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رودی فولر: آزمون گزینه 
مناسبی برای لورکوزن است

 بازتاب های انتقال سردار 
به فوتبال آلمان

به انگیزه تولد 92 سالگی 
استاد محمود فرشچیان
نقاشی جهانی
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بسته شدن 
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به دستور بختیار
در سال 1357

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 دوشنبه 4بهمن 1400     21جمادی الثانی  1443       24ژانویه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9730      8 صفحــه           4صفـح

بازاریان اطراف حرم، الگوی انصاف و نماز اول وقت باشندرواق1
تولیت آستان قدس رضوی گفت: بازاریان 

اطراف حرم مطهر باید الگوی انصاف و 
اقامه نماز اول وقت در کشور باشند...

تولیت آستان قدس رضوی در ابتدای جلسه درس مکاسب المحرمه:

پس از بی توجهی به بحران کاغذ، بر آگهی های مطبوعاتی هم مالیات بسته شد

مطبوعات نگران چالش مالیات
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رواق
به همت مرکز امور بانوان و خانواده 
بنیاد کرامت رضوی و با مشارکت 
خیران در روز مادر اعالم شد

رهایی
 18 بانوی دربند 
تا دهه فجر
خراسان

ناظر گمرکات خراسان رضوی  
در پاسخ به قدس عنوان کرد

بالتکلیفی خط ریلی 
خواف - هرات

بررسی عوامل کاهش 
سن ناهنجاری های اجتماعی

زنگ خطر 
آسیب های اجتماعی 
در مدارس
عزت اللهی در گفت وگو با قدس:

می خواستم 
 با استراماچونی 
کار کنم

سفر وزیر خارجه کویت به لبنان 
همراه با پیشنهادی 15 بندی

دستور کار مشکوک
پشت پرده اختالف در 

تیم مذاکره  آمریکایی
مسعود براتی
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      صفحه1

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای به روش فشرده 
 )نوبت دوم(

ش��ركت مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی در نظ��ر دارد اقالم 
م��ورد نیاز خ��ود را با ش��رایط ذی��ل بص��ورت برگزاری 
مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد( تامین نماید:
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093498000840 

شماره مناقصه و تقاضا: تقاضای 0040023 مناقصه شماره 1400/076 
 PIPE  :موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:   402.000.000  ریال 
نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار : تضمین شركت در فرایند ارجاع 
كار بص��ورت یک��ی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 

123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 
مبلغ برآوردی مناقصه:  8.040.000.000 ریال

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه  در سامانه ستاد :
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی س��امانه ستاد 

ایران می باشد. 
آخرین مهلت بارگذاری و  ارس��ال مس��تندات ارزیاب��ی كیفی )رزومه( و 

اسناد مناقصه پاكات )الف ب ج ( در سامانه ستاد: 
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.

آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد :
پس از ارزیابی كیفی مناقصه گران، مس��تندات دریافت پیش��نهاد فنی و 

مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
آدرس مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شركت مجتمع 
گاز پ��ارس جنوبی- ف��از های 15 و 16- س��اختمان ام��ور كاال-اداره خرید 

پاالیشگاه ششم.
بدیهی اس��ت كلی��ه فرآیند برگ��زاری مناقص��ه  الکترونیک��ی از طریق 
درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی  دولت )سامانه س��تاد( به نشانی:

 WWW.SETADIRAN.IR انج��ام می پذیرد و به پیش��نهاد های خارج 
از س��امانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران 
بایس��تی نس��بت به ثبت نام در س��امانه س��تاد و دریاف��ت گواهی امضاء 

الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقص��ه گ��ران می توانند جهت كس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت
ی تلفن ه��ا ه  ر ش��ما ب��ا   ی��ا  و  جع��ه  ا  WWW.SPGC.IR مر

  44-36-07731318335  تماس حاصل فرمایند. 
شناسه آگهی 1263071

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی ف
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شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

14
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4

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی ارزیابی کیفی با موضوع ارائه خدمات 
سرویس دهی خودرویی درون شهری و برون شهری در سطح 
استان خراسان  از  و خارج  درداخل  و  و حومه  کل شهر مشهد 
طریق  از  ذیل  شرح  به  دستگاه  تعداد15  حداقللل  با  رضوی 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  والزم  شد  خواهد  انجام   

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
سازند. محقق  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضای 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/11/03 می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز 

طریق سامانه ستاد به  مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/09          ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/11/23

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

ارزیابی کیفی با ارائه خدمات سرویس دهی
 خودرویی درون شهری و برون شهری در 
سطح کل شهر مشهد و حومه و درداخل 

و خارج از استان خراسان رضوی با 
حداقللل تعداد15 دستگاه خودرو

200000144600015826.400.000.000
)بیست وشش میلیارد وچهارصد میلیون ریال(

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

آب سرمایه است در مصرف آن صرفه جویی کنیم

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی وم

ت د
نوب

14
10
63
4

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/11/03الی سه شنبه مورخ1400/11/05 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir

شماره ردیف
قطعه

شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
)ریال( مترمربع

شیوه پرداخت 
حقوقات

 60درصد نقد و70170.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی125/2
الباقی 18 ماهه

 60درصد نقد و120220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی21662
الباقی 18 ماهه

سیدی – پشت 3614
 60درصد نقد و120150.000.000تجارت محلهکالنتری سیدی

الباقی 18 ماهه

341.73129,000,000مسکونیبلوار اندیشه4362
 بصورت 70 درصد
 نقد و 30 درصد

باقیمانده یکساله

نقد209.78240,000,000مسکونیفرامرز عباسی5966/1

نقد340.43150,000,000مسکونیفرامرز عباسی617/121

نقد658.7200,000,000مسکونیآبکوه – خیابان کارگرالی7118

نقد953.76180,000,000مسکونیآبکوه – خیابان کارگر6الی8129

نقد468.83100,000,000مسکونیبلوار شفا915.165

سیدی – پشت 10174
نقد306.67110,000,000مسکونیکالنتری سیدی

نقد397.1195,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم1129211

منزل آباد – مجاور 12179
نقد30070,000,000مسکونیبلوار الهیه

نقد60.37130,000,000تجاریخیابان- شهرک رضوی1316107

نقد135.3123,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی142853

نقد205.2423,000,000مسکونیکوی انصار – بلوار حر15155

      صفحه1

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای به روش فشرده 
 )نوبت دوم(

ش��ركت مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی در نظ��ر دارد اقالم 
م��ورد نیاز خ��ود را با ش��رایط ذی��ل بص��ورت برگزاری 
مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد( تامین نماید:
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2000093498000840 

شماره مناقصه و تقاضا: تقاضای 0040023 مناقصه شماره 1400/076 
 PIPE  :موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار:   402.000.000  ریال 
نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار : تضمین شركت در فرایند ارجاع 
كار بص��ورت یک��ی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 

123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 
مبلغ برآوردی مناقصه:  8.040.000.000 ریال

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه  در سامانه ستاد :
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی س��امانه ستاد 

ایران می باشد. 
آخرین مهلت بارگذاری و  ارس��ال مس��تندات ارزیاب��ی كیفی )رزومه( و 

اسناد مناقصه پاكات )الف ب ج ( در سامانه ستاد: 
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.

آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد :
پس از ارزیابی كیفی مناقصه گران، مس��تندات دریافت پیش��نهاد فنی و 

مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
آدرس مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شركت مجتمع 
گاز پ��ارس جنوبی- ف��از های 15 و 16- س��اختمان ام��ور كاال-اداره خرید 

پاالیشگاه ششم.
بدیهی اس��ت كلی��ه فرآیند برگ��زاری مناقص��ه  الکترونیک��ی از طریق 
درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی  دولت )سامانه س��تاد( به نشانی:

 WWW.SETADIRAN.IR انج��ام می پذیرد و به پیش��نهاد های خارج 
از س��امانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران 
بایس��تی نس��بت به ثبت نام در س��امانه س��تاد و دریاف��ت گواهی امضاء 

الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقص��ه گ��ران می توانند جهت كس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت
ی تلفن ه��ا ه  ر ش��ما ب��ا   ی��ا  و  جع��ه  ا  WWW.SPGC.IR مر

  44-36-07731318335  تماس حاصل فرمایند. 
شناسه آگهی 1263071
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی ارزیابی کیفی با موضوع ارائه خدمات 
سرویس دهی خودرویی درون شهری و برون شهری در سطح 
استان خراسان  از  و خارج  درداخل  و  و حومه  کل شهر مشهد 
طریق  از  ذیل  شرح  به  دستگاه  تعداد15  حداقللل  با  رضوی 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  والزم  شد  خواهد  انجام   

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
سازند. محقق  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضای 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/11/03 می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز 

طریق سامانه ستاد به  مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/09          ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/11/23

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف
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ارزیابی کیفی با ارائه خدمات سرویس دهی
 خودرویی درون شهری و برون شهری در 
سطح کل شهر مشهد و حومه و درداخل 

و خارج از استان خراسان رضوی با 
حداقللل تعداد15 دستگاه خودرو

200000144600015826.400.000.000
)بیست وشش میلیارد وچهارصد میلیون ریال(

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
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آب سرمایه است در مصرف آن صرفه جویی کنیم
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ 1400/11/03الی سه شنبه مورخ1400/11/05 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.
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نقد306.67110,000,000مسکونیکالنتری سیدی

نقد397.1195,000,000مسکونیسیدی – خیابان قائم1129211

منزل آباد – مجاور 12179
نقد30070,000,000مسکونیبلوار الهیه

نقد60.37130,000,000تجاریخیابان- شهرک رضوی1316107

نقد135.3123,000,000مسکونیخیابان- شهرک رضوی142853

نقد205.2423,000,000مسکونیکوی انصار – بلوار حر15155

رهبر انقالب در دیدار ساالنه مداحان اهل بیتb مطرح کردند

هیئت، کانون جهاد تبیینهیئت، کانون جهاد تبیین

بسمه تعالیبسمه تعالی
حضرت آیت اهلل استادی دامت برکاته،  با عرض احترام، فقدان برادربا ایمان، خیرخواه و نیکوکارتان را تسلیت عرض می کنم. 
درجوار مضجع شریف و نورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا سالم اهلل علیه برای جناب عالی و همه بازماندگان معزز 
شکیبایی و پاداش الهی و برای آن فقید سعید رحمت و رضوان ذات اقدس را ازخداوند تبارک و تعالی درخواست می نمایم.  

تولیت آستان قدس رضوی / احمد مروی



 پنجره جدیدی 
برای تأمین 
منافع ملی 
گشوده شد
محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس گفت: 
رویکرد واقع گرایانه و 
چندجانبه نگر دولت 
به منظور بهره گیری 
از تمامی ظرفیت های 
راهبردی در حوزه 
سیاست خارجی، 
پنجره جدیدی برای 
تأمین منافع ملی به 
ویژه بهره گیری از 
ظرفیت های اقتصادی 
کشور گشوده است؛ 
چرا که امروز روابط 
خارجی متوازن بر پایه 
استقالل و عزت ملی 
و دیپلماسی عمل گرا 
و فهم واقع بینانه از 
نظام چندقطبی حاکم 
بر مناسبات جهانی، 
ضرورتی انکارناپذیر 
است.

یادداشت

خبر کوتاه

ــروز  ــ ــ ــال ــ در خـــجـــســـتـــه ســ
والدت بــا ســعــادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( رهبر انقالب 
اســالمــی در دیـــدار جمعی از 
مداحان اهل بیت، با اشــاره به 
برخی ابعاد واالی شخصیت 
حــضــرت صــدیــقــه کــبــری از جمله حــرکــت هــای 
اجتماعی و خدمت بی منت به مردم، هیئت ها را 
کانون جهادِ بزرگ تبیین دانستند و تأکید کردند: 
هیئت ها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و 
درســت به پرسش های روز جامعه به ویژه نسل 
جوان باشند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت هللا 
خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک سالروز میالد 
حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها و سالروز والدت 
امام خمینی)ره( و روز گرامیداشت مقام مادر و زن، 
به برخی ابعاد شخصیت فوق العاده حضرت زهرا 
سالم هللا علیها براساس آیات قرآن کریم و احادیث 
اشاره کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار برای خدا 
و خدمت بی منت و موقعیت ممتاز در مواجهه با 
جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگی های 
بی نظیر آن حضرت هستند کــه در قــرآن کریم 

به صراحت به آن ها اشاره شده است.

الگو بودن حضرت فاطمه زهرا در همه جهات  ◾
ایشان با اشــاره به آیــات ســوره »دهـــر«، خدمت 
بی منت و کمک خالصانه بــه نــیــازمــنــدان را از 
نشانه های مهم جامعه فاطمی خواندند و افزودند: 
به لطف الهی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
جامعه ایران، فاطمی شده است و در طول ۴۳ سال 
گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در 
دوران حرکت علمی و خدمات بی منت شهیدانی 
همچون فخری زاده، شهدای هسته ای و دانشمند 
بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث طبیعی 
همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم. رهبر انقالب 
دوران شیوع بیماری کرونا و خدماتی را که بدون مزد 
و منت ارائه شد و همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری 
از حرکت برگرفته از الگوی فاطمی برشمردند و 
تأکید کردند: حضرت فاطمه زهــرا باید در همه 
جهات به ویژه حرکت های اجتماعی و انقالبی، 

اسوه و الگو باشند.

هیئت؛ مرکز مهم تبیین مفاهیم و معارف اسالمی ◾
حضرت آیت هللا خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنانشان به موضوع هیئت ها اشاره کردند 
و گفتند: محور شکل گیری هیئت ها به عنوان 

یک واحد اجتماعی، مودت اهل بیت و زنده نگه 
داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از زمان خود 
آن بزرگواران شکل گرفته است. ایشان، نقش 
و کارایی هیئت ها را در مقاطع مختلف به ویژه 
دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس، بزرگ و 
بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند: براساس 
فرمایش های ائمه اطهار، هیئت کانون جهاد 

عظیمِ تبیین و روشنگری است.
رهبر انقالب، ساختار هیئت را مرکب از »مغز 
و معنا« و »تحرک و پویایی« دانستند و گفتند: 
مــغــز و مــعــنــای هیئت هــمــان تبیین مکتب 
اســت و هیئت، مرکز مهم تبیین مفاهیم و 
معارف اسالمی و پاسخ به سؤال های گوناگون 
جوانان دربــاره مسائل اصولی و سبک زندگی 
اســت. پویایی و تحرک هیئت نیز بــه معنی 
فرصت مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال 
احساسات است. ایشان قوام و اساس هیئت را 
مقوله جهاد خواندند و افزودند: هر تالش خوب 
و بجایی، جهاد نیست. جهاد یعنی تالش برای 
هدف گیری دشمن و در هر زمــان باید عرصه 

جهاد را به درستی تشخیص داد.
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به عرصه های 
ــای مختلف همچون  ــ گــونــاگــون جهاد در دوره ه
جهاد نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی 
ــد: بــه عــنــوان نمونه خدمت  ــردن خــاطــرنــشــان ک

اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد 
فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آن ها در مقابل 

نظام اسالمی دارد، جهادی ارزشمند است.

نوآوری نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت  ◾
مداحی منجر شود

ایشان با اشاره به تحرک گسترده دشمنان ملت 
ــران بــرای وارونــه ســازی افکار و تخریب ایمان و  ای
باورهای مردم به وسیله انبوه رسانه ها و با استفاده 
از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی های 
هنگفت مالی و امنیتی، مهم ترین عرصه جهاد 
را عرصه »تبیین و روشنگری« دانستند و تأکید 
کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، هیئت ها 
باید از خود سؤال کنند در جنگ بی امان جبهه 
حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا 
قرار دارند و چگونه آرمان ها و مبانی اصلی انقالب را 

گسترش می دهند.
رهبر انقالب، »واعــظ« و »مــداح« را دو ستون 
مهم و پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر 
منحصر بــه فــرد بـــودن هنر مــداحــی، گفتند: 
مــداحــی بــا جــال دادن دل مخاطب و بــردن او 
به عمق تاریخ، به او معرفت دینی، اخالقی و 
سیاسی می بخشد. ایشان با تحسین همکاری 
شــاعــران آیینی و مــداحــان بـــرای پــربــار کــردن 
مجالس اهل بیت و اعتالی شعر آیینی، گفتند: 

صدا، آهنگ و هندسه خوانندگی صورت هنر 
مداحی را تشکیل می دهد، اما این صورت که 
در واقع وسیله و ابزار است نباید بر محتوا غلبه 
کند و آن هــدایــت و محبت جهت دهنده به 
حرکت جامعه در درون آن گم شود. حضرت 
آیـــت هللا خــامــنــه ای، ابتکار و نـــوآوری در امر 
مداحی را خوب و مفید برشمردند و افزودند: 
نــوآوری نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت 
مداحی منجر شود و اجرای مداح را به سمت 
ــوری کــه مــداحــی نیست بــلــغــزانــد؛ چــرا که  امـ

مداحی، موسیقیِ پاپ نیست.

جذب جوانان به هر قیمتی نباشد ◾
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به نقش آفرینی و 
امتحان های خوب مداحان در دوران دفاع مقدس 
و همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: مداحان به معنی 
واقعی کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری کردند 
و در جنگ رســانــه ای و فرهنگی میان جمهوری 
اسالمی و دشمن، صدای رسای مداحان انقالبی 
کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید 
در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد. 
حضرت آیت هللا خامنه ای تالش و نوآوری مداحان 
برای جذب جوانان را اقدامی خوب و تعالی بخش 
خواندند و در عین حال تأکید کردند: مراقب باشید، 
جذب جوانان به هر قیمتی نباشد و این گونه نشود 
که برای جذب جوان، از برخی آهنگ ها و نواهای 
نامناسب استفاده شود. ایشان با تأکید بر اینکه 
جذب جوانان باید با حفظ ساختار صحیح هیئت 
باشد، گفتند: باید مراقبت شود تا ترکیب مداحی 

و حقیقت و هویت آن از بین نرود.
رهبر انقالب اسالمی، مداحان را به استفاده از 
مطالب و اشعار متقن و معتبر توصیه و خاطرنشان 
کردند: برخی مواقع یک حرف سست و یا یک بیان 
نارسا و غلط، دستاویز زیر سؤال بردن اسالم و تشیع 
و حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود، 
بنابراین استفاده از مطالب مستند و متقن حتماً 
در برنامه کــاری مداحان باشد. پیش از سخنان 
رهبر انقالب اسالمی، یازده تن از مداحان و شاعران 
به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت 

فاطمه زهرا سالم هللا علیها پرداختند.
ــی ــ ــانـ ــ ــالع رسـ ــ ــتـــنـــی اســـــــــت؛ پــــایــــگــــاه اطـ  گـــفـ

 KHAMENEI.IR، در نظر دارد کتاب »آداب 
مداحی« را که شامل مجموعه توصیه های حضرت 
ــه زودی  آیــت هللا خامنه ای به مــداحــان اســت را ب
منتشر  کند. مخاطبان این اثر، مستمعین، مادحین 

و ستایشگران اهل بیت)علیهم السالم( هستند.

