
یادداشت 2

 گفت وگوی قدس با مسئول امور
فرهنگی جنبش »نجباء« عراق

 جمهوری اسالمی 
معیار سنجش حکومت ها

درباره سعید تشکری که 
حکایتش همچنان باقی است

 قافله ساالر 
سفرهای دور و دراز

بهمن21

 شکسته شدن 
حکومت نظامی 
به فرمان امام)ره(
)سال 1357(

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9745      8 صفحــه           4صفـح

»نه شرقی، نه غربی« 
40سال پس از انقالب

حسین محمدی سیرت

ورود »خیبرشکن« به خانواده  موشکی
 سرانجام روز گذشته توسط نیروی هوافضای سپاه 

موشک بالستیک »خیبرشکن« با برد هزارو450کیلومتر 
رونمایی شد...

فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی را تبریک می گوییم

در آیینی با حضور فرماندهان نیروهای مسلح از موشک جدید سپاه رونمایی شد
2
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روابط عمومی شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مزایده فروش دام زنده ، حذف اضطراری و الشه های سرزده
 ))تاریخ مزایده  مورخ 1400/11/30 ساعت 14:00((

مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده جهت فروش دام زنده ، گاو، جوانه ، تلیس�ه حذف اضطراری و الش�ه های سرزده 
واحدهای مشهد 300،000،000ریال و شهرستانها مبلغ 200،000،000ریال، بصورت واریز وجه نقد بشماره حساب 

83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد بنام شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کسب اطالعات بیشتر با شرکت دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید.

 تلفن: 12-38492711-051 داخلی 225- 226
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.
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با وجود تالش دشمن برای نا امید کردن مردم از انقالب اسالمی 
ایرانیان خود را برای بزرگداشت حماسه بهمن 57 آماده می کنند

جشن 44
  انقالب اسالمی، احیاکننده موقوفات 
  میزبانی از زائران انقالبی



 تکمیل رآکتور 
اراک تا پایان 
سال آینده
محمد اسالمی 
رئیس سازمان

 انرژی اتمی 
روز گذشته 
در گفت وگوی 
تلویزیونی از تکمیل 
رآکتور اراک 
تا پایان سال 1401 
خبرداد.

وی با بیان اینکه 
ما توانسته ایم 
1۲ منطقه کشور 
را برای پرتودهی 
هسته ای تعریف 
کنیم، گفت: نهضت 
بومی سازی را در 
سازمان انرژی اتمی 
آغاز کرده ایم وامروز 
می توانیم سوخت با 
غنای مختلف را به 
سهولت تولید  کنیم.

یادداشت شفاهی

زارع    سرانجام روز 
گذشته توسط نیروی 
هـــوافـــضـــای ســپــاه 
مــوشــک بالستیک 
»خیبرشکن« با برد 
450کیلومتر  هزارو
رونمایی شد. سردار حاجی زاده فرمانده 
هوافضای سپاه پیش از این نوید رونمایی 
ــن مــوشــک راهــبــردی را داده بــود.  از ای
چابکی، سرعت فوق العاده در اصابت 
به اهـــداف، بــرد هزارو450کیلومتری و 
توانایی رد شــدن از سپرهای موشکی 
از توانمندی های این موشک است. به 
گزارش تسنیم، این رونمایی در حضور 
سردار باقری رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح و ســـردار حـــاجـــی زاده فرمانده 

نیروی هوافضای سپاه انجام شد. 
موشک راهــبــردی خیبرشکن از نسل 
ســوم موشک های دوربـــرد سپاه است 
که ویژگی های منحصر به فردی دارد. 
ــرود دارای  ــ ایـــن مــوشــک در مــرحــلــه ف
مانورپذیری برای عبور از سپر موشکی 
است و طراحی بهینه آن موجب شده 
وزن آن نسبت بــه نمونه های مشابه 
یک سوم کاهش یابد و مدت آماده سازی 
و شلیک آن نیز تا یک ششم تقلیل پیدا 
کند. این سامانه تمام ایرانی از ایــده تا 

محصول توسط دانشمندان سختکوش 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی طراحی و ساخته شده است.
ســردار حــاجــی زاده در آیین رونمایی از 
این موشک گفت: موشک خیبر شکن 
کــه از مــوشــک هــای نسل ســوم اســت، 
هــم دارای سوخت جامد اســت و هم 
سهولت در به کارگیری دارد. وی افزود: 
این موشک با کارایی خود در واقع توان 
بسیار زیــادی را به مجموعه موشکی 
نیروی هوافضای سپاه افـــزوده است. 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان 
اینکه به کارگیری موشک های خیبرشکن 
در واقــع ایــن توانمندی را در مجموعه 
ایجاد کرده  است که به واسطه کاهش 
وزن، بسیار چابک و تاکتیکی بوده و در 
به کارگیری امکان خوبی برای ما فراهم 

کرده است.
ــزود: این موشک  سردارحاجی زاده  اف
زمان آماده سازی و شلیک در موضع را 
عمالً به یک ششم کاهش داده و با توجه 
به موادی که در سرجنگی آن استفاده 
شده، قابلیت آن به چند برابر تی.ان.تی 

افزایش پیدا کرده است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره 
به اینکه  درشرایط جنگ های امروزی 
قــادر خواهیم بــود با استفاده از این 

نــوع موشک ها که در مرحله نهایی، 
قابلیت مــانــورپــذیــری بــاالیــی دارنـــد، 
اهــداف متخاصم را در برد و مسافت 
هزارو450 کیلومتری نقطه زنی و مورد 

اصابت قرار دهیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم 
در آیین رونمایی از این موشک تأکید 
کــرد: مسیر رشــد، ارتقا و تعالی کمی و 
کیفی قدرت موشکی جمهوری اسالمی 
ایــران را ادامــه خواهیم داد. سرلشکر 
باقری افــزود: بحمدهللا قدرت موشکی 
جمهوری اسالمی ایران برابر متجاوزان 
و ســتــمــگــران و اســتــکــبــار جــهــانــی و 
صهیونیست های آدمکش روز بـــه روز 
بیشتر شده و مسیر رشد، ارتقا و تعالی 
آن را چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ 

کیفیت ادامه خواهیم داد.
ــت ایـــــــــــران را  ــ ــل ــ ــان م ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وی دشـ
بازیچه های دســت استکبار جهانی و 
صهیونیست ها دانست و افـــزود: اگر 
آرامـــش و امنیتی در کــشــور مــا وجــود 
دارد، به دلیل تــرس و وحشتی  است 
که دشمنان از نتیجه تهاجم  و تجاوز 
به نظام اسالمی قهرمان ما در دلشان  
ــد، ترسی که واقعی است و باید با  دارن
قوی تر  شدن ایران عزیز ، روز به روز هم 

تقویت شود.

خبرخبر
روزروز

هشدار پلیس: آخر هفته مسافرت نروید ◾
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره 
به پیش بینی سازمان هواشناسی نسبت به مخاطره آمیز 
بودن سفردر پایان هفته جاری هشدار داد. به گزارش ایسنا 
سرهنگ شیرانی افــزود: از پنجشنبه تا دوشنبه ۲5بهمن 
بــارش برف و بــاران، کاهش دما در اکثر استان های کشور 
پیش بینی می شود و شرایط مسافرت در جاده های کشور 

به   خصوص در شمال و غرب کشور وجود ندارد.

به صاحبان ویالها اخطار داده ایم ◾
قاسم پور فرماندار کــرج با تأکید بر ضــرورت پاک سازی 
حاشیه رودخانه کرج، از ابالغ اخطار به صاحبان ویالهای 
شخصی و همکاری مالکان این متصرفات با دولت خبرداد. 
به گزارش قدس فرماندار کرج ابراز کرد: باید درنظر گرفت 
برای رستوران های مجوزداری که در حریم مشخص شده 
رودخانه قراردارند، به واسطه اشتغال زایی که درگردشگری 

دارند، شرایط کمی متفاوت است.

امحای 18هزارکیلوگرم مواد مخدر در شیراز  ◾
فرماندهی نیروی انتظامی استان فــارس روز گذشته از 
امحای 18هزار تن انواع مواد مخدر در استان فارس خبر داد. 
به گزارش فارس، مقادیری شیشه، هروئین، حشیش، گل از 
جمله مواد مخدر صنعتی و غیرصنعتی بود که همزمان با 
دهه فجر در شهرک آزمایش شیراز با حضور فرمانده نیروی 
انتظامی استان فارس و جمعی از مسئوالن این منطقه 

امحا گردید.

امیر حاتمی مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح شد ◾
حضرت آیــت هللا خامنه ای فرمانده معظم کل قــوا، روز 
گذشته در حکمی امیر سرتیپ امیرحاتمی را به عنوان 
مــشــاور فرماندهی کــل نیروهای مسلح در امـــور ارتــش 
منصوب کردند. به گزارش مهر، امیر حاتمی، پیش از این، 
مسئولیت  وزارت دفاع و جانشینی وزارت دفاع، معاونت 
اطالعات ارتــش و فرماندهی در مناطق عملیاتی غرب و 

شمال غرب را عهده دار بوده است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه، 
گــفــت: ســومــیــن نشست کمیته 
تحقیق مشترک ایـــران و عــراق در 
ــدام جنایتکارانه ترور  خصوص اق
شهید سلیمانی به کار خود پایان داد. به گزارش 
ایسنا کاظم غریب آبادی گفت: طرف عراقی در این 
نشست، برخی اسناد و مدارک درخواستی از سوی 
طرف ایرانی در رابطه با این اقدام تروریستی را ارائه 
نمود. معاون امور بین الملل قوه قضائیه همچنین از 

صدور بیانیه مشترک هیئت های قضایی دو کشور 
در پایان این دور از گفت وگوها خبر داد و گفت: دو 
طرف در مورد سه موضوع در این نشست توافق 
کردند: اول؛ تسریع و تداوم همکاری های دوجانبه 
از جمله مبادله اسناد و اطالعات تکمیلی برای 
پیشبرد پرونده های قضایی در دو کشور تا حصول 

اطمینان از اجــرای عدالت نسبت به ایــن اقــدام 
جنایتکارانه. دوم؛ تأکید بر تکمیل تحقیقات دو 
طرف در مورد ابعاد مختلف این اقدام جنایتکارانه 
با هدف اجرای عدالت در مورد هر یک از متهمان، 
در سریع ترین زمــان ممکن. ســوم؛ اتخاذ تمامی 
تدابیر الزم برای تعقیب، محاکمه و مجازات تمامی 

عوامل دخیل، تصمیم گیر، طراح و مجری این اقدام 
جنایتکارانه توسط دو طرف.

غریب آبــادی در پایان گفت: با توجه به اینکه 
تحقیقات طرف ایرانی در خصوص این پرونده در 
حال تکمیل است، انتظار می رود کیفرخواست 
مربوط، با هدف رسیدگی به جرایم و اتهامات 
آمــران و مسببان و عامالن ایــن جنایت در هر 
سطحی تــا پــایــان ســال بــه دادگــســتــری تهران 

ارسال شود.

پایان سومین نشست مشترک ایران و عراق درباره ترور شهید سلیمانی 

کیفرخواست تا پایان سال تنظیم می شود

گزارش کوتاه

در  حاشيه

خاورمیانه 
برای شما 
ناامن است

جان کربی، سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا در 
اظهارات اخیر خود 
درباره حمالت انصارهللا 
یمن به امارات گفته 
است این اقدامات با 
استفاده از سالح ایرانی 
بوده است! وی در 
ادامه مدعی حمایت 
ایران از گروه های 
مقاومت در عراق و 
اماکن دیگر شده و این 
مسئله را دلیل تمرکز 
شدید آمریکا برای 
حضور در خاورمیانه 
قلمداد کرده است. 
باتوجه به سخنان 
جان کربی می توان 
فهمید آمریکایی ها 
بار دیگر فیلشان یاد 
هندوستان کرده و 
غافل از اینکه اخراج 
داعش و تروریسم 
تکفیری از عراق و 
سوریه بدون حمایت 
ایران امکان پذیر نبوده 
است، می خواهند 
روی منطقه ای تمرکز 
کنند که هیچ تعلقی به 
آن ها ندارد و روز به روز 
برایشان ناامن تر 
می شود!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000215      نه از وام 4میلیونی آقای سیف 
خبری بود و نه به وام ۵0میلیونی آقای 

صالح آبادی امیدی هست!
9110000820   می خواستم از آقای رئیسی بپرسم 

عیدی ما مستمری بگیران تأمین اجتماعی چقدره 

و چه ماهی قراره پرداخت بشه و از آقای رئیسی 
می خواهیم مدیران غرب گرای روحانی را برکنار 

تا ما تغییر دولت را لمس کنیم.
9120000861    سالم. این دومین باراست که یکی 
از روزنامه های رسمی و تهرانی پرچم ایران را 

واژگون کرده در صفحه۲سیاسی تاریخ 19بهمن 
و در۲6دی درصفحه 4 آیاعمدی نیست و نباید 

عذرخواهی کنند؟
9150000863    امام حسین)ع( و تمامی خاندان 
معظم پیامبر)ص( جایگاه ویژه خویش را در 

قلوب ارادتمندان دارند، ایران نیز برای ایرانیان 
بسیارعزیزاست و مرحوم قاسم سلیمانی ها هم 
پاره های تن همین ملت اند. اما ایران عزیز فقط 

ایران است و قرارگاه هیچ جریانی نیست. این قدر 
آسمان و ریسمان را به هم نبافید.

