 
جنگلی« با صدای 
ناصر مسعودی  است و 
درون مایه ای دشتی دارد.
این تصنیف  در جلسه 
شورای ملی ثبت میراث 
فرهنگی ناملموس با 
عنوان »تصنیف میرزا 
کوچک خان« ثبت ملی 
شد. همچنین سوگ ترانه 
فولکلوریک »چه قدر 
جنگال خوسی« نیز به 
همت مصطفی پورعلی 
در فهرست ملی میراث 
ناملموس ایران ثبت شد.

  صبا کریمی      مجموع فروش فیلم 
»دینامیت« ساخته مسعود اطیابی در آستانه 

ثبت 40میلیارد تومان و در صدر پرفروش ترین 
فیلم های سینمای ایران قرار گرفته است. 
این فیلم توانسته جایگاه شماره یک را از 

»مطرب« با فروش 38 میلیاردی اش بگیرد.
 البته باید این را هم در نظر گرفت که »مطرب« در 
حالی دو سال صدرنشین گیشه ها بوده که عماًل 
سینما به دلیل شیوع کرونا از روال معمول خود 

خارج شده بود و چه بسا باید زودتر این جایگاه را 

واگذار می کرد، از سویی دیگر رقمی که »دینامیت« 
به آن دست پیدا کرده در نتیجه دسترسی به زمان 

طوالنی تر اکران و در سالن های بیشتر در کنار 
افزایش قیمت بلیت بوده است و پرفروش بودن 

آن نسبت به رقبایش الزامًا به معنای پرمخاطب 

بودنش نیست، این در حالی است که »گشت3« با 
 وجود اینکه نصف زمان »دینامیت« روی 

پرده است، با فروش 32میلیاردی اش فاصله 
چندانی با این فیلم ندارد و بعید نیست رکورد آن 

را هم بزند. 

ارج نامه ای برای نخستین 
سفیر ایران در تاجیکستان

شیرین سیدی: همزمان با سی امین سالروز 
برقراری روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان 
ارج نامۀ علی اشرف مجتهد شبستری، نخستین 

سفیر ایران در تاجیکستان منتشر شد.
این ارج نامه که در سالن همایش های مؤسسه 
اکــو بــا حضور چند سفیر کــشــورهــای منطقه 
آسیای میانه، اعضای انجمن دوستی ایــران و 
تاجیکستان و مسئوالن روابط خارجی ایران و 

تاجیکستان رونمایی شد در سه مجلد است.
کتاب اول با نام »سفیر کبیر« مجموعه ای از 
خــاطــرات، یــادداشــت هــا، دلنوشته ها و اشعار 
ــگــاران، روشنفکران،  ــامــه ن فرهیختگان، روزن
نویسندگان و مــقــامــات تاجیکستان است 
که در ارج گـــذاری و پاسداشت خدمات دکتر 
علی اشرف مجتهد شبستری و به همت دو تن 
از نویسندگان فرهیخته و خوشنام تاجیکستان 
به نام های آقایان فاتح عبدهللا و میرزا شکورزاده 
ــردآوری و تدوین و در ســال 2۰۰2 میالدی با  گـ
خط سیریلیک در 244 صفحه در تاجیکستان 

منتشر شده بود.
کتاب دوم برگردان فارسی»سفیر کبیر« بود. این 
اثر با مساعدت آقــای رضا نقدی و به کوشش 
جــواد رسولی فارسی گردانی شد و هم  اکنون 
با مساعدت انتشارات خردگان منتشر شده 
است. این کتاب جلد نخست ارج نامۀ فارسی 
دکتر علی اشرف مجتهد شبستری و مزین به 

دیباچۀ استاد دکتر محمدعلی موحد است.
سومین کتاب با عنوان »سفیر فرهنگ و دوستی« 
که جلد دوم ارج نــامــۀ فارسی استاد شبستری 
است و به خواستاری و کوشش مجید اسدی و 
جواد رسولی گــردآوری شده در هفته های پیش 
رو منتشر می شود. ایــن کتاب که در دو بخش 

»یـــادهـــا و خــاطــرات« 
و »مـــقـــاالت« تنظیم 
شــــــده، دربـــــردارنـــــدۀ 
بـــیـــش از 8۰ مــقــالــه 
و یـــــــــادداشـــــــــت از 
دوستداران و همکاران 
ایرانی و غیرایرانی دکتر 
شبستری بــا دیباچۀ 
ــر مهدی  ــت اســـتـــاد دک

محقق است. 

 راهکارهایی برای 
ترک اعتیاد به تلفن همراه 

ــه تــلــفــن هــای هــمــراه« توسط   کــتــاب »اعــتــیــاد ب
انتشارات کتابستان منتشر شد.  

هیلدا بــورک نویسنده کتاب، یک روان درمانگر 
ایرلندی تبار است که پس از سال ها کار در حوزه 
فناوری و ارتباطات، به حوزه روان درمانی فناوری وارد 
شده است. او برای یکی از اپراتورهای معروف تلفن 
همراه به نام اُرنج و همین طور سازمان بین المللی 
جی اس ام آ در بخش ارتباطات آن ها کار کرده است. 
چیزی که به گفته خود او بخشی از شغل خانوادگی 
آن ها بوده است. از این لحاظ او نسبت به این حوزه 
تجربیات مهم و دست اولی دارد. کتاب »اعتیاد 
به تلفن های همراه« تنها اثر اوست که سال 2۰19 
منتشر شد.»اعتیاد به تلفن های همراه« کتابی 
است کم حجم که از یک مقدمه و هفت فصل 
تشکیل شده است. بورک در مقدمه کتاب خود 
از تجربیاتش می گوید و چگونگی خروج از صنعت 
ارتباطات و اشتغال به عنوان یک روان درمانگر. او 
ضمن آنکه زندگی نامه مختصری از خــودش به 
ما می گوید از وضعیت اعتیاد به تلفن همراه هم 
صحبت می کند و در نهایت مختصری دربــاره 

کتاب، رسالتش و نحوه خواندن آن می گوید.
ایــن کتاب یــک کتاب تمرین محور هــم هست. 
مخاطب پس از خواندن هر فصل و نکات مربوط 
به آن، باید تمرین هایی که نویسنده در آن قسمت 
آورده است را عمل کرده و انجام دهد.از این لحاظ 
الزم نیست کتاب یک جا خوانده شود بلکه بهتر 
اســت هــر هفته یــک فصل خــوانــده شــود. طبق 

نویسنده،  پیشنهاد 
مطالعه و انجام دادن 
ــاب  ــت تـــمـــریـــن هـــای ک
دست کم هفت هفته 
ــت مـــی گـــیـــرد. ایــن  ــ وق
کتاب در 172صفحه و 
با قیمت ۳8هزار تومان 
به تازگی روانه بازار نشر 

شده است.
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و هنر فرهنگ 

گزارش

کریمی   »بــیــا بــیــا« ساخته 
مایک مایلز یکی از فیلم های 
پــرســروصــدای ایــن روزهــاســت، 
فیلمی که به دلیل بازی درخشان 
ــه زنــدگــی  بــازیــگــرانــش و نــگــاهــی مــتــفــاوت ب
انسان ها و ارتباطات خانوادگی و توجهی ویژه 
به ضرورت بیان عواطف و احساسات درونی 
و مواجهه درست با افکار ذهنی، مورد توجه 
منتقدان سینمایی و تماشاگران قــرار گرفته 

است. 
مایک مایلز که پیش از این »مبتدیان«، »زنان 
قرن بیستم« و... را ساخته بود، حاال با فیلم 
جــدیــدش عــدم موفقیت فیلم های قبلی را 
یک جا جبران کــرده اســت. واکین فینیکس 
نیز در این درام که نخستین نقش آفرینی او 
پس از فیلم تحسین  شده »جوکر« محسوب 
می شود، توانسته چالش های روحی و عاطفی 

یک مرد میانسال را به زیبایی ترسیم کند.   

داستان یک روزنامه نگار ◾
ــیــا بــیــا« داســـتـــان روزنـــامـــه نـــگـــاری بــه نــام  »ب
»جــانــی« اســت که مجبور اســت چند روزی 
ــواهـــرزاده کوچکش »جــســی« بــا بــازی  از خـ
وودی نورمن مراقبت کند، این دو که تا به حال 
ارتباط چندانی با هم نداشتند، فرصت اینکه 
شناخت بیشتری از همدیگر پیدا کنند را 
می یابند اما در عین حال با چالش های زیادی 
هم مواجه می شوند. داستان از دیترویت آغاز 

می شود. جانی درگیر پــروژه ای است و با یک 
ضبط صــوت قدیمی، هــدفــون و میکروفنی 
بــزرگ به شهرهای آمریکا سفر می کند و با 
ــاره نگاهشان به زندگی، آرزوهــا و  بچه ها درب
اهدافشان و اینکه تصورشان از آینده چگونه 
خواهد بود صحبت می کند. او در پایان هر روز 
پس از اینکه دوباره به همه مصاحبه ها گوش 
کرد نکاتی را با صدای خودش ضبط می کند. 

امــا قصه اصلی با یک تماس تلفنی شروع 
می شود. جانی به بهانه سالگرد درگذشت 
مــادرش با خواهرش »ویــو« تماس می گیرد. 
خواهر و بــرادر که رابطه چندان خوبی با هم 
ندارند در یک موقعیت ویــژه قــرار می گیرند. 
ویو خبر از تشدید بیماری روحــی همسرش 
ــگــری زنــدگــی  )کـــه مــدتــی اســـت در شــهــر دی
می کند( می دهد و می گوید مجبور است یک 

هفته ای به اوکلند برود و از جانی می خواهد به 
لس آنجلس بیاید و از پسر 9ساله اش مراقبت 
کند. اما یک هفته تبدیل به چند ماه می شود 
و حتی جانی مجبور می شود خواهرزاده اش را 
با خودش به نیویورک و شهرهای دیگر ببرد و 
در طول این سفر جسی و جانی زوایای پنهانی 
از وجود یکدیگر را کشف می کنند و فضایی را 
به وجود می آورند که هر کدامشان به راحتی 
درباره احساسات و نگاهشان به زندگی حرف 

بزنند. 

جاودانه کردن چیزهای کوچک ◾
جسی کودکی باهوش و سرشار از ایده های 
غیر متعارف و خالقانه اســت؛ جانی کــه با 
بچه های زیادی سرو کار داشته، فهمیده که 
این  بار باید با یک موجود عجیب و غریب 

سر و کله بزند و در عین حال متوجه می شود 
ــادی وجــود دارد که از ارتــبــاط با  چیزهای زی
کودکان نمی داند. اما دایی و خواهرزاده کنار 
هم یاد می گیرند که از رفتارهای اشتباهشان 
بدون واهمه عذرخواهی کنند یا اگر حالشان 
بــد اســت نــه تنها آن را انــکــار نکنند، بلکه 
راه های مختلفی که جسی پیشنهاد می دهد 
را برای بهتر شدن احوالشان به کار گیرند. در 
پایان فیلم، جسی از اینکه ممکن است در 
آینده خاطرات این روزهای خوش را فراموش 
کند، ناراحت است اما جانی به او اطمینان  
ــادش  ــه ی خــاطــر مــی دهــد کــه هــمــه چــیــز را ب

خواهد آورد. 
بــا اینکه ایــن فیلم سیاه و سفید اســت اما 
جــریــان شــاعــرانــه و ســیــال زنــدگــی در آن به 
قدری مشهود است که جدالی عمیق میان 
احــســاســات و واقــعــیــات زنــدگــی درمی گیرد 
ــود مــــی آورد کــه آیــا  و ایـــن پــرســش را بــه وجـ
باالخره عواطف انسانی و همدلی سختی ها 
را شکست خــواهــد داد! درام »بیا بیا« در 
واقع تأکیدی بر حفظ پیوندهای خانوادگی، 
اهمیت حافظه و ثبت و ضبط وقایع زندگی 
مانند ضبط کردن صدای دریا، خیابان های 
نیویورک و بازی اسکیت سواران است که در 
طول فیلم جسی با عالقه آن را انجام می دهد 
و نــشــان از جـــاودانـــه کـــردن هــمــه چیزهای 
کوچکی دارد که به سادگی می گذرد اما خودِ 

زندگی است. 

نگاهی به فیلم »بیا بیا« با بازی واکین فینیکس

لطفاً احساستان را قورت ندهید! 



فرهنگ فردگرایی 
و پیوندهای 

هتلی!
دکتر رضا پورحسین 

استاد روان شناسی 
دانشگاه تهران با انتقاد 

از فرهنگ فردگرایی 
که امروزه در ایران 
توسعه پیدا کرده ، 
گفت: افراد مجبور 

هستند مسالمت آمیز 
کنار هم زندگی کنند، 
اما آدم هایی هستند 
که مثل اینکه در یک 

هتل باهم زندگی 
می کنند و پیوند های 

عاطفی در بسیاری 
خانواده ها کاهش 

یافته است. نگرش از 
سوی بزرگ ترها مورد 
پذیرش قرار نمی گیرد 

و نتیجه آن این است که 
اکنون ما آسیب های 

اجتماعی را به این شکل 
می بینیم.