رهبر انقالب در دیدار ساالنه مداحان اهل بیت)ع( مطرح کردند

هیئت، کانون جهاد تبیین

خبرخبر
روزروز

همایش ملی »ایران و همسایگان« برگزار می شود ◾
همایش ملی ایران و همسایگان با سخنرانی محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس، سرلشکر صفوی دستیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا و رئیس همایش، دکتر حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و دکتر خاندوزی وزیر 
اقتصاد و با ارائه مقاله از سوی استادان شاخص کشور امروز 
در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه 

برگزار می شود.

مصوبه »واردات خودرو« با اصرار نمایندگان به مجمع رفت ◾
در نشست علنی روز گذشته مجلس شــورای اسالمی 
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی 
صنعت خودرو اعاده شده ازشورای نگهبان مورد بررسی 
قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۶ رأی موافق و ۳۹ رأی مخالف از 
مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر بر مصوبه مجلس در این طرح 
اصرار کردند و این طرح برای تصمیم گیری نهایی به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

صدور مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از ایران  ◾
مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از قلمرو ایــران به 
مــدت سه مــاه صــادر شــد. حسین کاظمی قمی نماینده 
ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با انتشار مطلبی 
در حساب کاربری خود نوشت: در راستای تأمین نیازهای 
مردم افغانستان در فصل زمستان و با توجه به درخواست 
مقامات آن کشور از ایران، مجوز ترانزیت گازوئیل به این 

کشور از قلمرو ایران به مدت سه ماه صادر شد.

افزایش سقف معافیت مالیاتی خانه های لوکس  ◾
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴0۱ در 
نشست خبری روز گذشته خــود گفت: بر اســاس یکی 
از مصوبات کمیسیون، سقف معافیت مالیاتی ساالنه 
باغ ویالها و خانه های گران قیمت افزایش پیدا کرد، به نحوی 
که خانه های تا سقف ۲0 میلیارد تومان معاف از مالیات 
شدند. پیش از این مالکان خانه های باالی ۱0 میلیارد تومان 

مشمول پرداخت مالیات به صورت پلکانی می شدند.

رئیس جمهور در جلسه ای که 
صبح روز گذشته به مناسبت 
بـــزرگـــداشـــت مـــیـــالد حــضــرت 
فاطمه)س(، روز زن و تجلیل از 
بانوان خردمند در محل اجالس سران کشور 
بــرگــزار شــد، با بیان اینکه شخصیت فاطمه 
اطهر )س( باید شناخته شود و برای شناخت 
شخصیت او باید از وجود خود ایشان و خدای 
ایشان کمک گرفت، گفت: اگر فاطمه اطهر )س( 
شناخته شود، درک شب قدر صورت خواهد 
گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی در ادامه با بیان اینکه امروز 
نمی خواهند حضرت فاطمه )س( شناخته شود 
و الگوی زنان و جوانان قرار گیرد، تأکید کرد: تالش 
می کنند انسان از باورهای الهی خود دور شود و 
باید سعی کنیم تمدن فاطمی و تمدن فرزندان 
فاطمه )س( که نجات بخش انسان معاصر 
خواهد بود، مورد توجه قرار گیرد. رئیسی با بیان 
اینکه فهم »گم گشتگی« زنان موضوع بسیاری 
از سمینارهای جهانی و بین المللی اســت، 
گفت: نگاه ابزاری به زن در بسیاری از کشورها 
وجود دارد، اما باید کشورهایی که دغدغه دارند، 

موضوع زنــان را مــورد توجه قــرار دهند. رئیس 
جمهور با اشاره به اینکه نقش زنان در پیروزی 
انقالب و در دفاع مقدس و به شهادت رسیدن 
۷ هزار زن بر هیچ کسی پوشیده نیست، گفت: 
امـــروز باید سنگ زیربنای جامعه بر مبنای 
عقالنیت، عدالت، اخــالق و معنویت استوار 
باشد؛ زنان در این جامعه نقش تعیین کننده 
دارند. رئیسی افزود: رفع آسیب های اجتماعی 
و بیمه شدن زنان سرپرست خانوار مورد توجه 
دولـــت قـــرار دارد و دغــدغــه مــاســت. امــیــدوار 
هستیم آنچه دغدغه بانوان و خانواده هاست 
از سوی سازمان های مردم نهاد دنبال شود و 
دولت وظیفه دارد حمایت و نظارت این مسائل 

را دنبال کند.

زارع     در روزهــــای گذشته در 
چارچوب مذاکرات برجامی، عبارت 
»توافق موقت« را زیاد شنیده ایم. 
ــار روزنــامــه  خبری کــه نخستین ب
رأی الیوم آن را افشا کرد و به طور کلی عبارت بود 
از توافقی دوساله بین ایران و غرب برای بازگشت 
به برجام۲0۱5. آیا دولت به چنین توافقی رضایت 
خواهد داد؟ دیپلماسی که دولت در پیش گرفته 
دو ویژگی اصلی دارد؛ نخست اینکه رنگ وبوی 
اقتصادی دارد و دوم، رئیسی و یارانش بر توافقات 
بلندمدت تأکید دارند. تالش رئیسی برای عضویت 
ایــران در سازمان شانگهای که اتفاقاً به ثمر هم 
نشست، اولین فکت این ادعاست. همه می دانیم 
رنگ وبوی اقتصادی در شانگهای بیشتر دیده 
می شود و همچنین عضویت در آن مادامی که 
تصمیم به خــروج نباشد، دائمی اســت. سوآپ 
گازی که برای آن سقف زمانی در نظر گرفته نشده 
نیز یکی دیگر از اقدامات اقتصادی و بلندمدت 
دولت است. اقدام سریع و پیگیرانه دولت برای 
اجرایی شدن تفاهم نامه بلندمدت و ۲5ساله با 
چین )که ۹بند از ۱۱بند آن اقتصادی و علمی است( 
را هم باید در نظر گرفت. سفر رئیسی با هیئت 

کارشناسانش به روسیه درحالی که دستور کار 
اصلی آن تفاهم بلندمدت )۲0ساله( اقتصادی 
و امنیتی بود، شاهدی دیگر در این زمینه است. 
آخرین اقدام دولت در این راستا را هم می توان در 
گفت وگوی تلفنی رئیسی با اردوغان دید، آنجا که 
گفته است: »جمهوری اسالمی ایران به رابطه و 
همکاری باترکیه نگاه بلند مدت و همه جانبه دارد«. 
باتوجه به همه این اتفاقات در همین چندماه عمر 
دولــت است که می توان نتیجه گرفت، رئیسی 
و یارانش بنا دارند به توافقات بلندمدت با دیگر 
کشورها و به ویژه همسایگان دست پیدا کنند؛ 
بنابراین می توان اینچنین نتیجه گرفت توافق 
موقت حداقل در دستور کار فعلی دولت نیست 

مگر آنکه به اندازه کافی وسوسه کننده باشد.

رئیسی در مراسم تجلیل از بانوان خردمند:

بیمه زنان دغدغه ماست
بررسی فعالیت های دستگاه دیپلماسی کشور در 6ماه گذشته به ما چه می گوید؟

گزینه توافق موقت؛ خارج از میز مذاکرات

دیدگاهگزارش

در  حاشيه

مدیرعامل 
منطقه آزاد 
چابهار 
بازداشت شد

مدیرعامل فعلی 
منطقه آزاد چابهار 
توسط پاسداران گمنام 
امام زمان در سازمان 
اطالعات سپاه سیستان 
وبلوچستان بازداشت 
شد. به گزارش روابط 
عمومی سازمان 
اطالعات سپاه سیستان 
وبلوچستان، در پی 
گزارش های متعدد واصله 
از سوی شهروندان 
سیستان وبلوچستان به 
ویژه مردم فهیم و بصیر 
جنوب استان، رسیدگی 
به پرونده شکایات 
و تخلفات احتمالی 
مدیرعامل منطقه آزاد 
چابهار به قید فوریت در 
دستور کار قرار گرفت. 
براساس این گزارش، پس 
از بررسی و کارشناسی 
از پرونده های موجود 
در سازمان منطقه آزاد 
چابهار، وجود برخی 
تخلفات عمده و کالن 
تشخیص داده شد که 
با دستور و ورود جدی 
دادستان جهادی و 
انقالبی دادسرای عمومی 
و انقالب مرکز  سیستان 
و بلوچستان، مدیرعامل 
منطقه آزاد چابهار 
احضار و هم اکنون در 
بازداشت موقت است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9220000293    انرژی های نو خورشیدی و بادی 
و دیگر انواع آن کم هزینه، مقرون به صرفه و پاک 

هستند. تجربه هم نشان داده بهره مندی و توسعه 
آن امکان پذیراست. از متولیان امرانتظار می رود برای 

آینده کشور و فرزندانمان هم که شده در توسعه این 

محور اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.
9360000158    درآستانه جشنواره فجرهستیم 

و هنوزمشخص نیست که آیا مانند هرسال این 
جشنواره در مشهد هم برگزار می شود یا خیر؟ 

9900000186    لطفًا از گردهمایی حامیان اصالح قانون 

مهریه که پنجم بهمن جلو مجلس برگزار خواهد 
شد گزارش تهیه کنید. مهریه برای برخی به کاسبی 

تبدیل شده، لطفاً به داد ما برسید.
9150000633 به جای اینکه حقوق پزشکان کاهش 

پیدا کند یا حداقل در همین حد بماند تا کمی شکاف 

حقوقی و طبقاتی کاهش پیدا کند، برخی  زیر 
نفوذ البی و گروه های فشار قدرتمند و ثروتمند 

پزشکان کم آورده و پذیرفته اند حق ویزیت پزشکان 
برای سال آینده 40 درصد افزایش یابد. امیدوارم 

نهادهای مسئول جلو این حق خوری را بگیرند.

پشت پرده اختالف 
در تیم مذاکره  آمریکایی

مسعود براتی    این روزهــا خبر جدا شدن 
»ریچارد نفیو« معمار تحریم های ضدایرانی 
از تیم مذاکره کننده آمریکا و اخــتــالف او با 
»رابـــرت مالی« دســت به دســت می چرخد و 
برخی رسانه ها با نگاه خوشبینانه از اختالف 
در اردوگــاه کاخ سفید خبر می دهند، اما این 
تمام قضیه نیست. اصل این خبر را خبرگزاری 
MBC به نقل از وزارت خارجه آمریکا منتشر 
کــرد. آن هــا با اشــاره به بیانیه منتشر شــده از 
سوی این نهاد، علت جدایی نفیو از تیم مذاکره 
کننده ایاالت متحده را اختالفات وی با رابرت 
مالی نماینده ویــژه امــور آمریکا در امــور ایران 

عنوان کرده اند.
 MBC این خبر را منتشر کرد، اما تا امروز هیچ 
خبری از انتشار اصل بیانیه وزارت امورخارجه 
آمریکا نیست و این مشکوک است. با کنار رفتن 
ریچارد نفیو از تیم مذاکره کننده، رابــرت مالی 
اصلی ترین کنشگر برجامی آمریکا تلقی خواهد 
شد. یکی از اهداف انتشار این خبر با توجه به 
شخصیت رابرت مالی و دفاع همه جانبه او از 
ضرورت حفظ برجام می تواند عزم آمریکا برای 
نمایش امتیازدهی باشد. با توجه به این تحلیل 
در صورت کوتاه آمدن واشنگتن ممکن است 
مذاکره کنندگان ایرانی هم یک انعطاف نسبی 

در رفتار خود داشته باشند.
ریچارد نفیو فردی است که تخصص اصلی اش 
اعمال و پیاده سازی تحریم هاست و خروج این فرد 
از تیم مذاکره کننده آمریکا به معنی اختالف در 
اردوگاه آن ها نیست، بلکه آرایش بازی آن ها تغییر 
کرده است. نفیو به وزارت خارجه آمریکا منتقل 
می شود تا با همکاری اندیشمندان آمریکایی 
بر پروژه بازسازی تحریم ها متمرکز شوند. آن ها 
متوجه شکست تحریم ها شده اند وبه همین 
خاطر می خواهند ساختار جدیدی را تدوین کنند.
ــران دو برنامه  ــ  آمــریــکــایــی هــا در مــذاکــره بــا ای
ــا ممکن  بلندمدت و کــوتــاه مــدت دارنـــد .آن هـ
است در کوتاه مدت با ایران توافق موقت داشته 
باشند، اما ساختار جدید که طراحی می کنند 
فشار بیشتر و امتیازگیری بیشتر را به همراه 
خواهد داشت. تغییری که در تیم مذاکره کننده 
آمــریــکــایــی ایــجــاد شــد در راســتــای طــرح های 
راهبردی آن هاست و نباید با نگاه غیر واقع بینانه 
و به دور از شناخت آمریکا آن ها را تحلیل کنیم. 
رفتن نفیو به وزارت امور خارجه آمریکا و اجتماع 
او با افرادی مانند الیزابت روزنبرگ به عنوان یک 
نخبه تحریم های خزانه داری منجر به طراحی 
شکل جدیدی از تحریم ها خواهد شد که در 
صورت قبول توافق موقت از سوی ایران می تواند 
آسیب های سنگینی به ارمغان بیاورد. امروز اگر 
قــرار است توافقی حاصل شــود، باید با دیدن 
همه جنبه ها و دائمی باشد، پس هرگز نباید 
ــازی تــوافــق موقت بــه طرف های  اجـــازه شــروع ب
مذاکره داده شود. توافق موقت اقتصاد و جامعه 
ایران را شرطی می کند و این به ضرر امنیت ملی 
و زیرساخت هــای کشور اســت. البته تهران 
تاکنون با تیزبینی بخش قابل توجهی از عوامل 
شرطی سازی جامعه و اقتصاد را مرتفع کرده، 
اما همچنان برخی از این عوامل پا برجا هستند.

خود را برای جمهوری دوم
 آماده کنیم

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسالمی 
مهندسین بــا بــیــان اینکه بــایــد خــود را بــرای 
جمهوری دوم آماده کنیم، گفت: اگر مؤلفه های 
مختلف را از نظر کمی و کیفی با سایر کشورها 
مقایسه کنیم، خواهیم دیــد پیشرفت های 
ــتــخــارآمــیــزی نــســبــت بـــه قــبــل از انــقــالب  اف
داشته ایم و رتبه ما نسبت به سال 5۷ بسیار 

باالتر است. 

مبادالت با کشورهای همسایه 
سه برابر شده است

محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: 
امــروز با توجه به دست باالی جمهوری اسالمی 
در منطقه دادوستدهای کشور در دولت جدید 
افزایش یافته است و حجم مبادالت کشورمان 
با کشورهای همسایه حدود سه برابر شده است 
و با این تحرکات در آینده شاهد رونق در اقتصاد 

خواهیم بود.

خبـر
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خــبــرگــزاری فــرانــســه خبر داد دیپلمات های 
ایرانی بــرای نخستین بار پس از سال ۲0۱۶، 
در نشست ســازمــان هــمــکــاری اســالمــی در 
عربستان حضور یافتند. به گــزارش تسنیم، 
به گفته مقاماتی در این سازمان به خبرگزاری 
فرانسه، سه دیپلمات ایــرانــی هفته گذشته 
وارد شهر »جده« شدند تا در کنار 5۶ کشور 
دیگر در نشست این سازمان حضور یابند. 
این افراد هم اکنون در دفتر نمایندگی ایران در 

جده مستقر هستند و در نشست روز گذشته 
این سازمان حضور یافتند. در تاریخ ۲۲ مارس 
قرار است وزیــران خارجه کشورهای عضو در 
اســالم آبــاد پاکستان حضور یابند و نشست 
ــازی مقدمات  ــرای آمـــاده سـ اخــیــر در جــده بـ

برگزاری نشست اسالم آباد بود.
دولــت سعودی در پنج سال گذشته از صدور 
ــرای نمایندگان ایـــران امتناع کــرده بود.  ــزا ب وی
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 

ایــران نیز در ۲۷ دی ماه گفته بود تمرکز تهران 
بر آغــاز فعالیت نمایندگی جمهوری اسالمی 
ایـــران نــزد ســازمــان همکاری اسالمی در جده 
است. در مقابل »حسین ابراهیم طه«، دبیرکل 
جدید ســازمــان همکاری اسالمی نیز چندی 
پیش با ارســال پیام هایی بــرای حجت االسالم 
والمسلمین ابراهیم رئیسی و همچنین حسین 
امیرعبداللهیان، نسبت به تقویت همکاری با 

جمهوری اسالمی ابراز آمادگی کرده بود.

خبر خبر 

حضور ایران در 
نشست سازمان 
همکاری اسالمی 



رکورد مصرف 
گاز شکست، اما 

قطع نشد
جواد اوجی وزیر 

نفت از رکوردشکنی 
تاریخی مصرف گاز 

در بخش خانگی و 
 تجاری در 

۲۴ ساعت گذشته 
خبر داد. با این 

حال هیچ قطعی 
و افت فشاری در 

گازرسانی خانگی 
وجود ندارد. آن گونه 
که اوجی اعالم کرده، 

رکورد تاریخی 
مصرف ۶۹۲ میلیون 

مترمکعب گاز در 
بخش های خانگی، 

تجاری و صنایع 
غیرعمده ثبت شد.