»نه شرقی، نه غربی«
 40سال پس از انقالب

دکتر حسین محمدی سیرت     بیانیه گام 
دوم، با تأکید بر عزت ملی در روابط خارجی، قائل 
به مرزبندی با دشمن بــوده و تصریح می کند 
دولــت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود 
را با سردمداران نظام سلطه حفظ کند و عزت 
کشور و ملت را در نظر داشته باشد. اما باید 
توجه داشــت در حــوزه سیاست خارجی، این 
مــرزبــنــدی هــای کــالن نــه در اختیار دولــت هــا و 
نه در اختیار جریان های خاص بوده است. از 
ابتدای انقالب اسالمی تا امروز، سکان دار حوزه 
سیاست خارجی رهبران انقالب بوده اند؛ چه در 
ساختار قانون اساسی، چه در ادبیات عملیاتی و 
اجرایی و چه در حوزه سیاست خارجی. به عنوان 
نمونه »مسئله قـــدس« ازســـال 57 تــا امــروز 
هیچ وقت تبدیل به مسئله دوم در سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی نشده است؛ فراتر از 
این هرچه پیشتر آمده ایم مسئله قدس و آرمان 
فلسطین، در قاموس جمهوری اسالمی ایران 
پررنگ تر و حساس تر شده است. یا یک نمونه 
دیگر رشد بعضی شخصیت ها مثل حاج قاسم 
است. ایشان چگونه رشد کرد؟ ما در دهه 60 
شخصیتی مثل حاج قاسم داشتیم یا در دهه 
50 انقالب این شخصیت بروز و ظهوری اساسی 
داشته اســت؟ این مسئله قطعاً نشان دهنده 
تداوم سیاست ها از اوایل انقالب تاکنون است. 
بنابراین همواره باید در نظر بگیریم تغییرات 
در سیاست خارجی با تغییر دولت ها خیلی 
معنادار نیست و ســکــان دار اصلی سیاست 

خارجه رهبران حکومت اسالمی هستند.
اما دیده شده است برخی مواقع، تغییرات اساسی 
وجــود دارد که ایــن مسئله در مــورد دولت های 
مختلف به چشم می خورد. در دولت فعلی، شعار 
دولت، »سیاست خارجی متوازن« است و من 
فکر می کنم آرمــان انقالب اسالمی هم همین 
 »سیاست خارجی مــتــوازن« اســت. سیاست 
»نه شرقی، نه غربی«، در واقع به معنای استقالل 
از قدرت های بــزرگ، استکبارستیزی و در عین 
حال، ارتباط متوازن با دنیای اطراف است. یا مثالً 
در بحث »سیاست خارجی منطقه ای« که دولت 
فعلی آن را تعقیب می کند، تعادل منطقی وجود 
دارد؛ یعنی ما پس از 40سال تازه به این جمع بندی 
رسیده ایم که می توان به غیر از غرب با بازیگران 

دیگر هم به طور جدی ارتباط گرفت. 
یکی از سؤاالتی که در یکی از همایش ها در چین 
از ایــرانــی هــای حاضر در جلسه پرسیده شد، 
این بود که آیا واقعاً ایران متمایل به چین است 
یا دارد نقش بــازی می کند؟ آیــا این گونه است 
که تا غربی ها چــراغ سبز نشان دهند، ایــران به 
آن سمت غش خواهد کرد یا نه؟ واقعیت این 
ــال گذشته بــدنــه سیاست  اســت کــه در 40ســ
خارجی ما، غرب گرا بوده است. داد و بیدادی که 
سر همین مذاکرات چین و روسیه از اقصا نقاط 
کشور بلند می شود، نشان می دهد این کشور تازه 
دارد به سمت سیاست خارجی متوازن می رود. 
ریاست محترم جمهور و هیئت همراه وقتی در 
سفر روسیه اند که همزمان تیم مذاکره کننده ما در 
وین حضور دارند و کسی غرب را فراموش نکرده 
است، ولی می بینیم عده ای حتی همین  اندازه 
توازن در سیاست خارجی را هم نمی توانند تحمل 

کنند و آن را برنمی تابند.
در حال حاضر در رأس وزارت خارجه تغییرات 
ــای باقری  ــده مــی شــود. قطعاً آق چشم گیری دی
را نمی توان با آقــای ظریف مقایسه کــرد. اما در 
بدنه وزارت خارجه تغییرات چشم گیر نیست. 
مسئله حلقه های میانی یــا بــازیــگــران میانی 
مسئله بسیار مهمی است. متأسفانه در وزارت 
خارجه صرفاً دو معاون عوض شده اند که این دو 
معاون هم در مجموع در سبد تغییرات دولت 
بوده اند نه شخص وزیر. یعنی آقای صفری و آقای 
باقری جایگزین شده اند؛ اما حقیقتاً وزیر، درگیر 
روزمرگی شده است و هنوز تیمی برای تغییر بدنه 
اجرایی، در سطح سفیر یا دیگران ممحض نشده 
است. اینکه بدنه وزارت واقعاً معتقد به سیاست 
خارجی متوازن و منطبق با آرمــان هــای انقالب 

باشد، مهم است که متأسفانه هنوز رخ نداده.
ولــی مــی تــوان گفت در مجموع سیاست کالن 
دولت سیاست متعادلی است، هرچند تصویری 
که دولت، در حال ارائه از خودش است، یک نوع 
»شرق گرایی« را نمایش می دهد. تیم رسانه ای 
دولت هم باید فعال شوند و این توازن و تصویر 
متوازن را نشان دهند. اینکه همزمان با سفرهای 
مقامات به کشورهای شرقی، تیم مذاکره کننده هم 

در وین مشغول است.

خبـر
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نیک پندار     همچنان که اقتصاد در کشورمان در حال 
برگشت به مسیر معمول خود اســت، مذاکرات وین هم 
برای احیای برجام ادامه دارد. دور جدید این مذاکرات از روز 
گذشته شروع شد و تیم های مذاکره کننده بار دیگر به وین 
برگشتند. این دور از مذاکرات وین با برگزاری جلسه دوجانبه میان علی 
باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی و انریکه مورا هماهنگ کننده 
گفت وگوها آغاز شد. آن هم در حالی که موضع گیری ها در حاشیه مذاکرات 

داغ تر از خود نشست هاست.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در سفری 
به واشنگتن  دیدگاهش را درباره وضع فعلی مذاکرات وین  و احتمال به 
نتیجه رسیدن آن مطرح کرد و در اقدامی شبه طنز گفت: نمی دانم یک  
هفته، دو هفته یا سه  هفته طول خواهد کشید، اما مطمئناً در آخرین 
مراحل مذاکره هستیم.  بورل ادامه داد رسیدن به یک توافق در زمینه لغو 
تحریم ها و بازگرداندن اقدامات هسته ای ایران به حالت قبل، »مهم ترین 
مسئله است«. او ابراز امیدواری کرد گشایشی صورت  گیرد؛ »چون دو 

طرف از خود آمادگی نشان داده اند«.
ــروز خبرساز شــد.  او با انتشار  میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نیز دی
توییت هایی اعالم کرد با رابرت مالی و علی باقری در وین دیدار کرده است. او 
در توییتی درباره این دیدارها نوشت: ما درخصوص جنبه های مذاکرات وین 
درباره  برجام رایزنی کردیم. با آقای باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، 

بالفاصله پس از ازسرگیری گفت وگوهای وین درباره برجام مالقات کردم.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز روز گذشته با 
انتشار توییتی گفت: دولت آمریکا نمی تواند هزینه اختالفات داخلی خود 
را با تضییع حقوق قانونی ملت ایران پرداخت کند. او ادامه داد: صداهایی 
که از هیئت حاکمه آمریکا شنیده می شود، نشان می دهد انسجام الزم 
در این کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی در مسیر پیشبرد مذاکرات 
وین وجود ندارد. این توییت شمخانی وقتی معنادارتر شد که یک مقام  
وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن در خصوص مذاکرات وین در تعامل 
با کنگره است و برای بازگشت به برجام، الزامات قانون »اینارا« را رعایت 
خواهد کرد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در 
کنفرانس خبری خود درباره نحوه پایبندی دولت »جو بایدن« به مفاد یکی 
از قوانین کنگره به نام »اینارا« )قانون بررسی توافق هسته ای ایران( که از نگاه 
تحلیلگران یکی از موانع اصلی واشنگتن برای بازگشت به برجام محسوب 
می شود، این خبر را اعالم کرد.  او در ادامه گفت: فرستاده ویژه )رابرت( مالی 
همچنان به اعضای کنگره حتی از راه دور اطالع رسانی می کند، اما آنچه که 
من به طور دقیق تر می گویم ما متعهد به تحقق الزامات »اینارا« هستیم. 

همچنین روز گذشته شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی 
گزارش داد دولت جو بایدن معتقد است تا پایان ماه فوریه فرصت حصول 
یک توافق در وین وجود دارد. برخی محافل رسانه ای این موضع را نوعی 

ضرب االجل برای مذاکرات در نظر گرفته اند.

دور هشتم مذاکرات وین
و حواشی داغ تر از متن

گزارش

دولتدولتدیپلماسیدیپلماسی عدليهعدليه

بازگشت مرضیه افخم 
به جمع مدیران

وزیر امور خارجه روزگذشته در احکام جداگانه  سه تن از 
بانوان این وزارتخانه را به سمت های مشاور وزیر و مدیرکل 
زنــان و حقوق بشر، مشاور وزیــر در امــور زنــان و خانواده و 
دستیار وزیر منصوب کرد .به گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان 
در حکمی مرضیه افخم سفیر پیشین ایران در مالزی را به 
سمت مشاور وزیر و مدیرکل زنان و حقوق بشر، منصوره 
شریفی صدر سفیر سابق ایران در ژاپن را به سمت دستیار 
وزیر امورخارجه و سونا احمدی، مدیر اسبق منابع انسانی 
وزارت امور خارجه را به سمت مشاور وزیر در امور زنان و 

خانواده این وزارتخانه منصوب کرد.

»سند تحول دولت« 
به زودی منتشر خواهد شد

رئیس جمهور روز گذشته با حضور در جلسه هیئت دولت 
ــرای دستورالعمل ها و  بــا تأکید بــر اینکه مسئوالن بـــرای اجـ
بخشنامه های جدید اهتمام داشته باشند، از انتشار سند تحول 
دولت در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش سایت دولت، رئیسی 
افزود: ویرایش اول سند تحول که پیشتر برای وزرا ارسال گردیده، 
به زودی منتشر و تصمیم گیری  بودجه 1401 نیز بر اساس این سند 
خواهد بود. رئیسی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقالب حکیمانه 
است و در آن به چشم انداز تمدن اسالمی و سیاست های نظام 
پرداخته شده است و دستگاه های اجرایی مشخص کنند چه 

اقداماتی برای عمل به این سند باید انجام دهند.

استعالم محکومیت های مالی 
آسان می شود

حجت االسالم محسنی اژه ای با ابالغ دستورالعملی، نحوه 
و میزان دسترسی به سامانه سجلی محکومیت های مالی را 
تعیین کرد. به گزارش ایسنا راه اندازی جامع و کامل این سامانه 
می تواند بخشی از مشکل اطاله رسیدگی به پرونده ها را حل 
نماید. براساس این دستورالعمل نحوه دسترسی به محتویات 
محکومیت های مالی قاعده مندتر شده و ضوابط جدیدی برای 
هریک از زیرمجموعه های این قوه در راستای شفافیت بیشتر 
و دسترسی سریع تر به اطالعات محکومان مالی فراهم شده تا 
مشکالتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین 

پرونده را می گرفت، برطرف گردد.

ورود  خیبرشکن 
به خانواده موشکی

در آیینی با حضور فرماندهان نیروهای مسلح از موشک جدید سپاه رونمایی شد



قول می دهم 
قیمت 

سیب زمینی 
به زیر ۸ هزار 

تومان برسد
مدیر عامل سازمان 

مرکزی تعاون 
روستایی از کاهش 

قیمت سیب زمینی به 
زیر ۸هزار تومان در 
هفته آینده خبر داد.

به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، 

اسماعیل قادری فر 
گفت: هفته گذشته 

در بازار سیب زمینی 
دچار التهاب شدیم 
به طوری که قیمت 

هر کیلو محصول در 
 بازار تهران به

 ۲۰ هزار تومان 
رسیده بود.

خبرخبر
خوبخوب

وزیــر نفت ارزش  طرح های گازرسانی و پتروشیمی را که 
روز گذشته افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد ۴۰ هزار 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: گازرسانی به صنایع 
بی شک در اشتغال زایی و درآمدزایی مؤثر خواهد بود. به 
گــزارش ایرنا، جــواد اوجــی در آیین گشایش و آغــاز به  کار 
طرح های گازرسانی و پتروشیمی با حضور رئیس جمهوری، 

گفت: پارسال مردم بعضی از استان های کشور به  دلیل 
تأمین  نشدن سوخت )گاز یا سوخت مایع( شاهد خاموشی 
بودند که این مهم به  دلیل سرمایه گذاری نکردن اتفاق افتاد. 
با آغاز به  کار دولت سیزدهم و با دستور رئیس جمهوری، 
تأمین سوخت زمستانی به  عنوان اولویت نخست وزارت 
نفت در دستور کار قرار گرفت و برنامه های کوتاه مدت تدوین 

شــد. وی با بیان اینکه افزایش سقف مصرف میعانات 
گــازی در پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، پاالیشگاه های 
کوچک مقیاس و صادرات 2/5 تا سه برابری میعانات گازی 
کمک بزرگی به تولید گاز کرده است، گفت: مصرف گاز در 
بخش های مختلف خانگی، صنایع و نیروگاهی، امسال 
برخالف تولید با افزایش ۱۰ تا ۱2 درصدی همراه شده است.

ــی که  زهــرا طوسی   از زمــان
ــان احـــســـان خـــانـــدوزی  ســخــن
دربـــــاره پـــرداخـــت وام هـــــای زیــر 
۱۰۰میلیون تومان آن هم بدون 
ضامن به عنوان یک خبر خوش 
ــر اقتصاد رســانــه ای  از ســوی وزی
شد، بسیاری از مــردم بــرای دریافت این تسهیالت 
بــه شعب بــانــک هــای مختلف مراجعه می کنند. 
بانک ها که در مقابل یک عمل انجام  شده قرار گرفتند 
ترجیح دادند به  جای پاسخگویی مکرر، پشت راهبرد 
»عدم پرداخت تسهیالت به علت نبود اعتبارات در 
روزهای پایانی سال« پناه بگیرند تا تب وام ۱۰۰میلیونی 
فروکش کند. بررسی میدانی خبرنگار ما در شعب 
بانک ها نشان مــی دهــد اعـــالم خبر پــرداخــت وام 
۱۰۰میلیونی بدون ضامن از سوی مردمی که به خاطر 
نداشتن ضامن کارمند و چک برای خردترین وام ها 
از تسهیالت مانده و از بانک ها رانده  شده اند بسیار 
گره گشا توصیف می شود. یکی از مراجعه کنندگان 
به بانک می گوید: »برای گرفتن 5۰میلیون وام گفتند 
دو ضامن حقوق بگیر از همین بانک به عالوه فیش 
حقوقی و نامه کسر از حقوق و البته اعالم کردند که 
ً به علت نبود بودجه خبری از وام نیست«. دیگری  فعال
هم می گوید: »فقط شرط ضامن تسهیل شده سایر 
شرایط به قوت خودش باقی است«. مرد سالخورده ای 
که پس از چند بار شکایت به بازرسی موفق شده 
بانک را قانع به گرفتن یک ضامن کند می گوید: 
»بــرای وام 5۰ میلیون تومانی با سود ۱8 درصد یک 
ضامن ردیف کردم البته مدارکم را گرفتند و می گویند 
هنوز اعتباری تخصیص پیدا نکرده است«. خانمی 
می گوید: »هر بانکی برای خودش قانونی دارد. یکی 
می گوید یک ضامن شاغل، یکی می گوید دو ضامن، 
یکی ضامن بازنشسته را قبول می کند ولــی باید 
حقوقش باالی 7میلیون باشد و...«.  و اما حقیقت 

پرداخت وام ۱۰۰میلیونی که وزیر اقتصاد از آن سخن 
گفته چیست؟ در بخشنامه احسان خاندوزی به 
بانک های دولتی آمــده اســت: »تسهیالت زیر ۱۰۰ 
میلیون تومان افراد حقوق بگیر و مستمری بگیر دارای 
رتبه اعتباری مناسب )از بانک محل دریافت حقوق 
خود( را »بدون ضامن« انجام دهند«. این تصمیم بر 
مبنای سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گرفته 
شد که پیش تر از تیم اقتصادی دولت خواسته بود 
نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به  
گونه ای تغییر دهند تا مردم بتوانند تسهیالت خُرد را 

آسان تر دریافت کنند.
ســراغ حجت هللا فــرزانــی، کارشناس حــوزه بانکی 
می رویم تا درباره پرداخت وام ۱۰۰میلیونی مبتنی بر 

اعتبارسنجی بیشتر بدانیم. فرزانی با اشاره به اینکه 
نحوه اطالع رسانی شیوه وام دهــی خرد، این شائبه 
را ایجاد کــرده که هر ایــرانــی، سهمی بــرای دریافت 
تسهیالت دارد می گوید: این روزها دو خبر با هم مطرح 
شد؛ یکی اعطای وام ۱۰۰میلیون تومانی از سوی وزارت 
اقتصاد و دیگری خبر وام دهی بر مبنای اعتبارسنجی 

توسط بانک مرکزی.
فرزانی درباره وام دهی بر مبنای اعتبارسنجی می گوید: 
در سال جاری بانک مرکزی تالش کرد وام های موسوم 
بــه تسهیالت خــرد وثیقه محور نباشد تــا اعطای 
تسهیالت به عدالت نزدیک تر شود؛ چراکه در شیوه 
مرسوم فعال کسانی که وثیقه های کافی برای ضمانت 
در اختیار دارند می توانند از تسهیالت بهره مند شوند 

و بقیه که جامعه هدف تسهیالت خرد هستند از 
دریافت این وام ها محروم می شوند چون نه وثایق کافی 
برای این کار دارند و نه دسترسی به این تعداد کارمند 

دولتی برای ضمانت برای همگان میسر است.