خبرخبر
روزروز

خــانــم دکــتــر بفرمایید،  ◾
مبحث »توسعه یافتگی« چقدر 

موردنیاز جامعه امروز است؟
ما؛  »توسعه یافتگی«  مسئله 
ــؤال اســــت.  ــ ــر ســ ــ ــــه شــــدت زیـ ب
نظریاتی که مبتنی بر پیشرفت - 
که کمی بهترشدن همه چیز است - سابقاً مفروض 
فضای مــدرن بــوده اســت. یعنی به نظر می رسید 
نقطه های مشخصی وجود دارد و همه می خواهند 
یک نخی از خودشان به آن قله بکشند و هر پنج 
سال، به آن نزدیک بشوند. این مفروض زیر سؤال 
است. اوالً برنامه های توسعه پنج ساله شبیه مدل 
ما، فقط مربوط به کشورهای درحال توسعه است. 
کشورهای پیشتاز و پیشکسوت ایــن وضعیت را 
ندارند. بــرای پیشرفت چند مدل داریــم یک مدل 
پیشرفت آن است که بهتر و بهتر می شویم. مدل 
دیگر، مدل های چرخه ای است. در حوزه زنان مدل 
چرخه ای زیاد دیده ایم که تقریباً یک نمودار سینوسی 
است که هر هشت سال، یک دفعه مشارکت زنان 
اولویت پیدا می کند و بعد خانواده و نقش خانوادگی 
زن و مشارکت اجتماعی زن مهم می شود. یک سؤال 
جدی مطرح اســت؛ آیا ما الگوی خیلی موفقی در 
برنامه های توسعه داشته ایم؟ این 6 برنامه توسعه 
که داشتیم ما را خیلی جلوتر برده است؟ یا باید مدل 
برنامه ریزی را در کشور متحول کنیم؟  پژوهشی 
انجام شده است که در بهترین شرایط 6 برنامه قبلی، 
به 30 درصد اهدافش رسیده است. تازه آن 30 درصد 
از آن جنس اهدافی بوده که احتماالً اگر این برنامه ها 
هم نبود به آن می رسیدیم. اقتضای کاری دستگاه ها 
و مجموعه ها بوده و جلو می رفته است. حال این را 
مقایسه کنیم  با سند 2030 که وقتی اسمش می آید 

تن و بدن همه ما می لرزد که صرفاً 17 اصل است.
 مدل مرسوم برنامه ریزی پنج ساله امکان ندارد ما را 
به جایی برساند. مقصد ما گویا چنین برنامه هایی 
نیست و اگر هم بوده آن 6 سند توسعه قبلی، ما را 
به آن مقصد نزدیک نکردند. پس باید به طورجدی 
مدلش را عــوض کنیم.  بحث بعدی ایــن اســت که 
برخی سیاست های کلی داریــم و گزاره هایی است 
که باید مورد اولویت قرار بگیرد. اسم آن ها اغلب در 
برنامه ها می آید ولی اتفاقی برایش نمی افتد. مثالً 
بحث »سبک زندگی اسالمی ایرانی« که همه جا 
پرتکرار است. اگر جست وجو کنید، می بینید در هر 
سندی، پر از سبک زندگی اسالمی ایرانی است. ولی 
االن کجاست و کدام شاخص و پیشران دست رویش 
گذاشته می شود. در مدل های غربی به صورت خیلی 
مشخص »تعداد شاغالن زن، مدیر و باسواد زن، 
عمر امید به زندگی زنان« مطرح می شود. ما اینجا 
چه می گوییم؟ می گوییم مثالً جایگاه خانواده، شأن 
و کرامت زن مهم اســت. بــرای این ها شاخص های 
ملموس تعیین نمی کنیم که بگوییم اگر این چهار 

محور را پیش ببریم بــه ایــن می رسیم. بنابراین، 
خود مدل سیاست های کلی ما مهم است. اگر هم 
بگوییم سیاست های کلی راهگشایی در تعیین 
وضعیت و اولویت ها کرده است، مثالً سیاست های 
کلی جمعیت یا سیاست های کلی قانون گذاری یا 
سیاست های کلی خانواده. اما سیاست های کلی 
زنان نداریم. مانیفستی که دقیقاً بخواهیم چه کار 
بکنیم در حوزه زنان از کجا به کجا برسیم، وجود ندارد 

و همیشه درگیر برداشت های سلیقه ای هستیم.

 آیا سیاست گذاری کالن جامعه  ◾
در بحث زن و خانواده، صحیح است؟

ــواده، موجب شده  بحث سیاست های کلی خــان
مجموعه سندهایی که در کشور از سندهای مربوط 
 بــه الــگــوی اســالمــی ایــرانــی پیشرفت، تولید شــده، 
بی روح باشد. شما اصالً حس نمی کنید امروز اگر 
این سند تصویب شود، از فردا صبح یک اتفاقی بر 
مبنای آن شروع شــود.  بعضی سندها که در مردم 
حس بدی بر می انگیزند یا علیه شان تبلیغات منفی 
می شود، این حس را می دهد که اوضاع می خواهد 
بدتر از این بشود و یک تکان به جامعه می دهد که 
علیه اش گارد بگیرند. سال هاست ندیدیم یک سند 
منتشر بشود و همه ذوق زده بگویند از فردا صبح چه 
اتفاقاتی قرار است بیفتد. اینکه سیاست های کلی 
زنان نداریم. االن می گوییم زنان، اما معلوم نیست 
ما می خواهیم حساس به جنسیت سیاست گذاری 
کنیم یا حساس به خانواده سیاست گذاری کنیم. به 
جنسیت در سیاست گذاری مان رسمیت  دهیم؟ 
یــا بــه خــانــواده در ســیــاســت گــذاری مــان رسمیت 

می دهیم؟ این ها تکلیفش مشخص نیست.

 انتظار اصلی از دستگاه ها  ◾
برای حل معضالت زنان چیست؟

جالب آنجاست؛ نهادهایی که می خواهند مسئله 
زنان را حل کنند، ببینید از چه جنسی هستند. از 
زنان در جامعه ما انتظار می رود عموماً مسائل زنان 
را حل بکنند یا به باالترین جایگاه تصمیم سازی 
در قبال موضوع زنــان برسند. بعد همین موجب 
می شود سطح مسئله زنان و اولویتش این می شود که 
فقط مسئله زنان را حل کنند؛ یعنی وقتی کنشگری 
زنان را فقط به حل مسئله زنان گره می زنیم و سطح 
نازلی برای هر دو این ها تعریف می شود، عمالً اتفاقی 
برایش نمی افتد و مسئله پیچیده تر می شود. از زنان 
انتظار می رود در جایگاه تصمیم گیری حرفی بزنند که 
مسئله زنان حل بشود، اما سطح جایگاه زنانه نازل در 
نظر گرفته می شود و دوباره این سیکل معیوب تکرار 
می شود. حتی راه حل درجه یکی که آن خانم در آن 

ساختار ارائه می دهد، خیلی برش کمی دارد. 
جایگاه معاونت زنان ریاست جمهوری یا هر جای 
دیگرچیست؟ مشاور زنــان در دستگاه ها چه کاره 
ــان آن  هستند. از آن هــا انتظار مـــی رود مسائل زن
دستگاه یا حداکثر مسائل زنان مخاطب آن دستگاه 
را حل بکنند. پس ایــن مسئله بــرای دستگاه یک 
اولویت دست چندم است و جایگاه آن خانم دست 
چندم است و اولویت های آن خانم در اولویت های 
دســتــه دهـــم آن دســتــگــاه مــــی رود. فقط اینجاها 
استثناهایی داریم و یک موقع شخصیت کاریزمایی 
در این جایگاه ها قرار می گیرد و خودش سهم تأثیر 

خــودش را در سیستم باال می برد و بستگی به آن 
شخص فقط دارد و اتفاقی در سیستم نمی افتد. این 
سیکل معیوب اســت.  دستگاه های حالل مسئله 
ما، در حــوزه زنــان کدام اند؟حوزه زنــان و خانواده ما 
کجا هستند. معاونت رئیس جمهوری و بعضی 
مشاوران دستگاه ها، صرفاً در حد مشاور هستند. 
نمی خواهیم ساختار مستقل باشند، می خواهیم به 
شکل ماتریس در همه سیستم، اولویت مسئله زنان 
مأموریتش را طراحی و سیاست گذاری و رصد و پایش 
بکند به نتیجه برسد. مسئله آن ها این بحث نیست. 
بعضی دستگاه های ما و حتی بعضی وزارتخانه های 
ما سهم مشاور بانوان در آن ها در حد این است که 
هفته زن برگزار و هدیه ها را تنظیم کنند. این جایگاه 
چگونه می تواند مسئله زنان را در جمهوری اسالمی 
تحت تأثیر قرار بدهد. خانواده اصالً هیچ جایگاهی 

ندارد.

 آیا به نظر شما در حال حاضر  ◾
در مسئله زن و خانواده به بن بست رسیده ایم؟

فکر نمی کنم در بن بست باشیم، این اتفاق می تواند 
بیفتد. به نظر مــی رســد اکــنــون در ایــن فضا باید 
تغییرات مهم گفتمانی اتفاق بیفتد، در حوزه زنان، 
آن کلیدواژه های اصلی و گره های کلیدی را پیدا کرده 
و برآن تأکید کنیم. مثالً اینکه اگر عقیده داریم زن 
مصرفی و خانواده مصرفی تبدیل بشود به زن و 
خانواده مولد، مولد اقتصاد، مولد فرهنگ؛ یعنی 
خانواده مولد بشود، در اقتضائات جدید این مولد 
شدنش را بازیابی بکند.  آسیب شناسی کردیم 
دیــدیــم خــانــواده گسترده ایــن چنین اقتضائاتی 

داشته اســت، ولی نمی توانیم خانواده را به مدل 
زنــدگــی سابقش بــرگــردانــیــم. امــا می توانیم زن و 
خانواده را زمانی از »مسئله بودگی« در بیاوریم که 
کنشگر حل مسئله فرض بکنیم.  اگر زن را کنشگر 
حل مسئله فرض بکنیم، باید از مسئله بودگی در 
بیاید. خانواده همین طور است. باید به خانواده 

رسمیت ببخشیم.

در بحث »خانواده محوری« چه باید کرد؟ ◾
اینکه می گوییم خانواده محوری و تعداد زیادی 
سیاست ذکرشود که مثالً اولویت خانواده، کرامت 
خــانــواده، اصالت خــانــواده، این ها ما را به جایی 
نمی رساند. اگــر بــرای تمام دستگاه ها مأموریت 
تعیین کنیم؛ به رسمیت شناختن خانواده مهم 
اســت. اگر خانواده، واحــد مالیاتی یا واحــد تولید 
ــرورش  ــوزش و پ و کــارآفــریــنــی اســـت؛ بــایــد حــق آمـ
داشته باشد، اگر بحث سالمت خودش و محیط 
 پیرامونش مطرح است، باید به خانواده رسمیت 

داده بشود. 
به نظر می آید اگر بخواهیم »خــانــواده« ، در واقع 
محور حل مسئله قرار بگیرد، کنشگر حل مسئله 
باشد و بــه عــنــوان واحــد حــل مسئله در اجتماع 
قلمداد بشود، باید خیلی بیشتر از این  ها به آن 

رسمیت داده بشود.

نگاه به مسئله زن چگونه باید باشد؟ ◾
اصــالً مسئله زنــان چیست؟ تا وقتی زنــان را به 
گــونــه ای صـــورت بــنــدی می کنیم کــه مسئله ای 
هستند که حل بشوند، این مسئله مدام بازتولید 
می شود. اما گاهی به ذهنمان می رسد که مغفول 
بگذاریم و هر وقت کمتر راجع به آن حرف بزنیم، 
کمتر بزرگ می شود، این طور به نظر می آید.  وقتی 
»زنان و خانواده«به عنوان»مسئله« نه به عنوان 
»حالل مسئله« و نه »محور حل مسئله«باشند، 

این مسئله همین طور باقی می ماند. 
فرصت های ویــژه ای در فضای آینده بــرای زن و 
خانواده وجود دارد. ما فقط تهدیدها را می بینیم 
و می خواهیم جلویش سد بشویم. با این نگاه 
فرصت محور، فرصت های آینده زنان و خانواده 
را در برنامه هایمان تأکید بکنیم، ایــن اتفاق، 
به صورت جهشی امکان پذیر می شود، وگرنه 
بــرنــامــه ای کــه بــخــواهــد مــا را کمی بهتر بکند؛ 
احــتــمــاالً بعد از ســال هــا صــرف هزینه و عمر و 
گرفتاری هایش، نه تنها ما را بهتر نکرده، احتماالً 
ــم. امـــا فــقــط فــرصــت هــای  کــمــی هــم بــدتــر شــدی
جهش زا و تحول آفرین است که امکان دارد ما را 

از سیکل معیوب جدا کند. 
بــه ســادگــی تصمیم نگیریم و در فــضــایــی که 
پیچیده است، برنامه باید چابک باشد و نسبت 
به فضای پیرامونی اش که تغییر کرده تغییر کند.
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گفتوگوی5
ویژه

کاهش نرخ باروری با افزایش مدرک دانشگاهی!
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت با اشاره 
به افت نرخ بــاروری در کشور گفت: بر اساس منحنی 
و آمــار، بانوی فوق لیسانس و لیسانس اوج بــاروری اش 
30سالگی است و بانوان بامدارک دانشگاهی کمتر در 
سنین پایین تر باردار می شوند. به گزارش تسنیم، حامد 
برکاتی، در نشست توجیهی اجــرای قانون حمایت از 

خــانــواده و جوانی جمعیت در حــوزه وزارت بهداشت 
در دانشگاه علوم پزشکی ایــران، بیان کرد: در موضوع 
جمعیت همه باید تمام قد بایستند و اقــدام کنند، در 
غیر این صورت آینده  ای که جمعیت پیشِ رو دارد، قابل 
مدیریت نخواهد بود. وی در ادامه با رجوع به آخرین 
سرشماری کشوری که در ســال1395 انجام شد، بیان 

کــرد: بر اســاس آخرین سرشماری کشوری ســال1395 
قاعده هرم جمعیتی کشور در حال کوچک شدن است؛ 
بنابراین ما در سال1429 یا1430 حدود ٩٨میلیون نفر 
جمعیت خواهیم داشت و در ســال1480 جمعیت ما 
کاهشی  تر می شود و 94 میلیون می شود. اگر سال1425 
را با امــروزمــان مقایسه کنیم، در آن زمـــان  30درصــد 

جمعیت سالمند خواهد بود و حــدوداً 50میلیون نفر 
نیروی کار بین 15تا65سال خواهیم داشت؛ درحالی که 
اکنون با 85میلیون جمعیت، فقط 10درصــد جمعیت 
کشور سالمند است و 74میلیون نفر خارج از این دامنه 
هستند و این موضوع نشان می دهد در آینده مشکل 

خواهیم داشت.