خبرخبر
خوبخوب

رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش قابل توجه 
میزان صــادرات کشور در سال جاری خبر داد و گفت: 
بــراســاس برنامه ریزی های انجام شــده عــدد صــادرات 
بــه ۴۵میلیارد دالر مــی رســد. علیرضا پیمان پــاک در 
نشست خبری بیان کـــرد: خوشبختانه در ماه های 
ــرای افــزایــش میزان  گذشته اقــدام هــای قابل توجهی ب

صادرات کشور انجام شده که به شکل همزمان بهبود 
تراز تجاری را نیز دنبال می کند. پیش بینی ما این است 
همانند آمــار ۹ ماهه صـــادرات تا پایان ســال نیز روند 

افزایشی خود را ادامه دهد. 
به گفته ایسنا، وی با اشاره به برخی چالش های پیش روی 
صادرات در سال جاری بیان کرد: ما در سال۱۴۰۰ در دو 

بازار مهم افغانستان و ترکیه با چالش هایی مواجه شدیم 
که این موضوع می توانست به کاهش آمــار صادراتی 
کشور منجر شود. اما با توجه به همدلی شکل گرفته 
میان دولت و صادرکنندگان به آمار نهایی خللی وارد 
نشد. وی افـــزود: برخی سیاست های غلط در دولت 

گذشته سبب افت صادرات شده بود.

زهــرا طوسی   درحــالــی کــه 
رسانه های مکتوب در احتضار 
ناشی از کمبود آگهی و درآمــد 
به سر می برند و آگهی های دولتی 
را به خاطر کاهش فعالیت های 
عــمــرانــی، آگــهــی هــای تــجــاری را 
به خاطر تحریم و آگهی های مردمی مثل فروش 
مستغالت را به دلیل ظهور ابزارهای اطالع رسانی 
مانند دیوار از دست می دهند، قانون کسب مالیات 
بر ارزش افزوده آگهی های مطبوعاتی هم از راه رسیده 

تا ضربه ای دیگر بر پیکر نحیف روزنامه ها بزند.
یــک  نقل قــول قدیمی در بین مــدیــران مطبوعات 
هست که می گوید آگهی مرکب رسانه بــرای نیل 
به اهـــداف فرهنگ سازی اســت. تا آگهی نباشد، 
حسابداری هیچ رسانه ای قادر به تأمین پول کاغذ، 
فیلم، زینک و پرداخت حقوق تحریریه از سردبیر تا 

خبرنگار شهری نیست.
ــد پـــرقـــدرت و پــرقــدمــت آگــهــی بــه طــورقــطــع  ــ درآمـ
شــاهــرگ حــیــات رســانــه در دنیاست کــه البته در 
ایران، به مانند مغرب زمین، پررونق نیست، چراکه 
آگهی و رپرتاژآگهی، در کشور ما در سده اخیر در 
انحصار رسانه های بــرخــوردار از نفوذ بــوده و دیگر 

دست اندرکاران از آن سهم چندانی نداشته اند.
البته در دو دهه اخیر که رسانه های فعال در فضای 
مجازی پا به عرصه فعالیت گذاشته اند، بازهم بر 
ــزوده  شده است.  وخامت اوضــاع جذب آگهی اف
به طوری که این درآمد اندک کمتر از ۱۰درصد درآمد 
مطبوعات را پوشش می دهد و آن ها را در دوراهی 
تنگنای بدهی یا توقف انتشار قرار داده است. در 
چنین اوضاعی که توفانی پیچیده از گرانی کاغذ، 
فیلم، زینک و افــزایــش دستمزدها و هزینه های 
جانبی حیات رســانــه هــای کشور را هــدف گرفته 
ــزوده بر آگهی های  است، قانون مالیات بر ارزش اف

مطبوعاتی نیز مزید بر علت شده است.

معاونت مطبوعاتی خواستار اصالح قانون ◾
براساس این قانون، ازاین پس چاپ و نشر کتاب های 
کمک آموزشی و آگهی های مطبوعات و نشریات 
مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

هرچند ایــمــان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و 
ــزوده  ــ خبرگزاری های داخلی تأکید دارد »ارزش اف
چیزی است که باید آگهی دهنده پرداخت کند« 
ولی خودش نیز بر این نکته اذعان دارد که »با اوضاع 
شکننده اقتصادی روزنامه ها، گرانی کاغذ و سایر 
مسائل، رسانه ها بیش از گذشته نیازمند حمایت 

هستند و ممکن اســت با افــزایــش تعرفه ها، میل 
به آگهی دادن به روزنامه ها نیز کاهش یابد که به 
ضرر رسانه هاست«. شمسایی که خودش از اهالی 
مطبوعات است اعــالم کــرده که به عنوان معاونت 

مطبوعاتی خواستار اصالح این قانون هستیم.

 زیرساخت های گرفتن مالیات از آگهی  ◾
فراهم نیست

محمدرضا سعدی، مدیرمسئول و سردبیر روزنامه 
جهان صنعت در گفت وگو با خبرنگار قدس درباره 
موضوع لغو معافیت آگهی مطبوعات از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده می گوید: درحالی که به دلیل 

رکــود اقتصادی و شیوع کــرونــا دریــافــت آگهی در 
مطبوعات  کاهش  یافته و روزنامه ها تحت  فشار قرار 
دارند بازهم قرار است با دریافت مالیات از آگهی ها، 

رسانه های کشور را زیر منگنه قرار دهند.
وی بابیان اینکه سیاست گذاران یک بار از طریق 
ارزش افزوده روی چاپ و لیتوگرافی و یک بار از طریق 
الزام به ثبت سه ماهه به  دشواری های کار مطبوعاتی 
افــزوده انــد، می گوید: زیرساخت مطبوعات کشور 
برای دریافت مالیات بر ارزش افــزوده از آگهی آماده 
نیست، چون به جز روزنامه های بزرگ و دولتی بقیه 
مطبوعات پولشان را نقد دریافت نمی کنند و گاهی 
پول آگهی تا یک سال بعد هم به دستشان نمی رسد. 
به نظر می رسد طــراحــان ایــن نــوع مالیات تنها دو 
روزنامه بزرگ دولتی را مدنظر داشتند و از شرایط 
سخت روزنامه های بخش خصوصی خبر ندارند 
که با انبوهی از هزینه های جاری و کمبود آگهی باید 

روزگار سر کنند.
ــای مــالــیــاتــی از ثبت  ــرهــ وی بـــا اشـــــاره بـــه دردســ
صورتحساب و کــد مالیاتی گرفته تــا استخدام 
نیروی متخصص برای این کار که در توان مطبوعات 
کوچک نیست، می گوید: اجرایی شدن این قانون 
در مطبوعات خصوصی امکان پذیر نیست ولی 
برای دولتی ها که از این جیب به آن جیب می شود 

مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی تصریح می کند: در دوران رکود بازار که مطبوعات 
زیر فشارهای اقتصادی ناشی از گرانی کاغذ، مواد 
اولیه چاپ و نبود آگهی به سختی روزنامه ها را به 
پیشخوان می رسانند به نظر می رسد مسئوالن چشم 

به روی مشکالت ما بسته اند.
شاهین تهرانی، سردبیر روزنــامــه ورزشــی گل نیز 
در گفت وگو بــا خبرنگار قــدس می گوید: تــا وقتی 
هدفمان حمایت از مطبوعات نباشد تمام این قوانین 
قابل قبول است ولی اگر قرار باشد کاری بکنیم که 

مطبوعات حمایت شوند و آگهی دهنده رغبت کند 
به سمت مطبوعات برود و برای او به صرفه  باشد که 
به روزنامه آگهی بدهد، این طور قانون ها فقط به مثابه 
مانع و سنگ اندازی در مسیر فعالیت های فرهنگی 

خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه سیاست گذار با وضع چنین 
قوانینی کمر به تضعیف رسانه های مکتوب بسته 
و بقای نشریات را به خطر انداخته است، می افزاید: 
سیاست گذاران با قوانین نسنجیده و غیرکارشناسی 
ادامـــه حــیــات مطبوعات را بــه خطر مــی انــدازنــد. 
اگــر بخواهید حیات رسانه ها تضمین شــود باید 
فرصت های بیشتری برای درآمدزایی آن ها فراهم 

کنید نه اینکه منافذ درآمد را به روی آن ها ببندید.

 سیل آگهی ها به سمت فضای مجازی  ◾
با افزایش تعرفه

وی با تأکید بر اینکه وضع چنین قوانینی آن هم در 
شرایطی که شبکه های اجتماعی فضای رسانه ای را 
تسخیر کرده، می تواند مطبوعات را از عرصه فرهنگ 
کشور بیرون کند، می افزاید: اگر روزنامه ها بخواهند 
بر مبلغ تعرفه آگهی بیفزایند آگهی دهنده ترجیح 
می دهد کاالیش را در یک صفحه اینستاگرامی با 
چند میلیون دنبال کننده تبلیغ کند تا اینکه آن را به 

دست روزنامه ها بسپارد.
منصور مظفری، مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد 
نیز در گفت وگویی با اشاره به اینکه در دنیا دولت و 
حاکمیت برای رسانه ها که وظیفه آگاهی بخشی و 
اطالع رسانی به مردم را بر عهده  دارند تسهیالتی در 
نظر می گیرند، می گوید: در بحران همه گیری کرونا و 
کاهش فروش مطبوعات که زیان های زیادی را برای 
ایــن بخش ایجاد کــرده در نظر گرفتن نــرخ مالیات 
خدمات آگهی، رپرتاژ و تبلیغ برای این حوزه، می تواند 

ضربه ای مضاعف برای فعاالن آن باشد. 

 پس از بی توجهی به بحران کاغذ
 بر آگهی های مطبوعاتی هم مالیات بسته شد

مطبوعات نگران چالش مالیات

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9730 دوشنبه 4 بهمن 1400   21 جمادی الثانی 1443  24 ژانویه 2022   سال سی و پنجم    شماره

 قیمت 
ساعت هوشمند

  شیائومی 
mi watch lite مدل

۱,۵۳۳,۵۰۰ تـومـان

  مودیو 
MW۰۱ مدل

۳۶۳,۰۰۰ تـومـان

  هایلو 
Solar مدل

۷۲۴,۷۰۰ تومان

  میدسان 
A۱ مدل

۳۳۰,۰۰۰ تومان

Galaxy Watch سامسونگ  
 Active۲ مدل

۴,۵۳۰,۰۰۰ تـومـان 

  امیزفیت 
Bip U Pro Global مدل

۱,۸۲۹,۲۰۰ تومان

گار
ست

ی ر
یم

کر
ی 

عل
 

68.700.000نیم سکه38.600.000ربع سکه1.256.546بورس 252.801دالر )سنا(53.300.000 مثقال طال 173دینار عراق )سنا(120.790.000سکه12.305.000 طال  ۱۸ عیار1.834اونس طال 68.836درهم امارات )سنا(

 صادرات امسال 
به ۴۵ میلیارد دالر 
می رسد

14
10
60
9



    امروز تولد 
 قباد شیوا، طراح 
و گرافیست است  
قباد شیوا، 
دانش آموخته رشته 
نقاشی از دانشگاه 
تهران، دانشکده 
هنرهای زیباست. 
علی محمد حیدریان، 
محمود جوادی پور، 
هوشنگ سیحون و 
محسن وزیری مقدم 
از استادان او در رشته 
نقاشی بوده اند. 
شیوا  با خلق آثار بدیع 
توانست به نوعی 
گرافیک با ویژگی 
ایرانی دست یابد و 
آن را به دنیا معرفی 
کند و برخی آثارش 
در موزه های مختلف 
جهان و مجموعه داران 
بین المللی جای 
گرفته است. او به 
عنوان یکی از ۱۲ طراح 
گرافیک برتر جهان 
معرفی شده است.

تأثیر اصفهان در بیداری  ◾
روح نقاشی

شــهــر هــــزار رنـــگ اصــفــهــان و 
میدان نقش جهان در بیداری 
روح و ذائــقــه نــقــاشــی اســتــاد 
فرشچیان بی تأثیر نبوده است. 
در پنج سالگی که با پدرش به میدان نقش جهان 
می رفته، از همان دور با دیدن گنبد مسجد شیخ 
لطف هللا و سپس مسجد امـــام )ره( شگفت زده 
مــی شــده و از پــدر می خواسته بــه او اجـــازه دهد 

کاشی های مسجد را بیشتر تماشا کند. 
نگاه كردن به نقش و نگارها انگار چیزی را درونش 
بیدار می كرد. از همان زمان با اصرار پدرش نقاشی 
كــردن را آغــاز نــمــود. در همان سنین روی فرش 

می نشست و گل های قالی را نقاشی می کرد. 
فرشچیان مانند صدها هنرمند و نویسنده و 
شاعر بدون تعلیم استاد به صورت تجربی وارد 
وادی هنر می شود. خودش جست وجوگر بوده و 
طراحی می کرده است. پدرش که عالقه پسرش را 
می بیند او را به كارگاه نقاشی حاج میرزا آقا امامی 
می برد و چند سالی را پیش او می گذراند. بعدها 
به واسطه یكی از نزدیكان پدرش به استاد بهادری 
معرفی می شود که تأثیر زیــادی بر مسیر هنری 
او می گذارد. درباره شیوه تدریس استاد بهادری 
می گوید: »ایشان از افرادی بود كه نظیر و نمونه اش 
را نــدیــده ام. من طراحی های خــودم را می كردم و 
پیش استاد می بردم و او نظر مــی داد. هیچ وقت 
خودش در كارهایم دست نبرد. می گفت از روی 
هرچه كشیدی خــودت بــرو و با آن مقایسه كن. 
ایــراد كار دستت می آید. استاد بهادری معروف 
بود كه جز دو كلمه حرفی دیگر ندارد؛ یا می گفت 

خوب است یا می گفت بد است«. 
ــران بــرای  ــ ــارج از ای امـــا اتــفــاق عجیبی کــه در خـ
فرشچیان رخ داد، نگاه او را به هنر تغییر می دهد. 

زمانی كه به اتریش رفت و در وین مشغول درس 
خواندن شد، استادش كه یک آلمانی-اتریشی 
بــود به او آموخت دســت از تقلید   یا كپی كردن 
بردارد. شاید این به واسطه نگاه متفاوت غربی ها 
به نقاشی بود. به گفته فرشچیان این استادش 
شباهت و تفاوتی با استاد بهادری داشته است: 
»شباهتش آن بــود كه دســت به كار من نمی ز د 
اما تفاوتش در آن بود كه مرا به سمت اهمیت 
بخشیدن به تخیلم فرامی خواند. او می گفت آنچه 
تو می بینی درست است. او گفت باید تمرین كنی 
و تمرین كنی تا روش صحیح خــودت را بدست 

بیاوری. این روش در كار و هویت نقاشی های من 
تأثیرگذار بود«.

ــاد مــیــنــیــاتــور معتقد اســـت آنــچــه موجب  اســت
می شود هنر اصیل از هنرمند تراوش کند قلم مو 
و رنــگ نیست بلکه آگــاهــی و دانـــش، تمرین و 
ممارست و نوعی ریاضت شیرین عاشقانه است. 

 تلنگر مادر و خلق »عصر عاشورا«  ◾
یکی از آثار معروف استاد فرشچیان تابلو »عصر 
عاشورا«ی این هنرمند است. اما چطور شد که 

این تابلو با دست های توانای استاد خلق شد. 

او دربــاره خلق این تابلو چنین گفته است: »من 
پیش از این هم تابلوهای مذهبی مانند غارحرا 
خلق کرده بودم اما تابلو عصر عاشورا با همه آن 
آثــار تفاوت داشــت. تابلو عصر عــاشــورا به هیچ 
عنوان سفارشی نبود، بلکه کامالً یک اثر ناشی 
از جوشش درونی و ارتباط معنوی بود و شاید به 
همین دلیل این اندازه مورد استقبال قرار گرفت. 
یادم است یک سال دهه ماه محرم و روز عاشورا 
بود. ظهر بود و من در خانه بودم اما حس و حال 
عجیبی داشتم. مــادرم که دید من تنها در خانه 
ــه ای نــرفــتــه ام،  ــده ام و بــه هیچ هیئت و روضــ مــان

دلگیر شــد و گفت همه هــم ســن و ســال هــای تو 
مشغول عــزاداری هستند و یا در هیئت ها کاری 
برای امام حسین)ع( انجام می دهند. چرا تو در 

خانه نشسته ای و کاری نمی کنی؟
همین تلنگر مادرم در کنار شور و حال عجیبی 
که داشتم، قرار گرفت. به اتاق رفتم و ناخودآگاه 
پشت بوم نقاشی قرار گرفتم. دست به قلم بردم 
و طرح اولیه ظهر عاشورا را در مدت زمان کوتاهی 

کشیدم. 
ــدت کــوتــاه حــتــی قــســمــت هــایــی از  در هــمــان مـ
رنگ آمیزی را هم انجام دادم. هنوز هم خودم 
نمی دانم چطور این اثر خلق شد اما می دانم در 
آن زمان و دقایق، حس و حال خوبی داشتم. گویی 
مــورد توجه و عنایت حضرت سیدالشهدا)ع( 
قرار گرفته بودم که توانستم چنین طرحی بزنم. 
طوری که صاحبنظران، تابلو عصر عاشورا را اثری 

جاودانه می نامند«. 

شهرت در پهنه جهان ◾
بــرگــزاری نمایشگاه های پی درپی معرف شهرت 
استاد فرشچیان در پهنه جهانی است؛ به گونه ای 
كه موزه ها و كتابخانه ها و مجموعه داران شخصی 
ــار او  و عــاشــقــان هــنــر بــه داشــتــن قــطــعــه ای از آثـ

مباهات می كنند. 
تابلوهای »ضامن آهو«، »پنجمین روز آفرینش«، 
»ابــراهــیــم نــبــی«،»عــصــر عـــاشـــورا«، »شــمــس و 
مـــوالنـــا«، »ســتــایــش« و »یــتــیــم نــوازی عــلــی« از 

مهم ترین آثار او است. 
همچنین طــراحــی پنجمین ضــریــح حـــرم امــام 
رضا)ع( و طرح ضریح جدید حرم امام حسین)ع( 
در کربال دو اثــر معروف دیگر استاد اســت که با 
مهارت استادان طالکار و نقره کار ایران به اجرا در 
آمــده و در سال ۱۳۹۱ در قم رونمایی و سپس به 

کشور عراق منتقل شد. 