دریافت وام فقط با کسر از حقوق، چک و سفته ◾
وی می افزاید: این مطالبه اجتماعی برای تغییر نحوه 
وام دهی سبب شد دولت بانک ها را موظف کند بدون 
ضامن و وثایق دیگر و تنها با دریافت کسر از حقوق به 
اعطای تسهیالت تا رقم 5۰ میلیون تومان و با گرفتن 
سفته و چک تا ۱۰۰میلیون تومان به مردم وام بدهند.

این کارشناس بانکی و مالی با تأکید بر اینکه بانک 
ــه عــدالــت در پــرداخــت  مــرکــزی بـــرای دســتــیــابــی ب
تسهیالت خرد در حال پیشبرد برنامه های مبتنی 
بر اعتبارسنجی اســت می گوید: بـــه زودی بانک ها 
بایستی بر اســاس رتبه اعتباری مشتری اقــدام به 

اعطای تسهیالت بکنند.

نقش قبوض و جرایم رانندگی در رتبه اعتباری ◾
فرزانی یــادآور می شود: فرایند اعتبارسنجی مانند 
سامانه ها متعدد است و بانک ها باید به سامانه ها و 
پایگاه های داده مختلف اعم از سامانه ثبت احوال برای 
شناسایی مشتری، سامانه امالک برای بررسی حجم 
دارایی ها و امالک و مستغالت و سامانه های راهنمایی 
و رانندگی بــرای شناسایی خــودرو مشتری و نظم و 
انضباط در پرداخت تخلفات و همچنین سامانه های 
وزارت نیرو برای مشاهده قبوض آب، برق، گاز و تلفن و 
ضرورت به روز بودن این موارد دسترسی داشته باشند 
تا رتبه اعتباری مشتری احصا شده و این رتبه مبنای 

دریافت اعطای تسهیالت به این مشتری قرار گیرد.
ــاره اینکه آیا بانک ها در حال  وی می افزاید: اما درب
حاضر این امکان را دارند که بر مبنای اعتبارسنجی به 
مشتریان تسهیالت بپردازند باید بگویم بانک مرکزی 

در تالش است هر چه سریع تر این دسترسی ها را برای 
بانک ها ایجاد کند ولی تا موعد مقرر بانک ها بر اساس 
مدل های اعتباری خودشان اعتبارسنجی هایی را 

انجام می دهند که لزوماً با این موارد همخوانی ندارد.
فرزانی با بیان اینکه این اعتبارسنجی از طریق خود 
بانک یــا شرکت های اعتبارسنجی کــه مجوز این 
کــار را داشته باشند انجام می شود، می افزاید: در 
خوش بینانه ترین حالت بانک مرکزی در سال آینده 
می تواند بحث سیاست گذاری و قانون گذاری آن را 
به  صورت کامل انجام بدهد و بانک ها هم می توانند 
فرایند اجرایی را پیش ببرند. فرزانی درباره خبر اعطای 
وام ۱۰۰میلیونی هم با بیان اینکه هیچ ردیف بودجه و 
منابعی برای پرداخت چنین وامی در اختیار بانک ها 
قــرار داده نشده است توضیح می دهد: در تفسیر 
پرداخت وام های زیر ۱۰۰میلیون بدون ضامن وزارت 
اقتصاد یک اشتباه برداشت صورت گرفته است. 
پرداخت وام ها به رویه قبل همچنان از منابع داخلی 
آن ها تأمین می شود و تنها اتفاقی که افتاده این است 
که تا پیش  ازاین، فرایند اعطای اعتبار در بانک ها بر 
اساس وثایق بود اما قرار است از این  پس به دستور 
وزارت اقتصاد بحث وثایق و تضامین وام ها نسبت 
به قبل سهل گیرانه تر باشد. وی با اشــاره به اینکه 
به روال همیشه بانک ها در نیمه دوم سال از لحاظ 
منابع در محدودیت بیشتری قرار دارند می افزاید: 
رسانه ای شدن این موضوع به شکل مبهم سبب شد 
که تصور شود قرار است همه مردم یک سهمیه وام 
داشته باشند و مراجعات مردمی به بانک ها همزمان 
با محدودیت منابع سبب برخی نارضایتی ها در 
مردم شد. وی با یادآوری اینکه منابع کالن بانک ها در 
راستای رشد و توسعه فعالیت های تولیدی مصرف 
می شود می افزاید: در خأل نظارت کافی بخشی از این 
منابع از مسیر تولید و بخش واقعی اقتصاد منحرف 

می شود و در محل خودش مصرف نمی شود.

گزارش میدانی قدس از واکنش بانک ها به دستور وزیر اقتصاد درباره تسهیالت

سوءتفاهم های وام ۱۰۰ میلیونی

اقتصاد3
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قیمت خودرو 
وارداتی

  کیا اپتیما ۲۰۱۷
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

GLS+ هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید  
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  کیا اسپورتیج ۲۰۱۸
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  کیا سورنتو ۲۰۱۸
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  هیوندای النترا ۲۰۱۸
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  نیسان جوک )اسپورت(
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
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66.000.000نیم سکه36.700.000ربع سکه1.284.120بورس 241.492دالر )سنا(50.560.000 مثقال طال 165دینار عراق )سنا(115.090.000سکه11.673.000 طال  ۱۸ عیار1.827اونس طال 65.757درهم امارات )سنا(

 سرمایه گذاری
  ۴۰ هزار میلیارد ی 
 در صنعت نفت 
با وجود تحریم ها
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد
امور خدماتی و پش�تیبانی ف�رودگاه های بیرجند ، طبس و س�ایت های تابعه را به 
ش�رح جدول ذیل واگذار نماید. لذا ش�رکت های واجد الشرایط میتوانند جهت دریافت اسناد 
مربوطه از تاریخ1400/11/20 لغایت 1400/11/25 به س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  

www.steadiran.ir  مراجعه نمایند.

شماره فراخوان سامانه موضوع
الکترونیکی دولت

تضمین شرکت در 
مناقصه به ریال

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

تاسیسات  و  تجهیزات  نگهداری  و  راهبری 
و  اماکن  نظافتی  امور  انجام  مکانیکی،برقی، 
ترمینال ها، نگهداری فضای سبز فرودگاه های

استان خراسان جنوبی )بیرجند و طبس(، 
حفاظت فیزیکی سایت تقی قنبر و خدمات 

اطالعات پرواز
  فرودگاه شهید کاوه بیرجند

20000048000000021/387/000/000
تا ساعت 14:30

1400/12/09

ساعت 08:30 
مورخ 

1400/12/11

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معبتر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح 
پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیش�نهادات خارج از س�امانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش�د والزم 
است پاکت )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- 

فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل دبیرخانه گردد.
شناس�ه آگهی  1274515                                                                                                                                                                                                      

    
ش��رکت راه آهن ج.ا.ا در نظ��ر دارد بنابر آئین نامه اجرائی 
قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی س��اده )به روش فشرده ( به شماره مناقصه 

)1100-ش-09( به شرح ذیل اقدام نماید.
1-شرح مختصر موضوع مناقصه: تهیه و تامین 21000  قالب کفشک ترمز 

کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس، پروده، تربت حیدریه و خواف
2-مبلغ کل برآورد : 40.000.000.000 ریال

3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 2.000.000.000 ریال
4- م��دت و مح��ل اجرا: مدت اجرا 6 ماه بوده و محل اجراء طبق اس��ناد 

مناقصه  میباشد.
5- پیمانکاران واجد ش��رایط: مناقصه گران میبایس��ت دارای پروانه 
بهره ب��رداری تولی��د از وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و گواهینامه 

صالحیت نظام فنی راه آهن صادره از حوزه ناوگان باشند. 
6- مهل��ت و نح��وه دریافت اس��ناد: متقاضیان می توانن��د حداکثر تا 
س��اعت19:00 روز چهارش��نبه مورخ1400/11/27 با مراجعه به س��امانه 

ت��دارکات الکترونیکی دولت ب��ه نش��انی www.setadiran.ir و از 
طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد را دریافت نمایند. 

کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکت) الف( مربوط به تضامین 
ش��رکت در فرآیند ارجاع کار، در س��امانه مذکور انجام می پذیرد. لذا 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

7- مهلت و نحوه ارس��ال اسناد تکمیل شده: پیشنهادها بایدحداکثر 
تا س��اعت19:00 روز چهارش��نبه مورخ 1400/12/11 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و پاکت 
) الف( به نشانی استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، میدان امامزاده،  
اداره کل راه آه��ن ش��رق- کد پس��تی  9791135555 ارس��ال گردد. 
8- زم��ان و مح��ل گش��ایش: پ��اکات در س��اعت 10:00 روز پنجش��نبه 
1400/12/12 در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه آهن شرق ، 

باز و نتیجه مناقصه اعالم می گردد.      شناسه آگهی: 1275385
   اداره کل راه آهن شرق

آگهی دعوت به مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ساده )نوبت دوم(

ف
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   جنس بازی ام 
متفاوت از نوید 
محمدزاده 
است!  
مهدی نصرتی 
بازیگر فیلم 
»ضد« ساخته 
امیرعباس ربیعی 
که در نخستین 
فیلم این کارگردان 
هم حضور داشت، 
درباره شباهت 
ظاهری و بازی اش 
با نوید محمدزاده 
که در زمان اکران 
»لباس شخصی« 
هم مطرح شده 
بود، گفت: درباره 
شباهت ظاهری 
واقعًا نمی توانم 
اظهارنظری داشته 
باشم اما فکر می کنم 
استایل و جنس بازی 
 من با بازیگری

 نوید محمدزاده 
متفاوت است.

یادداشت های روزانه   

خبرخبر
روزروز

لهجه های »دسته دختران« از فیلتر یک آبادانی رد شده استآخرین آمار آرای مردمی چهلمین جشنواره فیلم فجر
سمفا )سامانه مدیریت فروش و اکران سینما( جدیدترین 
نتایج آرای مردمی چهلمین جشنواره فیلم فجر را منتشر 
کرد.پنج فیلم پیشتاز در آرای مردمی )استان تهران( به ترتیب 
میانگین آرای اخذ شده، از روز شروع جشنواره تا ۲۰ بهمن 
ماه به ترتیب »مالقات خصوصی« ساخته امید شمس، 
»موقعیت مهدی« ساخته هادی حجازی فر، »علف زار« 

ساخته کاظم دانشی، »شادروان« ساخته حسین نمازی و 
»مرد بازنده« ساخته محمدحسین مهدویان بوده است. 
اما رده بندی پنج فیلم برتر بر اساس تعداد بلیت های فروش 
رفته )تعداد بیننده( به ترتیب »مالقات خصوصی«، »مرد 
بازنده«، »علف زار«، »خائن کشی« ساخته مسعود کیمیایی 

و »موقعیت مهدی« بوده است. 

ناهید عساکره در پی برخی انتقادها به لهجه بازیگران فیلم 
»دسته دختران«، با اشاره به اینکه خودش در آبادان بزرگ 
شده و زندگی کرده است، به ایسنا گفت: قطعاً انتقادهای 
مطرح شــده به ایــن دلیل بــوده که تفاوت میان لهجه و آوا 
ــادان هیچ کس در  تشخیص داده نشده اســت.در شهر آب
کوچه و خیابان و اداره یک جور صحبت نمی کند و هر کسی با 

برداشتی که از لهجه و آوا دارد صحبت می کند؛ حتی واژه هایی 
که بــرای اشــاره به موضوعی استفاده  می شوند شبیه هم 
نیستند ما این ویژگی ها را در فیلم دسته دختران وارد کردیم و بر 
همین اساس کاراکترهای سیمین، فرشته و آذر با لهجه آبادانی 
صحبت می کنند، وجیهه با لهجه عربی و یگانه کمایی از قشر 

فرهنگی جامعه با آوای آبادانی صحبت می کند. 

ذره بین 

یک روایت الکن 
از جنگ

سیدآریا قریشی، 
منتقد درباره فیلم 
»۲888« می گوید: از 
نظر اجرایی نکات قابل 
توجهی در این فیلم  
وجود دارد. بسیاری از 
تصاویر فیلم »اتمسفر« 
دارند و مناسب تماشای 
روی پردۀ بزرگ هستند. 
تالش سازندگان برای 
روایت لحظات تأثیرگذار 
جنگ با استفاده از 
صدا هم در لحظاتی 
جواب داده است 
اما این دستاوردهای 
اجرایی خرج یک 
روایت الکن و بی تأثیر 
شده  است. سازندگان 
عمالً نتوانسته اند 
هیچ  کدام از روابط 
پرتعداد داستان را 
قدرتمند و دراماتیک 
از کار دربیاورند. نه 
وجه عاشقانۀ فیلم 
به درستی کار می کند و 
نه رفاقت میان نیروهای 
پدافند هوایی.

 امروز در یازدهمین و آخرین روز از جشنواره فیلم 
فجر در سینمای رسانه فیلم های »درب« ساخته 

هادی محقق و »نمور« ساخته داوود بیدل به نمایش 
درمی آید.  »درب« درباره یک مأمور اداره برق است 
که قرار است برق خانه ای دورافتاده را وصل کند. 

سیدهادی محقق و محمدظاهر اقبالی بازیگران این 
فیلم هستند.  فیلم »نمور« درباره  داوود برادر بزرگ تر 
خانواده است که به اصرار دانیال همراه همسر خود 

سمیرا و دخترش راهی شمال می شود تا پس از 
15سال با خواهرش دالرام آشتی کند. پس از رسیدن 

به شمال دالرام آن ها را نمی پذیرد و داوود تصمیم 
به بازگشت می گیرد اما دانیال مانع می شود و مسئله  

مهمی را با او در میان می گذارد و... .
محمدرضا علیمردانی، سمیرا حسن پور، بهاره 
کیان افشار، نسیم ادبی، باربد بابایی، محمدرضا 

عباسی، پریسا شاه ولیان و بنیامین شهیدزاده 
بازیگران این فیلم هستند. 

در مشهد هم عالقه مندان، امروز و فردا به دیدن 
فیلم های »برف آخر«، »شادروان«، »دسته دختران« و 

»شهرک« می نشینند. 