 دکتر مریم اردبیلی

پزشک و آینده پژوه

  زینب اصغریان      مسائل مربوط به حوزه 
زن، خانواده و جمعیت در کشور ما تبدیل به کالفی 
سردرگم شده است. اگرچه به نظر اکثر این مسائل 
از نوع نگاه مسئوالن و دست اندرکاران به این حوزه 

نشأت می گیرد. از یک سو ماجرا خیلی ساده و 

آسان می نماید و در الیه سیاست گذاری کأنه مشکل 
چندانی وجود ندارد اما از دیگر سو وقتی وارد 

حوزه عملیاتی کار می شویم نارسایی ها خودش را 
نشان می دهد. در همین راستا نشست هم اندیشی 
درباره »سند توسعه هفتم در بحث زن و خانواده« 

از سوی مرکز مطالعات زن و خانواده برگزار شد که 
متخصصان در حوزه زن و خانواده، به تبادل نظر 

پرداختند. یکی از مدعوین این نشست،  »دکتر مریم 
اردبیلی«، پزشک، دکترای آینده پژوهی و مادر پنج 
فرزند است که مطالبی را به شرح زیر ارائه نمودند. 

کارت خ���ودروی  تویوت���ا راوف���ور م���دل 2018 رن���گ 
مش���کی به ش���ماره انتظام���ی 396س89 ای���ران 74  
ش���ماره شاس���ی  موت���ور  2ARF459929و  ش���ماره 
JTMDF4EVXJD221739 به مالکیت مهدی مالیی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1

41
01

18
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

تیبا مدل 1393 رنگ سفید- روغنی به 
کارت خودروی  

ش���ماره انتظامی 636س59 ایران 36  شماره موتور 
 NAS811100D5750740 8095624 و ش���ماره شاسی
به مالکیت اسماء حسینی مقدم مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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وان���ت  خ���ودرو  وس���ند  وکارت  س���بز  ب���رگ 
نیس���ان به شماره انتظامی 79–923 ط 75 
وش���ماره موتور00161352 وش���ماره شاس���ی  
00C61895 مفقود گردی���ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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SAINA برگ سبز  نوع س���واری سیستم سایپا تیپ
پالک74ای���ران 128ی31و  ش���ماره  ب���ه  م���دل 1399 
موت���ور M15/9093932و ش���ماره شاس���ی  ش���ماره 
NAS831100L5707983 ن���ام مال���ک حس���ن ای���زی 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ح 
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س���ند و برگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو روآ مدل 
1386 رنگ نوک مدادی متالیک  به ش���ماره موتور 
11686025536 و ش���ماره شاس���ی 61341582 و 
شماره انتظامی 389 ی 54 ایران 74 به مالکیت 
مصطفی شاهس���وندی  مفق���ود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  س
, 1
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برگ سبز سواری پژو 405جی ال ایکس آی 8/1 مدل 
87 رنگ نقره ای - متالیک شماره موتور12487129441 
ب���ه   NAAM01CA79E380223 شاس���ی  ش���ماره  و 
ش���ماره پالک انتظامی 87 ایران 242 ژ 11 به مالکیت 
فخرالدی���ن نصیری کدملی 4284646141  مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ف
,1

41
01

54
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز خودرورنوپارس تندرمدل 1394 رنگ سفید- 
روغن���ی به ش���ماره پ���الک 474 م 59 ای���ران – 12به 
ش���ماره موتورK4MA690-R112769  وشماره شاسی 
NAPLSRALDF1245366 ب���ه ن���ام اینجانب حمید 

آزاد مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو پ���ارس م���دل 1399 رنگ 
س���فید- روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 981ه91 ایران 
74  ش���ماره موتور 124K1532098 و ش���ماره شاسی 
NAAN01CE1LH339030 به مالکیت مهدی ماریان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

 131SL ب���رگ س���بز و س���ندکمپانی خ���ودروی  س���ایپا
م���دل 1390 رنگ س���فید- روغنی به ش���ماره انتظامی 
ای���ران 74  ش���ماره موت���ور 4336890 و  983ه26 
شماره شاسی S3412290350414 به مالکیت سجاد 
کریمی حس���ین آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
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س���ند، ب���رگ س���بز، کارت س���وخت و کارت خ���ودرو 
س���واری پژو 405 مدل 1388 رن���گ نقره ای متالیک  
به ش���ماره موتور 12488077030 و ش���ماره شاس���ی 
AAM01CAX9K871787 و ش���ماره انتظامی 223 ن 
11 ایران 74 به مالکیت زهرا کریمی احمدآباد  مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ح
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س���ند کمپانی نوع وانت دوکابین سیستم کاپرا تیپ 
BQ2023G-G3-2400cc م���دل1390 به ش���ماره 
پالک32ایران 526و55و ش���ماره موتورSKC3481 و 
شماره شاسی NAGPUPF23B2806676 نام مالک 
حانی���ه عام���ل  مفقود گردیده از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. ح
, 1
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به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1400,09,14 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس 
اس��تان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مش��هد، محل��ه رضاش��هر ، خیابان 
کوثرشمالی18 ]شهیدباهنر10[ ، بلوار شهید باهنر 
، پالک 0 ، س��اختمان دانش��گاه فردوس��ی ، سوله 
پژوهش��کده هوا خورش��ید ، طبقه همکف ، واحد 
218 کدپس��تی 9177943398 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )1259536(

آگهی تغییرات شرکت صنایع پیشرفته 
هوا خورشید شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 48121 و شناسه ملی 10380645347 

,ر
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9

ف
,1
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39

آگهی مزایده مرجع شماره 5000094575000004 
 )نوبت اول(

س��ازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری ش��هرداری سبزوار در نظر دارد بهره برداری ومدیریت 
جای��گاه س��وخت رس��انی CNG  را ازطری��ق مزایده عموم��ی وبا جزئیات من��درج دراس��ناد مزایده با 
به��ره گی��ری از س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )www.setadiran.ir( و با ش��ماره مزایده 

5000094575000004بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت: 1400/10/23

آخرین مهلت شرکت در مزایده: 1400/11/10
مبلغ شرکت در مزایده: 180/000/000 ریال

ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:
1.برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت میباش��دوکلیه مراحل 
فرآیندمزای��ده ش��امل خری��د ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارس��ال 

پیشنهادقیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلی��ه اطالعات مورد اجاره ش��امل مشخصات،ش��رایط ونحوه ف��روش در برد اعالن عمومی س��امانه 

مزایده،قابل مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(

به شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها،درس��ایت)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل 

مزایده گر موجود است.
مهدی برزویی-سرپرست سازمان

14
08

96
2

م���درک  موق���ت فارغ التحصیلی خانم س���ید زهرا  
حائ���ری فرزن���د س���ید  رض���ا ص���ادره از مش���هد به 
ش���ماره ملی 0921483570 در مقطع کارشناسی 
پیوسته  رشته  حقوق  صادره از  به شماره مدرک  
2794018 واح���د دانش���گاهی  س���بزوار   مفق���ود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی س���بزوار به نشانی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان س���بزوار، انتهای بلوار دکتر 
س���یادتی مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ
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ج���واد  آق���ای   فارغ التحصیل���ی  موق���ت  م���درک 
عاش���ورزاده  فرزن���د غالمرضا صادره از مش���هد به 
ش���ماره شناس���نامه 10688 در مقطع  کارشناسی 
پیوسته  رشته  مهندس���ی مواد متالوژی صنعتی 
ب���ه ش���ماره م���درک 130007070 ص���ادره از واح���د 
دانش���گاهی  نیش���ابور  مفق���ود گردی���ده اس���ت و             

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی نیشابور به نشانی:  استان خراسان 
رض���وی ، شهرس���تان نیش���ابور ،بل���وار پژوه���ش 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی نیشابور   

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

ک
/1

40
77

01

آق���ای محمدرض���ا رضائ���ی بیناب���اج دارای کد ملی 
0941837513 ص���ادره از مش���هد متول���د 1352 
فرزند محمد مهدی  اظهار می دارد که دانش���نامه 
پایان تحصیالت مقطع کارشناس���ی ارش���د  رشته 
مدیری���ت فن���اوری اطالعات گرایش کس���ب و کار 
الکترونیک���ی )آم���وزش مح���ور- مجازی (  ایش���ان 
مفق���ود ش���ده اس���ت. لذا ب���ه موجب ای���ن آگهی 
دانشنامه مذکور ابطال می شود. از یابنده تقاضا 
می ش���ود مدرک فوق را از طریق پست به نشانی 
مشهد پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت 
ام���ور آموزش���ی اتاق 204 ارس���ال و ی���ا در صورت 

امکان تحویل نمایند. 
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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م���درک موق���ت فارغ التحصیل���ی فاطمه نادری 
اوس���ط فرزند رضا ص���ادره از تهران به ش���ماره 
شناس���نامه 229 و به شماره ملی 0076194061 
در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته دبی���ری زب���ان 
انگلیس���ی ب���ه ش���ماره شناس���ایی 38201442 
ص���ادره از واح���د دانش���گاهی مش���هد مفق���ود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ،امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد   

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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م���درک موق���ت فارغ التحصیل���ی خان���م  فاطم���ه 
عل���وی  فرزند س���ید مه���دی ص���ادره از قاینات به 
ش���ماره شناس���نامه 344 در مقطع  کارشناس���ی 
ناپیوس���ته  رش���ته  علوم تجربی به شماره مدرک 
82111278074 صادره از واحد دانشگاهی  مشهد  

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

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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م���درک فارغ التحصیل���ی آقای س���عد مطر احمید  
الزبیدی  فرزند مطر صادره از عراق به شماره ملی 
13763526 در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  
رش���ته  عل���وم زمی���ن - زمی���ن شناس���ی زیس���ت 
محیطی  به ش���ماره م���درک 4339590 صادره از 
واحد دانش���گاهی  مش���هد  مفقود گردیده و فاقد 

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

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 
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مدرک موقت فارغ التحصیلی آقای سید رضا 
موس���وی فرزند س���ید امیر صادره از مشهد 
ب���ه ش���ماره مل���ی 0921125488 در مقط���ع 
کارشناسی پیوسته رشته حسابداری صادره 
از واحد دانش���گاهی مش���هد مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اص���ل مدرک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی:  
استان خراس���ان رضوی ، شهرستان مشهد 
،امامی���ه 42 س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد 
اسالمی مشهد   اداره امور فارغ التحصیالن 

ارسال نمایید. 
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پرای���د 132  و س���ندکمپانی س���واری  ب���رگ س���بز 
ای���ران36-454م  پ���الک  ش���ماره   1388 م���دل  
موت���ور 3052894 ش���ماره شاس���ی  36 ش���ماره 
S1422288100284 به نام معصومه ثوابی مؤخر 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی پرای���د جی.تی.ایکس.
آی مدل1383 ش���ماره پالک ایران36 -973م98 
شاس���ی  ش���ماره   00969088 موت���ور  ش���ماره 
S1412283350080 ب���ه ن���ام محم���ود علی آبادی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1

41
01

71
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ف
, 1

41
01

72

اینجان���ب رضا کریم آبادی مالک س���واری س���مند 
LXEF7 به شماره ش���هربانی 913 م34 ایران36 
ش���ماره بدنه NAACJ1JCXCF059076  ش���ماره 
موت���ور 14790049611 بعلت فقدان س���ند فروش 
تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را نموده 
اس���ت.لذا چنانچ���ه هرک���س ادعای���ی در م���ورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهرس���اختمان س���مند مراجعه نماید.
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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در گفت وگوی قدس با دکتر مریم اردبیلی، آینده پژوه و مادر پنج فرزند مطرح شددر گفت وگوی قدس با دکتر مریم اردبیلی، آینده پژوه و مادر پنج فرزند مطرح شد
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فولاد  شرکت  غیرعامل  پدافند  جلسه 
جانشین  ساسانی  حسن  حضور  با  خوزستان 
هیات  و  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان 
مشاوران،  مدیرعامل،  ابراهیمی  امین  همراه، 
فولاد  شرکت  مدیران  و  معاونان  مقامان،  قائم 
کنفرانس  سالن  در   ۱۴۰۰ ماه  دی   ۲۰ خوزستان 