به انگیزه تولد 92 سالگی استاد محمود فرشچیان

نقاشی جهانی از »نقش جهان« 

نیمنگاهنیمنگاه

jعنایت ویژه امام رضا
در سفری به آلمان شانه و دست راست استاد دچار آسیب 
شد که به طرز معجزه آسایی بهبود پیدا کرد. او از این اتفاق 
به عنوان معجزه زندگی اش یاد می کند. روایت استاد از این 
معجزه شنیدنی است: »به یاد دارم مدتی پیش از اینکه 
پیشنهاد کار در ساخت ضریح امام رضا)ع( به دستم برسد، 
برای انجام کاری به فرانکفورت رفته بودم. در آنجا در قطاری 

دست راستم میان درها گیر کرد و به شدت آسیب دید. در 
آلمان و آمریکا به سراغ پزشکان متخصص رفتم و آن ها گفتند 
شانه ام باید جراحی شود چون در غیر این صورت به مرور زمان 
دستم خشک می شود و از کار می افتد. در همان روزها بود که 
از آستان قدس رضوی با من تماس گرفتند تا طراحی ضریح 
امام رضــا)ع( را شروع کنم. نگران دستم بودم و این نگرانی 

وقتی بیشتر می شد که می ترسیدم مبادا دستم نتواند در این 
راه معنوی و پربرکت همراهی ام کند. به هر حال این سفارش 
را با شوق قبول و با توکل به خدا و توسل به آن حضرت شروع 
کردم. کاغذها را پهن کردم تا کار طراحی را آغاز کنم. باورتان 
نمی شود همان لحظه شروع کار کمترین دردی در دستم 
نداشتم و دست راستم به طور معجزه آسایی شفا پیدا کرده 

بود. طوری که وقتی این موضوع را با پزشک ها مطرح کردم، 
آن ها هم از این اتفاق تعجب کرده بودند. حاال هم که سال ها 
از آن ماجرا می گذرد، نه تنها دستم دچار کمترین مشکل و 
ضعفی نشده، بلکه مانند همان دوران جوانی قلم به دست 
می گیرم و طراحی می کنم. همه این ها را از لطف خدای متعال 

و عنایت ویژه امام رضا)ع( می دانم«.

  خدیجه زمانیان     امروز تولد 9۲ سالگی استاد محمود فرشچیان، 
نقاش بزرگ است. او در شهر اصفهان متولد شد.

 پدرش که مردی هنردوست بود با توجه به اشتیاق فرزند به هنر نقاشی، 
او را به کارگاه استاد »حاج میرزاآقا امامی« فرستاد و سپس در هنرستان 

هنرهای زیبای اصفهان از استاد »عیسی بهادری« تعلیم گرفت. 

پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی 
آثار نقاشان برجسته غرب همت گماشت و در نتیجه همین مطالعات بود 

که به رهیافتی تازه از هنر نقاشان با معیارهای جهانی رسید.
 محمود فرشچیان را به عنوان بزرگ ترین استاد و صاحب سبک جدید در 

مینیاتور ایرانی می شناسند.

 طراحی و شناخت و به کارگیری صحیح رنگ ها و قدرت قلم او سبب 
شهرت آثارش شده است. فرشچیان برای خلق اثرهای خود از ادبیات 

عرفانی و باورهای مذهبی الهام گرفت و در عین اینکه به اصالت هنر توجه 
داشت با ابداع شیوه های جدید، قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی را افزایش 

داد. 
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و هنر فرهنگ 

 محمود فرشچیان
نگارگر
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احمقانه ترین 
تصمیم در 

سیاست خارجی 
آمریکا

کریس مورفی 
نماینده سنای 

آمریکا در توئیتی 
نوشت: »خروج 

ترامپ از برجام، 
تصمیمی که وزیر 

امور خارجه و 
دفاع خود وی با 

آن مخالفت کردند، 
به عنوان یکی از 
احمقانه ترین و 
خطرناک ترین 

تصمیمات سیاست 
خارجی ۵۰ سال 

اخیر تلقی خواهد 
شد«.

زومزوم

ــای دکــتــر! بــا تــوجــه به  ◾  آقـ
اینکه احتمال حصول توافق  با 4+1 
و احیای برجام دور از ذهن نیست، 
شما بارزترین وجــه تمایز برجام 
 2015  و برجام احتمالی 2022 را 

چه می دانید؟
اتفاقاتی که از زمستان سال گذشته با روی کار آمدن 
بایدن و ازسرگیری مذاکرات برجام رخ داد تا پایان 
دولــت آقــای روحانی نکاتی داشــت که به کمک آن 
بیشتر می شود آینده را پیش بینی کــرد. نکته اول 
اینکه این چند ماه مذاکره به اضافه مذاکراتی که 
در دولت آقای رئیسی در حال انجام است، نشان 
مــی دهــد دولــت ایــشــان هــم بــه ایــن نتیجه رسیده 
برجام، باوجود انتقادات فراوانی که این دولت به آن 
داشت، بهترین توافقی خواهد بود که امکان وقوع 
دارد و سقف اتفاقی است که در مذاکرات دولت رخ 
خواهد داد. نکته دیگر که بسیار اهمیت دارد اینکه 
نگاه حاکمیت در ایران به مذاکرات یک نگاه راهبردی 
نیست. به عبارتی قرار نیست چارچوب اقتصاد و 
راهبردهای آینده توسعه کشور از مسیر این مذاکرات 
بگذرد و ایــران مذاکرات را صرفاً به مثابه یک توافق 
موردی با گروه 1+4 و آمریکا می بیند تا تحریم ها رفع 
شود و نگاهی بیش از آن ندارد. درواقع این طور به نظر 
می رسد برجام ازنظر اقتصادی هیچ ارزش راهبردی ای 
برای حاکمیت در ایــران نــدارد اما در حوزه سیاسی 
و امنیتی با نگاهی راهــبــردی به برجام نگریسته 
می شود. شاید بشود وجه تمایز برجام2015 و 2022 را 
این گونه بیان کرد که در برجام2015 نگاه ایران بیشتر 
اقتصادی و نگاه غربی ها عمدتاً سیاسی و امنیتی بود، 
اما در برجام2022 نگاه ایران هم سیاسی و امنیتی 
شده و بیشتر به دنبال گرفتن تضمین ها و ترجیحات 
سیاسی است و به همین دلیل از اینکه موضوع را 
به مسائل سیاسی و امنیتی دیگری مانند نقش ایران 

در منطقه یا توسعه نظامی، تسلیحاتی و موشکی گره 
بزند، به طورجدی اجتناب می کند.

 با این استدالل آیا نباید به دستاوردهای اقتصادی  ◾
برجام2022 برای ایران خوشبین بود؟

با فهم این موضوع به نظر می رسد آنچه اتفاق 
خــواهــد افــتــاد، یــک تــوافــق تاکتیکی سیاسی و 
امنیتی برای ایــران خواهد بود. من فکر می کنم 
این شکل از توافق درنهایت رخ می دهد اما آن 
خوش بینی هایی که به بــرجــام2015 داشتیم را 
نباید در برجام جدید داشته باشیم. به تعبیری 

باید تصور کنیم این توافق یک توافق تاکتیکی 
برای طرفین )غرب و ایران( است. درمجموع پیام 
چنین رویکردی این است که این توافق نمی تواند 
پایدار باشد و صرفاً فضایی اولیه برای برداشتن 
بخشی از تحریم ها، امکان نسبی بــرای فروش 
نفت و آزادســـازی بخشی از منابع بلوکه شده 
ایران فراهم می کند که همه این ها زیر ذره بین های 
دقیق آمریکا و پنج کشور دیگر خواهد بود. از این 
نظر آزادی عمل اقتصادی ای که در برجام2015 
چشم اندازش را داشتیم، هیچ گاه نمی توانیم 

بدست بیاوریم.

بـــه طـــور مــشــخــص و بــاتــوجــه بـــه سیگنال های  ◾
ــازار در واکنش به احتمال حصول توافق  تـــازه ای که ب
از خود نشان می دهد، برجام2022 چه تأثیراتی روی 
 حوزه های مختلف اقتصادی ازجمله فضای کسب وکار 

بخش خصوصی خواهد داشت؟
به بــاور من شاید ظاهر این توافق، رفع تحریم ها را 
نشان دهد، اما نمی توان انتظار زیادی از آن داشت. 
ــا بیشتر، چین و  طرف دیگر مذاکره )آمریکا و اروپ
روسیه کمتر( بــه ایــران دارای قــدرت هسته ای و یا 
نزدیک  به  قدرت هسته ای، حساس هستند؛ بنابراین 
مراقبت های شدیدتر وجدی تری خواهند داشت، 
ضمن اینکه سایر نقاط اختالفی با آن ها که از گذشته 
بوده تاکنون تشدید شده است. حتی سایر ذی نفعان 
غیرمستقیم در منطقه و در رأس آن ها عربستان و 
دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایگان و 
درنهایت رژیم صهیونیستی هم نسبت به گذشته به 
این توافق حساس تر شده اند و در تعامل بیشتری با 
مذاکره کنندگان هستند. همان گونه که این تعامل در 
برجام 2015 پنهانی بود، امروز آشکارشده و همگرایی 
بین ذی نفعان مستقیم و غیرمستقیم را باال برده تا 
در خصوص نقاط حساسیت زا در آینده فکر و عمل 
کنند. بااین توضیحات می توانیم توافقی اولیه و 
محدود را در آینده نه چندان دور در دیدرس داشته 
باشیم، اما نباید زیاد روی آن حساب باز کرد؛ چون این 
توافق، ماه عسلی دارد که می تواند نرخ ارز را کاهش و 
درآمدهای حاصل از فروش نفت را تا حدی افزایش 
دهد. این توافق می تواند هزینه های تجارت خارجی 
ما را کاهش دهد اما تأثیر زیادی روی اندازه تجارت 
خارجی ما نخواهد داشت؛ چون به عقیده من پس 
از برجام2015 انــدازه تجارت خارجی ما به جز نفت 
و فراورده های نفتی دیگر افزایش نمی یابد؛ چراکه 
راه های دورزدن تحریم ها را تا حد زیادی یاد گرفته ایم 
و درحدی که در کشور ظرفیت تولید صادراتی داریم 

صادرات را انجام می دهیم. پس توافق اولیه و محدود 
احتمالی از این منظر، بــرای تجارت خارجی ایران 
جز در کاهش هزینه ها اثر مهمی نخواهد داشت. 
البته راه افزایش فروش نفت و نیاز دولت به فروش 
ارز حاصل از آن در واردات را بازخواهد کرد. در حوزه 
سرمایه گذاری هم  فکر نمی کنم چشم انداز مثبتی از 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ابعاد بزرگ داشته 
باشیم؛ چون شرکت های بزرگ چندملیتی نسبت به 
کار با ایران حساس تر شده اند و وارد ایران نمی شوند تا 
اگر اتفاق دیگری افتاد هزینه های سنگین برای خروج 
متحمل نشوند. در حوزه سرمایه گذاری داخلی نیز با 
وضعیتی خنثی کننده مواجه هستیم. درواقع این 
توافق تا حدودی می تواند سرمایه گذاری واحدهای 
اقتصادی با قصد ادامه کار در کشور یا بخش عمومی 
غیردولتی و میزانی از بخش خصوصی را افزایش 
دهد، اما در سوی دیگر نیرویی خنثی کننده یعنی 
خیزش خــروج سرمایه ای که از دهـــه90 در کشور 
داشتیم، همچنان تداوم خواهد داشت و درنهایت 
موجب می شود نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور 
که در 10 سال اخیر منفی بوده، به آستانه صفر میل 
کند یا قدری و برای مدت گذرایی مثبت شود که این 
امر نمی تواند پیشران و موتور محرکه رشد اقتصادی 

کشور در سال های متمادی باشد. 
بدین ترتیب شاید بتوانیم بهره این توافق را در یک تا 
دو سال داشته باشیم. به عقیده من انتظار مثبتی که 
بازار نسبت به انجام توافق دارد، سبب آرامش شده 
است. در دو سه هفته اخیر بازار به آرامش نسبی 
رسیده و نرخ ارز کاهش تدریجی داشته و التهابات 
قیمتی در بازارهایی مانند خـــودرو، لوازم خانگی، 
سایر کاالهای وارداتــی و حتی مواد غذایی، منهای 
بخشی که ارز 4200 تومانی اش قطع شده، تا حدی 
فرونشسته اســت. این ها همه پیش آگهی توافق 

است.
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گفتوگوی5
ویژه

»برجام« قادر به حل مشکالت ساختاری نیست
ــرســش کـــه »بــا  ــاســخ بـــه ایـــن پ ــدرام ســلــطــانــی در پ ــ پـ
ــد  ــوان ــق مــی ت ــوافـ ــن تـ ــ ــا ای ــ ــام، آی ــرجــ ــ ــای ب ــیـ ــرض احـ ــ ف
ــران  ــ ــی اقــتــصــاد ای ــلـ ــالح ســـاخـــتـــارهـــای داخـ ــ در اصـ
ــــرض تــوافــق،  ــگــر بـــاشـــد؟« مـــی گـــویـــد: بـــا ف ــاری هـــم ی
ــان گـــریـــبـــان گـــیـــر  ــ ــاک ــمــ ــ  مـــشـــکـــالت ســــاخــــتــــاری ک

اقتصاد ماست. 

ــحــران هــای  ــچــه ســـربـــار مــشــکــالت اقــتــصــادی و ب آن
اقتصادی شــده، قطع ارتباطمان با جامعه جهانی، 
 عدم فروش نفت و نبود امکان وصول درآمدهای ارزی 

دولت است. 
ــرای اصــالح  تــوافــق البته می تواند شــرایــط را انــدکــی ب
ــادر  ســاخــتــارهــای اقــتــصــادی مــســاعــدتــر کــنــد، امـــا ق

ــیــســت. بــایــد  ــن مــشــکــالت ســـاخـــتـــاری ن ــ بـــه حـــل ای
دیـــد دولـــت تــا چــه حــد در مــیــان گـــروه هـــای متخلف 
ــزان مــی تــوانــد  ــا چــه مــی ســرمــایــه اجــتــمــاعــی دارد و ت
مطالبات گــروه هــای مختلف را پاسخ دهــد تا امکان 
 اصــالحــات ساختاری را کــه سخت بــه نظر می رسد، 

داشته باشد. 

در کنار این مــوارد باید توجه داشــت متأسفانه بدنه 
ُــنـُـک شــده و الزم  بــروکــراســی کشور بسیار نحیف و ت
است زمان بگذرد تا معلوم شود انتصاباتی که در دولت 
انجام شده و در مواردی ازنظر تجربه، سابقه و تخصص 
ــا انــتــقــاد اســـت، اهـــل اصــالحــات ســاخــتــاری  بــه  آن هـ

هستند یا نه؟!

مذاکرات
  فرزانه غالمی      در روزهای اخیر که احتمال حصول توافق بین 

ایران و 1+4 افزایش یافته دور تازه ای از تحلیل ها و پیش بینی های 
کارشناسی در فضای رسانه ای بازتاب پیدا کرده است. صرف نظر از 

اینکه توافق احتمالی بین ایران و طرف های خارجی چه زمانی رخ دهد، 
آنچه به باور صاحب نظران، نباید ازنظر دور بماند، تفاوت بین برجام 

2۰1۵ و برجام 2۰22 و تغییر نگاه طرف ها به نتیجه و دستاوردهای 
چنین توافقی است.  با فرض حصول توافق بین ایران و 1+4 با پدرام 

سلطانی فعال بخش خصوصی و تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفت وگو 
نشستیم تا برای ما از تفاوت های ماهوی برجام 2۰1۵ و 2۰22 بگوید. 

نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این 

گفت وگو نگاهی نه بدبینانه بلکه واقع بینانه به خواسته های ذی نفعان 
 برجام دارد و بر این باور است که صبغه سیاسی و امنیتی برجام

 2۰22 برای طرف ها پررنگ تر از اقتصاد است. به عقیده او نگاه ایران بنا 
ندارد چارچوب اقتصاد و راهبردهای آینده توسعه کشور از مسیر این 

مذاکرات بگذرد. مشروح این گفت وگو پیش روی شماست.

گفت وگوی قدس با پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران  

 برجام اثرش را 
از دست داده است

ش��هرداری شش��تمد در نظ��ر دارد به اس��تناد مصوبه 
ش��ماره 26 مورخه 1400/10/27 شورای محترم اسالمی 
ش��هر ششتمد نس��بت به فروش دو قطعه زمین )واقع 
در انته��ای خیابان امام رضا )ع(- کوچه امام رضا22( از 
طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسنادمربوطه 
به واحد امورمالی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 

همراه 09105100855 تماس  حاصل  فرمایند. 
شهردار ششتمد-جعفرمهرآبادی

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

ف
14
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60
7

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری سبزوار در نظر دارد 
1- باجه ایس��تگاه مکانیزه واقع درضل��ع جنوبی میدان شهیدبهش��تی 2-کارواش 3-غرفه های داخل 
س��الن پایانه مسافربری را ازطریق مزایده عمومی وباجزئیات مندرج دراسناد مزایده، بابهره گیری از 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5000095310000001-
-5000095310000005 -5000095310000004 -5000095310000003 -5000095310000002

5000095310000006بصورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1400/11/4                       مهلت دریافت اسنادمزایده از سایت: 1400/11/14

آخرین مهلت شرکت در مزایده: 1400/11/24      مبلغ شرکت در مزایده: 5 درصدقیمت پایه 
برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( می باشد وکلیه 
مراحل فرآیند مزایده ش��امل خرید ودریافت اسنادمزایده،پرداخت تضمین شرکت در مزایده،ارسال 
پیش��نهادقیمت واط��الع از وضعیت برنده بودن مزای��ده گران محترم از این طریق امکان پذیراس��ت. 

 مجید استیری-رئیس سازمانتلفن تماس:44659770

آگهی مزایده »نوبت اول«

ف
/1
41
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82

آگهی مناقصه 

دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( 
در نظر دارد نسبت به  خرید سنگ 
از طری��ق مناقصه عموم��ی اقدام 
نماید.از ش��رکتهای واجد ش��رایط 
دع��وت م��ی ش��ود جه��ت دریافت 
اسناد و کس��ب اطالعات بیشتر به 
س��ایت دانش��گاه ب��ه آدرس زیر 

مراجعه نمایند.
  www.imamreza.ac.ir ح
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آب زندگی است ، زندگی را هدر ندهید .

» آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای « »طرحهای عمرانی «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد فراخوان مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل 
اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد .

 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند . 

ف
مدت شماره فراخوانموضوعردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین

شرکت در مناقصه به ریال
حداقلل رتبه و رشته مورد 

نیاز
نوع تضمین شرکت 

در مناقصه

1

احداث حوضچه ، اتاقک و ابنیه 
سرچاه و اجرای 

کروکی های پراکنده خطوط 
انتقال آب چاههای سطح شهر 

مشهد )شماره 1( 

2000005129000056 12
31/421/292/7051/572/000/000ماه

پایه 5 رشته آب یا ابنیه 
صادره از سازمان برنامه و 

بودجه کشور

1.واریز نقدی به 
حساب جاری شماره 
 4001009707146009

بانكی ملی شعبه 
مرکزی مشهد

2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مالی 
اسالمی دولت 

2

احداث حوضچه ، اتاقک و ابنیه 
سرچاه و اجرای 

کروکی های پراکنده خطوط 
انتقال آب چاههای سطح شهر 

مشهد )شماره 2(

2000005129000057 12
31/421/292/7051/572/000/000ماه 

3
اجرای عملیات حفاری ، لوله گذاری
 و آزمایش پمپاژ شش حلقه 
چاه به روش دورانی در آبرفت 

های دشت مشهد فاز 6  
2000005129000058 18

46/430/864/0642/322/000/000ماه 

پایه 5 کاوش های زمینی 
صادره از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و گواهی 
نامه صالحیت حفاری از 

وزارت نیرو

1. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصات : از تاریخ 1400/11/3 لغایت 1400/11/6 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2. خاتمه دوره بارگذاری، پاکات مناقصات و ارسال پاسخ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : مورخ 11/16/ 1400 می باشد.

3. تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات مورخ 1400/11/17 می باشد .
4. مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد .

5. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 . 
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برگ س���بز ماشین نیس���ان آبی مدل ۱۳۸۲ 
به ش���ماره انتظامی ۴۲-۲۸۸س۵۲ ش���ماره 
 D۲۵۸۲۹ موت���ور ۲۳۰۰۲۶، ش���ماره شاس���ی
پرویز چوپانیان مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ف
,1
41
06
06

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کلیه مدارک،س���ند ماش���ین، برگ سبز ، برگ کمپانی 
خ���ودرو س���واری پرایدج���ی ت���ی ایک���س آی ، س���فید 
روغن���ی، م���دل ۸۴ ،ش���ماره پ���اک ،ای���ران ۷۹_۵۲۴ 
ش���ماره شاس���ی  موت���ور ۰۱۲۸۵۴۵۱  ب ۷۴ش���ماره 
S۱۴۱۲۲۸۴۶۳۳۸۶۸به مالکیت صفدر جمالی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
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41
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مف
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تی���پ ۲۰۶رن���گ  پ���ژو  ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری 
خاکس���تری متالیک س���ال ۱۳۸۵ به شماره شهربانی 
و  بدن���ه ۱۰۸۴۸۷۷۵  ش���ماره  و   ۲۵ ۶۹د۵۴۸ای���ران 
شماره موتور ۱۳۰۸۵۰۲۵۳۱۷ به مالکیت فرهاد الزم 
خانی ونگانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط                      

می گردد.
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س���ند کمپان���ی و برگ س���بز  پ���ژو ۲۰۶ به ش���ماره 
ش���ماره  ب���ه  ای���ران۸۷  ۷۳۲ب۹۵  ش���هربانی 
شاس���ی  ش���ماره  ب���ه   ۱۶۶B۰۰۲۴۷۰۹ موت���ور 
NAAP۱۳FE۷KJ۳۴۸۷۰۷ به نام محمد اسامی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات اینجانب محمد 
بهروزی فرزند حسین به شماره ملی ۳۵۸۰۶۲۲۰۸۰ 
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی 
پیوسته در نظام آموزشی تمام وقت از دانشگاه آزاد 
اس���امی واح���د ایرانش���هر مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ف
,1
41
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پ���رواز  س���وپر  س���یکلت  موت���ور  کمپان���ی  س���ند 
۱۵۰CC م���دل  ۱۳۸۶ ب���ه رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره  ب���ه    ۱۴ اصفه���ان   ۱۸۷۱۳ پ���اک 
شاس���ی  ش���ماره  و    NMHCG۲۰۰۷۴۳۱۸۸
NFB***۱۵۰S۸۶۱۰۸۵۳ ب���ه مالکیت حبیب فاضلی 
ورزنه مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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برگ سبز خودروی  کامیون کشنده دانگ فنگ مدل 
۲۰۰۷ رنگ سفیدشیری- معمولی به شماره انتظامی 
۳۲۵ع۸۶ ای���ران ۴۲  ش���ماره موت���ور ۶۹۸۷۱۷۳۶ و 
ش���ماره شاس���ی ۷۷۳۰۱۵۰۵۵ ب���ه مالکی���ت مرتضی 
وحدت���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
05
47
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م���دل   ۲۳۰۰ تی���پ  وان���ت  نیس���ان  س���بز  ب���رگ 
۱۳۸۹ ب���ه ش���ماره انتظامی ۳۲ ای���ران ۵۷۱ ط ۵۱ 
ش���ماره شاس���ی  و  موت���ور ۵۸۰۴۷۳  ش���ماره  و 
NAZPL۱۴۰TBN۲۸۶۸۸۴ بن���ام آق���ای علیرض���ا 
مرادی���ان مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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اصل سند کمپانی خودروی  پژو روآ مدل ۱۳۸۷ رنگ 
نوک مدادی- متالیک به شماره انتظامی ۸۶۲ص۸۵ 
ای���ران ۱۲  ش���ماره موت���ور ۱۱۶۸۷۰۱۷۵۷۰ و ش���ماره 
شاس���ی NAAB۲۱AA۹۸H۰۱۲۳۹۸ ب���ه مالکیت بی 
بی سکینه عبداللهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
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برگ س���بز و وکالت نامه خودروی  جک AT-S۵ مدل 
۱۳۹۷ رنگ سفید- روغنی به شماره انتظامی ۱۷۶ن۷۴ 
ایران ۵۲  شماره موتور HFC۴GA۳۱DJ۰۰۰۵۹۷۰ و 
شماره شاسی NAKSH۷۳۲۰JB۱۵۹۹۰۰ به مالکیت 
شیرین کیانی سفید دشتی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
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سند کمپانی خودروی سواری پژو پارس رنگ خاکستری 
متالیک مدل ۱۳۸۷ شماره پاک ایران ۲۲ - ۲۶۷ی۹۷ 
NAAN۰۱CA۱۸E۷۰۲۸۴۳ شاس���ی  ش���ماره  ب���ه 

ش���ماره موت���ور ۱۲۴۸۷۰۱۱۳۰۰ ب���ه ن���ام ن���دا صف���ری 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د .
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خان���م میناكارگ���ر دارای کد مل���ی ٠٨٥٠١٣٢٣٠٤  
ص���ادره از ف���ردوس متول���د ۱۳۷۴ فرزن���د ه���ادی  
اظه���ار می دارد ک���ه دانش���نامه پای���ان تحصیات 
مقطع کارشناس���ی رش���ته  ادبیات و زبان فرانسه 
ایش���ان مفقود ش���ده اس���ت. لذا ب���ه موجب این 
آگهی دانش���نامه مذکور ابطال می شود. از یابنده 
تقاضا می ش���ود مدرک فوق را از طریق پس���ت به 
نشانی مش���هد پردیس دانشگاه فردوسی مشهد 
مدیری���ت امور آموزش���ی اتاق ۲۰۴ ارس���ال و یا در 

صورت امکان تحویل نمایند. 
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دی
قو

مف
هی 
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مدرک موقت فارغ التحصیلی خانم اعظم ظهوریان 
اس���طایان   فرزند رضا صادره از مشهد  به شماره 
شناس���نامه ۶۰۶ در مقطع کارشناس���ی ناپیوسته 
رش���ته زب���ان و ادبیات فارس���ی به ش���ماره مدرک 
۷۵۳۱۳۹۶ ص���ادره از واحد دانش���گاهی  مش���هد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���امی مشهد به نش���انی:  استان خراسان 
رضوی ، شهرس���تان مش���هد ،امامیه ۴۲ سازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد   اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 
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م���درک ف���ارغ التحصیل���ی اینجان���ب مهدی 
ابراهیم���ی فرزن���د محمدحس���ن به ش���ماره 
شناس���نامه۵۷۶صادره از کاش���مر درمقط���ع 
ارشدرش���ته جامع���ه شناس���ی  کارشناس���ی 
صادره از دانشگاه آزاداسامی واحد قوچان 
۱۶۹۶۲۰۶۰۰۷۸۵مفقودگردی���ده  ش���ماره  ب���ا 
وفاق���د اعتب���ار م���ی باش���د از یابن���ده تقاضا

 می شود اصل مدرک رابه دانشگاه آزاداسامی 
واحدمشهد به نشانی قوچان کیلومتر۴جاده 
دانش���گاه  مجتم���ع  –مش���هد  قوچ���ان 
آزاداس���امی واح���د قوچان ارس���ال نمایید .
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مف
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آگ

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی تهیه سیم کابل و لوله های  pvc)پلیکا( برق-  
پروژه هتل بهار

بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 
معاون�ت فن�ی و عمرانی بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی 
در نظ�ر دارد تهیه "س�یم و کاب�ل" و "لوله های pvc  )پلی�کا( برق"،  پروژه 
هت�ل بهار را از طریق مناقصه عمومی واگ�ذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقص�ه حداکثر تا 
تاری�خ 1400/11/06 به دبیرخانه معاونت فن�ی و عمرانی بنیاد بهره وری 
موقوفات آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، سازمان 
مرکزی آس�تان قدس رضوی، مراجعه و یا با شماره تلفن 05132001126 
تم�اس حاص�ل نمایند. ضمن�ا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه  ه�ا بر عهده 

برنده مناقصات خواهد بود. 

14
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    جمع آوری 
۴ میلیارد تومان 
 کمک مردمی 
در 9 ماه  
حبیب اهلل آسوده، 
معاون مشارکت های 
مردمی کمیته 
امداد به آنا گفت: 
در 9 ماهه ابتدای 
سال جاری بیش از 
۴میلیارد تومان کمک 
نقدی و غیرنقدی 
از سوی مراکز 
نیکوکاری جمع آوری 
و بین محرومان 
توزیع شده است. 
کمک های کمیته 
امداد فقط مختص 
افراد زیرپوشش این 
کمیته نیست بلکه 
نیازمندانی را نیز 
که از سوی مراکز 
نیکوکاری شناسایی 
می شوند شامل 
می شود.

زندگی سالم اعظم طیرانی مــی گــویــد 
دخــتــرم از رفــتــارهــای عجیب 
ــش در  ــانـ ــتـ ــعــضــی از دوسـ ب
مـــــدرســـــه بـــــرایـــــم تــعــریــف 
ــنــکــه بــعــضــی از  مــی کــنــد؛ ای
دوستانش در این سن پایین 
ــن در  ــدی در بیشتر مــواقــع و بـــدون حــضــور وال
مجتمع های تجاری عــاف می گردند؛ از یکی 
از همکاسی هایش که بچه ها دیده اند سیگار 
می کشد؛ از یکی دیگر از بچه ها که موهایش را 

رنگ کرده است؛ آن هم رنگ آبی!
 از دوستی می گوید که یک هفته تمام به منزل 

دوست دیگرش رفته و آنجا ماندگار شده! 
می گوید: بعد از کرونا و یک در میان رفتن بچه ها 
به مدرسه، مدیران مدارس هم قوانین مدرسه و 
به ویژه پوشش دانش آموزان را جدی نمی گیرند. 
بچه ها ناخن هایشان را بیش از حد متعارف 
بلند می کنند و دیگر مربی بهداشت هم کاری 

به کارشان ندارد.
می پرسد به نظر شما این رفتارها برای یک دختر 

آن هم در 11 سالگی عجیب نیست؟! 
این صحبت ها شاید دغدغه والدین دیگری هم 
باشد که از رفتارهای هنجارشکنانه و به باور ما 
زودهنگام و عجیب فرزندانشان اظهارنگرانی 

می کنند. 

افزایش آسیب های اجتماعی در مدارس ◾
امان اله قرائی مقدم، آسیب شناس اجتماعی به 
ما می گوید: این مسئله نه تنها دغدغه والدین 
بلکه مسئوالن و به ویژه رهبر معظم انقاب است 
به طوری که ایشان بارها در خصوص افزایش 
آسیب های اجتماعی در مدارس تذکر داده اند. 
ایــن اســتــاد دانــشــگــاه خــوارزمــی تــهــران ادامــه 
ــواع نــاهــنــجــاری هــا و آســیــب هــای  ــ مـــی دهـــد: ان
اجــتــمــاعــی از پــوشــش نــامــنــاســب و رفــتــارهــای 
نامتعارف در مــدارس گرفته تا مصرف سیگار 
رو بــه افــزایــش اســت و هــر ســال در مقایسه با 
سال پیش در گروه های سنی پایین تر مشاهده 
می شود که البته از سال های قبل زنگ خطر آن 
به صدا درآمده بود و اکنون با توسعه استفاده از 
فضای مجازی، این آسیب ها با سرعت بیشتری 
به حرکت درآمــده، چرا که بیگانگی با فرهنگ 
ملی از کودکستان آغــاز و آمــوزش و پــرورش ما 

دچار بیماری شده است. 

پولدار های سیگاری  ◾
ــی و  ــران وی تغییر ســبــک زنــدگــی و فــرهــنــگ ای
استفاده از شبکه های مجازی و ماهواره ای را از 
دیگر عوامل رفتارهای نابهنجار در بین دختران 
عنوان می کند و می گوید: متأسفانه در برخی 
از خــانــواده هــا دختر آن تقدسی کــه دهه های 
گذشته داشته را ندارد. وقتی در برخی از مدارس 
ما به جــای اشعار فــردوســی، سعدی و حافظ، 

موسیقی های کــره ای با ریز جزئیات آن توسط 
دانش آموزان حفظ و خوانده می شود و یا تتلو 
و امثال آن الگو قرار می گیرند نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم رفتارهایی بهنجار داشته باشند.

وی با اشاره به تأثیر بسیار زیاد گروه همساالن 
ــر رفــتــار  ــن ب ــدی ــر نــوجــوانــان مــی گــویــد: اگـــر وال ب
فــرزنــدانــشــان کنترلی نــداشــتــه بــاشــنــد آن هــا 
بــه راحــتــی در دام ناهنجاری ها و آسیب های 
 اجتماعی گرفتار می شوند و همین نوجوانان
 12-11 ساله امروز به خیابان گردو دختر فراری 
تبدیل خواهند شد و در واقع وقتی طبل رسوایی 
آن هــا به صــدا درخــواهــد آمــد که دیگر کــاری از 

دست والدینشان ساخته نیست.
ــاه، بـــراســـاس  ــگـ ــشـ ــاد دانـ ــتـ ــن اسـ ــ ــه گــفــتــه ای بـ
بــررســی هــای انــجــام شــده در دانــشــگــاه تــهــران، 
پخش سریال های ترکی از شبکه های ماهواره ای 
نیز یکی از عوامل بروز فساد در جامعه ایرانی 
محسوب می شود به طوری که انواع دورهمی ها 
و جشن های تولد ی که والدین، فرزندانشان را 
به حال خود رها می کنند از روی این سریال ها 
الگوبرداری می شود و روابط والدین و فرزندان به 
روابط موزائیکی تبدیل شده است؛ یعنی والدین 
و فرزندان مانند موزائیک های کف اتاق کنار هم 
هستند، اما با هم نیستند و از حال و روز هم 

بی اطاع اند. 
قرائی مقدم با اشــاره به اینکه مصرف سیگار و 
مشروبات الکلی در سریال های ترکی نماد تجدد 
و پولداری است، می افزاید: براساس پژوهشی 
که در تهران و اصفهان انجام شده پولدار بودن 
به عنوان یکی از عوامل مؤثر مصرف سیگار 
معرفی شده است. با این شرایط باید گفت زنگ 
آسیب های اجتماعی در مــدارس دخترانه به 

صدا درآمده و وقت آن رسیده که والدین و اولیای 
مدرسه در افکار خود خانه تکانی کنند و به بهانه 
کرونا و نیمه تعطیل بودن مدارس، دانش آموزان 
را بــه حــال خــود رهــا نکنند تــا تــقــدس دخــتــر و 
ناموس به معنای واقعی کلمه که از دیرباز در 

فرهنگ ایرانی بوده، باقی بماند. 