  »2888«؛ فیلمی کوچک 
با ادعاهای بزرگ

صبا کریمی    کیوان علیمحمدی پیش تر با 
ساخت فیلم »سینما شهر قصه« خاطرات 
خوبی از خود در سی و هشتمین جشنواره فجر 
باقی گذاشته بود. او حاال با  »۲888« به سینما 
بازگشته و فیلم نامه آن را به صورت مشترک با 
علی اکبر حیدری نوشته و کارگردانی کرده است. 
ــزرگ کــه دســت کــم عوامل  فیلمی بــا ادعــاهــای ب
سازنده را خیلی سرخوش کرده و از نتیجه کارشان 
بسیار راضــی هستند اما نتوانسته نظر اهالی 
رسانه را جلب کند و باید دید مخاطبان چطور با 

فیلم کنار می آیند.
اما داستان فیلم درباره چیست؛ »۲888« داستان 
جمعی از خلبانان و قهرمانان نــیــروی هوایی 
است. بیژن، افسر کنترل شکاری در اتاق تاریک 
عملیات در انتظار بازگشت عباس دوران و محمود 
اسکندری دو خلبان هواپیماهای اف۴ است که 
برای بمباران به بغداد حمله کرده اند. برای لو نرفتن 
عملیات، بیژن باید سکوت رادیویی را حفظ کند تا 

آن ها عملیاتشان را به سرانجام برسانند.
اما در واقــع این فیلم سیاه و سفید ملغمه ای 
از نمایش رادیویی، تئاتر و نمایش نامه خوانی 
است و کمتر شباهتی به مدیوم سینما دارد. 
داستان آشفته روایت می شود و اصالً فیلم نامه 
قوامی ندارد که قصه روی آن سوار شود، بازی   
بازیگرانش روبات گونه و با احساسات اغراق 
شــده اســت و تــدویــن بـــدون انــســجــام، فیلم را 
چندپاره و پراکنده کــرده اســت. ایــن در حالی 
است که صدای فیلم و دیالوگ های بازیگران در 
برخی پالن ها اصالً به درستی شنیده نمی شود 

و همین فضا را بیش از پیش مبهم می کند.
شاید مثال دقیقی نباشد اما ناچارم برای توضیح 
صحنه های تکنیکی و سینمایی شما را به فیلم 
»گناهکار« ساخته آنتوان فوکوآ و با نقش آفرینی 
جیک جیلنهال ارجــاع دهــم؛ این فیلم داستان 
شبی را روایت می کند که اپراتور مرکز فوریت های 
پلیس ۹۱۱ باید فردی که با پلیس تماس گرفته را از 
موقعیتی خطرناک خالص کند. یک لوکیشن، 
یک تلفن، یک بازیگر و ۹۰ دقیقه کشش، التهاب 

و انتظار محض!
»۲888« از این منظر یک بازنده است، بیژن )با 
بازی حمیدرضا پگاه( در سایت راداری نشسته و با 
خلبانان صحبت می کند و هر لحظه در حال چک 
کردن موقعیت آن هاست، در این بین اتفاق های 
مختلفی از منهدم کردن هواپیماهای دشمن تا 
شهید شدن نیروهای ایرانی رخ می دهد اما دریغ 

از ذره ای احساس و بازی نفس گیر!
در حالی که روایت های دیگر فیلم هم که به صورت 
موازی با داستان اصلی پیش می رود تعریفی ندارد 
و پرتاب مخاطب از یک صحنه به صحنه دیگر 
فقط او را گیج می کند و نمی داند اساساً با چه 

چیزی طرف است! 
جالب است بدانید فهرست طویلی از بازیگران 
شناخته شده همچون هادی حجازی فر، امین 
حیایی، احمد مهران فر، سام درخشانی، کوروش 
تهامی، کامبیز دیرباز و... در تیتراژ این فیلم 
خودنمایی می کند و مخاطب فقط صدای آن ها 
را می شنود که به جــای ایــن خلبانان صحبت 
می کنند و بعید است جز یکی دو مورد تماشاگر 
فیلم اصــالً متوجه شــود کــه در حــال شنیدن 
صدای کدام بازیگر است و پرسش اینجاست 
که اساساً صدای آن ها  چه تأثیر و پیشبردی در 
کلیت فیلم داشته است، جز مخاطب فریبی در 
انتشار پوستری که به نام چهر ه های شناخته 

شده سینما زینت شده است.
»۲888« فیلم خوبی نیست، کشش داستانی 
ندارد، روایت الکن و آشفته اش مخاطب را همراه 
نمی کند، بی احساس است و نمی تواند عِرق و شور 
میهن دوستانه و انسانی را به جوشش درآورد )نگاه 
کنید به سکانس پایانی در خیابان و اعــالم خبر 
شلیک به هواپیمای مسافربری ۶۵۵ و جان باختن 

مسافرانش(.
»۲888« فیلمی است که پشت مفاهیم ارزشمند 
و واالی ملی ایستاده اما زبانش از بیان این همه 

عظمت قاصر است.
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و هنر فرهنگ 

روزشمار جشنواره 
روز یازدهم 

زهره کهندل  در اینکه مسعود کیمیایی، نامی قابل احترام 
در سینمای ایــران است، تردیدی نیست اما حرمت امامزاده را 
متولی اش نگه می دارد. فیلم هایی که کیمیایی در سال های اخیر 
ساخته، نه تنها با استقبال روبه رو نشده بلکه واکنش های منفی را 
هم در پی داشته است. فیلم قبلی او که دو سال پیش در جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد در گیشه با شکستی سخت روبه رو شد 
و زیر ۲۰۰میلیون تومان فروخت. او در جدیدترین ساخته اش با 
وجود سروصدای زیادی که ایجاد کرد از پرداختن به قصه ای درباره 
ملی شدن صنعت نفت و زندگی آرسن لوپن ایرانی گرفته تا به بازی 
گرفتن مهران مدیری، فرهاد آئیش، امیر آقایی، سارا بهرامی، پانته آ 
بهرام و... باز هم سربلند بیرون نیامد و همین بازی تبلیغاتی پیش از 
شروع جشنواره موجب شد بلیت های آن به سرعت خریداری شود 
اگرچه مخاطب پس از تماشای اثر، متوجه این هیاهوی تبلیغاتی 
شد چون با اثری آشفته و به هم ریخته مواجه شد که تصویری 
کاریکاتوری از برهه ای تاریخی را به نمایش می گذاشت که از این 

برهه تاریخی، هیچ ردی در تاریخ نیست! 

قابی پرخرج از اکسسوآر ◾
فیلم، ماجرای سرقت از بانک را روایت می کند که توسط گروهی 
طرفدار مصدق برای بقای دولت وقت انجام می شود، دولتی که 
نمی تواند نفت بفروشد و پیشنهاد قرضه ملی را می دهد. سرقت 
از بانک ملی موفقیت آمیز است اما پول ها گم می شود و همه در پی 
یافتن خائن هستند. فیلم در روایت، لکنت دارد، اطالعات را نشان 
نمی دهد بلکه از زبان کاراکترهایش بیان می کند. شخصیت ها در 
حد تیپ باقی می مانند و فراتر از آن نمی روند، تا دلتان بخواهد 
فیلم کاراکترهایی دارد که همه باید دیالوگ داشته باشند حتی 
درشکه چی و زن قهوه چی. تمام تبلیغاتی هم که پیرامون ساخت 
فیلمی درباره آرسن لوپن ایرانی ایجاد شده بود یک شوخی خنده دار 
اســـت، اصـــالً شخصیت مهدی فیلم شباهتی بــه شخصیت 
تاریخی مهدی بلیغ ندارد. بلیغ یک کالهبردار باهوش و چرب زبان 
بود ولی در این فیلم یک لوتی بامرام به تصویر کشیده شده که 
برایش معرفت و رفاقت اولویت دارد و دقیقاً در تضاد با شخصیت 
یک کالهبردار حرفه ای است. فیلم نامه در روایــت گیج می زند، 

شخصیت پردازی ها درست نیست، اثر بیشتر به یک تله تئاتر 
می ماند تا فیلم سینمایی، اکسسوآر و طراحی صحنه پرخرج در 

فیلم غوغا می کند. 

تصویری مضحک از مصدق  ◾
روابط آدم ها در فیلم اصالً مشخص نیست و شخصیت ها تالش 
می کنند از خط و ربطشان با »مصدق« حرف بزنند و توضیح 
بدهند. تصویری هم که از مصدق در این فیلم می بینیم یکی از 
مضحک ترین بازنمایی های این شخصیت تاریخی در سینمای 
ایران است. فرهاد آئیش که بیشتر به خاطر نقش آفرینی هایش 
در فیلم های کــمــدی شناخته مــی شــود، هــمــان بـــازی تــکــراری 
نقش های کمدی را دارد با لحنی که اصالً شبیه مصدق نیست، 
گریم او بسیار ناشیانه است به طوری که فقط با پوشیدن لباس و 
زدن عینک، خواسته اند او را شبیه مصدق کنند. مصدقِ جهانِ 

ذهنی کیمیایی با مصدق تاریخی، فاصله زیادی دارد.

کم ارزش و گرانقیمت ◾
انتخاب بازیگران در ایــن فیلم، نه تنها خــوب نیست که بد 
است. پانته آ بهرام یکی از بدترین بازی هایش را در این فیلم 
دارد که دلیلش ناپختگی شخصیت است. مهران مدیری بازی 
ویــژه ای نــدارد اما بهتر از بقیه ظاهر می شود، سارا بهرامی تا 
پایان فیلم خیره در افق باقی می ماند و سام درخشانی با خش 
انداختن پی در پی صدایش، گوش مخاطب را آزار می دهد. 
»خائن کشی« هیچ چیزی ندارد جز بریز و بپاش های سنگین 

برای ساخت یک فیلم کم ارزش اما گرانقیمت. 
کیمیایی آدم ها را از پشت عینک جهان بینی خاص خودش 
می بیند، برای خودش و جهانِ خودش فیلم می سازد. تمایلی 
به مواجهه با رسانه ها و منتقدانی که پل ارتباطی او با مخاطب 
هستند، ندارد. او می تواند در جهان ذهنی خودش فیلم بسازد، 
فیلم پرخرج و پرستاره ای هم بسازد و در زد و بندی ناشیانه به 
همسر و رفیق خواننده تهیه کننده نیز در فیلم نقشی بدهد 
اما مهم نام اوست که باید به نیکی باقی بماند، او آدم گمنامی 

نیست که به قیمت بدنامی بخواهد بر سر زبان ها بماند.

درباره »خائن کشی« جدیدترین ساخته مسعود کیمیایی     

تصویر کاریکاتوری برهه ای از تاریخ 

کریمی   محمدرضا شفیعی در 
نشست رسانه ای فیلم سینمایی 
»ضد« درباره انگیزه ساخت این اثر 
گفت: سال ۹۵ بود که حضرت آقا 
صحبتی داشتند که چرا به واقعه ۷ تیرماه توجه 
رسانه ای درخــوری نشده است.  ما از همان زمان 
دغدغه تحقیق دربـــاره ایــن موضوع را داشتیم. 
فرایند تحقیق دو ســال طــول کشید و احصای 
پرونده ها و اطالعات زمان برد تا از میان آن ها به 
قصه رسیدیم و سال ۹8 خیز برداشتیم که این 
کار را تولید کنیم اما به تأخیر افتاد و پیش تولید آن 
سال ۹۹ آغاز شد و سال ۱۴۰۰ هم به تولید رسید. 

دالیل حذف یک آخوند رمان خوان ◾
وی در ادامه درباره شخصیت های این فیلم اظهار 
ــن فیلم واقعی  کـــرد: بیشتر شخصیت های ای
نیستند که ما به ازای تاریخی داشته باشند. این 
به معنای آن نیست که آن شخصیت ها اصالً 
ما به ازای تاریخی نداشته اند بلکه گاهی چند 
شخصیت را در یک شخصیت طراحی کردیم. 
این واقعه ای که به آن پرداختیم، لزوماً به این معنا 
نیست که در بک گراند واقعه هفت تیر رخ داده 
باشد، آنچه ما در تحقیقات به آن رسیدیم این 
بود که فرد دیگری به جز کالهی ملعون در پرونده 
وجود داشته و آن فرد تمکین نکرده که این ترور را 
انجام بدهد، در این حد داستان فیلم قابل استناد 
است و بقیه تخیل ماست. البته واقعه هفتم تیر 

دادگاه بین المللی هم داشته است اما در آنجا به 
آن رسیدگی نمی شود. در مرحله تحقیقات بر 
اساس صوتی که از رجوی شنیدم جمله ای داشت 
که می گفت ما با بهشتی نمی توانستیم کنار 
بیاییم و دالیل متعددی برای حذفش داشتیم. ما 
با آخوندی که کیف دارد و لباس اتو کشیده تنش 
می کند، رمان می خواند و… نمی توانیم کنار بیاییم 
و حذفش اجباری بــود. بهترین انتخاب ما برای 
بیان خصوصیات شهید بهشتی همین گونه 
بود، سرگذشت این شخصیت ها طوالنی است 
و چیزی که به ذهن ما رسید این بود که آنچه قرار 
است از شخصیت او بدانیم این بود که او را از نگاه 
مخالفان ببینیم و بدانیم چرا ناگزیر از حذفش 
ــد.در ادامـــه نشست امیرعباس ربیعی،  شــدن

کارگردان »ضد« در پاسخ به این پرسش که آیا در 
مسیر کارگردانی اش باز هم فیلم هایی با موضوع 
»نفوذ« را خواهد ساخت یا خیر، گفت: اینکه 
پروژه ای برای خود تعریف کرده باشم که درباره نفوذ 
باشد، این  طور نیست. هر فیلم مضمون مرتبط با 
خود را می طلبد، در این فیلم هم چون مسئله نفوذ 
و انفجار حزب بود، چنین پایان بندی ای انتخاب 
شد. وی درباره بخش های مرتبط با شهید بهشتی 
در فیلم گفت: فکر می کنم نیاز بــود روی چهره 
بهشتی متمرکز باشیم، چون حزب آخرین جایی 
بود که دکتر بهشتی رفت. اسلوموشن قسمت 
ورود دکتر بهشتی هم منطق سینمایی داشت، 
چون زاویه نگاه سعید است که با احساس خاصی 
نظاره گر دکتر بهشتی است چون او تنها کسی بود 

که می دانست در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وی درباره تعلیق کمرنگ داستان در نیمه دوم عنوان 
کرد: ما ماجرایی را به تصویر کشیدیم که آخرش را 
تماشاگر می دانست، به خاطر همین تعلیق درباره 

شخصیت ها داشتیم.   

این نقش برای من سخت بود ◾
نادر سلیمانی هم مطرح کرد: من از همان ابتدای کار 
پرسیدم چرا من را انتخاب کردند که دیدم منش این 
دو عزیز خیلی خوب است و اجازه دادند ذهنیت های 
خیلی ها درباره بازیگران طنز شکسته شود و بدانند 
یک بازیگر طنز می تواند کار جدی کند. انگار بازیگری 
در آثار طنز، مهری است که بر ما داغ شده و چسبیده 
است. آقای ربیعی به من گفت می دانم شما ظرفیت 
این کار را دارید که من از ایشان ممنونم. این کار برای 
من فوق العاده سخت بود، باید قالب می شکستم و 
این کار برای یک بازیگر خیلی سخت است. نه اینکه 
نشود بلکه سخت است به خصوص اگر زمان کمی 

هم در اختیار داشته باشیم.  
لیال زارع درباره نقش خود در این فیلم گفت: تاکنون 
نقشی بازی نکردم که خیلی به خودم نزدیک باشد 
اما با آن ارتباط برقرار می کنم. این نقش دو ویژگی 
وجه انسانی و عاشقانه اش موجب شد از بازی در 
آن لذت ببرم هر چند فرجام سختی داشت.لیندا 
کیانی گفت: از بازی در این نقش می ترسیدم اما نگاه 
آقای ربیعی بسیار خوب بود و به شخصیت درستی 

در کار رسیدیم.