شد. برگزار  مدیرعامل  ساختمان 

در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل  ابراهیمی  امین 
کلیدی  نقش  خوزستان  فوالد  گفت:  جلسه  این 
همت  با  نماید.  می  ایفا  کشور  فوالد  زنجیره  در 
درصد   ۶۰ داخلی،  نیاز  تامین  از  پس  کارکنان 

شود. می  صادر  شرکت  این  محصوالت 
تولید،  آن  شعار  که  سالی  در  افزود:  وی 
ایجاد  با  می باشد،  زدایی ها  مانع  و  ها  پشتیبانی 
شرکت  این  تولید  حجم  گاز،  و  برق  های  قطعی 
فوالد  شرکت  البته  یافت.  کاهش  بسیار 
نموده  مشخص  خود  برای  که  افقی  با  خوزستان 
در  را  کشور  تولید  درصد   ۲۵ دارد  قصد  است، 

دهد. اختصاص  خود  به  فوالد  صنعت 
با  پروژه   ۱۴۵ حاضر  حال  در  گفت:  ابراهیمی 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ۲۳ بر  بالغ  هزینه 
شده  گرفته  نظر  در  خوزستان  فوالد  توسعه 

. ست ا
پدافند  سازمان  جانشین  ساسانی  محسن 
داشت:  اظهار  نشست  این  در  کشور  غیرعامل 
از  حفاظت  از:  است  عبارت  غیرعامل  پدافند 
تخصصی  تهدیدهای  برابر  در  ملی  های  دارایی 
اقتصادی  جنگ  مسلحانه(.  غیر  )اقدامات 
عهده ی  بر  آن  از  حفاظت  که  دارد  قواعدی 
اینکه  دلیل  به  باشد.  می  اقتصادی  فرمانده 
محافظت  کار  و  ساز  شده،  متفاوت  تهدیدها 
غیرعامل،  پدافند  است.  متفاوت  نیز  آن  از 
را  سیستم  از  حفاظت  قدرت  و  دقت  سرعت، 

می دهد. افزایش 
قوانین  با  مالی،  و  پولی  فرآیندهای  افزود:  وی 
دستاویز                                                                 المللی،  بین  امور  در  شده  وضع 
گر  ا اقتصاد  حوزه  در  و  است  شده  قدرت ها  ابر 
وجود  با  نرویم،  پیش  هوشمندی  و  دقت  با 

شد. خواهیم  اختالل  دچار  بدافزارها، 
صنایع  مرتبه   ۳ جاری  سال  طول  در  افزود:  وی 
گرفته  قرار  سایبری  حمله  مورد  ما  کشور  اصلی 

کشور  در  مالی  و  پولی  سیستم  گر  ا حال  است. 
به   افتاد.  خواهد  اتفاقی  چه  شود،  تهاجم  دچار 
غیرعامل  پدافند  وجود  به   نیاز  دلیل  همین 

می شود. احساس  بیشتر 
توسعه  نام  به  تعریفی  گفت:  ادامه  در  ساسانی 

مصادیق  که  است  شده  مطرح  کشور  در  پایدار 
در  زیرا  است.  مانده  زمین  بر  آن  عملیاتی 
است.  شده  اشتباه  آن ها  جانمایی  و  مکان یابی 
مالیات  پرداخت  و  مرکزی  دفتر  مثال  عنوان  به 
پنجاه  نمی افتد.  اتفاق  خودشان  منطقه  در 
کرمان  و  اصفهان  استان های  در  مالیات  درصد 
دیگر  استان   ۲۹ میان  در  مابقی  و  شده  توزیع 

می شود.  توزیع 
که  است  نیاز  سازمانی  هر  برای  افزود:  وی 
مقابل،  در  و  یافته  کاهش  آن  تولید  هزینه های 

یابد. افزایش  آن  تولید  گردش  در  سرمایه 
غیر  پدافند  تعریف  بر  بنا  نمود:  تصریح  ساسانی 
های طرح  در  دشمن  برای  هدف  جذابیت   ، عامل 

یابد. کاهش  باید  اقتصادی   
دریایی،  سواحل  باالی  سطح  وجود  با  افزود:  وی 
دریایی  توسعه  اقتصادی  ظرفیت  بر  متاسفانه 

است. نشده  گذاری  سرمایه  کشور  در 
کرد:  نشان  خاطر  غیرعامل  پدافند  جانشین 
استخراج  کشور  معدنی  سطح  درصد   ۸ تنها 
و  معدنی  های  شرکت  جانمایی  با  است.  شده 
حمل  هزینه  صنعتی،  شرکت های  با  آن ها  فاصله 
تحمیل                            صنعتی  شرکت های  بر  باالیی  نقل  و 

شود. می  
حادثه ای  که  زمانی  در  گفت:  سوال  یک  بیان  با  وی 
سیستم  افتد،  می  اتفاق  فوالدی  شرکت  در 
گیری  تصمیم  و  مدیریت  به  رسانی  اطالع 
چگونه  مربوطه  واحدهای  ورود  اولویت  برای 
بهداشت  نیروهای  اعزام  نحوه  می شود؟  انجام 

به  نشان  آتش  نیروهای  رسیدن  زمان  درمان،  و 
است؟ چگونه  حادثه  محل 

مدیران  از  جامعه  حادثه،  بروز  زمان  در  امروزه 
را  کافی  اطالعات  نداشتن  سازمان ها  و  ها  شرکت 

 . یرند نمی پذ
فوالد  عمومی  روابط  مدیر  نیا  فروغی  غالمرضا 
بسیار  دریایی  سواحل  وجود  با  گفت:  خوزستان 
کویر  محور،  دریا  جای  به  صنعت  کشور،  در 

می باشد . محور 
اقتصادی  و  مالی  معاون  زاده  مشهدی  اصغر  علی 
با  خوزستان  فوالد  شرکت  گفت:  خوزستان  فوالد 
شده  تشویق  سو  یک  از  است؛  روبرو  مشکالتی 
که  است  متهم  دیگر  سوی  از  و  است  آور  ارز  که 

می دهد.  انجام  صادرات  چرا 
نشست  این  در  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
ساله   ۵ برنامه  ک  بند   ۲۰۱ ماده  قانون  گفت: 
پدافند  اصول  رعایت  گوید:  می  کشور  توسعه 
و  حساس  های  طرح  اجرای  و  طراحی  در  غیرعامل 
زیر  تاسیسات  نیز  و  مطالعه  دست  در  یا  و  مهم 
های شریان  حساس،  های  ساختمان  و  بنایی 
مردم  عمومی  آموزش  و  کشور  حیاتی  و  اصلی   
ماده  موضوع  اجرایی  های  دستگاه  توسط 
کاهش  و  پیشگیری  منظور  به  قانون  این   ۱۷۹

است. طبیعی  غیر  سوانح  از  ناشی  مخاطرات 
از  ناشی  صدمات  و  خسارت  میزان  افزود:  وی 
زا خسارت  بالفعل  یا  و  بالقوه  های  پدیده  و  عوامل 
و  تجهیزات  انسانی،  نیروی  به  نسبت 
را  درصد  صد  تا  صفر  شدت  با  تاسیسات 

گویند. می  پذیری  آسیب 
مقابل  در  دفاع  عامل  پدافند  در  افزود:  ابراهیمی 
موشکی،  هوایی،  زمینی،  خرابکارانه  حمالت 
تجهیزات  و  سالح  بکارگیری  با  بمب  و  اتمی 
پذیرد  می  صورت  رزمی  های  تکنیک  و  جنگی 
اقداماتی  از  ای  مجموعه  غیرعامل  پدافند  ولی 
با  و  نبوده  افزار  جنگ  بکارگیری  مستلزم  که  است 
نموده  حذف  را  پذیری  آسیب  توان  می  آن  اجرای 
اقدامات  این  داد.  کاهش  ممکن  حداقل  به  یا 
شامل افزایش بازدارندگی ها، تداوم فعالیت های
مقابل  در  بحران  مدیریت  تسهیل  و  ضروری   
اقدامات  است.  نظامی  اقدامات  و  تهدیدات 
کندگی،  پرا پوشش،  شامل  غیرعامل  پدافند 
خبر،  اعالم  یابی،  مکان  فریب،  جایی،  جابه 
کت  ما اختفا،  استتار،  استحکامات،  بقا،  قابلیت 
پدافند  در  باشد.  می  امن  های  سازه  و  فریبنده 
کارکنان  و  واحدها  ها،  بخش  نهادها،  غیرعامل 

نمایند. ایفا  موثری  نقش  توانند  می 
حیاتی  های  زیرساخت  از  حفاظت  داد:  ادامه  وی 
آنان  امنیت  ارزیابی  و  رسانه  و  ارتباطی  جمله  از  و 
حفاظت  تجهیزات،  و  تاسیسات  از  حفاظت  و 
سازمانی ،  تداوم اداره مدیریت کارکنان و شبکه های
کز  مرا و  ها  دارایی  و  ها  سیستم  رسانی  اطالع   
صورت  در  )که  ارتباطی  و  سازمانی  درون  حیاتی 
صدمات  و  آسیب  بحران،  بروز  موجب  انهدام 
فرماندهی،  و  کنترل  هدایت  های  سامانه  جدی، 
دفاعی  و  ارتباطی  پشتیبانی  اقتصادی،  و  تولیدی 
در  سایبری  فضای  و  حساس  کز  مرا و  گردد(  می 

است. مهم  بسیار  غیرعامل  پدافند 
پدافند  رویکرد  اساس  بر  کرد:  کید  تا ابراهیمی 
ها ساختمان  و  تاسیسات  از  بسیاری  غیرعامل 
به  تا  گردد  می  احداث  منظوره  دو  صورت  به   
گردد.)مانند  استفاده  نیز  پناهگاه  عنوان 
مترو  های  ایستگاه  زمینی،  زیر  آهن  راه  خطوط 
پدافند  در  ها(.  ساختمان  بزرگ  های  پارکینگ  و 
دارد،  وجود  کارآمدی  قانون  سایبری  غیرعامل 
داشته  اختیار  در  را  اطالعاتی  تنها  شخص  هر 
است.  نیازمند  بدان  کار  آن  انجام  برای  که  باشد 
فناوری  بر  مبتنی  شدت  به  سایبری  فضای 
متخصص  بایستی  سازمان  یک  مدیران  و  است 
تفکر  توسعه  باشند.  دانش  این  به  مسلح  و 
کاهش  یا  حذف  در  فرصت  و  ریسک  بر  مبتنی 
اداره  تداوم  جمله  از  و  نامطلوب  پیامدهای 
بسیار  سایبری  حمالت  در  کارکنان  مدیریت 

است. مهم 
پدافند  اصول  گفت:  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
اقدامات  مجموعه  شامل  سازمانی  غیرعامل 

از:  عبارتند  که  زیربنایی  و  بنیادی 
ایمن  توسعه  و  ایمن  های  عرصه  انتخاب 
محیط  در  کارکنان  استقرار  بهینه  تعیین  سازی، 
اجرای  و  فیزیکی  فضای  سازی  بهینه  کاری،  های 
سیستم  سازی  همگام  سازی،  ایمن  های  پروژه 
سازی،  مقاوم  ارتباطی،  و  پشتیبانی  های 
و  حیاتی  های  سازه  سازی  ایمن  و  استحکامات 
های  مکان  سازی  آماده  و  یابی  مکان  حساس،  
های  صحنه  در  دفاعی  بحران  مدیریت  مانور، 
سازی  ناتوان  سازی،  نامریی  و  استتار  عملیاتی، 
حفاظت  و  اختفا  و  مهاجم  اطالعاتی  سیستم های  
مهم  و  حیاتی  های  سیستم  اطالعات  و  آمار  از 

. ست ا
سازمانی  غیرعامل  پدافند  سطوح  داد:  ادامه  وی 
پدافند  راهبردی  و  عالی  سطح  از:  عبارتند 
مشی  خط  تعیین  رهبری(،  )شورای  غیرعامل 
تدوین  و  عملیاتی  سطح  گذاری  سیاست  و 
دستورالعمل  و  نامه  نظام  و  اجرایی  های  برنامه 
پدافند  کتیکی  تا و  اجرایی  سطح  ارشد(،  )مدیران 
منظم  مانورهای  اجرای  و  سازمانی  غیرعامل 

است. فصلی  و  سالیانه 
کنون  تا خوزستان  فوالد  شرکت  در  افزود:  وی 
برگزار  غیرعامل  پدافند  زمینه  در  ملی  مانور   ۳
پدافند  مانور  به  توان  می  جمله  آن  از  که  گردیده 
های  بمب  )عملکرد  برق،  ایستگاه  غیرعامل 
در  خرابکارانه  عملیات  با  مقابله  و  گرافیتی( 
سایت  در  انفجار  و  کلر  گاز  نشت  خصوص 