مشغله های اقتصادی والدین ◾
ــرای تخصصی  ــت تــقــی ابــوطــالــبــی احــمــدی، دک
روان شــنــاســی تربیتی نــیــز در گــفــت وگــو بــا ما 
اظهار می کند: تربیت انسان فرایندی پیچیده 
و حساس و نیازمند صبر و حوصله، عشق و 
آگاهی، دقت و خوش خلقی است تا کودکان و 
نوجوانان امــروز بتوانند به عنوان آینده سازان 
ــع تربیت  ــردا پـــرورش یــابــنــد. در واقـ جامعه فـ
ــرای آن هــا  فــرزنــدان بــه معنای ایــجــاد توانایی ب
نیست؛ بلکه به معنای ایجاد فرصتی مناسب 
برای بروز توانایی ها و استخراج این توانمندی ها 

از وجود آن هاست. 
این استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به رویکرد 
دیــنــی مــراحــل رشــد اظــهــار می کند: بــراســاس 
ــام آمــــده، مــراحــل رشـــد به  آنــچــه در دیـــن اسـ
سه مرحله هفت ساله تقسیم شده است که 
هفت سال نخست شامل کودکی یا سیادت 
و آقــایــی، هفت ســال دوم دوران نــوجــوانــی یا 
اطاعت و فرمان برداری و هفت سال سوم، دوران 
جــوانــی یــا مــشــورت و وزارت اســـت، بــراســاس 
مــراحــل رشــد هشت گانه اریکسون و مراحل 
رشــد چهارگانه پــیــاژه نیز در هفت ســال دوم 
ــتــزاعــی و قوانین  ــا تفکر ان زنـــدگـــی، بــچــه هــا ب
اجتماعی آشنا می شوند و با فاصله گرفتن از 
اندیشه های کودکانه و نزدیک شدن به دوران 

بــلــوغ، ویــژگــی هــای شخصیتی خــودمــحــوری، 
خودشیفتگی و خودنمایی)به ویژه در دختران( 
در آن ها هویدا می شود و به دنبال دیده شدن، 
کسب هویت و تجربه های شخصی می روند که 
اگر رابطه همدالنه والدین نباشد ممکن است 
با تجربه هایی مثل مصرف دخانیات، شرکت 
در پارتی ها یا هرگونه هنجارشکنی اجتماعی 
که در آن قرار دارند )مدرسه، محله و...( دچار 

آسیب شوند. 
بــه گفته ابوطالبی احــمــدی، برخی والــدیــن به 
دلیل مشغله های اقتصادی و اجتماعی نظارتی 
بر رفتار فرزندانشان ندارند و فرزندان آزادانــه 
با دوستان و همساالن خود به تفریح و خرید 
مــی رونــد و بــا توجه بــه اینکه در ســن حساس 
ــد و به  رشــد و هفت ساله دوم زندگی قــرار دارن
آن درجــه از بینش و بصیرت کــه خودکنترلی 
است نرسیده اند آسیب های متعددی آن ها را 
تهدید می کند. بنابراین والدین در این مرحله از 
رشد، باید دوستان فرزندانشان و حتی والدین 
آن هـــا را بشناسند تــا بــا هماهنگی بــا والــدیــن 
 بتوانند مدیریت بهتری بر رفتار فرزندانشان 

داشته باشند. 
بــه عــنــوان نمونه اگــر چند دوســت بــا هــم قــرار 
می گذارند بــرای تفریح به پــارک بروند، یکی از 
والدین همجنس به عنوان یکی از اعضای تیم با 
آن ها همراه شود تا با نظارت غیرمستقیم عاوه 
بــر کمک بــه استقال و دوســت یــابــی معقول 
ــازه ندهند در خـــارج از خــانــه دچــار  ــا، اجـ  آن هـ

آسیب شوند. 
وی بــا تأکید بــر ایــن مــوضــوع کــه والــدیــن نباید 
نــقــش نــظــارتــی خـــود را بــه مــدرســه یــا جامعه 
بسپارند، می افزاید: نظارت دلسوزانه، آگاهانه و 
غیرمستقیم و با همراهی همدالنه از مهم ترین 
وظایف والدین در قبال نوجوانان است که نباید 
انتظار داشته باشند دیگران این نقش را برای 

فرزندان آن ها ایفا کنند. 

بحران تک فرزندی  ◾
به گفته ابوطالبی احمدی عاوه بر مشغله های 
اقتصادی والدین، موضوع تک فرزندی به یکی از 
مشکات و بحران های خانوادگی جوامع امروزی 
تــبــدیــل شـــده؛ ایـــن امـــر پــیــامــدهــایــی همچون 
فرزندساالری را در برخی از خانواده ها به همراه 
داشته که زمینه تاخت و تاز فرزندان را فراهم 

ساخته است. 
اگر امروز به این موضوع توجه نداشته باشیم 
پیامدهای آن مثل بی توجهی به اخاقیات و 
فاصله گرفتن از ارزش های دینی در آینده دامن 
همه جامعه را خواهد گرفت چرا که دختران و 
پسران امروز مادران و پدران فردای ما خواهند 
بــود که اگــر نسبت به اخاقیات و هنجارهای 
جامعه بی تفاوت پرورش یابند نسل پس از خود 

را نیز با همان سبک تربیت خواهند کرد.

بررسی عوامل کاهش سن ناهنجاری های اجتماعی 

زنگ خطر آسیب های 
اجتماعی در مدارس 

ددستچينستچين

امان اله قرائی مقدم

آسیب شناس اجتماعی

پررنگ بودن اعتقادات، باورهای دینی و شیوه 
تربیت والدین به خصوص مادر نقش مؤثری 

در کاهش آسیب های اجتماعی فرزندان دارد؛ 
هرچه تعامل والدین با فرزندان دوستانه تر 

و صمیمی تر باشد، آگاهی آن ها نسبت به 

تهدید آسیب ها نیز بیشتر و احتمال بروز 
ناهنجاری های رفتاری در فرزندان بسیار 

کمتر است. اما فرزندانی که به دلیل نابسامانی 
خانواده، بدسرپرستی و یا بی سرپرستی به 
حال خود رها شده اند، از همان سنین پایین 

به رفتارهای ناهنجار گرایش پیدا می کنند 
و این بی بند و باری ها به عنوان یک ویژگی 

بارز شخصیتی در آن ها هویدا می شود و آن 
وقت، دانش آموز نابهنجار، ویروس خطرناک 

ناهنجاری خود را به دیگران انتقال می دهد.

 ضرورت یادگیری 
مهارت تصمیم گیری

اکرم شاهد، مشاور خانواده  همه 
ــول روز، دائـــــــم در حـــال  ــ مــــا در طــ
تصمیم گیری هستیم. مثاً اینکه امروز 
ساعت 6 صبح بیدار شویم یا ساعت 10؛ امروز ناهار 
پلومرغ بخوریم یا خورشت قیمه؛ عصر ورزش کنیم یا 
نکنیم و حتی تصمیمات مهم تری مانند اینکه تصمیم 
به ازدواج بگیریم یا نه. به عبارتی می توانیم بگوییم به 
فرایندی که در ذهن انجام می شود تا از بین چند گزینه 
موجود، یک گزینه انتخاب شود، تصمیم  گیری گفته 
می شود. موفقیت و پیشرفت ما تحت تأثیر مستقیم 
تصمیم هایمان قرار دارد. برای تصمیم گیری درست، 
منطقی و خــوب در موقعیت  های حساس و مهم 
زندگی، باید راه و روش آن را بلد باشیم و بتوانیم از 

تصمیمات گذشته مان درس بگیریم.
تصمیم گیری از جمله مهم ترین مهارت های زندگی 
اســت که مسیر و هــدف زندگی انسان را مشخص 
می کند. در واقع موفقیت و پیشرفت های ما در نتیجه  
تصمیم گیری های خوب و شکست ها و سرخوردگی ها 
در نتیجه  انتخاب ها و تصمیم گیری های نادرست 

اتفاق می افتد.

انواع تصمیم گیری ◾
1- تصمیم گیری بر اســاس نــدای درونــی و برداشت 
ــوع تصمیم گیری بیشتر بــرای  ــن نـ شــخــصــی: ایـ

تصمیمات ساده یا سریع مناسب   تر است. 
2-تصمیم گیری بــر اســاس منطق و شــواهــد: بــرای 
تصمیمات پیچیده   تر و مهم تر باید با روشی منطقی تر 
که متناسب با دالیل، شواهد و جمع بندی اطاعات 

است، اقدام کرد. 
3-ترکیب مــدل 1 و 2: بعضی مواقع ترکیبی از هر 
دو)هم ندای درونی و هم اطاعات موجود( می تواند 
ما را به بهترین تصمیم ممکن برساند. بــرای مثال 
در زمان تصمیم گیری برای ازدواج، می توانیم عاوه 
بر احساس و ندای درونی خود دربــاره صحیح بودن 
انتخاب، با شناخت جامع طرف مقابل و طی کردن 
مراحل تصمیم گیری منطقی، بهترین انتخاب را 

داشته باشیم.
الزم است بدانیم در هنگام تصمیم گیری، اغلب با این 

چالش ها روبه رو هستیم:
-اغلب تعدادی گزینه وجود دارد و ما برای انتخاب هر 

کدام از آن  ها دچار تعارض و تردید می شویم.
مسلماً در زمان تصمیم گیری هر قدر با گزینه های 
بیشتری روبه رو باشیم تصمیم گیری کار سخت تری 
می شود. بنابراین بهتر اســت در همان ابتدای کار 
گزینه های پیش رو را محدود کنیم و در واقع از بین 

بهترین گزینه ها انتخاب کنیم.
-زمان مناسب برای تصمیم گیری را نمی دانیم، اینکه 

آیا می  توانیم آن را به تعویق بیندازیم؟
-پذیرش مسئولیت انتخاب ها و تصمیمات می تواند 

فکر و ذهن ما را درگیر کند.
-گاهی ذهن ما در انتخاب بهترین تصمیمات دچار 

خطای شناختی می شود.
-ممکن اســت بین تصمیم گیری با نــدای درونــی و 

تصمیم گیری منطقی مردد شویم.
-گاهی پیش می آید تصمیمی را می گیریم و برخاف 
آن عمل می کنیم و بعد دچار احساس گناه می شویم.
بــرای اینکه بتوانیم یــک تصمیم گیری منطقی با 
کمترین احتمال خطا داشته باشیم، باید مراحلی را 

طی کنیم:
1.مسئله خود را دقیق مشخص کنید. بــرای مثال: 

ازدواج با فان فرد.
ــع آوری اطـــاعـــات و بــررســی تــمــامــی مــزایــا  ــمــ 2.جــ
ــدام از نظر فرد  ــی هــر ک  و معایب تصمیم و وزن دهـ
)صفر تا 10(. برای مثال: مزایا شامل تناسب خانوادگی 
و اقــتــصــادی)7(، وضعیت مــالــی خــــوب)6(، ظاهر 
آراسته)5( - معایب شامل ضعف در تدین)10(، عدم 

رعایت ادب)9(، تحصیات کم)6(.
3.ارزیابی مزایا و معایب و وزن آن ها

4.تصمیم گیری بر اساس سنگینی مزایا و معایب. 
برای مثال در اینجا، وزن مزایای طرف مقابل، 18 و وزن 
معایب 25 است، در نتیجه به نظر می آید بهتر است 

پیوند ازدواج با این فرد اتفاق نیفتد.
ــابــی تصمیم گرفته شــده در آینده و بررسی  5.ارزی

درس هایی که می توان از این انتخاب گرفت.
یادمان باشد بزرگ ترین مانع تصمیم گیری درست 
ــه خــاطــر اشــتــبــاه هــای  ــه خـــودتـــان را ب ــن اســـت ک ایـ
گذشته سرزنش کنید. زندگی کــردن با تشویش و 
پشیمانی بابت تصمیمات اشتباه گذشته به توانایی 
تصمیم گیری سریع و مؤثر شما در آینده آسیب 
می رساند. بنابراین به جــای تمرکز بر اشتباه های 
گذشته قاطعانه تصمیم بگیرید و هنگامی که 
تصمیمتان را به سامان رساندید دیگر به گذشته 

فکر نکنید.
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 در سازمان نظام روان شناسی چه خبر است؟ ◾
احــمــد نــــادری، نــایــب رئــیــس کمیسیون 
آمـــوزش مجلس در توییتی نــوشــت: در 
سازمان نظام روان شناسی چه خبر است؟ 
پس از تشکیل هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات، ظاهراً 
ترکیب بر مــذاق آقایان خوش نیامده و در حال فشار 
غیرقانونی برای تغییر آن هستند. در صورت اصرار، 

ناگفته ها را خواهم گفت.

دیگر کسی نمی تواند با مدرک جعلی طبابت کند ◾
ــزارش مــهــر، مــهــدی رضــایــی؛ معاون  بــه گـ
ــران گــفــت:  ــ ــ ســـازمـــان بــیــمــه ســـامـــت ای
سامانه های نسخه نویسی با سازمان ثبت 
احــوال، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در 
حال تبادل اطاعات هستند، این موضوع مانع جعل 
اطــاعــات می شود و دیگر کسی نمی تواند با مدرک 

جعلی طبابت کند.

بچه ها را آزرده کرده ایم ◾
پروفسور یوسف ثبوتی، دانشمند برجسته 
اخترفیزیک بــه ایسنا گــفــت: هــدفــم از 
ابتدای تحصیل در خارج، بازگشت به ایران 
بود و هیچ وقت آرزو نداشتم کاش بتوانم خارج بمانم. 
االن بچه ها را آزرده کرده ایم و همه می خواهند فرار کنند! 
چرا؟ 60-50 سال پیش که من کارهایم را ایــران انجام 

می دادم، چنین تمایلی نبود.

مسافرکشی با تهدید و ارعاب ◾
به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی، 
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر 
تهران از فعالیت مسافربرهای غیرقانونی 
انتقاد کرد و گفت: این مسافربرها از برخی شهرستان ها 
با خودروهایی با شماره خاص به صورت کلونی رفاقتی یا 
خانوادگی به تهران می آیند و در طول روز حتی با تهدید 

و ارعاب مسافرکشی می کنند.
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واکنش به 
عدم پیگیری 
 سرقت های 
زیر ۲۰ میلیون

سردار قاسم رضایی، 
جانشین فرمانده ناجا  
در واکنش به اینکه 
چرا باید اعام شود 
سرقت های کمتر از 
20میلیون پیگیری 
ندارد، گفت: دغدغه 
مردم سرقت های خُرد 
است البته این موضوع 
دغدغه ناجا و دستگاه 
قضا هم هست. باید 
قوانین بازنگری و هزینه 
جرم متناسب شود.
وی همچنین تأکید کرد: 
اگر هزینه جرم درست 
شود، حقوق شهروندی 
هم رعایت می شود.
چندی پیش یک 
عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس 
گفته بود کمیسیون 
قضایی مجلس باید 
با فوریت در مورد 
جرایم زیر 20میلیون 
تومان تجدیدنظر 
کند که منجر به رشد 
آسیب های اجتماعی 
همچون سرقت شده 
است.

محيط زیستمحيط زیستمدرسهمدرسه بهداشت و درمانبهداشت و درمان

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان:

هیچ مدرسه ای نمی تواند 
کمک های مردمی را اجباری کند

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: 
مشارکت مالی خانواده ها در مــدارس، داوطلبانه است و از 
نظر قانونی هیچ مدرسه ای نمی تواند کمک های مردمی را 

اجباری کند.
نورعلی عباسپور به ایرنا توضیح داد: خانواده ها در صورت بروز 
تخلف در این موضوع توسط مدارس می توانند به انجمن اولیا 
و مربیان یا ستاد ارزیابی و شکایات آموزش و پرورش مراجعه 

کنند و پیگیر بررسی این تخلف شوند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از پشتیبانی و اقدامات بازگشایی 
مدارس از طریق انجمن اولیا و مربیان انجام می شود، انجمن 
رابـــط مــیــان مــدرســه و خــانــواده اســـت. بــنــابــرایــن مشارکت 

خانواده ها در مدرسه از طریق این انجمن محقق می شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست بیان کرد

حقوق ۴ میلیونی برای کارشناسان 
محیط زیست با مدرک دکترا!

ــارس، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط  به گــزارش ف
زیست مجلس گفت: انگار یک سیاست نانوشته وجود دارد 
که کارکنان این سازمان باید مدام در فقر امکانات و بودجه 
 باشند.خیلی بد است به کارشناس این سازمان با سابقه 
18 سال، حقوق 5 میلیون تومانی بدهیم، آن هم به کسی که 
باید عوارض 500 میلیاردی یک صنعت آالینده را بگیرد. یا 
کسی که مدرک دکترای یکی از دانشگاه های شاخص را دارد 

حقوق ۴ میلیونی دریافت کند.
در تجمع اخیر محیط بان ها مقابل مجلس، یکی از آن ها که 
جانباز بود با 28 سال سابقه کار، دریافتی 5میلیون تومانی 
داشت. حتی محیط  بانان تهران هم با تحصیات کارشناسی 

ارشد و سابقه باال درآمد زیر 7 میلیون تومان دارند. 

در دام دالالن نیفتید

 8۰ میلیون تومان هدیه ایثار 
برای اهداکننده کلیه

اعــظــم پناهی مهر عیسی لو، مدیرعامل انجمن خیریه 
حمایت از بیماران کلیوی به ایسنا گفت: کسانی که قصد 
اهدای کلیه دارند باید از طریق قانونی و صحیح اقدام کنند تا 
در دام دالالن نیفتند. تنها جایی که متولی انجام پیوند زنده 

است انجمن  بیماران کلیوی و دفاتر آن است. 
سقف وجهی که به عنوان هدیه ایثار برای اهداکننده در نظر 
گرفته شده؛ تا 80 میلیون تومان است و پیش از آغاز کار، 
گیرنده را آگاه می کنیم اگر اهداکننده ای از گیرنده تقاضای 
وجه بیشتری داشته باشد ما را آگاه کنند تا نام و کد ملی 
اهداکننده وارد لیست سیاه کشوری شود و پس از این اتفاق 
دیگر این اهداکننده به هیچ عنوان نمی تواند کلیه خود را 

اهدا کند.



تمدید قرارداد 
یونس شاکری 

با گل گهر
باشگاه گل گهر 

سیرجان قرارداد 
یونس شاکری 

مهاجم مصدوم 
این تیم را تمدید 

کرد. شاکری بعد از 
مصدومیت از ناحیه 

زانو، دو ماه پیش 
تحت عمل جراحی 

قرار گرفت و تا پایان 
این فصل نمی تواند 
تیمش را همراهی 

کند. وی برای فصل 
آینده با گل گهر 

قراردادی نداشت، 
ولی مسئوالن این 
باشگاه در اقدامی 

جالب قرارداد وی را 
برای فصل آینده نیز 

تمدید کردند.

در  حاشيه

پیروزی 
تاریخی دختر 
تنیس باز ایران 

در استرالیا

دور نخست جدول 
اصلی مسابقات تنیس 
گرنداسلم برگزار شد و 
مشکات الزهرا صفی 

، نفر ۷۴ رنکینگ 
جوانان توانست با 

نتیجه ۲ بر صفر  آنجا 
نایار از استرالیا نفر 

۳۵۲ جوانان جهان را 
شکست دهد. 

صفی ۱۷ ساله که 
با حضور در این 

مسابقات تاریخ ساز  
شده بود، توانست 

نخستین پیروزی تاریخ 
تنیس زنان ایران را در 
گرنداسلم جوانان رقم 

بزند.  

خبرخبر
روزروز

  دی یونگ 
برپایه ادعای مارکا، بایرن مونیخ به 

شکلی جدی نسبت به جذب دی یونگ 
عالقه نشان داده و نماینده های این 
باشگاه مذاکره با مدیربرنامه های 

بازیکن را نیز شروع کرده اند.

  کوین دی  بروین 
 ستاره بلژیکی منچسترسیتی در 

مقابل ساوتهمپتون موفق به ارسال 
پاس گل شد تا به رکورد 80 پاس گل 

دیوید بکهام برسد. او البته در 68 
بازی کمتر به این رکورد دست یافت.