محمدرضا شفیعی، تهیه کننده در نشست رسانه ای فیلم: 

جرقه ساخت »ضد« تذکر رهبر انقالب درباره توجه به حادثه ۷ تیر بود

کهندل   نخستین فیلم بلند سیدمرتضی فاطمی، 
داستانی خطی و سرراست دارد و اثری روان با اجرایی 
یکدست اســت امــا حــرف جدیدی از نظر فــرم و محتوا 
در سینمای ایــران نــدارد. »بی مادر« ماجرای زنی است 
که به خاطر نیاز مالی و برای درمان پسرش مجبور می شود رحمش 
را اجاره بدهد، آن طرف ماجرا هم زنی است که خودش پزشک زنان 
اســت امــا نــازاســت، تا اینجای کــار با پیام های گل درشتی در قصه 
مواجهیم. تالش فیلمساز هم برای ایجاد چالش و موقعیت اخالقی 
ناکام می ماند چون فیلم نامه اثر، غنی و عمیق نیست. کشمکش ها در 
ساده ترین و سطحی ترین شکل ممکن اتفاق می افتند، روایت خطی 
و یکدست پیش می رود و اگرچه تالش هایی برای غافل گیری مخاطب 
دارد اما منطق فیلم در ایجاد موقعیت های غافل گیرکننده، ضعیف 
است. کشمکش اصلی بین سه شخصیت فیلم )مرجان، امیرعلی 
و مهروز( است و کاراکتر محمود )با ایفای نقش پژمان جمشیدی( نه 
تنها کمکی به پیشبرد درام نمی کند که حذف آن هم آسیبی به کلیت 

ماجرا نمی زند. 
موضوع رحم اجاره ای اگرچه ۲۰سال پیش، یک موضوع جنجالی و 
اخالقی در جامعه بود اما امروز به یک موضوع قابل حل تبدیل شده 
است و چندان وضعیت اخالقی بحرانی برای طرفین ایجاد نمی کند 
حتی ایجاد موقعیت تــراژیــک مــرگ کــودک مهروز هم نتوانسته 
داستان را از ریل تکراری بودن موضوع، خارج کند. فیلم تالشی برای 
نشان دادن تصویری بدیع یا گفتن حرفی نو ندارد و با توجه به قصه 
کلیشه ای و منقضی آن، هدف از ساختش بیشتر به دست گرمی 
فیلمساز برای تجربه اندوزی در تولید یک فیلم بلند می ماند تا محکم 

کردن جا پایش به عنوان یک فیلم اولی در سینمای ایران.
فیلم می توانست در شخصیت پردازی موفق تر ظاهر شود به ویژه 
تغییر رابطه زن و شوهر با ورود یک زن دیگر به زندگیشان می توانست 
بهتر از آنچه نشان داده شد دراماتیزه شود و خالقیت کارگردان را به 
رخ بکشد اما فیلمساز به ساده ترین و سطحی ترین شکل ممکن از 
کنار این موقعیت ها عبور کرد. بازی امیر آقایی و میترا حجار، بازی هایی 
معمولی بود و پژمان جمشیدی هم به دلیل ضعف شخصیت پردازی در 
فیلم نامه، تالش هایش برای ایفای نقشی متفاوت ناکام ماند اما شاهد 
یک بازی خوب از پردیس پورعابدینی بودیم که می تواند مسیرهای 

جدیدی برای بازیگری پیش روی او قرار دهد.
»بی مادر« یک فیلم متوسط، خنثی، تکراری و عاری از نگاه خالقانه 
است که در حد یک تله فیلم یا نمایش روی پلتفرم های خانگی، 
 بخت دیده شدن دارد و نه در رقابت گیشه و نمایش روی پرده بزرگ 

سینما.

به انگیزه نمایش »بی مادر« نخستین فیلم مرتضی فاطمی 

عاری از نگاه خالقانه 

نقد روز



آینده از آن 
ماست

مازن البعیجی معتقد 
است: بی تردید 

پیروزی قرین با 
اردوگاه اسالم و 

جبهه حسینی به 
رهبری جمهوری 

اسالمی خواهد 
بود. آمریکا در 

زمان اوج قدرت 
نظامی، اقتصادی، 
اطالعاتی، سیاسی 
و ... نتوانست مانع 
از پیروزی انقالب 
اسالمی به رهبری 
امام خمینی شود. 
امروز که هم خود 
ضعیف شده و هم 
جمهوری اسالمی 

و محور مقاومت 
توسعه یافته و در 

اوج بالندگی و قدرت 
خود است، چگونه 

موفق خواهند شد؟

زومزوم

ــاط  ◾ ــ ــ ــب ــ ــ ابـــــــتـــــــدا در ارت
ــای  ــژگــــی هــ ــ بـــاشـــخـــصـــیـــت و وی
امـــام خمینی رحــمــت هللا علیه 
بفرمایید؛ شما ایشان را چگونه 

شناخته اید؟
ــام خمینی یــک نعمت الهی  ام
بود که خدای تعالی با او بر ما مسلمانان و تمام دنیا 
منت گذاشت. امام )ره( ذخیره الهی بود که در دوره ما 
مأموریت بسیار مهمی را انجام داد. او مأموریت الهی 
داشت تا مسلمانان را بیدار کند و تمدن اسالمی را در 
دوره ای که ظلم طاغوت فراگیر شده بود و امت اسالمی 
تحت امر استکبار جهانی قرار گرفته بود، زنده کرده 
و اســالم را احیا کند. او توانست با ایجاد بیداری 
اسالمی و هوشیاری در بین مسلمانان، پرچم اسالم 

را تا زمان ظهور امام مهدی )عج( برافراشته نگه دارد.

نقش انقالب اسالمی در تقویت جایگاه ملت های  ◾
مسلمان و حرکت آن  هــا به سمت استقالل و آزادی 

چگونه بوده است؟
در طول تاریخ و به ویژه تاریخ معاصر، مدعیان اسالم 
و کسانی که ادعــای اهتمام به مسائل اسالمی را 
داشــتــه انــد، زیــاد بــوده و هستند؛ امــا هــمــواره یک 
وضعیت مبهم و مه آلود در این باب وجود داشته 
است. مثالً آیا می توان گفت حکومت سعودی نماد 
اسالم است؟ حکومتی که داعیه رهبری مسلمانان را 
دارد و مسلمانان و کودکان و انسان های بی گناه را در 
یمن می کشد؟! یا بحرین و اماراتی که با دشمن امت 
اسالمی عادی سازی و سازش کرده اند؟ کدام یک از 
حکومت ها در کشورهای اسالمی را می توان گفت 
که نمود واقعی اسالم هستند؟ معیار سنجش این 
مهم چیست؟ تا پیش از انقالب اسالمی و پس از 
غیبت امام زمان )عج( هیچ حکومتی را نداشته ایم که 
نمود واقعی یک حکومت اسالمی باشد، اما پس از 

انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی به واسطه مبانی 
و اصــول اسالمی و انسانی که سرلوحه حکمرانی 
خود قرار داد، توانست به نماد یک حکومت اسالمی 
تبدیل شود و پرچمدار مسائل جهان اسالم و در رأس 
همه پرچمدار مسئله فلسطین شود. فلسطین از 
اولین لحظه پیروزی انقالب اسالمی به نخستین 
مسئله و دغدغه جمهوری اسالمی تبدیل شد. 
انقالب اسالمی بود که به ملت های مسلمان نشان 
داد بر کدام اسالم باید اتکا داشته باشند؛ اسالمی 
که با دشمن صهیونیستی سازش کرده و برخالف 
آمــوزه هــای قــرآنــی و الهی تابع و تسلیم استکبار 

جهانی و طاغوت است یا اسالمی که پذیرش ظلم و 
تسلیم شدن مقابل زورگویان را رد می کند و مبتنی بر 
قاعده برابری و برادری همه انسان ها، خواهان برقراری 
عدالت جهانی و برخورداری همه انسان ها از زندگی 
شرافتمندانه و کریمانه است؟ امروز به فضل انقالب 
اسالمی و به فضل جمهوری اســالمــی، ملت های 
مسلمان می توانند تشخیص دهند کــدام دولت 
و حکومت با اســالم است یا برعکس، علیه اسالم 
ــالم عمل می کند و بــا دشمن  اســـت و خـــالف اسـ
مسلمانان سازش کرده و حتی آن را قیم و دوست 
خود بر می گزیند. جمهوری اسالمی به یک معیار 

بــرای سنجش اسالمی بــودن یا نبودن حکومت ها 
تبدیل شده است.

بــه نظر شما اگــر انــقــالب اســالمــی رخ نــمــی داد،  ◾
ــت اســـالمـــی، مــســئــلــه فــلــســطــیــن و   ســرنــوشــت امــ
توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی به کدام سمت 

پیش می رفت؟
به نظر من اگر انقالب اسالمی رخ نمی داد و جمهوری 
اسالمی شکل نمی گرفت، امروز نشانه ای از اسالم 
واقعی را شاهد نبودیم و مقاومتی وجــود نداشت 
و قضیه فلسطین بــه فــرامــوشــی ســپــرده می شد. 
ــداده بــود، امــروز دولتی و  اگــر انقالب اسالمی رخ ن
کشوری وجــود نداشت که مقابل توسعه طلبی و 
ــم صهیونیستی، آمریکا و  زیــاده خــواهــی هــای رژی
استکبار جهانی بایستد و مانع از غارتگری و استعمار 
و چپاول ملت ها توسط آن هــا شــود. حمایت های 
انقالب اسالمی، امام خمینی و آقای خامنه ای بود 
که مسئله فلسطین را تابه امروز زنــده نگه داشته 
ــم صهیونیستی را تضعیف کــرده اســت. به  و رژی
فضل انقالب اسالمی و گسترش نگاه ظلم ستیزانه 
آن است که امروز می بینیم در یمن باوجود هشت 
سال جنایت و کینه توزی دشمن، ملت آن تسلیم 
نشده و با الهام از اسالم محمدی اصیل، پایداری 
کرده و پیروزی های بزرگ را رقم می زند. فواید انقالب 
اسالمی فقط برای رهانیدن ملت ایران از ظلم رژیم 
شاه و تسلط آمریکا برآن نبوده، فواید انقالب اسالمی 
فقط محدود به حمایت و حفظ مسئله فلسطین 
نبوده، فواید انقالب اسالمی فقط پایداری ملت یمن 
مقابل دشمن آمریکایی، صهیونیستی، انگلیسی، 
سعودی و اماراتی را به همراه نداشته، بلکه هر انسان 
آزاده، شجاع، اخالق مدار وانسان دوست می تواند با 
بهره گیری از اصول و مبانی انقالب اسالمی زندگی 
خود را با شرافت و عزت بسازد و این چیزی است 

که بسیاری از رسانه ها و نویسندگان و بزرگان بر آن 
تأکید کرده اند.

انقالب های زیادی در طول تاریخ به وقوع پیوسته  ◾
است؛ تفاوت این انقالب ها با انقالب اسالمی ایران چه 

بوده و کدام یک موفق عمل کرده اند؟
تمام انقالب هایی که به ویژه در یکی دو قرن اخیر 
انجام شــده، مبتنی بر قوانین و قواعد وضعی و 
ایجاد شده توسط بشر بوده است و فاقد عناصر 
الهی و ارزش هـــای آسمانی بــوده انــد، امــا انقالب 
اسالمی زیربنا و پایه آسمانی دارد و اصول و مبانی 
آن برگرفته از قــرآن کریم و دیگر کتب آسمانی 
 اســت؛ اصولی که ظلم را رد می کند، استبداد را 
نمی پذیرد، ســازش با دشمن را زشــت می داند، 
کشتار انسان ها را گناه نابخشودنی به حساب 
مــی آورد و بــرای همه انسان ها حقوق برابر قائل 
است؛ این عناصر را در بسیاری از انقالب ها شاهد 
نیستیم؛ چراکه رهبری آن را افــراد پراگماتیک و 
منفعت طلب به عهده داشته اند، اما امام خمینی 
ــروز آیــت هللا  ــان رهــبــری انــقــالب و امــ )ره( در زمـ
خامنه ای و همراهان او بسیار ساده زیست و خاکی 
بــوده و هستند و انقالب را بــرای منافع شخصی 
و مــالــی خــود مــصــادره نــکــردنــد، چــراکــه آن هـــا با 
خداوند معامله کرده اند و پاداش خود را از خداوند 
می گیرند نه از اموالی که متعلق به همه مردم است.  
وجود همین عنصر و ویژگی مهم است که موجب 
شــده انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی تا به 
امــروز و مقابل شدیدترین فشارها و دشمنی ها 
مقاومت کند و استوار بماند. انقالب های دیگر 
از بین رفته اند اما انقالب اسالمی پابرجاست؛ 
چراکه در ماهیت خود با آن ها متفاوت است و بر 
ارزش های آسمانی، مبانی قرآنی و فطرت انسانی 

مبتنی است.
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نسلی بی نظیر که انقالب را ایجاد کردند
مازن البعیجی مسئول امور فرهنگی جنبش نجباء 
عــراق درپاسخ به ایــن پرسش که ویژگی های انقالب 
اسالمی چیست و چــرا مــردم ایــران مقابل رژیــم شاه 
ــران کسانی بودند که  قیام کــردنــد، می گوید: مــردم ای
برای پذیرش نصایح و رهبری امام خمینی )ره( آمادگی 
داشتند و زیربنا و شالوده فکری و اعتقادی آن ها به 

گونه ای بود که پذیرای تفکر امام خمینی و رهبری او 
شدند. من در مــورد امــروز سخن نمی گویم که الگوی 
جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی فراگیر شده و در 
بیشتر کشورهای اسالمی اعم از لبنان، یمن، عراق، 
سوریه، فلسطین و... نمونه های آن را داریم و حزب هللا، 
انصارهللا، الحشد الشعبی و دیگر گروه های مقاومت 

همگی نمود عملی و واقعی انقالب اسالمی هستند. 
من در مورد این ها سخن نمی گویم، بلکه در مورد گام 
اول و ویــژگــی هــای نخستین انــقــالب اســالمــی سخن 
می گویم. مردمی که در آن زمان انقالب کردند، نسلی 
بی نظیر بودند که نمونه آن در هیچ جای دیگر وجود 
نداشته است و چه بسا اگر این انقالب در کشور دیگری 

اتفاق می افتاد، به دلیل آمــاده نبودن مردم آن کشور 
شکست می خورد. اما مــردم ایــران با مبانی و اصول 
اسالمی و انسانی که انقالب امام خمینی بر آن مبتنی 
بود، همسو بودند و در واقع همین خصوصیت آن ها 
بود که موجب موفقیت و پیروزی انقالب اسالمی به 

رهبری امام خمینی)ره( شد.