کرد. اشاره  صنعتی 

با حضور جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد 

جلســه پــدافند غیــرعامل
شـرکت فـوالد خـوزستان

رپورتاژآگهی6

افتخاری دیگر 
در شرکت های 
تابعه فوالد 
خوزستان

ر  خبرنگا رش  گزا به 
با   ، می عمو بط  ا رو
شرکت  ن  رکنا کا ش  تال
نی  معد و  صنعتی 
د  با سنا گیر  فرا سعه  تو
ن  و مد ی   یز مه ر برنا و 
حمل  شرکت  ن  رکنا کا
جهی  و چند  نقل  و 
و  لجستیک  د  ال فو
ه آهن  را رکت  مشا
می  سال ا ی  ر جمهو
ی  رگیر با رد  رکو  ، ن یرا ا
نتره  کنسا ل  رسا ا و 
ل  مسا ا ی  ا بتد ا ز  ا
ت  مد به  نسبت 
ی ها ل  سا به  مشا

ر  د شته  گذ  
ی  لید تو ی  مجتمع  ها
یق  طر ز  ا ن  سنگا
و  یلی  ر نقل  و  حمل 
 . شد شکسته  ی  ه ا د جا

با حضور مدیرعامل برگزار شد 

ن زستا خو د  ال فو ی  ها ژه  پرو ند  رو برریس  جلسه 
به مناسبت ایام فاطمیه انجام شد

م مقا به  شرکت  مل  یرعا مد م  ا حرت ا ی  ا د ا
شرکت ی  ا شهد و  شمی  ها علی  ر  ا سرد ی   ــا ــ ه ژه  پـــــــــرو نــــــــد  رو بـــــررســـــی  ــه  ــسـ ــلـ جـ      

ر  ــو ــضـ حـ ــا  ــ بـ ن  زســــتــــا خــــو د  ال فـــــــو ــت  شــــرکــ
ــد  ــم ــح م  ، ــل مـ ــا ــرعـ یـ ــد مـ ــی  ــمـ ــیـ هـ ــرا بـ ا ــن  ــیـ مـ ا
زه ــو ح ر  د مــل  یــرعــا مــد م  ئــم مــقــا قــا ر  نیکوکا

نی  شهنیا میثم   ، ســعــه تــو و  ی  ر ا ــرد بـ ــره  ــه ب  
ز  ا ــی  ــع ــم ج و  ــا  ژه هـ ــرو پـ ی  ــرا ــ ج ا و  ی  ــز ی ــه ر م ــا ــرن ب ن  و ــا ــع م
ز  رو ــر  ــه ظ ز  ا بـــعـــد  ، ن زســـتـــا خـــو د  ال ــو ــ ف ــت  ــرک ش ن  ــرا یـ ــد مـ
ن  ختما سا نس  کنفرا لن  سا ر  د  ۱ ۴ ۰ ۰ ه  ی ما د  ۱ ۳ شنبه  و د

شد. ر  برگزا نی  سلیما سم  قا ج  حا شهید  ر  ا سرد
در جلسه یاد شده، گزارش وضعیت پیشرفت پروژه های

ر  حضو ر  د ن  زستا خو د  ال ــو ف شرکت  سعه  تو ی  ــا ه ح  ــر ط  
 . شد ئه  را ا شرکت  مل  یرعا مد

ژه ها  پرو ی  جرا ا و  ی  یز ر مه  برنا ن  و معا نی  شهنیا میثم 
  : شــت ا د ر  ظها ا می  عمو ــط  ب ا رو ر  خبرنگا با  گو  و  گفت  ر  د
پیشرفت  ــی  ــش ی ــزا ف ا ــد  نـ رو ز  ا ــی  ک ــا ح ه  شــد د  یــا رش  گـــزا
ــد  ن رو ه  ــد ــن ه د ن  ــا ــش ن همچنین  و  ــا  ژه هـ ــرو پـ ــه  ن ــا ــی ه ــا م
یی  جرا ا ی  ژه ها پرو مه  برنا ز  ا ف  نحرا ا نگین  میا هشی  کا

ل  سا ر  د ها  ن  آ کیفی  و  کمی  بقه  سا بی  یش  فزا ا رغم  علی 
  . ست ا ه  د بو ی  ر جا

ز  ا ن  زستا خو د  ال فو شرکت  مل  یرعا مد هیمی  برا ا مین  ا
نی  ا رد قد و  تشکر  ژه  پرو مل  ا عو ی  ی ها پیگیر و  ت  زحما
 ، نـــد رو یـــن  ا بیشتر  د  ــو ــب ــه ب و  م  و ا تـــد ــت  ــه ج ر  د و  د  ــو ــم ن
 ، یض عر سلب  ا پکیج   : ی ژه ها پرو رد  مو ر  د ص  به خصو
 ،۴ ن کسیژ ا نه  رخا کا  ، )۳ زمزم ( سفنجی  ا آهن  ل  و مد مگا 
ــی  ت ا و ــا ــگ م  ۵ ۲ ۰ ه  ــا ــروگ ــی ن و  لــت  و کــیــلــو   ۴ ۰ ۰ ــت  ــس پ و  ــط  خ

. د نمو ر  د صا را  زم  ال ت  را ستو د

جمعی  همراه  به   مدیرعامل  ابراهیمی  امین 
با  خــوزســتــان  ــوالد  ــ ف ــت  ــرک ش ــوالن  ــئ ــس م از 
و  هاشمی  علی  حاج  شهید  یادمان  در  حضور 
واالی  مقام  به  فاتحه،  قرائت  و  همرزمانش 

نمود. احترام  ادای  آنان 
فرزند  هاشمی  حسین  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
زمان  از  داشــت:  اظهار  دیــدار  این  در  هاشمی  علی  شهید 
گذرد؛  می  سال   ۱۱ یادمان  این  در  شهدا   تدفین  و  تشییع 
البته  و  افتاد  تاخیر  به  ای  دوره  در  یادمان  ساخت  ــروژه  پ
یادمان  بنای  افتاد،  اتفاق  که  مردمی  گسترده   مطالبات  با 

شد.  برپا 
ــوالد خــوزســتــان  ــت فـ ــرک ــل ش ــام ــرع ــدی ــی م ــم ــی ــراه ــن اب ــی ام
ایثار  و  نثاری  ــان  ج مرهون  جامعه  ــروز  ام امنیت  گفت: 
با  ــش  ــان رزم هم  و  هاشمی  علی  ــاج  ح شهید  ــت.  س شهدا 
شجاعت  و  خودگذشتگی  از  و  ایثار  درس  خود،  جانفشانی 

آموختند. ما  به 

ــای  ــفـ ایـ ــای  ــ ــتـ ــ راسـ در  ــان  ــ ــت ــ ــوزس ــ خ فـــــــوالد  ــه  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ  
تامین  بــرای  را  ــود  خ ــی  ــادگ آم اجتماعی،  مسئولیت های 
ــالم                                     اع ــدا  ــه ش ــان  ــادم ی ــی  ــوت ص سیستم  ــل  ــام ک تجهیزات 

نماید. می 
ــوالد  ــت فـ ــرک ــل ش ــام ــرع ــدی ــت، م ــ ــی اس ک ــا ــزارش ح ــ ایـــن گـ
شهید  یادمان  از  بازدید  از  پس  همراهان،  و  خوزستان 
فوالد  شرکت  شهدای  برمزار  حضور  با  هاشمی،  علی  حاج 

نمودند. احترام  ادای  نیز  آنان  مقام  به  خوزستان 

 ۱۴۱۰۱۸۶ آ-

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان 
ید  زد با لیه  و ا د  ا مو بخش  ز  ا ه  همرا ت  هیا و 

. ند کرد
بازدید  این  در  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش    به 
سمیع  سید  برداری،  بهره  معاون  لندی  محمود 
مدیر  بهارلو  امین  اداری،  امور  مدیر  موسوی 
مدیر  نیا  فروغی  غالمرضا  اولیه،  مواد  بخش 
حوزه  دفتر  مدیر  جامعی  محمد  عمومی،  روابط 
کار،  روابط  سرپرست  شجاعی  بهرام  و  مدیرعامل 

همراهی  را  خوزستان  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
کردند.

نزدیک  آینده  در  گفت:  بازدید  این  در  ابراهیمی 
نیرو  جذب  با  مشاغل،  طبقه بندی  طرح  کنار  در 
بخش های  در  انسانی  نیروی  کمبود  رفع  در  سعی 

تولیدی داریم.   
صبح  شده،  یاد  بازدید  است  کی  حا گزارش  این 
سایت  و  کنترل  اتاق  از   ۱۴۰۰ دی ماه   ۱۵ چهارشنبه 

تولید  بخش مواد اولیه انجام شد.

لیه و ا د  ا مو بخش  ز  ا مل  یرعا مد هیمی  برا ا منی  ا ید  زد لیهبا و ا د  ا مو بخش  ز  ا مل  یرعا مد هیمی  برا ا منی  ا ید  زد با



شمسایی 
سرمربی تیم 
ملی فوتسال 

شد
نشست هیئت رئیسه 

فدراسیون فوتبال 
صبح دیروز در مرکز 

ملی فوتبال برگزار 
شد و در بخشی از 

مصوبات این جلسه، 
ضمن قدردانی از 

محمد ناظم الشریعه 
بابت تالش هایش 

برای فوتسال ایران، 
وحید شمسایی 

جهت هدایت 
تیم ملی فوتسال 

بزرگساالن انتخاب 
شد. براساس این 

گزارش، مسئولیت 
هدایت تیم ملی 

فوتسال زیر 19 سال 
ایران هم به علی 

صانعی رسید.

در  حاشيه

سرپرست، 
کارگزار 

پرسپولیس را با 
خودش برد!

مجید صدری در 
اقدامی عجیب از 

سمت خود در باشگاه 
پرسپولیس استعفا کرد 
تا وزارت ورزش دست به 
انتخاب رضا درویش به 
عنوان مدیرعامل بزند.
اما نکته عجیبی که در 

این میان اسباب تعجب 
یحیی گل محمدی را نیز 
فراهم آورده بود، این بود 

که کارگزار پرسپولیس 
در اعتراض به جدایی 

مجید صدری نشست 
خبری را بدون تبلیغ 

برگزار کرد تا مشخص 
شود کارگزاری که 

از سوی صدری به 
پرسپولیس ملحق شده 

قرار نیست با باشگاه 
ادامه دهد و درویش 
باید کارگزار تازه ای را 

معرفی کند.

خبرخبر
روزروز

  دین هندرسون
منچستریونایتد با درخواست جدایی  

دروازه بان انگلیسی در پنجره زمستانی 
مخالفت کرد. هندرسون تا سال 2025 

قرارداد دارد ولی می خواهد برای حضور 
بیشتر در میدان، منچستر را ترک کند.

  جوکوویچ  
مرد شماره یک تنیس جهان به 

خاطر حواشی استرالیا عذرخواهی 
کرد. »مدیر برنامه هایم مرتکب 
اشتباه شد؛ چرا که فرم سفر به 

استرالیا را پر نکرد«.

  کازویوشی میورا
 نماد و اسطوره فوتبال ژاپن 

پس از امضای قرارداد با یک تیم 
جدید قرار است یک سال دیگر 
هم بازی کند. میورا فوریه 55 

ساله خواهد شد.

جواد رستم زاده   رقابت های لیگ برتر 
امــروز در شهرهای مختلف کشور برگزار 
می شود و احتماالً قهرمان نیم فصل با 
بــرگــزاری ایــن مسابقات رونــمــایــی شــود. 
استقالل بـــرای اینکه بتواند نصف راه 
قهرمانی را از همه زودتــر طی کند، امروز 
باید از مسجد سلیمان دست خالی برنگردد. امری که دور 
از ذهن نیست با توجه به وضعیت نفت مسجدسلیمان و 
البته روحیه خوب استقالل می توان از همین حاال سه امتیاز 
را برای آبی پوشان کنار گذاشت. آن ها با بهترین آمارها در 
تمام آیتم های جدولی در آستانه رسیدن به پایان نیم فصل 
ــازی نخست  ــرای نخستین بــار ۱۵ ب هستند و می توانند ب
ــدون شکست پشت ســر بگذارند.  خــود در لیگ برتر را ب
امــا نزدیک ترین تعقیب کننده آن هـــا یعنی پرسپولیس 
29 امتیازی این شانس را دارد که با پیروزی خانگی مقابل 

فجرسپاسی در صورت شکست استقالل به صدر برسد.

پرسپولیس و خطر کسر امتیاز ◾
 پرسپولیس را البته این روزها خطر کسر امتیاز در صورت 
بازی کردن تاجیک ها تهدید می کند. یعنی همان خطری که 
به گل گهر خورد و باعث کسر امتیاز از آن ها شد. گل محمدی 
دیروز پرده از این راز برداشت و در نشست خبری اش گفت: 
»از طرف فدراسیون با ما تماس گرفته و گفته اند استعالم این 
بازیکنان را گرفته اند و به همین دلیل ما می ترسیم که از آن ها 
استفاده کنیم، چون هنوز جواب قطعی از سمت فدراسیون 
به ما داده نشده که می توانیم از آن ها استفاده کنیم یا نه. اگر 
آن ها را به زمین بیاوریم و استفاده کنیم، همه منتظر هستند 
مشکلی برای این تیم به وجود بیاورند و فردا از ما شکایت 
می کنند. ما از ایــن چیزها می ترسیم و هنوز باشگاه هم 
نتوانسته به ما جواب درست و حسابی بدهد و خود باشگاه 
هم مردد است که می توانیم از آن ها استفاده کنیم یا نه«. این 
یعنی این دو خرید خارجی هم فعالً دردی از دردهای پرشمار 
یحیی دوا نخواهند کرد و او باید با همین بازیکنان نیم فصل 

را تمام کند.