  کریستین اریکسن
نشریه میرر مدعی شد تمامی توافقات 

برای انتقال کریستین اریکسن به 
برنتفورد انجام شده و او در 72 ساعت 

آینده به عنوان بازیکن جدید این باشگاه 
و همبازی قدوس معرفی می شود.

بایرلورکوزن اعالم کرد ســردار آزمــون، ملی 
پوش ایرانی تیم زنیت سن پترزبورگ را با 
قــراردادی پنج ساله به خدمت گرفته و این 
بازیکن از تابستان سال ۲0۲۲ در لورکوزن 

بازی خواهد کرد.
نکته مهم اینکه قـــرارداد آزمــون از فصل 
بعد عملی خواهد شد و او قراردادش را تا پایان در زنیت سپری 

می کند تا به صورت رایگان به لورکوزن بپیوندد.
آزمون ۲۷ ساله ای که کارنامه درخشانی در امر گلزنی و ارسال 
پاس گل  دارد، هنگام انتقال تابستانی به بوندسلیگا، برای 
حضور در خط حمله لورکوزن با بازیکنانی چون پاتریک شیک 

و لوکاس آالریو رقابت خواهد کرد.
سردار آزمون پیش از نهایی شدن این انتقال گفت: »این یک 

قدم جدید در دوران ورزشی من از بهترین باشگاه 
روسیه به یکی از بهترین لیگ های اروپاست. 

بایرلورکوزن ترکیب بسیار خوبی دارد. من 
مدت زیادی است که باشگاه را زیر نظر 
داشــتــه و تحت تأثیر سبک بــازی تیم 
هستم. برای من فوق العاده هیجان انگیز 
است که به زودی قرار است در بوندسلیگا 

بازی کنم. امیدوارم با توانایی هایم موجب 
پیشرفت تیم شوم.

ــردار از جــوان تــریــن بازیکنان  سـ
ــــوده کــه در لیگ  ایـــرانـــی ب

قهرمانان اروپـــا گلزنی 
ــت و بــا 6  ــرده اسـ ــ ک

گـــل، رکــــورددار 
بــیــشــتــریــن 
ــزنـــی در  ــلـ گـ
ایـــن رقابت 
ــز  ــیـ هــــــــا نـ
محسوب 
می شود. 
دوران  او 

ــه ای  ــ ــرفـ ــ حـ
ــود را به  خــ
ــور کامل  طـ
ــیــگ  ل در 

بـــرتـــر روســـیـــه 
سپری کرده و قبل از انتقال 
به زنیت در سال ۲0۱9، در 
تیم هایی چون روبین کازان 
 و روستوف نیز بــازی کرده 

است.

خوشحالیآلمانیها ◾
سیمون رولفس، مدیر ورزشــی لورکوزن در این رابطه گفت: 
»ما از نهایی شدن این انتقال خوشحالیم و سردار آزمون در 
چند سال اخیر یکی از بهترین گلزنان فوتبال روسیه بوده. او 
سه سال متوالی با زنیت قهرمان شده، به طور منظم در لیگ 
قهرمانان اروپا بازی کرده و کالس باالی بازی خود را در سطح بین 
المللی نشان داده است. خط حمله لورکوزن با حضور سردار 
کیفیت بیشتری پیدا می کند و او بخش هجومی ما را غیرقابل 

پیش بینی تر و قدرتمندتر خواهد کرد«.
رودی فولر، مدیر ورزشی باشگاه نیز در این خصوص افزود: 
»ســـردار بسیار سریع بــوده، در هــوا خــوب اســت و از قدرت 
قرارگیری در فضاهای مناسب برخوردار است. اما توانایی های 
این بازیکن تنها معطوف به گلزنی نیست. سردار در گل سازی 
نیز توانا بوده، به خوبی با دیگران ترکیب می شود و گزینه ای 

مناسب برای لورکوزن است«.
مهاجم ۲۷ ساله ایرانی در شرایطی به بوندسلیگا 
منتقل می شود که پیش تر داریوش یزدانی، مهدی 
پاشازاده و علی موسوی در تیم لورکوزن بازی کردند 

و حاال آزمون چهارمین ایرانی این تیم خواهد بود.
 
هدفبایرنمونیخاست ◾

ایــن در حالی اســت کــه از مــدت هــا پیش ســـردار به 
ــود هدف  نــزدیــکــان خــود اعـــالم کـــرده ب
نــهــایــی اش در فــوتــبــال جهان 
پوشیدن پیراهن تیم بایرن 

مونیخ است. 
ــه قـــدرتـــی  ــ ــیـــمـــی کـ تـ
بـــــــالمـــــــنـــــــازع در 
ــاســت  فــوتــبــال اروپ
یـــــی، کریمی  و دا
ــان از  و هــاشــمــی
ایـــران پیراهنش 
 را به تن کرده اند. 
تـــــــــیـــــــــم هـــــــــای 
یوونتوس،میالن، 
ــا،  ــ ــدوریـ ــ ــپـ ــ ــمـ ــ سـ
لــــــــیــــــــورپــــــــول، 
لـــیـــون،مـــارســـی 
جــمــلــه  از   ... و 
تیم هایی بودند که در این مدت 
نامشان در ماجرای انتقال آزمون 
ســر زبـــان هــا بـــود، امــا هیچ کــدام 
 حتی تا پــای میز مــذاکــره هم جلو 

نرفتند.

رودی فولر: آزمون گزینه مناسبی  برای لورکوزن است 

 بازتاب های انتقال سردار 
به فوتبال آلمان

زیر ذره بين

ضدحمله

ذوالفقارنسب پس از استعفا:
 نمی توانستم از لحاظ مالی 

به پرسپولیس کمک کنم
بیژن ذوالفقار نسب در مورد دلیل استعفایش 
از ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس 
پــس از ایــنــکــه فــقــط ۱۱ روز قــبــل ایـــن حــکــم را                               
دریافت کرد، اظهار کرد: با وضعیت فعلی که در 
باشگاه پرسپولیس وجود دارد نیازی به حضور 
من نیست. قطعاً ایــن تیم کاستی های مالی 
زیادی دارد که نمی توانم از این لحاظ کمکی به 

پرسپولیس کنم. 
رئــیــس مستعفی هیئت مــدیــره پرسپولیس 
در خصوص اینکه آیا قبل از حضورش در این 
باشگاه مطالعات کافی از مــیــزان بدهی های 
سرخ پوشان را                               داشــت، توضیح داد: اطالعاتی 
در این باره داشتم اما مشکل اصلی پرسپولیس 
تعهدات مالی است. زمین تمرین پرسپولیس 
هــم در ســطــح  پــرافــتــخــارتــریــن تیم لیگ برتر 

کشورمان نیست. 
ذوالفقارنسب در مــورد اینکه آیا به این دلیل 
ــودش نــمــی تــوانــســت از لــحــاظ مــالــی به  کــه خـ
پرسپولیس کمک کند استعفا کرد، گفت: به 
هیچ وجــه، زیــرا قــرار نبود من از لحاظ مالی به 
پرسپولیس کمک کنم. در این باشگاه مسئول 
اجرایی و مالی نبودم، بلکه به عنوان یک عضو 
ورزشـــی وارد باشگاه شــدم. متأسفانه مــرا                               در 
جریان بسیاری از مسائل قرار ندادند. تعهدات 
باشگاه در زمــان مقرر به بازیکنان و کــادر فنی 
عملی نمی شد و این تیم بدهی های وحشتناکی 
دارد. من فردی نیستم که بتوانم از این لحاظ به 
این تیم کمک کنم؛ زیرا من یک معلم و فردی 

ورزشی هستم.
اکنون هم از هیچ کس دلخور نیستم. هر کسی 
براساس ظرفیت و اخــالق خــودش و شناختی 
که از ظرفیت هایش دارد، قابل احترام است. 
نباید بــرای کمک کــردن به پرسپولیس به این 
مسائل فکر می کردیم، بنابراین از انتقادات 

دلخور نیستم.

ناکامی های قلعه نویی ادامه دارد

نمایش خوب پدیده در اراک
سینا حسینی   رقابت های هفته شانزدهم 
لیگ برتر با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری 
شد که در پایان این دیدارها پیکان و صنعت 
ــادان مقابل حریفان خــود بــه برتری  ــ نفت آب
ــازی دیگر با نتیجه تساوی به  رسیدند و دو ب

پایان رسید.
پر گل ترین دیدار دومین روز هفته شانزدهم بین 
آلومینیوم اراک و پدیده برگزار شد. شاگردان 
خطیبی در نبرد با بازیکنان سیدعباسی پس از 
90 دقیقه مبارزه به تساوی دو بر دو رسیدند، تا 
نتیجه بازی رفت تکرار شود، در این دیدار پدیده 
دو بار از حریف خود عقب افتاد اما در نهایت 
آن ها توانستند بازی را به تساوی بکشانند تا 
یک امتیاز ارزشمند از اراک بدست آوردند اما 
این امتیاز تغییری در جایگاه آن ها صورت نداد.

دوئــل سولدو و قلعه نویی نیز در تبریز باوجود 
موقعیت های ایده آل برای گلزنی با نتیجه تساوی 
بدون گل به پایان رسید تا نوار ناکامی های گل گهر 
همچنان باقی بماند. حاال باید دید با این وضعیت 
ــا مــدیــران باشگاه گــل گهر همچنان بــا امیر  آی
قلعه نویی کار خود را ادامه خواهند داد یا به سراغ 

آلترناتیوهای او خواهند رفت.
امــا در مسجد سلیمان تیم نفت در غیاب 
محمود فکری که مجوز نشستن روی نیمکت 
را بدست نیاورده بود، برابر پیکان به میدان رفت 
ــازی با نتیجه دو بر یک به سود  که در پایان ب
شــاگــردان مجتبی حسینی به اتمام رسید تا 
سرمربی سابق از تیم بحران زده بتواند سه امتیاز 

ارزشمند بگیرد.
در اصفهان علیرضا منصوریان با تیم بحران زده 
نفت آبــادان توانست شاگردان مهدی تارتار را 
شکست دهد تا یکی از شیرین ترین پیروزی های 
این فصل نفت آبادان به این ترتیب رقم بخورد.

ذوب آهن همچنان تیمی نیست که هوادارانش 
انتظار دارند.

حاال با کسب این امتیاز جایگاه مهدی تارتار 
در کادر فنی ذوب آهن همانند همکار خود در 
سپاهان متزلزل شده و به نظر می رسد احتمال 
تغییرات روی نیمکت ذوب آهـــن نیز همانند 

سپاهان وجود دارد.
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جلسهسرنوشتسازاستینافدربارهپروندهگلگهر ◾
۲۱ دی جــلــســه ای در کمیته اســتــیــنــاف بـــا حضور 
ــالی بــاشــگــاه هــای گــل گــهــر، اســتــقــالل، ســپــاهــان  ــ وک
ــا بـــرگـــزار  ــام ــی ــان ــده اریـــــک ب ــ ــرون ــ ــکــان دربـــــــاره پ ــی  و پ

شد .
اما امروز هم  جلسه ای مهم و سرنوشت ساز در کمیته 
استیناف برگزار می شود و به احتمال فراوان در پایان این 

جلسه رأی نهایی صادر می شود.

صعودتیمملیفوتسالدرردهبندیجهانی ◾
تیم ملی کشورمان صعودی یک پله ای در رده بندی 

فوتسال جهان تجربه کرد. 
سایت »Futsal World Ranking« که همه روزه 
رده بندی برترین تیم های ملی فوتسال جهان را منتشر 
می کند، دیروز رده بندی تیم های ملی را اعالم کرد که 
 ایران با یک پله صعود، در جایگاه ششم جهان قرار 

دارد.

پیروزیسانتاکالراباگلزنیمحبی ◾
در شب نخست دیــدارهــای هفته نوزدهم لیگ برتر 
پرتغال سانتا کالرا میهمان موریرنسه بود و با پیروزی 
۲ بر صفر به خانه بازگشت. ریکاردینهو )۴۵( و محمد 
محبی )8۵( زننده دو گل سانتا کالرا در این بازی بودند. 
محمد محبی پس از دو هفته نیمکت نشینی در دیدار 
 سانتا کــالرا برابر موریرنسه از دقیقه ۷6 وارد زمین 

شد. 

شکستبانوانایرانمقابلقهرمانآسیا ◾
تیم ملی فوتبال زنان ایران در دومین دیدار خود از جام 
ملت های زنان آسیا دیروز مقابل تیم قدرتمند چین به 

میدان رفت و با هفت گل شکست خورد. 
تیم ملی فوتبال زنــان ایــران بــرای نخستین بار حضور 
در جــام ملت ها را تجربه می کند، در حالی که چین 
 با هشت قهرمانی، پرافتخارترین تیم ایــن رقابت ها 

است.

حمیدرضا عرب   سعید عزت اللهی به تیمی رفته که سرمربیگری آن 
به عهده آندره ا استراماچونی است. مردی که برای استقاللی ها چهره ای 
فراموش نشدنی محسوب می شود. استراماچونی زمانی که سرمربی 
استقالل بود، عالقه داشت سعید را به خدمت بگیرد اما آن روزها وایله 
اجازه جدایی این بازیکن را نداد و استقالل نیز چندان پیگیر ماجرا نبود.

پسازمدتهابازیدراروپابهتیمالغرافهقطرملحقشدی.دلیل ◾
اینانتخابچهبود؟

استراماچونی من را از آن زمان که سرمربی استقالل بود، می خواست. 
اما دالیلی سبب شد نتوانم در استقالل بازی کنم. الزم است توضیح 
دهم که از ابتدای همین فصل هم پیشنهاد بازی در الغرافه را داشتم و 
با استراماچونی در ارتباط بودم اما وایله مخالف انتقالم بود .الغرافه در 
لیگ قهرمانان آسیا نیز حضور دارد و این تورنمنت مهم هم سبب شد 

تا با الغرافه قرارداد ببندم. 

خیلیهاتصورمیکننددراینانتقالپولبسیارخوبینصیبتشده. ◾
این انتقال ساده انجام نشد. اما حقیقت این است که در این انتقال 
فقط پول برای من مهم نبود، مهم این بود که با یک مربی بزرگ کار کنم، 

تجربیات خوبی به فوتبالم اضافه کنم و بازیکن بهتری بشوم. 
-به نظرمی رسد باید خودت را آماده جشن صعود همراه تیم ملی کنید. 
خیلی دوست دارم این جشن همراه با هواداران تیم ملی باشد. گفته 
می شود که این امکان فراهم شده و هواداران به ورزشگاه آزادی می آیند. 

من امیدوارم این اتفاق رخ دهد. 

پسازصعودراهبردشمادردیگربازیهاچیست؟ ◾
ما نباید کاری کنیم که دیگر تیم ها بابت بی تفاوتی ما لطمه بخورند. 
درست است که خواه ناخواه تیمی که صعود می کند قدری کم انگیزه 
می شود، اما برنامه ما این است که در بازی های بعد از صعود هم با 

قدرت حاضر شویم و اجازه ندهیم حق دیگر تیم ها ضایع شود. 

احتمالصعودازگروهچهاندازهاست.ازاالنمیشودبهآنروزفکرکرد؟ ◾
ما نسل بسیار خوبی هستیم که کنار هم جمع شدیم. هنوز نمی دانیم 
با چه تیم هایی هم گروه هستیم، اما تالش می کنیم بهترین نتیجه را 

رقم بزنیم. این بزرگ ترین هدف ماست.

عزت اللهی در گفت وگو با قدس:

 می خواستم با استراماچونی 
کار کنم 

گپ

ستارگان ورزش

کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی جهت بازی مقابل عراق 
و امارات متحده عربی را اعالم کرد.

دروازهبانان:علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، پیام نیازمند./ مدافعان:صادق محرمی، محمدحسین 
کنعانی زادگان، شجاع خلیل زاده، مجید حسینی، امید نورافکن، میالد محمدی، سیاوش یزدانی، 
صالح حردانی./هافبکها:سعید عزت اللهی ، میالد سرلک، احسان حاج صفی، وحید امیری، 
مهدی ترابی، احمد نوراللهی، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، علی قلی زاده، اللهیار صیادمنش
مهاجمان:مهدی طارمی، سردار آزمون، کریم انصاری فرد، کاوه رضایی، مهدی قایدی، شهاب زاهدی.
لیستانتظار:محمدرضا اخباری، دانیال اسماعیلی فرد، عارف آقاسی، 

کمال کامیابی نیا، زبیر نیک نفس، سروش رفیعی.
بازیکنان زیر به دلیل ابتال به بیماری کرونا در باشگاه متبوع خود، 

دعوت نشده اند: مهدی مهدی پور وامیرحسین حسین زاده
در ایــن لیست عــالوه بر بازگشت طارمی بعد از اختالفات نام 
کنعانی زادگان از جمله موارد جالب توجه است که ظاهراً با هماهنگی 
کمیته اخالق انجام شده است. اسکوچیچ معتقد بود در این دو بازی 
نیاز مبرمی به زوج کنعانی زادگان و شجاع دارد.از موارد جالب دیگر 
لیست انتظاری است که مرد کروات تهیه دیده و در آن نام 

کامیابی نیا به چشم می خورد. 
بازیکنی که در تیم ملی مصدوم شد و بعد از 
برگشت به میادین عملکرد خیره کننده ای 
داشــت. از استقالل هم تنها یزدانی دعوت 
شده است. استقالل این روزها درگیر هجوم 
کروناست. البته در خبری که روی خروجی 
سایت فدراسیون فوتبال قــرار گرفته است 
این طور عنوان شده امیرحسین حسین زاده و 
مهدی مهدی پور هم در لیست تیم ملی بودند 
اما به دلیل ابتال به ویروس کرونا در لیست این 

تیم حضور نخواهند داشت. 