مازن البعیجی
 مسئول فرهنگی »نجباء« عراق

  جواد فراهانی      43 سال از پیروزی 
انقالب اسالمی مردم ایران به رهبری امام 

خمینی می گذرد. این انقالب به عنوان یکی از 
مهم ترین رویدادهای قرن بیستم به شمار 

می رود و بسیاری از معادالت سیاسی منطقه را 

تغییر داده، دستاوردهای بزرگی را در مقابله با 
زیاده خواهی های غرب و آمریکا محقق کرده 
و پایه های رژیم اشغالگر صهیونیستی را که 
به گفته امام خمینی)ره( غده ای سرطانی در 

جهان اسالم است و باید ریشه کن شود، متزلزل 

کرده است.در آستانه 43 سالگی پیروزی انقالب 
اسالمی و به منظور بررسی ویژگی ها، مزیت ها و 
دستاوردهای انقالب اسالمی، نقش آن در تقویت 

جایگاه و استقالل ملت های مسلمان، رهبری 
مسائل اسالمی و حمایت از قضیه فلسطین، 

تفاوت های آن با دیگر انقالب های تاریخ و علت 
عداوت و خصومت آمریکا با مردم ایران و انقالب 

آن ها، با »شیخ مازن البعیجی« مسئول امور 
فرهنگی جنبش »نجباء« عراق گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه به تفصیل از نظر شما می گذرد.

 بررسی ویژگی ها، مزیت ها و دستاوردهای انقالب اسالمی 
در گفت وگو با مسئول امور فرهنگی جنبش »نجباء« عراق

 جمهوری اسالمی 
معیار سنجش حکومت ها

آگهی تاریخ   19 / 11  / 1400      صفحه 5

برگ س���بز خ���ودروی  وان���ت دو کابین مزدا م���دل 1400 
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 375و92 ای���ران 
32  ش���ماره موت���ور E2N0B0272 و ش���ماره شاس���ی 
NAGP2PC32MA288729 به مالکیت بهزاد تقی پور 
حصاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مف
ی 

گه
آ
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10
08
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فری���ده  فارغ التحصیل���ی خان���م  م���درک موق���ت 
رجائی  فرزند غالمرضا صادره از مش���هد به شماره 
شناس���نامه 7683 به کد مل���ی 0933671271 در 
مقطع کارشناس���ی رش���ته زبان و ادبیات فارس���ی 
صادره از واحد دانش���گاهی تربت حیدریه  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اس���المی تربت حیدریه به نشانی:  
استان خراسان رضوی ، شهرستان تربت حیدریه 
،ش���هرک ولی عصر سازمان مرکزی  دانشگاه آزاد 
اسالمی تربت حیدریه  به کد پستی 9516168118 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی و اصل س���ند  خودرو 
س���واری پراید 132 مدل 1389 رنگ سفید روغنی  
به ش���ماره موت���ور 3542956 و ش���ماره شاس���ی 
S1422289167451 و ش���ماره انتظام���ی 157 س 
88 ایران 12 به مالکیت سید اسماعیل علوی تبار  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
11
42
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند و برگ کمپانی خودروی مینی بوس مدل 1373 
به شماره موتور 42360400117972 و شماره شاسی 
37930218000626 و ش���ماره پالک 355 ع 51 ایران 
42 بنام غالمحس���ین حسن نژاد س���المی به شماره 
مل���ی 0769887007 مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است ح
, 1
41
14
42

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س����ندوفاکتور فروش خودرو شناس����نامه)برگ س����بز( نوع 
س����واری سیس����تم پزوتیپ1800I 405GLXمدل1382رنگ 
مش����کی متالی����ک ش����ماره موتور22568235649ش����ماره 
شاسی82033579ش����ماره پالک 674ب75 ایران 52 بنام 
محمدحسن قاسمی مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد. ح
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41
14
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دی
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گه
آ

ب����رگ س����بز خ����ودرو پژو ه����اچ ب����ک تی����پ 207I-MTرنگ 
س����فیدروغنی س����ال 1396ب����ه ش����ماره ش����هربانی 59 د 
343ایران 74 و شماره بدنه NAAR03FE2HJ163999و 
ش����ماره موتور178B0007931به مالکی����ت مهدی کرامتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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س���ندکمپانی  ن���وع کامی���ون ب���اری سیس���تم کاویان 
تیپ K119 مدل 1389 پالک 62ایران311ع69 ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره    EQB1802069753465 موت���ور 
NA5K1192C9S774277 ن���ام مالک حس���ن قبادی 

تبارمفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد .
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س����ند و فاکت����ور ف����روش خ����ودرو ن����وع س����واری سیس����تم 
ای  نق����ره  رن����گ   1398 م����دل   405GLX-XU7 پژوتی����پ 
متالی����ک ش����ماره موت����ور 124K1299361 ش����ماره شاس����ی 
NAAM01CE4KK161708 شماره پالک 725م41 ایران95 
بنام عمار جمش����یدزهی  مفقود گردی����ده  و ازدرجه  اعتبار 

ساقط می باشد. ح
/1
41
14
38

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگه س���بز  و  س���ندکمپانی خودرو  پراید  بشماره 
بژ-متالی���ک،  رن���گ  ب���ه  88-415د37  انتظام���ی 
م���دل1392 و ش���ماره موتور4872325 و ش���ماره 
عل���ی  متعل���ق    NAS411100D3602580شاس���ی
اکبرزمان���ی نژاد مفق���ود  و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
41
14
02

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینام���ه موقت پای���ان تحصیالت کارشناس���ی 
رش���ته حقوق قضایی آقای ج���واد گلی نصرت آباد 
فرزن���د رضا به ش���ماره شناس���نامه 1709 و ش���ماره 
ملی 2949863469 صادره از دانش���گاه آزاد واحد 
زنج���ان ب���ه ش���ماره 32062/ ن م���ورخ 88/6/21 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ف
,1
41
08
17

دی
قو
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ی 

گه
آ

برگ سبز موتورس���یکلت بهران CDIمدل 1386 
رنگ نقره ای به شماره موتور 36026609 و شماره 
شاسی 8620140 و شماره انتظامی 764/57726  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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40
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اینجان����ب،  التحصیل����ی  ف����ارغ  م����درک 
ایم����ان نج����ی، فرزند مهدی، ش����ماره ملی 
کارشناس����ی  مقط����ع  در   ،۴۷۲۳۰۶۵۹۹۷
ارشد پیوسته معماری، صادره از دانشگاه 
آزاد مش����هد، مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باش����د، از یابنده تقاضا میش����ود اصل 
مدرک را به نش����انی، مش����هد، امامیه ۴۲، 
س����ازمان مرک����زی دانش����گاه آزاد اس����امی 
واحد مشهد، اداره امور فارغ التحصیان 

ارسال نماید.
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اص���ل برگ س���بز  خ���ودرو س���واری   پراید 111 س���فید  
م���دل 94  ب���ه ش���ماره انتظام���ی 52 ای���ران211 ج 98 
ب���ه ش���ماره موت���ور   5304351و ش���ماره شاس���ی   
NAS431100E5813833 متعل���ق ب���ه  خان���م زینب 
حسینی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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م���دل   1600OHV پی���کان  وان���ت  س���بز  ب���رگ 
ای���ران74-367ل47  پ���الک  ش���ماره   1392
ش���ماره شاس���ی   118P0008626 موت���ور ش���ماره 
NAAA46AA9DG389297 به نام عباس مرادی 
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و کارت خ���ودروی  پژو پ���ارس مدل 1394 
رنگ س���فید به ش���ماره انتظام���ی 991ل74 ایران 33  
ش���ماره شاس���ی  و   124K0719835 موت���ور ش���ماره 
مس���عود  مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CE9FH267997
دوس���تی نوکن���ده مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ح
, 1
41
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���الت آقای محمد 
بلوچ���ی فرزن���د عل���ی ص���ادره ازح 1 س���رخس ب���ه 
شماره شناسنامه386 و کد ملی 0819693170در 
مقط���ع کاردان���ی رش���ته تاری���خ به ش���ماره مدرک 
83182390904ص���ادره از دانش���گاه آزاد  بجنورد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی بجنورد به نش���انی:  استان خراسان 
ش���مالی  ، شهرس���تان بجنورد،خیاب���ان دانش���گاه 
نرس���یده به بلوار س���عدی دانش���گاه آزاد اسالمی  
ارس���ال  التحصی���الن  ف���ارغ  ام���ور  اداره  بجن���ورد 

نمایید.

دی
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مف
هی 

آگ

پروانه س���اختمانی مربوط به کد نوسازی 
2-31-2-1 واقع در گلبهار  محله 12 قطعه 
2- آقای هاشم درگاهی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار س���اقط می باش���د 
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آگهی تجدید  مزایده  )نوبت اول(
س��ازمان س��یما ، منظر و فضای سبزش��هری ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد تجدیدمزایده اج��اره5 مکان 
بیلبوردس��طح ش��هر را از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج دراس��ناد مزایده ،بابهره گیری از سامانه 
ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )www.Setadiran.ir( وب��ا ش��ماره مزای��ده 5000094457000003بص��ورت 

الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار درسایت:1400/11/21

مهلت دریافت اسنادمزایده از سایت:1400/12/01
آخرین مهلت شرکت در مزایده :1400/12/11

مبلغ شرکت در مزایده:5درصد قیمت پایه
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشدوکلیه مراحل فرآیندمزایده 
ش��امل خرید ودریافت اس��نادمزایده،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارسال پیش��نهادقیمت واطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است .
2.کلیه اطالعات مورد اجاره ش��امل مشخصات،شرایط ونحوه اجاره در برداعالن عمومی سازمان مزایده،قابل 

مشاهده،بررسی وانتخاب می باشد.
3.عالق��ه مندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت ن��ام ودریافت گواه��ی الکترونیکی)توکن(به 

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

موجود است.
کاظم خلیلی دارینی - رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری  - شه��رداری سب��زوار 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت کشت 
و صنع��ت بی��ن الملل چی��ن چین س��هامی خاص به 
ش��ماره ثبت 8189 راس س��اعت 10 صبح دوش��نبه 
مورخ 1400/12/02 در محل ساختمان اداری شرکت 
بی��ن الملل چی��ن چین واق��ع درمش��هد –کیلومتر 
28جاده قوچان-کیلومتر 6جاده ش��یرحصار برگزار 
م��ی گ��ردد ، خواهش��مند اس��ت اصالت��ا ی��ا وکالتا 
)ب��ا وکالتنام��ه معتب��ر ( حض��ور به��م رس��انید .

دستور جلسه :
1 -  اعالم استعفا شرکت آریا ملل زرین از عضویت 
هیات مدیره وانتخاب یک عضو جدید از سهامداران 
جه��ت ترمیم هیئت مدیره برای م��دت باقی مانده 

هیات  مدیره شرکت
کشت وصنعت بین الملل چین چین

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت کشت و صنعت بین الملل چین 

چین  )سهامی خاص ( به شماره ثبت 8189 
شناسه ملی 10380239598

/ر
14
11
30
7

14
11
17
3

شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(  

شرکت شهاب خودرو )سهامی عام(
مناقصه شماره 1400/09

این ش����ركت در نظر دارد س����اخت و تبلیغات 1عدد بیلبورد تبلیغاتی به 
مساحت ۶۰ الی 1۲۰ مترمربع در فضای محیطی آزاد راه تهران - کرج را  از طریق 
مناقص����ه عمومی به مجری واجد صاحیت واگذار نماید. برای اطاع از ش����رایط 
مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت پنج روز كاری از ساعت 8 الی 1۵ به آدرس 
تهران كیلومتر ۹ جاده مخصوص كرج واحد پش����تیبانی ش����ركت ش����هاب خودرو 
مراجعه نموده و در صورت تمایل به ش����ركت در مناقصه پاكت پیش����نهاد خود را 
حداکثر تا پایان وقت اداری چهارش����نبه 1۴۰۰/11/۲۷ به دبیرخانه واحد حراست 
شركت شهاب خودرو تحویل و رسید دریافت نمایند. شركت در رد یا قبول یك 

یا كلیه پیش����نهادات مختار اس����ت. جهت كسب اطاع بیش����تر با ش����ماره تلفن 
 ۳- ۴۴۵۰۴۷۵۰ داخلی ۴۰۲ آقای سیاهپوش تماس حاصل نمائید.
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آگهی مناقصه 

دانش��گاه بین المللی امام رضا )ع( در 
نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت 
خری��د WAF به جه��ت ارتق��ای امنیت 
س��امانه های تحت وب دانشگاه، اقدام 
نمای��د.  از متقاضیان دعوت می ش��ود 
جهت کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت 
اس��ناد مناقصه به س��ایت دانشگاه به 

آدرس مراجعه نمایند:
www.imamreza.ac.ir
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شهرداری گرمه مستند به مجوز شماره 1400/181 مورخه 1400/11/12 شورای اسالمی شهر گرمه  در نظر دارد
نسبت به فروش پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع درخیابان مدرس 6 و خیابان 16 متری اول ضلع غربی 
مدرسه موعود از محل پالک ثبتی 2424 فرعی از 76 اصلی بخش هفت بجنورد از طریق مزایده اقدام نماید. لذا 
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی بمدت 10 روز کاری تا پایان وقت روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 با در 

نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
 شرایط : واریز سپرده شرکت در مزایده به ازای هر قطعه زمین به حساب شماره 0103792401003 بنام شهرداری گرمه نزد بانک ملی که چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به 

انعقاد قرارداد نشوند سپرده واریزی آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد  خواهد شد.
1-قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

2-بهای زمین نقدا دریافت خواهد شد وبرندگان مزایده باید حداکثر تا هفت روز کاری به پرداخت وجه زمین اقدام نمایند.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4-پیشنهاد دهندگان تایید می نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 1337 نمی باشند.
5-جلسه بازگشائی پاکات مزایده ساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخ 1400/12/04 در محل دفتر شهرداری روز برگزار خواهد شد.

6-هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برندگان در مزایده می باشد.
7-متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به امور ساختمان و شهرسازی شهرداری مراجعه و یا با تلفن شماره 05832502014 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند..

شیراهلل اسدی  شهردار گرمه  14
11
05
5

آگهی مزایده مرحله اول
 نوبت دوم 

ف
شماره ردی

قطعه
مساحت

) متر ربع (
نوع کاربری 

قیمت پایه آدرس ملکزمین
) ریال (

شماره حساب سپردهمبلغ سپرده
نزد بانک ملی گرمه

4.375.000.000220.000.0000103792401003انتهای خیابان مدرس 6مسکونی19250
4.125.000.000210.000.0000103792401003انتهای خیابان مدرس 6مسکونی210250
4.125.000.000210.000.0000103792401003انتهای خیابان مدرس 6مسکونی311250
4.000.000.000200.000.0000103792401003انتهای خیابان مدرس 6مسکونی412250
4.125.000.000210.000.0000103792401003خیابان 16 متری اول ضلع غربی مدرسه موعودمسکونی531250
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   تقدیر از نخبگان 
کار و تولید در 
سی و سومین 
جشنواره امتنان 
اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی 
استان  
 سی و سومین 
جشنواره امتنان 
به همت اداره 
تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان 
خوزستان برگزار 
و از کارگر نمونه 
شرکت مهندسین 
مشاور پیشگامان 
فوالد جنوب، در 
میان نخبگان کار و 
تولید در سال ۱۴۰۰ 
استان خوزستان 
تقدیر شد.