نبرد فلزی در اراک ◾
در سپاهان البته همه چیز خوب است و این تیم با دو جین 
بازیکن آمــاده و بــدون مشکل به کــورس بازگشته و به نظر 
ــرای کسب عنوان  مــی رســد اصلی ترین رقیب استقالل ب
قهرمانی باشد. فــوالدی هــای نصف جهان امــروز میهمان 
آلومینیومی هستند که آن تیم کوبنده ابتدای فصل نیست 
و در چند هفته اخیر کلی امتیاز از دست داده است. با این 
ــازی، بــازی 6 امتیازی اســت که نتیجه اش برای  حــال ایــن ب

باالنشینان مهم است. 

مالقات فوالد و رکورددار لیگ ◾
درست مثل بازی پدیده و فوالد در اهواز که نتیجه اش برای 
قعرنشینان اهمیت خاصی دارد.شکست پدیده در بازی 
امــروز یعنی تقویت شدن احتمال مشخص شدن یکی از 
تیم های سقوط کننده. پدیده تا اینجا افتضاح ترین نتایج 
تاریخ لیگ برتر را کسب کرده  و می تواند نامش را درگینس 
ثبت کند. 4 امتیاز از ۱4 هفته. هنر تیم حمیداوی تا اینجا 
فقط متوقف کردن پرسپولیس در مشهد با ضدفوتبال و گل 

به خودی بوده است و بس.
اما دوئل عنایتی و منصوریان دیدنش خالی از لطف نیست. 
هوادار و صنعت نفت آبادان در حالی در تهران به مصاف هم 
می روند که در جدول در تعقیب هم هستند و 3 امتیاز این 

بازی از نان شب برایشان واجب تر است.

برنامه بازی ها ◾
پنجشنبه 23 دی ۱400

۱۵:00 آلومینیوم اراک -سپاهان       
۱۵:00 تراکتور-نساجی مازندران 
۱۵:00 هوادار-صنعت نفت آبادان 
۱۵:00 مس رفسنجان-پیکان         
۱۵:00 ذوب آهن-گل گهرسیرجان 
۱۵:30 نفت  مسجدسلیمان-استقالل 
۱7:00 فوالد-پدیده مشهد                    
۱7:30 -فجر سپاسی  پرسپولیس 

آغاز هفته پانزدهم با یک اتفاق ویژه

رونمایی از قهرمان نیم فصل
ضدحمله

درویش مدیرعامل پرسپولیس شد

 سایه دایی و پروین 
روی اردوگاه سرخ؟

سینا حسینی   کمتر کسی تــصــور مــی کرد 
استعفای اینستاگرامی مجید صدری واقعی باشد، 
بلکه از تحلیل های اولیه این گونه برداشت می شد 
که صدری برای گرفتن پوئن بیشتر این اتفاق را رقم 
زده تا حمید سجادی نام او را به عنوان مدیرعامل 
جدید پرسپولیس اعالم کند، اما وزارت ورزش و 
جوانان زیر بار این جنگ روانــی آقای سرپرست 
نرفت و با تشکیل جلسه در سئول شمالی رضا 

درویش را به عنوان جانشین او انتخاب کرد.
ــش یکی از جنجالی ترین  ــ انــتــخــاب رضـــا دروی
ــادی در دوران  ــجــ ــای حــمــیــد ســ ــاب هـ ــخـ ــتـ انـ
تصدی گری اش در وزارت ورزش و جوانان بود، با 
این حال با وجــود انتقادهای بسیار زیــاد حمید 
سجادی دوســت قدیمی خــود و رفیق گرمابه و 
گلستان علی پروین را به عنوان مدیرعامل جدید 
باشگاه پرسپولیس انتخاب کرد تا شاید با حضور 
او مشکالت مدیریتی سرخ ها مرتفع شــود، اما 

واکنش ها به این انتخاب بسیار زیاد بود.
نخستین واکنش از سوی کارگزار باشگاه صورت 
گرفت. کارگزار که از خروج صدری مطمئن شده بود، 
بالفاصله واکنش سریع به این ماجرا را انتخاب کرد 
و با غیبت در کنفرانس خبری یحیی گل محمدی 
ــازی با فجر شهید سپاسی نشان داد  پیش از ب
مدیرعامل تازه وارد باید به فکر انتخاب کارگزار و 

اسپانسر جدید باشد.
در حالی که آن ها پیش از کناره گیری صدری وعده 
داده بودند صبح روز چهارشنبه از برنامه جدید 
اقتصادی خود رونمایی می کنند، اما تغییرات در 
ایــن بین به کلی همه چیز را دگرگون ساخت تا 
هــواداران پرسپولیس بیش از پیش نگران آینده 

تیم خود باشند.

ــنــش یحیی  ــال خیلی  ها منتظر واک ــا ایـــن حـ ب
گل محمدی نسبت به انتخاب درویــش بودند، 
امـــا ســرمــربــی پرسپولیس هــیــچ حــرفــی نـــزد تا 
درگیر حاشیه ای جدیدی نشود. البته سکوت 
گل محمدی به اعتقاد بسیاری از منتقدان به 
ایــن دلیل بــود کــه وی بیش از حــد روی صــدری 
سرمایه گذاری کرده بود و حمایت های پی در پی 
او از مدیرعامل باشگاه این نگرانی را برای وی به 
دنبال داشت که حاال با انتخاب مدیرعامل جدید 
ممکن است جایگاه او نیز با خطر مواجه شود، 
به ویژه اینکه مدیرعامل تازه وارد یکی از دوستان 
صمیمی علی دایی است و این اتفاق می توانند 
برای گل محمدی دردسرهای جدیدی را به دنبال 

داشته باشد.
ــن مـــعـــادالت نــارضــایــتــی بــازیــکــنــان  در کــنــار ایـ
پرسپولیس از عدم تحقق وعده های صدری نیز در 

روز معارفه درویش حسابی خبرساز شد. 
با این شرایط به نظر می رسد درویش و پرسپولیس 
روزهــای بسیار سختی را پیش رو دارنــد هرچند 
که برخی اعتقاد دارند حمایت های پنهان وزارت 
ورزش باعث خواهد شد او با توپ پر وارد میدان 
شود.برهمین اساس رضا درویش به همراه اعضای 
هیئت مدیره دیشب با حضور در محل اردوی 
پرسپولیس به دیــدار گل محمدی و شاگردانش 
رفته و ضمن برگزاری مراسم معارفه، با اعضای 
کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس مالقات کردند.

یحیی گل محمدی با بیان مشکالت ریز و درشت 
تیم از درویش خواست برای حل این مشکالت 

فکری بیندیشد. 

ذوالفقارنسب در سه پست ◾
 بر اساس تصمیم وزارت ورزش و جوانان همچنین 
اعضای هیئت مدیره این باشگاه انتخاب شدند. 
محمد علیپور، بیژن ذوالفقارنسب، مسجدی و 
پوراحمدی در کنار رضا درویش به عنوان اعضای 
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس فعالیت خواهند 
کرد. ذوالفقارنسب در حالی رئیس هیئت مدیره 
سرخ ها شد که مشاور وزیر ورزش و جوانان نیز 
محسوب می شود و جالب اینکه در جلسه دیروز 
هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان رئیس کمیته 

فنی فدراسیون فوتبال منصوب شد.
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جدایی کریمی از پدیده  ◾
هافبک تیم فوتبال پدیده مشهد از این تیم جدا شد. 
امیرحسین کریمی هافبک تیم فوتبال پدیده مشهد 
بعد از مدت ها بالتکلیفی در این تیم، در نهایت از جمع 
شاگردان سیدعباسی جدا شد. این بازیکن که مبلغ 
قابل توجهی از این باشگاه طلب داشت، با بخشیدن 
طلب خود و پرداخت مبلغی جداگانه قــراردادش را با 

پدیده فسخ کرد.

عنایتی: نیم فصل پر فراز و نشیبی داشتیم ◾
ــیــم فــوتــبــال هــــــوادار با  ــا عــنــایــتــی ســرمــربــی ت رضــ
ــاره بــه عملکرد تیمش در نیم فصل اول گفت:  اشـ
نیم فصل اول بــرای تیم هـــوادار پــرفــراز و نشیب بود 
 و با قرعه شرایط بــرای ما به لحاظ تجربه ای سخت 

بود. 
البته هر چه جلوتر رفتیم، وضعیت بهتر شد. از نحوه 

بازی تیممان راضی هستم.

قاسمی نژاد، مطهری و رمضانی حق جدایی ندارند  ◾
قاسمی نژاد، مطهری و رمضانی سه مهاجمی هستند 
که امسال با وجود حضور رودی ژستد در خط حمله 
استقالل کمتر در ترکیب تیمشان به میدان رفتند و به 
همین خاطر گفته می شود بدشان نمی آید به تیم های 

دیگر بروند. 
ــه آن هـــا نــیــز اعـــالم کـــرده کــه حــق جــدایــی   مــجــیــدی ب

ندارند .

مخالفت نکونام با انتقال حردانی به استقالل  ◾
جــواد نکونام در کنفرانس خبری پیش از دیــدار برابر 
پدیده در واکنش به خبر جدایی حردانی به مقصد 
استقالل گفت: اول فصل زمانی که من آمدم چون روز 
آخر نقل و انتقاالت بود به من این تغییر پیشنهاد شد و 
من موافقت نکردم االن هم موافق این جدایی نیستم، به 
جلو می رویم تا با بازیکنان مورد نظرمان صحبت کنیم تا 

ببینیم کدام یک را می توانیم به خدمت بگیریم. 

تیم ملی والیبال نشسته کشورمان 9 دوره در پارالمپیک حضور داشته 
که تنها دو دوره یعنی 2044 آتن و 20۱2 لندن به مدال نقره دست یافته 
و در دوره های دیگر همیشه سکوی اول را از آن خود کرده است. عالوه بر 
این والیبالیست های جانباز و معلول کشورمان  در سه دوره حضور خود 
در بازی های آسیایی نیز همیشه قهرمان بوده اند و اجازه عرض اندام به 
حریفان را نداده اند. با این شرایط آیا توجهات به تیم اول دنیا و المپیک 
به اندازه این عناوین و افتخار آفرینی ها است یا نگاهی معمولی وجود 
دارد؟ در این بین هادی رضایی، سرمربی سابق تیم ملی که افتخارات 
زیادی را همراه این تیم کسب کرده ، بعد از پارالمپیک توکیو نیز دیگر 
در این جایگاه قرار نگرفت که البته گالیه هایی هم در این زمینه داشت. 
رضایی معتقد است توجه به این رشته با توجه به عنوان هایی که 
کسب کــرده باید بیشتر از حــال حاضر باشد، چــون 40 ســال است 

رنکینگ اول دنیا را در اختیار دارد.

رضایی: بهای کافی به والیبال نشسته داده نمی شود ◾
هــادی رضایی می گوید:  »ایــن تیم طی 9 دوره حضور در پارالمپیک 
در هفت دوره به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده و همیشه قهرمان 
جهانی بوده است،  اما متأسفانه بهای کافی به این رشته داده نمی شود 
و هم ردیف با سایر رشته های پارالمپیک مورد ارزیابی قرار می گیرد، 
در حالی که باید به بازیکنان این رشته اهمیت بیشتری داده شود و 

تکنیک و تاکتیک های جدیدتری در دستور کار قرار بگیرد«.
البته مسئوالن فدراسیون جانبازان و معلولین تأکید می کنند که تمام 
امکانات و شرایطی که برای تیم والیبال نشسته  الزم بوده، فراهم شده 

و چیزی کم و کسر نداشته است.

اسبقیان: تمام امکانات برای تیم ملی فراهم بود ◾
شروین اسبقیان، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین در این خصوص 
اظهار کرد: چیزی که ارزشمند است، کسب هفت قهرمانی در پارالمپیک 
بوده که همین اتفاق تعجب مسئوالن کمیته بین المللی پارالمپیک را 
هم در پی داشته است. هادی رضایی و همکارانش کار ارزشمندی را 
انجام دادند که البته در کنار توجهات فدراسیون و کمیته پارالمپیک بوده 
است.وی در خصوص اینکه شاید رضایی انتظار توجه بیشتری به خاطر 
افتخار آفرینی ها دارد، گفت: همه رشته ها ارزش و جایگاه خود را دارند و 
ما تبعیضی قائل نمی شویم. البته هر رشته ای که افتخار بیشتری کسب 
می کند، طبیعتاً توجه به آن نیز بیشتر می شود و والیبال نشسته نیز 
همین شرایط را دارد. ما به تمام خواسته های آن ها توجه کردیم و هر زمانی 
که اردو و مسابقه نیاز داشتند را فراهم کردیم که البته وظیفه مان است. 