اسامی تیم ملی برای بازی با عراق و امارات اعالم شد

اسکوچیچ،منتقد و متخلف را دعوت کرد
کاپیتان و ستاره سابق تیم ملی والیبال ایران که پس از المپیک توکیو و البته با خاطره ای تلخ 
تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفت، در ماه های گذشته در آمریکا فعالیت های مربیگری 
خود را دنبال می کرد و شاید تصور این بود که او قصد دارد به طور کامل دنیای قهرمانی را کنار 

گذاشته و وارد عرصه مربیگری شود.
البته معروف در اظهارنظرهای خود پس از خداحافظی تأکید کرده بود این تصمیم او فقط شامل 

بازی های ملی می شود. 
در سال های گذشته پاسور تیم ملی والیبال با بدشانسی از نوع کرونایی مواجه شد و با وجود قراردادی 

که با تیم بایک موتور چین داشت، به خاطر شیوع کرونا در این کشور، فقط 
یک فصل را آن هم به صورت فشرده در ترکیب این تیم به میدان رفت.  
البته سعید معروف پیش از این حضور در باشگاه هایی همچون 
زنیت کازان روسیه و سیه نای ایتالیا را در کشورهای اروپایی تجربه 
کرده است.  حاال خبر رسیده چهره  مشهور والیبال ایران دوران 
حرفه ای خود را در تیم فنرباغچه ترکیه ادامه خواهد داد. یک 
نام مشهور در ورزش کشور ترکیه که صاحب یکی از قوی ترین 

تیم های لیگ والیبال این کشور نیز است. تیم پرطرفدار فنرباغچه 
ترکیه که از ابتدای این فصل سیدمحمد موسوی را هم در 

اختیار دارد، حاال به سراغ همبازی او در 
تیم ملی ایران رفته تا در صورت قطعی 
شدن این انتقال زوج رویایی یک دهه 
اخیر والیبال ایــران بــرای فنرباغچه به 

میدان بروند.
باید دید سعید معروف در ۳۷ سالگی چقدر 

برای انتقال به فنرباغچه ترکیه و پذیرفتن یک 
چالش جدید مشتاق اســت و وجــود همبازی 
قدیمی او در ترکیب این تیم، چقدر معروف را 
برای بازی کردن در ترکیه حداقل تا پایان این فصل 

مشتاق تر می کند.

ورزش7

زوج رویایی والیبال ایران در فنرباغچه

پرواز »معروف« در استانبول فرود آمد!



   عضویت 
اوکراین در ناتو، 
فعاًل نه  
وزیر امور خارجه 
اسپانیا گفت: در حال 
حاضر عضویت 
اوکراین در ناتو در 
نظر گرفته نشده 
و گمانه زنی درباره 
اعزام نیرو به اوکراین 
خیالی است. »خوزه 
مانوئل آلبارس« 
با تأکید بر اینکه 
درگیری ها در اوکراین 
باید از طریق گفت وگو 
حل وفصل شوند، 
گفت: کشورهای 
غربی برای هر رخداد 
پیش بینی  نشده ای 
آمادگی دارند. آلبارس 
در تکمیل اظهاراتش 
گفت: در حال حاضر 
در خصوص نیاز به 
گفت وگو هم نظر 
هستیم نه درباره 
اعزام نیرو.

اخبار

بدون تیتر

 کشته شدن ژنرال فرانسوی 
در حمله راکتی

کاخ الیزه روز یکشنبه در بیانیه ای اعالم کرد: در 
نتیجه حمله راکتی به یک اردوگاه نظامی متعلق به 
ارتش درمالی فرانسه، یک سرتیپ فرانسوی کشته 
شد. به گــزارش فرانس 24، دفتر امانوئل مکرون 
ــاه  افـــزود: در نتیجه حمله راکتی شنبه به اردوگ
نظامی »بارخین« در شهر گائو واقــع در شمال 
مالی، سرتیپ »الکساندر مارتین« جان خود را 
از دست داد. بیش از 4هزار نظامی فرانسوی در 
منطقه ساحل واقع در غرب آفریقا حضور دارند و 
اغلب این نیروها، در مالی مستقر هستند. شبکه 
فرانس 24 در گــزارش خود دربــاره حضور نظامی 
فرانسه در مالی مدعی شد: پاریس از سال 2۰۱۳ 
برای جنگ با »ستیزه جویان جهادگرا« وارد مالی 
شد و سالیانه ۸۸۰میلیون یــورو هزینه کــرده و تا 
پیش از این ۵۳ نظامی فرانسوی هم جانشان را از 
دست داده  بودند. روابط میان مالی و فرانسه پس 
از کودتای آگوست 2۰2۰ در این کشور تنش آلود 
شده و مقامات »باماکو« پایتخت مالی از پاریس 
خواسته اند در توافق دفاعی دوجانبه تجدیدنظر 

کرده و نظامیانش را خارج کند. 

 وزارت کشور امـــارات در پــی حمله پهپادی و 
موشکی انصارهللا به این کشور تأکید کرد پرواز 
پهپاد در این کشور به مدت یک ماه ممنوع است و 
هر کس از این مسئله تخطی کند، تحت تعقیب 

قرار خواهد گرفت.
  فرمانده نیروی دریایی آلمان بعد از اظهاراتی 
درباره »بیهوده« بودن ادعاها درباره حمله مسکو 

به اوکراین، از سمت خود استعفا داد.
ــی شــدن ــدانـ ــشــری از زنـ  یـــک گــــروه حــقــوق ب
 ۱7 روزنامه نگار و کارمند رسانه ای فلسطین از سوی  

رژیم اشغالگر صهیونیستی خبر داد.
 شیخ رشید احمد، وزیر کشور پاکستان گفت: 
بقایای برخی گروه های شکست خورده از طالبان 

به دنبال ایجاد فضای ترور در پاکستان هستند.
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جهان

عــلــوی تــدابــیــر 
 امــنــیــتــی در عـــراق 
در پی حادثه زندان 
الــحــســکــه ســوریــه 
و فــــــــرار شـــمـــاری 
داعــــشــــی هــــا  از 
شدت گرفته است. در همین راستا، 
فرماندهی عملیات الحشدالشعبی 
در اســتــان نینوا عــراق اعــالم کــرد در 
برابر هرگونه نفوذ باندهای تروریستی 
داعش هوشیاری و احتیاط شدیدی 
وجــود دارد و امنیت مــرز بــا سوریه 
تــوســط ســه خــط امنیتی یگان های 

الحشدالشعبی تأمین می شود. 
بـــــه گــــــــــزارش فــــــــــارس، »خـــضـــیـــر 
ــی« در گـــفـــت وگـــو بــا  ــروحــ ــطــ ــمــ ــ ال
مــوازیــن نــیــوز تأکید کـــرد: واحــدهــای 
ــن منطقه کــافــی است  نظامی در ای
و اگــــر هـــم گــهــگــاهــی شـــاهـــد بـــروز 
حوادثی در اینجا و آنجا باشیم، باز 
ایــن عناصر نمی توانند منطقه ای 
را اشغال یا به کنترل خود درآورنــد. 
ــز بــــا گــذشــت  ــیـ ــر نـ ــگــ ــ  از ســـــوی دی

چــهــار روز از یـــورش تروریست های 
داعـــــش بـــه مــقــر ارتـــــش عـــــراق در 
منطقه »حــاوی العظیم« در استان 
دیــالــی، فرماندهی الحشدالشعبی 
در ایــن اســتــان روز گذشته از آغــاز 
عملیات گــســتــرده بـــرای پــاک ســازی 
ــرکـــوب تــروریــســت هــا   مــنــطــقــه و سـ

خبر داد. 
ــات ضـــمـــن گــســیــل  ــی ــن عــمــل ــ در ایـ
گسترده سالح و تجهیزات به منطقه 
عملیاتی، تیپ سوم، چهارم و بیستم 
و تیپ »نــداء دیالی«، نیروهای ویژه 
ــان، یگان  الحشدالشعبی در اســت
توپخانه و یگان تخریب شرکت دارند. 
او تأکید کـــرد: حــمــالت گــاه و بیگاه 
تروریست های داعش علیه نیروهای 
نــظــامــی و امــنــیــتــی، صـــرفـــاً مــوجــب 
افزایش عزم و اراده الحشدالشعبی 
و دیگر نیروها بــرای مبارزه با داعش 
و سرکوب آن ها در هر نقطه ای شده 

است.
گفتنی اســــت، شــهــر الــحــکــســه در 
شمال شرق سوریه از روز شنبه شاهد 

درگیری شدید بین شبه نظامیان کرد 
مــوســوم بــه »نــیــروهــای دموکراتیک 
سوریه« )قسد( و عناصر داعــش در 
پیرامون زندان الثانویه الصناعه بوده 
ــاآرامــی هــای اخــیــر بــا حمله  اســـت. ن
گروهی از تروریست های داعــش با 
ــودرو بــمــب گــذاری شــده بــه زنــدان  خـ
الحسکه آغــاز شــد کــه بــه دنــبــال آن 
جمعی از تــروریــســت هــای زنــدانــی 
ــرار از زنــــدان و نــفــوذ به  ــ مــوفــق بــه ف

محله های شهر شدند. 
صــداهــای تیراندازی در ایــن شهر از 
چهار روز پیش متوقف نشده است. 
براساس آخرین گزارش ها بر اثر این 
درگــیــری هــا بیش از ۱2۳ نفر کشته 
شده اند، 77 نفر از اعضای داعش و 
۳۹ نفر از اعضای قسد و هفت تن هم 

غیرنظامی بوده اند. 
البته تعداد واقعی کشته ها بسیار 
بیشتر اســت. گفته می شود صدها 
زنــدانــی داعشی بــازداشــت امــا ده ها 
نفر نیز فــرار کرده اند که هنوز تعداد 

دقیق آن ها مشخص نیست.

وزیر خارجه کویت که در لبنان به سر می برد، با رئیس جمهور این کشور 
دیدار و گفت وگو کرد. »احمد ناصر المحمد الصباح« پس از دیدار با 
میشل عون گفت پیام خود برای ایجاد اعتماد دوبــاره میان کشورهای 
عربی و لبنان را تحویل داده و منتظر پاسخ بیروت است. به گزارش فارس، 
وی تصریح کرد: حامل یک پیام کویتی، خلیجی )کشورهای حاشیه خلیج 
فارس(، عربی و بین المللی به عنوان اقدامات و ایده های پیشنهادی برای 
اعتمادسازی دوباره با لبنان هستم؛ آن ها )لبنانی ها( اکنون درصدد بررسی 
آن هستند و ان شاءهللا به زودی پاسخ ما را می دهند. احمد ناصر المحمد 

الصباح همچنین گفت: قصد دخالت در امور داخلی لبنان را نداریم.
پیش از این هم رئیس دستگاه دیپلماسی کویت در نشست خبری 
مشترک با همتای لبنانی خود در بیروت گفت طی هماهنگی با کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فــارس به لبنان آمــده و حامل پیام آن هــا در اعالم 
همبستگی با ملت لبنان اســت. المحمد الصباح افــزود: من سه پیام 
آورده ام که اولی همدردی با مردم لبنان است و دوم اینکه نمی خواهیم 
لبنان سکویی برای هجمه به کشورهای عربی و خلیج  )فارس( باشد و در 
امور هیچ کشور عربی دخالت کند و سوم اینکه لبنان باید به تعهدات خود 
برای ایجاد اصالحات مورد نیاز پایبند باشد. وزیر خارجه کویت با ادعای 
اینکه دیدگاه کشورش و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قوی 
بودن لبنان و وفاداری آن به تعهدات بین المللی است، گفت: ما نشانه های 
مثبتی از ایده هایی که در لبنان ارائه کرده ایم دیده ایم و امیدواریم اوضاع 
با پیشرفت همراه باشد. المحمد الصباح پس از ورود به لبنان به دیدار 
نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور نیز رفت که در این دیدار میقاتی 
گفت: ما مشتاق همکاری نزدیک تر بین لبنان و کشورهای شورای همکاری 

خلیج فارس هستیم.
در همین حـــال، وب ســایــت النشره بــه نقل از منابع آگـــاه اعـــالم کرد 
پیشنهادی که وزیر خارجه کویت تحویل داده متشکل از ۱۵ بند است؛ 
بیشتر آن ها مربوط به اصالحات مورد انتظار هستند اما دو بند آن ویژه 
»سالح حزب هللا و مداخالت منطقه ای آن« است. ریاست جمهوری 
لبنان هم پس از این دیدار اعالم کرد: پیشنهاد کویت برای اعتمادسازی 
دوباره مورد مشورت قرار خواهد گرفت تا موضعی مناسب درباره آن گرفته 
شود. این نخستین سفر وزیر یک کشور عربی حاشیه خلیج فارس به 
لبنان از زمان بروز تنش در روابط دو طرف بر سر اظهارات »جورج قرداحی« 
وزیر اطالع رسانی سابق لبنان است که تجاوز ائتالف سعودی به یمن را 

بیهوده توصیف کرده بود.

سفر وزیر خارجه کویت به لبنان همراه با پیشنهادی 15 بندی

دستور کار مشکوک 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 بسته شدن فرودگاه مهرآباد به دستور بختیار
وقتی که خبر بازگشت امام خمینی)ره( به کشور قوت 

گرفت، دولت بختیار در تاریخ 4 بهمن 1357 برای 
جلوگیری از ورود ایشان به کلیه شرکت های هواپیمایی 

بین المللی اعالم کرد که به تهران پرواز نکنند. عالوه بر 
این، به دستور بختیار تعداد زیادی تانک و زره پوش در 
فرودگاه مهرآباد تهران مستقر شد تا از ورود امام)ره( 

به میهن اسالمی جلوگیری نماید. اما در نهایت، واکنش 
شدید مردم باعث عقب نشینی نخست وزیر شاه گردید.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:16

05:42

اذان مغرب

17:43

غروب خورشيد

17:23
 نیمه شب شرعی

23:33
طلوع فردا

07:09

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:44

05:10

اذان مغرب

17:09

غروب خورشيد

16:49
 نیمه شب شرعی

23:00
طلوع فردا

06:38

  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

بسیج مردمی عراق سه خط امنیتی در مرز با سوریه ایجاد کرده است

جان فدایی الحشدالشعبیجان فدایی الحشدالشعبی

 موضوع مناقصه: خرید لوازم نور پردازی سطح شهریزد
مبلغ و نوع س��پرده ش��ركت در مناقصه: مبلغ ضمانت ش��ركت در مناقصه به 
صورت مقطوع به میزان 519.377.500  ریال  می باشد كه می تواند به صورت 
واریز به حساب 2018805866 بانك تجارت دهم فروردین  یزد و یا به صورت 

ضمانت نامه بانكی در وجه حساب مذكور و یا اوراق مشاركت بی نام باشد .
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد 

قراردادمعادل  10 درصد مبلغ قرارداد می باشد.
نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه س��ال1400 سازمان سیمامنظر 

وفضای سبز شهری شهرداری یزد تامین اعتبار می شود. 
مهل��ت خری��د و تحویل اس��ناد: زمان ف��روش اس��ناد از تاری��خ 11/4/   1400                             
می باش��د.  حداكثر تاریخ تس��لیم پیش��نهادات به دبیرخان��ه  محرمانه اداره 
حراست شهرداری تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ  1400/11/16  می باشد 
و كلیه پیشنهادات در ساعت 10  صبح روز یكشنبه مورخ  1400/11/17  در دفتر 

رئیس سازمان مفتوح می شود.
محل انجام كار: شهر یزد                                 

parks.yazd.ir    محل دریافت اسناد: آدرس اینترنتی
قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد  1.500.000   ریال به صورت 

واریز نقدی به حساب ش��ماره 2018054666 نزد بانك تجارت  
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . 
ب��ه پیش��نهادهای فاقدس��پرده و امضاء، مش��روط، مخدوش و 
پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود، سپرده های

 مخدوش وكمتر از میزان مقرر، چك شخصی و  نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به 
سایت  parks.yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،ش��هرداری نسبت به استرداداین 
وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به 
ترتیب ضبط خواهد شد. 

شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف شهرداری 

یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت شهرداریهای مراكز استانها می باشد.
هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شناسه آگهی 1264583
 سازمان سیما ،منظر وفضای سبزشهرداری یزد

آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای

ف
/1
41
05
26

14
10
58
7

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد 
مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.    

    تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  1400/11/04                           مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاریخ  1400/11/07 

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:  
1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یــــــا   2 - واریز نقدی به حساب شماره   
     IR 410100004060030607655863   4060030607655863    نزد بانک مرکزی   به شماره شبای

در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 
   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات       اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     
      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

ردیف
پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت
اعتبارموضوعمحل اجرا

نوع
قرارداد

مدت پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس بها 
سال 1400 با شرایط  مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

و  اسناد  تحویل  تاریخ 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 
9  صبح  مورخ

مدرسه 12 کالسه محله آبیده راز شمالی سبزوار 1
)با ارزیابی(    2000004۵42000073

۸65.281.780.3603.270.000.0001400/11/1۸1400/11/20سرجمععمرانیاحداث ساختمان آموزشیسبزوار

مدرسه 3 کالسه یونسی بجستان    2
2000004۵42000074

69.952.756.352۵00.000.0001400/11/1۸1400/11/19سرجمععمرانیاحداث ساختمان آموزشیبجستان

مدرسه 6 کالسه محله کوی امام تربت حیدریه  3
2000004۵4200007۵

تربت 
حیدریه

۸46.609.751.5912.340.000.0001400/11/1۸1400/11/19سرجمععمرانیاحداث ساختمان آموزشی

تکمیل متوسطه اول روستایی ظاهر آباد4
 ) رقیه امینی(بردسکن  2000004۵42000076

بردسکن
تکمیل ساختمان آموزشی ، سرویس، در و دیوار 

فنس دار و محوطه سازی بتنی
614.973.910.9637۵0.000.0001400/11/1۸1400/11/19سرجمععمرانی

مجتمع شبانه روزی 10 کالسه جغتای ۵
)با ارزیابی(      2000004۵42000077

جغتای
احداث ساختمان آموزشی  و خوابگاه، سرایداری ، 
در و دیوار محوطه ،آبخوری و محوطه سازی بتنی

12130.143.205.7976.۵10.000.0001400/11/1۸1400/11/20سرجمععمرانی

احداث مدرسه 10 کالسه  تایباد  )با ارزیابی(      6
2000004۵4200007۸

تایباد
احداث ساختمان آموزشی ، سرایداری ، در و دیوار 

محوطه و محوطه سازی بتنی
۸88.940.776.4804.4۵0.000.0001400/11/1۸1400/11/20سرجمععمرانی

احداث مدرسه 6 کالسه بیدخت گناباد  7
2000004۵42000079

631.701.131.0061.۵60.000.0001400/11/1۸1400/11/19سرجمععمرانیاحداث ساختمان آموزشیگناباد


	1 new new new
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