حیه  فتتا ا ــن  ی آ ر  د
ملی  ه  ــگا یش نما من  ــو س

: ن یرا ا د  ال فو

بومی سازی  کتاب 
خوزستان  فولاد 
گروه  مدیر  به 
اقتصادی  دفتر 
معظم  مقام 
شد  اهدا  رهبری 

 
حیه  فتتا ا ینی  آ ر  د
ملی  ه  یشگا نما
ب  کتا  ، ن یرا ا د  ال فو
د  ال فو ی  ز می سا بو
ی  سو ز  ا ن  زستا خو
هیمی  برا ا منی  ا
مل  عا یر مد
علی  به   ، شرکت
ی  محمد قا آ
فرت  د ه  و گر یر  مد
م  مقا ی  د قتصا ا
ی  رهرب معظم 
. شد یم  تقد

ر  نگا خرب رش  گزا به 
می  بط عمو ا و ر
 ، ن زستا خو د  ال فو
منی  سو
ملی  ه  یشگا نما
ن  یرا ا د  ال فو
علی  ر   حضو با 
ی  قا محمد آ
فرت  د ه  و گر یر  مد
م  مقا ی  د قتصا ا
 ، ی رهرب معظم 
ی  جعفر هلل  جیه ا و
ت  هیا رئیس 
ن  زما سا مل  عا
و  و  ر یمید ا
ن  یرا مد ز  ا جمعی 
ی  شرکت ها
و  ی  د ال فو
لن  سا ر  د نی  معد
هتل  ی  یش ها هما
ح  فتتا ا لمپیک  ا
. شد
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رپرتاژآگهی

بنام خداوند بخشنده و مهربان
از  و  صلابت  مردانگی،  مظهر  همواره  خوزستان  فولاد  ورزشی  فرهنگی  باشگاه 
را  ورزش  میدان  در  قهرمانی  فولادمردان  هست.  و  بوده  پهلوانی  مهم تر  همه 

با پهلوانی در عرصه ی زندگی تکمیل کردند.
هستند  ایثارگرانی  و  جانبازان  شهدا،  قهرمانی  این  واقعی  صاحبان  آری   
حفظ  راه  در  و  شستند  جان  از  دست  اسالمی  ایران  اعتالی  راه  در  که 

این  صاحبان  ایستادند.  دشمنان  مقابل  در  جانانه  بوم  و  مرز  این 
همه  و  خوزستان  استان  شهیدپرور  و  غیور  مردم  شیرین  پیروزی 
هستند  فوالدخوزستان  تولیدکننده  مجموعه  مدیران  و  کارکنان 
را  ملی  اقتصاد  پرچم  خویش  کوشش  و  تالش  با  صنعت  عرصه  در  که 

برافراشته می نمایند.
آفرینی  شادی   بر  عالوه  خوزستان  فوالد  تیم  قهرمانی  که  امیدوارم   
های  قله   فتح  برای  شروعی  استان،  این  خونگرم  و  نجیب  مردم  برای 

موفقیت در عرصه ی بین المللی باشد.
فوتبال  سوپرجام  در  خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم  قهرمانی  اینجانب 
باشگاه،  مدیرعامل  از  و  نموده  عرض  تبریک  صمیمانه  را  کشور 
اعضای  تمامی  و  خونگرم  هواداران  فنی،  کادر  بازیکنان،  سرمربی، 
موفقیت  این  زدن  رقم  برای  خوزستان  فوالد  ورزشی  فرهنگی  باشگاه 

بزرگ کمال تشکر را دارم.
امین ابراهیمی

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

خوزستان فوالد  شرکت  مدیرعامل  پیام 

در پی کسب قهرمانی تیم فوالد خوزستان 
در سوپرجام        فوتبال کشور

141
142
0

امور  در  خوزستان  فولاد  مدیرعامل  مقام  قائم 
ستادی و مسئولیت های اجتماعی، باشگاه فولاد را 

بخشی از هویت استان خوزستان دانست.
عصر  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
گرشاسبی  حمیدرضا   ۱۴۰۰ ماه  بهمن   ۱۹ امروز 
فوالد  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  مدیرعامل 
مخبر  علیرضا  دکتر  با  همراه،  هیات  و  خوزستان 
و  ستادی  امور  در  مدیرعامل  مقام  قائم  دزفولی 

مسئولیت های اجتماعی دیدار کردند.
با  دزفولی  مخبر  دکتر  دیدار  این  ابتدای  در   
خوزستان  فوالد  تیم  درخشان  پیروزی  تبریک 
یقینا  گفت:  کشور  فوتبال  جام  سوپر  فتح  و 
رزشمند  ا به  تجر  ، م مرد یت  حما خدا،  لطف 
و  نش  ا د ر  کنا ر  د لی  بعا جنا ثر  مو ش  تال و 
بازیکنان  زحمات  و  مربی  لمللی  ا بین  به  تجر
نقش  بزرگ  پیروزی  این  در  تیم  این  ای  حرفه 

داشته است.
و  ستادی  امور  در  مدیرعامل  مقام  قائم 
حمایت  به  اشاره  با  اجتماعی  های  مسئولیت 
کارکنان  و  مدیرعامل  شخص  و  مدیریتی  تیم 
خوزستان  فوالد  باشگاه  از  شرکت،  تالشگر 
نام  با  تیم  این  که  است  این  واقعیت  گفت: 
متعلق  اما  است؛  خورده  گره  خوزستان  فوالد 

هویت  از  بخشی  به  تبدیل  و  ها  خوزستانی  به 
استان خوزستان شده است. 

باشگاه  این  نقش  افزود:  دزفولی  مخبر  دکتر   
در  اجتماعی  و  ورزشی  فرهنگی،  های  حوزه  در 
نیست  پوشیده  کسی  بر  خوزستان  استان 
شاید  باشگاه  این  روانشناختی  نقش  ولی 
امید  نشاط،  مثال  عنوان  به  باشد.  غفلت  مورد 
باشگاه  پیروزی  از  ناشی  عمومی  شادمانی  و 
را  سوپرجام  یا  حذفی  جام  در  خوزستان  فوالد 
مدیران  دیگری  عامل  و  ابزار  چه  با  و  چگونه 
و  عمق  و  شکل  این  با  توانستند  می  استان 

گستره در خوزستان ایجاد کنند؟ 
و  ستادی  امور  در  مدیرعامل  مقام  قائم   
دیدار  این  پایان  در  اجتماعی  های  مسئولیت 
روزافزون  موفقیت  آرزوی  ضمن  صمیمانه 
مردم  خاطر  به  گفت:  خوزستان  فوالد  تیم  برای 
برای  سازمان  ارشد  مدیریت  عزم  استان،  و 
جزم  کامال  افتخارآفرین  باشگاه  این  از  حمایت 

و محکم است. 
گرشاسبی  حمیدرضا  دیدار  این  در   
حضور  و  تیم  این  از  مدیریت  های  حمایت 
ارشد  مدیران  و  مدیرعامل  مستمر 
و  بازیکنان  و  مربی  و  تیم  این  کنار  در  شرکت 
سرمایه  را  شرکت  معنوی  و  مادی  های  حمایت 

ورزشی  فرهنگی  باشگاه  برای  ارزشمند  ای 
گر  ا یقینا  گفت:  و  دانست  خوزستان  فوالد 
را  دار  ریشه  تیم  این  از  مردم  و  هواداران  حمایت 

نداشتیم این افتخارات کسب نمی شد.
جذب  برای  که  موثری  اقدامات  به  اشاره  با  وی   
باز  محض  به  ای  حرفه  و  پرانگیزه  بازیکنان 
این  شد؛  انجام  انتقاالت،  و  نقل  پنجره  شدن 
تزریق  و  مضاعف  روحیه  ایجاد  موجب  را  حرکت 

امید در تیم دانست.
های  حمایت  از  تشکر  ضمن  پایان  در  گرشاسبی   
صورت گرفته خواستار استمرار این پشتیبانی ها 
و   قدرشناس  کارکنان  به  را  قهرمانی  جام  این  و  شد 

پرتالش شرکت تقدیم کرد. 
در  نیز  باشگاه  مدیره  هیات  عضو  مقدسی   
و  افزاری  سخت  امکانات  کوتاهی  سخنان 
را  ها  موفقیت  این  استمرار  برای  الزم  ملزومات 

ضروری دانست. 
 در بخش دیگری از این دیدار صمیمانه هومن 
اقتصادی  توسعه  شرکت  مدیرعامل  خورشید 
شده  انجام  های  فعالیت  از  گزارشی  وفا  گیر  فرا

برای بهبود وضعیت چمن ورزشگاه ارائه کرد.
مقام  قائم  دفتر  در  دیدار  این  است،  گفتنی   
های  مسئولیت  و  ستادی  امور  در  مدیرعامل 

اجتماعی برگزار شد.

لی تعا بسمه 
ل  تبا فو تیم  ین  آفر ر  غرو ی  ز پیرو
ر  د نی  قهرما کسب  و  ن  زستا خو د  لا فو
فجر  رک  مبا هه  د ر  د ر  کشو م   پرجا سو
ی  یر پذ نا صف   و ی  د شا  ، می سلا ا ب  نقلا ا
 . کرد د  یجا ا ن  زستا خو یز  عز م  مرد ن  میا ر  د

کردند  ثابت  همدلی  و  وحدت  با  فوالدمردان 
یکدیگر  دست  در  دست  موفقیت  رمز  که 

است. آری کسب این قهرمانی، نشان  دادن 
کادر  بازیکنان،  بلند  همت  و  راسخ  عزم  از 
فوالد  شرکت  و  باشگاه  مسئوالن  و  فنی 
خوزستان دارد. افتخارآفرینی و فتح قله های 
مایه  همواره  عزیزان  شما  سوی  از  موفقیت 

عزت و سربلندی مردم خوزستان است.
مردم  خدمت  را  قهرمانی  این  اینجانب 
و  خوزستان  استان  پرور  شهید  و  شریف 
تهنیت  و  تبریک  فوالدمردان  همچنین 

خداوند  به  توکل  با  امیدوارم  و  نموده  عرض 
برای  مقدمه ای  دستاورد  این  متعال 
در  مقتدرانه  حضور  و  تر  بزرگ  پیروزی های 

سایر عرصه ها باشد.

ی هر طا رضا 
یره  مد ت  هیا ییس  ر

ن زستا خو د لا فو شرکت 

ــرد  ــک ی و ر ــا  ب ن  یـــرا ا د  ال فــو ــی  ــل م ه  ــا ــگ ــش ی ــا ــم ن و  ره  ا ــو ــن ــش ج ــنی  م ــو س
. کرد ر  کا به  ز  غا آ ی  ر و فنا سعه  تو و  ی  ز می سا بو

 ، ن زســـتـــا خـــو د  ال فــــــو ــی  ــ م ــو ــ ــم ــ ــط ع ــ ب ا و ر ر  نـــگـــا خـــرب رش  گـــــــزا ــه  ــ ب
ر  ــو ــض ح ــا  ب ن  یـــرا ا د  ال ــو فـ ــی  ــل م ه  ــا ــگ ــش ی ــا ــم ن و  ره  ا ــو ــن ــش ج ــنی  م ــو س
با  ر  کشو د  ال فو و  هن  آ ه  زنجری ن  منی کنندگا تا و  ن  لیدکنندگا تو
ی  ر ا بهره برد ر  منظو به  و  ی  ر و فنا سعه  تو و  ی  ز می سا بو یکرد  و ر
ر  کشو د  ال فو و  هن  آ ه  زنجری خلی  ا د ی  ی ها نمند ا تو ز  ا ی  کثر ا حد

. کرد ر  به کا ز  غا آ یی  نها ل  محصو تا  هن  آ سنگ  ز  ا
ی  د قتصا ا فرت  د ه  و گر یر  مد  ، ی محمد قا آ علی  حیه  فتتا ا ینی  آ ر  د  
به  خنت  ا پرد ی  برا سیب  منا فرصت  را  یم  تحر ی  رهرب معظم  م  مقا
ط  رتبا ا ی  ه هــا را  : د و فــز ا و  نست  ا د خلی  ا د ن  لیدکنندگا تو ن  ا تو
بــا  ن  ــا ــدگ ــن ــن ــم ک ی ــر ــح ت و  ــد  ش ــه  ــت ــس ب ــم  ی ــر ــح ت ــا  ب ر  ــو ــش ک ی  د ــا ــص ــت ق ا
به  ی  د قتصا ا نظر  ز  ا ن  یرا ا ر  کا ند  می کرد ر  تصو م  برجا ز  ا ج  و خر
غلبه  یم ها  تحر و  ت  مشکال همه  بر  ز  و مر ا  . رسید هد  ا خو ن  یا پا

. برسد یش  سا آ به  ر  کشو تا  یم  کرد
 . ــت س ا ز  ــا ــت س ــع ــن ص  ، ــت ــع ــن ص ــک  ی د  ال ــو فـ  : ــت ــف گ مـــه  ا د ا ر  د ی  و  
به  ژه  و ــر پ ــا  ه ه د یف  تعر با  نی  معد و  ی  د ال ــو ف رگ  ــز ب ی  شرکت ها
مسری  ر  د  ، ــد نـ د ا د ن  ــا ــش ن ن  ــا م ــو ت رد  ــا ــی ــل ــی م ر  ــزا ه ه  د ــد  ــن چ زش  ر ا

. ند شته ا ا برد م  گا یم ها  تحر ن  کرد ثر  بی ا
ر  د و  د  شو ی  ر جا ی  د قتصا ا ی  ه ها زنجری ر  د ید  با علم  و  ی  ر و فنا

. د شو ح  مطر نی  جها سطح 
ی  ــا ــت ه ــرک ش ــی  ن ــا ــه ج ی  رهــا زا بــا ر  د ــه  ــک ــن ی ا ن  ــا ــی ب ــا  ب ی  ــد ــم ــح ــا م ق آ  
ر  د و  هــمــبــســتــگــی   : د و فـــز ا  ، ــد ــن ــن ک ــت  ب ــا رق ــم  ه ــا  ب ــد  ی ــا ــب ن ی  د ال ــو فـ
به  لمللی  بنی ا ی  رها زا با ر  د ی  د ال فو ی  شرکت ها ن  د بو هم  ر  کنا

. د می شو ختم  ی  ر و آ ز ر ا و  یی  فزا هم ا
ز  ا ن  یــرا ا د  ال فــو ن  لیدکنندگا تو نجمن  ا رئیس  نی  سبحا م  بهرا  
ر  ظها ا و  گفت  یم ها  تحر د  جو و با  د  ال فو صنعت  ف  ا هد ا د  پیشرب

نصب  ظــرفــیــت  و  ــن  ُ ت ن  مــیــلــیــو  ۳ ۰ ر  ــو ــش ک د  ال ــو ف لــیــد  تــو  : شــت ا د
ن  لیدکنندگا تو هم  د ه  رد ر  د ن  یرا ا و  ست  ا تُن  ن  میلیو  ۴ ۰ ه  شد
ــه  ــت ش ا ــرد ب ی  ژ ــر نـ ا ی  ــا ــت ه ی د و ــد ــح م ــر  گ ا  . رد ا د ر  قـــرا ــا  ــی ن د د  ال فـــو
به  نیم  ا می تو  ، هد د زه  جــا ا لیه  و ا د  ا مو و  خت ها  یرسا ز و  ند  شو

. بیم یا ست  د تن  ن  میلیو  ۴ ۰ لید  تو
آسیب  ر  کشو د  ال فو صنعت  به   ، ی نرژ ا ی  یت ها د و محد  : د فزو ا ی  و   
ز  گا مصرف  رصد  د  ۵ ز  ا کمرت  د  ال فو صنعت  ینکه  ا د  جو و با  و  ه   کرد رد  ا و
قطع  ی  ر فو  ، صنعت ین  ا ز  گا ما  ا ست  ا ه  د ا د ص  ختصا ا د  خو به  را  ر  کشو