هادی رضایی: بهای الزم داده نمی شود

تیم اول پارالمپیک
در تور بی توجهی ها 

منهای فوتبال

ستارگان ورزش

ــاره مــصــری لــیــورپــول  محمد صـــالح، ســت
ــردن جــایــزه تــوپ طــال را  فــاش کــرد رویـــای ب
در سر دارد. محمد صالح نقشی کلیدی 
در ترکیب لیورپول برای بازگشت به دوران 
اوج و کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر 
و لیگ قهرمانان اروپا در فصول اخیر ایفا 

کرده است. 

در حسرت توپ طال ◾
این ستاره مصری در زمینه کسب جوایز 

فردی در فصول گذشته نیز موفق 
ــوده و جــایــزه بهترین بازیکن  ب
سال انگلیس و دو کفش طالی 
لیگ برتر را نیز بدست آورده 

است. اما در سال های اخیر نامی 
از محمد صالح در بین برندگان 

ــوده و  ــب ــزه تـــوپ طــال ن جــای
البته امسال او به جمع 
سه نامزد نهایی جایزه 
مرد سال فیفا راه یافته 
ــاال محمد  ــت. حــ ــ اسـ
صالح در مصاحبه ای 
از اهــداف و رویاهای 
خــود در مــورد توپ 
طال پــرده برداشته 

است.
ــمــــد صــــالح  ــحــ مــ

ــا دریــافــت  گــفــت: »اگـــر از مــن بپرسید آی
جایزه توپ طال انگیزه ای برای من در مسیر 
تبدیل شدن به بازیکن امروزی بوده، پاسخ 

من مثبت خواهد بود. 
من واقعاً نمی توانم دروغ بگویم و اعالم کنم 
تا امروز به دریافت این جایزه فکر نکرده ام. 
بله، من در ذهن خود به این موضوع فکر 

می کنم. 
مــن مــی خــواهــم روزی تبدیل بــه بهترین 
بازیکن جهان شــوم، امــا حتی اگــر هرگز 
جایزه تــوپ طال را از آن خــود نکنم 
نیز زندگی خوبی خواهم داشت. 
ــر شـــرایـــط من  ــاضـ در حــــال حـ
مساعد و همه چیز خوشایند 
است. البته در مقطع فعلی اهدافی 
در تــرکــیــب تــیــم مــلــی مــصــر نیز 
ــن مــی خــواهــم  دارم. مـ
یک بــار دیگر حضور 
ــای  ــ ــت هـ ــ ــابـ ــ رقـ در 
ــی را  ــانـ ــهـ ــام جـ ــ جــ
ــه و الــبــتــه  ــجــرب ت
در تــورنــمــنــت 
جــام ملت های 
آفــریــقــا نــیــز به 
عنوان قهرمانی 
ــــدا  ــی ــ دســـــــــت پ

کنم«.

محمد صالح: 

به دنبال توپ طال هستم
هافبک خارجی فوالد از رفتار خوب سران این 
تیم با خود و البته امکان بازگشت به لیگ 

فوتبال کشورش گفت.
به نقل از کیک آف، پاتوسی که فعالیت خود 
را در لیگ برتر ایران برای فوالد  انجام می دهد، 
سه سال اخیر را در ایــران گذرانده است اما 
شایعه شــده کــه بــه دنــبــال حضور در لیگ 
آفریقای جنوبی اســت. او اولــیــن بــار هفته 
گذشته برای انتقال به تیم پایرت، لینک شد. 
این بازیکن درباره قرارداد خود با فوالد گفت: 

ــرارداد مــن بــا فـــوالد در  ــ درســـت اســت ق
ــه پــایــان  ــر ســـال جـــاری ب ژوئـــن اواخــ
می رسد، اما تاکنون در مورد چیزی 

ــم. مــن اقامت  ــکــرده ای صحبت ن
فوق العاده ای در ایــران داشته ام و 
باشگاه با من رفتار خوبی دارد. در 

طول مدتی که من در اینجا 
هــســتــم هــرگــز مشکلی 

وجــود نداشته است. 
پیشنهادهایی  اگـــر 
از آفــریــقــای جنوبی 
ــم،  ــاشــ ــ داشـــــتـــــه ب
مــی تــوانــم بگویم 

ــی در  ــصـ ــخـ شـ
ــای  ــقـ ــریـ آفـ

جنوبی به امور من رسیدگی می کند، تاکنون 
او چیزی به من نگفته است. اگر فرصتی برای 
بازگشت به آفریقای جنوبی وجــود داشته 
باشد و پیشنهاد خوبی برسد، چــرا که نه. 
من همیشه رویای بازی در یکی از بزرگ ترین 
تیم های آفــریــقــای جنوبی را داشــتــم و اگر 
فرصتی بــرای این اتفاق بیفتد، به شدت به 

آن فکر می کنم. 
فــوالد فصل آینده یکی از دو نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آســیــاســت کــه در سید 
ــرارداد  نخست قــرار دارد و باید دیــد آن هــا ق
بازیکن خارجی خود را تمدید می کنند یا 
به سراغ نفرات دیگری خواهند رفت. 
پاتوسی در استقالل هم دوران خوبی را 
پشت سرگذاشت اما مدیران این تیم 
نتوانستند شرایط الزم برای حفط 
او را فراهم کنند. او مدتی 
در کــشــورهــای حاشیه 
خلیج فارس بــازی کرد 
و دوبــاره با پیشنهاد 
خــــوب فـــوالدی هـــا 
بــه لیگ برتر ایــران 

برگشت.

ورزش7

پاتوسی: 

شاید به آفریقا برگردم



   از تشویق 
قلدرهای 
فاشیست دست 
بردارید  
سفیر روسیه در 
واشنگتن گفت: 
لفاظی های اتهام آمیز 
آمریکا به مذاکرات 
جاری درباره تنش 
در اوکراین کمکی 
نمی کند و غربی ها 
باید از تشویق 
قلدرهای فاشیست 
در کی یف دست 
بردارند. »آناتولی 
آنتونوف« متذکر 
شد: »لفاظی های 
اتهام آمیز مقامات 
وزارت امور خارجه 
آمریکا به ایجاد 
فضای مثبت در 
مذاکرات منتج 
نخواهد شد. اکنون 
زمان توقف  سیاست 
تشویق قلدرهای 
فاشیست به جوالن 
دادن در کی یف است«.

یادداشت

خبر

 سرگردانی پاکستان 
میان دو طالبان

ــا مــــشــــرف؛  ــ ــ ــدرض ــ ــ ــم ــ ــ  اح
ــاس مــســائــل شــبــه قـــاره   ــن ــارش  ک
پخش اخــبــاری در زمینه درخــواســت جدی 
مقامات پاکستان از دولت موقت طالبان برای 
مقابله جدی تر با حضور و فعالیت تحریک 
طالبان پاکستانی )تی تی پی( در افغانستان 
و همچنین کشته شــدن محمد خراسانی، 
سخنگوی این گروه در داخل خاک افغانستان 
در روزهای اخیر، موجب شد چگونگی برخورد 
ــا ایـــن معضل مــهــم و حــیــاتــی و  ــاد ب ــام آبـ اسـ
همچنین ارتباط طالبان با این گروه ضددولتی 
ــرار گــیــرد. در این  پاکستان در کــانــون توجه ق
راستا به نظر می رسد پاسخ به سه پرسش مهم 

ضرورت داشته باشد.
ــداف طالبان  نخست ایــنــکــه انــگــیــزه هــا و اهــ
ــت ایـــن کــشــور  پــاکــســتــانــی از تــقــابــل بـــا دولــ
ــه از اظـــهـــارات رهــبــران  چــیــســت؟ آن گـــونـــه ک
و بیانیه های انــتــشــار یافته تــوســط تحریک 
ــاط مـــی شـــود،  ــب ــن ــاکــســتــانــی اســت طـــالـــبـــان پ
ــرای احــکــام شریعت اســامــی در سراسر  اجـ
 پاکستان عمده ترین و اصلی ترین هدف این 

گروه است. 
با ایــن حــال برخی مقامات پاکستانی مانند 
عــمــران خــان نقش عــوامــل قــومــی و قبیله ای 
و بــه خــصــوص پشتونیسم را در ایــجــاد ایــن 
حــرکــت، پررنگ  تر از عــوامــل مذهبی در نظر 
ــه ایــنــکــه »تــی تــی پــی«  ــا تــوجــه ب مــی گــیــرنــد. ب
هیچ گاه رسماً ادعــای استقال پشتون ها از 
پاکستان و یــا الــحــاق آن هــا بــه افغانستان را 
مطرح نکرده، نمی توان این دیدگاه را چندان 
معتبر دانست؛ ضمن اینکه در برخی مواقع 
گروهک تحریک طالبان، ادعاهای فرا سرزمینی 
و اسام گرایانه جهانی )همچون حمایت از 
ــغــورهــای چین(  ــا اوی  مسلمانان کشمیر و ی

نیز داشته اند.
پــرســش دوم ایـــن اســـت چــه ارتــبــاطــی میان 
این گــروه و طالبان افغانستان وجــود دارد؟ با 
اینکه چــنــدی پیش و پــس از سلطه طالبان 
ــــی مــحــســود، رهــبــر  ــور ول ــ ــغــانــســتــان، ن بـــر اف
تحریک طالبان پاکستان به صراحت اعام 
کـــرد حـــزب وی شــاخــه و بــخــشــی از امـــارت 
اسامی افغانستان اســت؛ مقامات طالبان 
منکر هرگونه اتــحــاد و یــا ارتــبــاط ســازمــانــی و 
ــوده و صــرفــاً آن را  ــروه بـ ــا ایـــن گـ تشکیاتی ب
 حرکتی مرتبط بــا مسائل داخــلــی پاکستان 

تلقی می کنند. 
اما حتی اگر مواضع طالبان را بپذیریم، این 
مسئله غیرقابل انــکــار اســت کــه هــر دو گــروه 
خاستگاه ها و عایق مشترک قومی و قبیله ای 
دارند و در وهله دوم، تجربه چند دهه جنگیدن 
ــط گــروهــی و شخصی  در کــنــار یکدیگر، روابـ
بسیار نزدیک و در هم تنیده ای میان آن ها به 

وجود آورده است. 
میانجی گری اخیر امارت اسامی طالبان میان 
اسام آباد و تی تی پی و برقراری یک آتش بس 
یک ماهه، پیامد همین ارتباط نزدیک تلقی 

می شود.
اما پرسش سوم و در واقــع مهم ترین پرسش 
این است که دولت اسام آباد در شرایط قرار 
گرفتن بر سر دو راهــی تقویت دولــت طالبان 
و جلوگیری از خیزش دوبــاره تحریک طالبان 
پاکستان، کـــدام گزینه را در ارجحیت قــرار 
خــواهــد داد؟ فــشــارهــای پاکستان بــه دولــت 
موقت طالبان و حتی استفاده از زبان تهدید 
در روزهــای اخیر، می تواند گــواه این باشد که 
اسام آباد ارجحیت بیشتری برای گزینه دوم 
یعنی جلوگیری از خیزش دوبــاره »تی تی پی« 
قائل است. اسام آباد دالیل قانع کننده ای نیز 
برای این انتخاب دارد که جلب رضایت و حفظ 
اتحاد اقتصادی با چین )با توجه به نارضایتی 
چین از همکاری تحریک طالبان با اویغورها( 

تنها یکی از این دالیل است.

 بمباران ارمنستان 
توسط نیروهای باکو

وزارت دفــاع ارمنستان مدعی شد جمهوری 
آذربایجان با استفاده از پهپاد و توپخانه اقدام 
به بمباران مناطق مرزی این کشور کرده است. 
به گــزارش اسپوتنیک، بر اثــر ایــن اقــدام، سه 
نــیــروی نظامی ارمنستانی کشته و دو نفر 
زخمی شدند. در حال حاضر اوضــاع در مرز 
آذربــایــجــان- ارمنستان تقریباً پایدار بــوده و 
کاماً تحت کنترل نیروهای مسلح ارمنستان 
قرار دارد. اعام تلفات جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان در درگیری های روز گذشته مرزی، بار 
دیگر نگرانی ها درباره تشدید تنش ها بین این 

دو کشور همسایه را باال برده است.           
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چهره خبر

وزیـــر دفـــاع طــالــبــان ضمن تهدید 
تاجیکستان و ازبکستان هشدار 
داد در صـــورتـــی کـــه بــالــگــردهــای 
ــده نــشــود،  ــردانـ ــازگـ افــغــانــســتــان بـ
ــنـــش حــکــومــت  بـــایـــد مــنــتــظــر واکـ
ــن کــشــور باشند.  ســرپــرســت در ای
به گزارش فارس، ما یعقوب که در 
مراسم مانور بالگردهای نیروهای 
هوایی طالبان سخنرانی می کرد، 
افـــزود: ایــن بالگردها دارایـــی ملت 
افغانستان است و باید بازگردانده 
شود. مایعقوب تصریح کرد: »هیچ 
فردی نمی تواند بالگردهای ما را در 

کشور خــود گــروگــان بگیرد«. وزیر 
دفــاع طالبان گفت: ایــن کشورها 
حوصله طالبان را آزمایش نکرده و 
این گروه را وادار به واکنش در این 
زمینه ننمایند. وی گفت: هرچند 
حکومت طــالــبــان ضعیف اســت، 
اما »بی غیرت«  نیست و به کسی 
اجــازه نمی دهد مالکیت شخصی 
را از آن بگیرد. پیشتر، مسئوالن 
حکومت سرپرست طالبان گفته 
بــودنــد ۴۰ بــالــگــرد افغانستان در 
جریان سقوط کابل، به تاجیکستان 

و ازبکستان منتقل شده است.

جهان

اوضاع واکسیناسیون در کشورهای اروپایی به 
قسمت های جالبی رسیده است. پس از آنکه 
در 2۴ ساعت گذشته بیش از 12۰هزار نفر در این 
کشور به کووید19 مبتا شده و بیش از 6۰۰نفر 
هم بر اثر آن جان باختند، مقام های آلمانی روز 
سه شنبه خبر دادند به تعدادی از شهروندان 
این کشور واکسن فایزر تاریخ مصرف گذشته 
تزریق شده است. به گزارش فارس، مقام های 
بهداشتی محلی آلمان در بیانیه ای گفتند: 
یک مرکز واکسیناسیون در شهر »باواریان« 
بین روزهای چهارم تا ششم ژانویه، واکسن های 
تاریخ مصرف گذشته فایزر را به مــردم تزریق 
ــاس گـــزارش هـــا، دست کم  کـــرده اســـت. بــر اسـ
هزارو8۰۰ نفر واکسن های تاریخ مصرف گذشته 
تزریق کرده اند. با این حال، مقام های بهداشتی 
این کشور مدعی شدند هیچ خطری افــرادی را 
که واکسن های تاریخ مصرف گذشته دریافت 
کرده اند تهدید نمی کند و به این افــراد تست 
پادتن رایگان پیشنهاد شده تا مشخص شود 
آیا آن ها به دز جدید نیاز خواهند داشت یا خیر. 
مرکز واکسیناسیونی که این اشتباه را مرتکب 
شده هم اعام کرد دو نفر از کارمندانش را به 
دلیل تبعیت نکردن از دستورالعمل های ایمنی 

در واکسیناسیون اخراج کرده است.
این خبر در حالی منتشر می شود که سازمان 
جهانی بهداشت روز سه شنبه اعــام کــرد در 
صورتی که نــرخ فعلی ابتا به سویه امیکرون 
کــرونــا ادامـــه داشــتــه بــاشــد، بیش از نیمی از 
جمعیت اروپــا در دو ماه آینده به این بیماری 
مبتا می شوند. »هــانــس کـــاج«، مدیر امــور 
منطقه ای ســازمــان جهانی بهداشت در یک 
کنفرانس مطبوعاتی هشدار داد سویه امیکرون 
دارای یک موج جدید غرب به شرق بــوده و در 

حال درنوردیدن سراسر اروپاست.
بــراســاس گـــزارش ســازمــان جهانی بهداشت، 
26 کــشــور گـــزارش دادنـــد در هــر هفته بیش 
از یــک درصـــد از جمعیت کشورهایشان به 
کووید19 مبتا می شوند و این منطقه تنها در 
هفته اول شاهد بیماری بیش از 7میلیون نفر 
ــوده اســت. مقام ســازمــان جهانی بهداشت  ب
تصریح کرد: »نرخ بی سابقه انتقال بیماری« 
در حال حاضر به معنای آن است که کشورها 
شاهد افزایش نــرخ بستری در بیمارستان ها 
بر اثر کووید19 هستند. او با وجود این گفت: 
 نرخ مرگ و میر بر اثر امیکرون کماکان روندی 

ثابت دارد.

گزارش گزارش 

تزریقواکسنتاریخگذشتهبهآلمانیها

 افتضاح فایزر 
در سرزمین 

ژرمن ها

علوی همزمان با 
تــشــدیــد اقــدامــات 
ــارات  ــ خــصــمــانــه ام
در مناطق جنوبی 
ــمــن، عــضــو دفــتــر  ی
ســیــاســی جنبش 
انـــصـــارهللا بــه ابــوظــبــی هــشــدار داد 
ــداوم ایــن اقــدامــات، یمن  در صــورت ت
ــرار  ــدف قـ ــاک امــــــارات را هــ عــمــق خــ
ــارس،  ــزارش فـ ــ خـــواهـــد گـــرفـــت. بـــه گـ
»محمد البخیتی« در گــفــت و گــو با 
شبکه »العربی« گفت: »معامله ای 
ــارات وجـــود دارد  مــیــان ســعــودی و امــ
ــه مــوجــب آن، عــربــســتــان تمام  ــه ب ک
استان های جنوبی یمن از جمله شبوه 
را به امارات تحویل داده و به ازای آن، 
امارات تمام ظرفیت های نظامی خود 
را همچون گذشته ]در یمن[ بــه کار 
خواهد گرفت«. محمد البخیتی در 
ادامــه خاطرنشان کــرد: »البته چند 
ــارات بــه دنــبــال آن بود  ســال پیش امـ
کــه از تــجــاوز بــه یمن دســت بکشد. 
ــم و حمله  ما فرصتی به امـــارات دادی

بــه عمق خــاک ایــن کــشــور را متوقف 
ــارات  ــم؛ امـــا متأسفانه االن امـ کــردی
دوبــــاره در حـــال تــنــش زایــی اســـت«. 
البخیتی ادامــه داد: »مــا از اینجا به 
امــارات توصیه می کنیم به اقدامات 
تــنــش زای خــود ادامـــه نــدهــد؛ چــرا که 
اگــر ایــن تنش ادامـــه پیدا کند، یمن 
مجبور بــه حمله بــه عمق خــاک این 
کــشــور خـــواهـــد شــــد«. عــضــو دفــتــر 
سیاسی انصارهللا همچنین در پاسخ 
به پرسش مجری برنامه دربــاره تکرار 
سناریو حمله با موشک های بالستیک 
به عمق خاک امارات، اظهار کرد: »بله، 
مطمئناً! چون ما در وضعیت جنگی 
قرار داریم«. مدتی است درگیری های 
شدیدی میان مزدوران اماراتی و ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در استان 
شبوه در جریان است. رزمندگان یمنی 
در یک هفته  گذشته توانسته اند دو 
پهپاد جاسوسی متعلق بــه امـــارات 
عربی متحده را حین انجام عملیاتی 
خصمانه در جنوب این کشور سرنگون 
کنند. این دو عملیات در حالی انجام 

شد که نیروی دریایی یمن نیز به تازگی 
در اقدامی بی سابقه موفق شد یکی 
کشتی نظامی اماراتی را در غرب این 
کــشــور تــوقــیــف کــنــد. از ســـوی دیــگــر، 
تحوالت میدانی یمن هم با سرعت 
بسیاری به نفع انصارهللا در جریان 
است. ارتش یمن اعام کرد نیروهای 
ایــن کشور توانسته اند به مـــزدوران و 
عناصر داعــشــی وابسته بــه امـــارات 
در جــنــوب یــمــن تــلــفــات و خــســارات 
سنگینی وارد کنند. در همین راستا، 
سرتیپ »یحیی ســریــع« سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن گفت: نیروهای 
صنعا تــوانــســتــه انــد تــعــداد ۵1۵ نفر 
ــارات از  ــ از مـــــزدوران و داعــشــیــان امـ
جمله چند فرمانده را از پای درآورنــد 
و بیش از 8۵۰نفر از آن هــا را مجروح 
کنند. وی همچنین خبر داد: ده هــا 
موشک به سوی نقاط تجمع مزدوران 
و داعشیان امـــارات در استان شبوه 
ــدام،  شلیک شـــده کــه در پــی ایـــن اقـ
 ده  ها تن از آن ها کشته و تعداد زیادی 

مجروح شده اند.

فلسطین در 2۴ ساعت اخیر شاهد درگیری میان نظامیان صهیونیست 
و فلسطینی ها در بخش های مختلف بود. نظامیان صهیونیست با یورش 
به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی یک پیرمرد 8۰ساله 
فلسطینی را به شهادت رساندند. به گــزارش مهر، »عمر عبدالمجید 
اسعد« )8۰ ساله( از روستای »جلجلیا« در شمال رام هللا در پی بازداشت 
توسط نظامیان رژیم صهیونیستی و تعرض به وی به شهادت رسید. 
وحشی گری صهیونیست ها مــحــدود بــه ایــن مسئله نشده و بــر اثر 
درگیری های سه شنبه شب در اراضی »النقع« در صحرای »النقب« هم 21 
فلسطینی بازداشت شدند. در این درگیری ها یک خودرو متعلق به پلیس 
رژیم صهیونیستی هم در »الشقیب السام« به آتش کشیده شد. در 
سمت مقابل هم، خبرگزاری فلسطینی شهاب به نقل از منابع عبری اعام 
کرد رژیم صهیونیستی از تاش برای زیر گرفتن سربازان صهیونیست در 
نزدیکی شهرک »حلمیس« خبر داده است. این منابع خبر دادند در پی 

این حمله، یک نظامی رژیم اشغالگر زخمی شده است.
در همین حــال، نظامیان رژیــم صهیونیستی روز چهارشنبه 11 مرکز 
غیرنظامی و خدمت رسانی فلسطینی ها را در جنوب کرانه باختری اشغالی 
تخریب کردند. این عملیات تخریب که در منطقه »الفخیت« در شرق 
شهرک صهیونیست نشین »یطّا« در جنوب الخلیل انجام گرفت، 11مرکز 
غیر نظامی از جمله پنج خانه مسکونی با ظرفیت 18نفر، یک حلقه چاه 
ذخیره آب و پنج انبار ذخیره علوفه و محل نگهداری حیوانات را شامل 
شد. براساس گــزارش دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل، رژیم 
صهیونیستی در سال 2۰21، تعداد 862 خانه فلسطینی ها را در محدوده 
»ج« در کرانه باختری و قدس شرقی تخریب یا برای تخریب آن مجوز 
صادر کرد. بنا به مفاد توافق نامه »اسلو 2« در سال 199۵، هر گونه تغییر 
یا ساخت و ساز در محدوده »ج« بدون مجوز رژیم صهیونیستی ممنوع 
و کسب مجوز نیز تقریباً محال است. در همین زمینه، جنبش مقاومت 
اسامی فلسطین )حماس( نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در 
راستای یهودی سازی سرزمین فلسطینی هشدار داد. »حــازم قاسم« 
سخنگوی حماس ضمن محکوم کردن تاش های رژیم اشغالگر برای 
یهودی سازی النقب گفت: افزایش سیاست های رژیم صهیونیستی برای 
مصادره اراضی فلسطین از طریق صندوق موسوم به صندوق ملی یهود که 
به سیاست شهرک سازی جنبش صهیونیستی طی 1۰۰ سال اخیر کمک 
کرد، بار دیگر مؤید آن است سیاست پاک سازی قومی  همچنان بر ذهنیت 

رژیم صهیونیستی حاکم است.

وحشی گری صهیونیست ها علیه فلسطینیان ساکن در کرانه باختری

تخریب 862 خانه در سال 2021 

گزارش کوتاه

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت  عالمه سید جعفر شهیدی در 1386
امروز در تقویم تاریخ مصادف است با سالروز 

درگذشت سیدجعفر شهیدی در سال 1386. او شاگرد 
برجسته علی اکبر دهخدا و استاد تمام دانشگاه تهران 
و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبیات فارسی، فقه و 

تاریخ اسالم بود. او همچنین در حوزه علمیه قم و نجف 
تحصیل کرد و درجه اجتهاد داشت. نگاه نقادانه او به 
تاریخ اسالم موجب شده است کتاب های تألیفی او از 

جذاب ترین کتب تاریخی محسوب شود.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:13

05:45

اذان مغرب

17:32

غروب خورشيد

17:12
 نیمه شب شرعی

23:29
طلوع فردا

07:14

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:40

05:13

اذان مغرب

16:58

غروب خورشيد

16:38
 نیمه شب شرعی

22:56
طلوع فردا

06:42

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
)051(   تلفنخانه:                 37610087 - 37684004 
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(
فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(
  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                           چاپخانه جوان

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

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

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

وزیر دفاع طالبان، تاجیکستان و ازبکستان را تهدید کرد

بالگردهایمان را پس بدهید

انصاراهلل:اقداماتتنشزایاماراتانصاراهلل:اقداماتتنشزایامارات
ادامهیابدحملهمیکنیمادامهیابدحملهمیکنیم

 هشدار یمنی  هشدار یمنی 
به شیوخ ابوظبیبه شیوخ ابوظبی

ح
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد
اج�رای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی،جوش�کاری و بتن ریزی جهت پروژه زیرس�طحی 

بس�ت ش�یخ بهایی)بخش های غربی-ش�رقی( واقع در محدوده حرم مطهرحضرت رضا)ع(را از طری�ق مناقص�ه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ل�ذا متقاض�ی�ان م�ی توانند ت�ا پای�ان وق�ت اداری روزی�ک ش�نبه مورخ١٤٠٠/١٠/26ضمن مراجع�ه ب�ه آدرس اینترنتی                               
http://sem.aqr-harimeharam.org  )تلفن:3١3٠5243-32257٠85-٠5١( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
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