. د می شو
 ، و ر ــد ــی ــم ی ا ــل  م ــا ع ت  ــا ــی ه ــس  ــی رئ ی  ــر ــف ــع ج ــه  ل ــه ا ــی ج و مـــه  ا د ا ر  د  
ی  ز می سا بو له ی  مقو به  ر  کشو یع  صنا ی  جد خنت  ا پرد ر  ستا ا خو
م  تما ی  بها هش  کا ل  نبا د به  ید  با ی  ز می سا بو ر  د  : د و فز ا و  شد 
ر  کشو ر  د د  ال فو ن  ز ا متو لید  تو با  نسته  ا تو ن  یرا ا  . شیم با ه  شد
لید  تو ی  ــد رص د  ۶ ۲ ســهــم  و  کــنــد  د  ــو خ ن  آ ز  ا را  ن  ــا ــه ج ــم  ه د ــه  ــب رت
ت  را د ــا ص زش  ر ا  . ــد ش ــا ب ــه  ــت ش ا د ر  خــتــیــا ا ر  د را  نــه  رمــیــا و خــا د  ال ــو ف

. ست ا ه  رسید ر  ال د رد  میلیا پنج  ز  ا بیش  به  د  ال فو
یق  طر ز  ا ید  جد ی  ی  ها ر و فنا به  بی  ستیا د  : گفت ــه  م ا د ا ر  د ی  و  
به  بستگی ها  ا و هش  کا به  ند  ا می تو  ، ن نش بنیا ا د ی  شرکت ها
ی  ز می سا بو نزی  و  ر یمید ا ن  زما سا  . د شــو منجر  ر  کشو ز  ا ج  ر خــا
ز  و ــر م ا ــه  ب ــا  ت و  ه  د ا د ر  قــرا د  ــو خ ی  ــا ــه ه م ــا ــرن ب ر  د ی  ــد ج ر  ــو ط ــه  ب را 
د  ال ــو ف ه  ــری ــج زن ت  ا ــزی ــه ــج ت و  ت  ــا ــع ــط ق ر  ال د رد  ــا ــی ــل ــی م ــک  ی ز  ا ــش  ــی ب

. ست ا ه  شد ی  ز می سا بو
 

مــلــی  ه  ــا ــگ ــش ی ــا ــم ن و  ره  ا ــو ــن ــش ج ی  ر بـــرگـــزا ــی  ــل ص ا ف  هـــد ی  ــر ــف ــع ج
ــی  ی ــا س ــا ــن ش و  ــت  ــع ــن ص ن  ــا ــدگ ــن ــن ــنی ک م ــا ت ــه  بـ یس  ــرت ــ س د را  د  ال ــو ــ ف
ی  ز مــی ســا بــو  : ــت ش ا د ر  ــا ــه ظ ا و  ــت  ــس ن ا د یــد  جــد ن  مــنی کــنــنــدگــا تــا
 ، رد ا مـــو ــی  ــرخ ب ر  د  . ســـت ا ــی  رگ ــز ب م  ــا گ د  ال فـــو ــت  ــع ــن ص ر  د ت  ــا ــع ــط ق

ر  د  . ــم ــی ــت ــس ه ی  ز ــا ــی س م ــو ب ل  ــا ــب ن د ــه  ب ــی  ــی ف ــرا گ د  و ــرت ــک ل ا ــد  ــن ن ــا م
را  ت  ا رد ا و ــه  ب ر  ــو ــش ک د  ال فــو صــنــعــت  ــی  ــگ ــت ــس ب ا و هــســتــیــم  ش  ــال ت

. کنیم قطع 
منی  تا ر  د ی  ز ر ا ز  نــیــا هــش  کــا  ، ــت س ا کــی  حــا مــا  ر  نــگــا خــرب رش  ــزا گ  
مــصــرفــی  د  ا مـــو و  یس  ــد ــن ــه م و  ــی  ف نـــش  ا د  ، ت ا ــزی ــه ــج ت و  ت  ــا ــع ــط ق
خت  سا و  ی  ز ــا س ــی  م ــو ب ی  ــا ــت ه ــرص ف ــه  ئ را ا ــق  ی ــر ط ز  ا ز  ــا ــی ن رد  ــو م
و  عــلــمــی  ــت  ن و ــا ــع م ــه  ک  ، ــت س ا ه  یــشــگــا نــمــا ــن  ی ا ف  ا هــد ا ــر  ــگ ی د ز  ا
 ، رت تجا و  ن  معد  ، صنعت رت  زا و  ، ی ر جمهو ســت  یــا ر ی  ر و فــنــا
ن  آ ر  د نی  معد و  ی  د ال فو رگ  بز ی  ها شرکت  و   و  ر یمید ا ن  زما سا

. رند ا د رکت  مشا

ر کشــو د  ال فو و  آهــن  ه  زنجــر ن  من کننــدگا تا و  ن  لیدکننــدگا تو ر  حضــو بــا 

کرد ر  کا بــه  ز  آغا ن  یرا ا د  ال فــو ملی  ه  یشــگا نما و  ره  ا جشــنو من  ســو

باشگاه فوالد، به بخیش از هویت باشگاه فوالد، به بخیش از هویت 
استان خوزستان تبدیل شده استان خوزستان تبدیل شده 

استاست

پیام تربیک رییس هیات مدیره پیام تربیک رییس هیات مدیره 
فوالد خوزستانفوالد خوزستان

: عی جتما ی ا لیت ها ی و مسئو د ر ستا مو ر ا ن د زستا د خو ال مل فو یرعا م مد ئم مقا قا



گل گهر، مقصد 
بعدی پاتوسی

آیاندا پاتوسی 
وینگر اهل آفریقای 

جنوبی که در تیم 
فوالد توپ می زند، 
در نقل و انتقاالت 

زمستانه در لیست 
مازاد جواد نکونام 

قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، 
از تیم گل گهر به 

عنوان مقصد بعدی 
این بازیکن خارجی 
نام برده می شود و 

احتمااًل او به زودی 
با یکی از بازیکنان 
این تیم سیرجانی 

معاوضه خواهد شد.

در  حاشيه

 مشکل
 پنج باشگاه 
لیگ برتری 

برای ثبت 
قرارداد 

پرسپولیس، استقالل، 
تراکتور، پدیده و نفت 
مسجد سلیمان پنج 

باشگاهی هستند 
که در صورت جذب 

بازیکن جدید در نقل و 
انتقاالت زمستانی باید 
برای دریافت کارت بازی 
آن ها پرونده های داخلی 
خود را تعیین تکلیف و 
از کمیته وضعیت نامه 
دریافت کنند. شنیده 

می شود مذاکراتی را 
برای حل مشکل خود 
انجام داده و به زودی 

مشکل این باشگاه حل 
خواهد شد. 

خبرخبر
روزروز

  آنخل گومز
بازیکن لیل، از اینکه مسی پس از 

بازی پیراهنش را با او عوض کرده 
بسیار خوشحال است. »مسی از 
من پرسید که پس تکلیف عوض 

کردن پیراهن چه می شود«.

  رودیگر 
سران چلسی تصمیم دارند که برای 

 ماندن رودیگر دستمزد نجومی 
200 هزار پوند در هفته را پیشنهاد 

دهند. رودیگر نقشی اساسی برای توخل 
در قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا ایفا کرد.

  کی روش 
احمد شوبیر، سنگربان سابق تیم 

ملی مصر مدعی شد کارلوس 
کی روش از رئیس فدراسیون فوتبال 

مصر خواسته است بعد از شکست 
برابر سنگال، این تیم را ترک کند.

 سینا حسینی  
ــی  ــ ــن ــ ــی ــشــ ــ ــدرن صــ
اســــــتــــــقــــــالل در 
رقـــابـــت هـــای لیگ 
ــرتــر هــرچــنــد یک  ب
اتفاق شیرین برای 
فــرهــاد و آبــی هــای پایتخت اســت، 
ــن تیم  ــازی هــای ای امــا بــا نگاهی بــه ب
در دور رفــت مسابقات و بــازی هــای 
ایــن تیم در رقــابــت هــای جــام حذفی 
ــزرگ بــرمــال می شود  یــک واقــعــیــت بـ
که کــادر فنی آبــی ها با وجــود اینکه 
تاکنون شکستی را نپذیرفته اند، اما 
ایرادهای بسیار فاحشی در سیستم 
بازی خود دارند که اگر یکی از تیم های 
ــازی هــای استقالل را به  لیگ بــرتــر ب
ــد، به  ــرار دهــ ــ ــورد بــررســی ق ــ ــت م دقـ
سادگی می تواند این تیم را شکست 
ــد و رکـــــورد مــجــیــدی را از بین   دهــ

ببرد.
ــازی نخست خــود در  استقالل در ب
رقابت های جام حذفی با وجود قرار 
داشــتــن در اوج آمــادگــی مقابل نود 
ارومیه گرفتار شد  و کار برای شاگردان 
ــدری ســخــت شــد که  ــ مــجــیــدی بــه ق
آن هــا تا مــرز حــذف از ایــن مسابقات 
ــا در نــهــایــت با  هــم پــیــش رفــتــنــد امـ
خوش اقبالی آبی ها موفق به حضور 

در مرحله بعد شــدنــد امــا در بــازی 
ــا پــیــکــان نــیــز دقــیــقــاً همین اتــفــاق  ب
افــتــاد و شــاگــردان مجیدی بــا وجــود 
صدرنشینی در رقابت های لیگ برتر 
برابر این تیم ناکام از گلزنی ماندند و 
در مواقعی توپ و میدان را به حریف 
واگـــذار کــردنــد تــا شــاگــردان مجتبی 
حسینی دروازه استقالل را به توپ 

ببندند! 
ــازی اســتــقــالل در چـــارچـــوب  ــ دو بـ
مسابقات حذفی این واقعیت را به 
اثبات رساند که حاال همگان متوجه 
نقاط ضعف استقالل مجیدی شدند 
و اگر وی فکری به حال برطرف کردن 
نقاط ضعف تیمش نکند با بحرانی 

بزرگ مواجه خواهد شد.
ــن روزهــــا فــقــط بــه ثبت  مــجــیــدی ایـ
یک رکــورد فکر می کند، در حالی که 
ــران صرفاً  رکوردشکنی در فوتبال ای
یک جنبه تبلیغاتی دارد و هیچ کاربرد 
دیگری ندارد، در حالی که آبی ها باید 
امسال به هوادارانشان جام قهرمانی 
تــقــدیــم کــنــنــد در غــیــر ایـــن صـــورت 
دیگر جایی بــرای مــانــدن مجیدی و 
ــدارد، خــوابــیــدن در  ــ ــود ن تیمش وجـ
باد صدرنشینی و شکست ناپذیری 
استقالل بزرگ ترین تهدید برای این 

تیم خواهد بود.

یکی به میخ یکی به نعل ◾
از طرفی سیاست یکی به میخ یکی 
به نعل مجیدی در تقابل با مدیریت 
باشگاه استقالل یک حربه نخ نما شده 
و قدیمی اســت. هرچند مجیدی در 
مقطع کنونی رفتاری که با احمد مددی 
انجام داد را هرگز با مصطفی آجورلو 
تــکــرار نــکــرده، امــا کــامــالً پیداست با 
شدت گرفتن ضعف استقالل در حوزه 
فنی و باال گرفتن میزان اعتراض ها حاال 
فرهاد دوبـــاره به همان شیوه قدیمی 
خود در حوزه بهانه گیری روی آورده تا 
اگر نیاز به فرار از واقعیت بود، خیلی 
سریع و بدون مقدمه ماجرای بی پولی، 
زمین تمرین یا سایر مــوارد را به میان 
آورد تا بتواند جان سالم به در ببرد، 
البته برخی منتقدان سنتی مجیدی 
همچنان عقیده دارند او ممکن است 
همانند ادوار گذشته ناگهان تیم را رها 
کند تا مجبور نشود ناکامی استقالل را 

به نام خود سند بزند. 
با این حال اگر مجیدی به دنبال خلق 
یک موفقیت ماندگار اســت باید از 
رفتارهای احساسی و عناوین پوشالی 
ــال کسب  ــب ــه دن حـــذر کــنــد و تنها ب
موفقیت ماندگار باشد تا پایان فصل 
بــه نیکی و بــه عــنــوان ســرمــربــی تیم 

قهرمان از او یاد کنند.

دست مجیدی برای رقبا رو شده است

خواب ترسناک استقالل در باد رکوردها
یادداشت

منهای فوتبال

 تحقیر اسکوچیچ
 تحقیر تیم ملی است

ــات به  ــ حاج رضایی   گــاهــی اوق
مربیان کمتر سرشناس فرصت هایی 
داده مــی شــود و بعضی از آن هــا 
می توانند از این فرصت خوب استفاده کنند و 
سطح خود را باال برده و پرآوازه شوند، بعضی هم نه. 
خاطرم هست در دوران جوانی ام »کوآکس« مربی 
آژاکس شد. او به تهران آمد و کالسی هم گذاشت 
و مهاجرانی هم در کنار او قرار داشت، اما زمانی که 
کوآکس رومانیایی برای مربیگری آژاکس انتخاب 
شــد؛ بــا مقاومت بازیکنان مــواجــه شــد. بعدها 
کوآکس هم در زمینه شخصی و هم افتخارات کاری 
کرد که بازیکنان از دیدگاه اولیه خودشان صرف 
نظر کردند. این را مثال زدم تا بگویم در دنیای مدرن 
فوتبال نیز این اتفاقات رخ می دهد. اسکوچیچ از 
این شانس استفاده و تیم ما که در آستانه سقوط 
به پرتگاه بود را از آن شرایط خارج کرد. گذشته را 
مرور کنیم، صرف نظر از قرارداد فاجعه باری که با 
ویلموتس و همکارانش بسته شده بــود، دیدید 
که آن ها چه بالیی سر ما آوردنــد و تیم ملی ایران 
به عــراق و بحرین باخت و یک حــذف حقیرانه 
در انتظارمان بــود. آن موقع هم فدراسیون ایران 
رئیس نداشت و کسانی که تصمیم گیرنده بودند 
با انتخاب اسکوچیچ ریسک کردند و ریسکشان 

جواب داد.
البته منتقدان اسکوچیچ از بازیکنان خوبی 
می گویند کــه او در اختیار دارد و معتقدند که 
اسکوچیچ نسل طالیی فوتبال ما را داشته، این 
را قبول دارم ولی برای رهبری این عده فردی مدبر 
الزم است. به هرحال من جزو آن گروهی هستم 
که شاید در اقلیت باشد، ولی معتقدم یک مربی 
بی حاشیه و به نسبت ارزان آمد و تیم ملی را به 
جایی رساند که همه حیرت کردند. نمی گویم همه 
باید از او سپاسگزار باشیم ولی توهین هم نکنیم و 
زحماتش را نادیده نگیریم. اینکه ناشناس است 
و حــاال دارد سرشناس می شود را بهانه ای برای 

حذفش قرار ندهیم.
مگر فیلیپ سانچزِ جوان سال 2019 تیم قطر را 
با شکست تیم های بــزرگ قهرمان آسیا نکرد؟ 
ــه ایـــن تیم  ــه گـــونـــه ای بـــود ک وضــعــیــت جــــدول ب
عربستان، ژاپن و عراق را برد و در فینال هم از سد 
اماراِت میزبان گذشت و قهرمان شد. این تضادها 
و پارادوکس ها همیشه در جهان ورزش هست، 
همان سال 2019 مربیان بزرگی بودند که نتیجه 
نگرفتند. مربیان بازنشسته ای هم داشتیم که 
اسم بزرگی داشتند، ولی دورانشان سپری شده 
بــود. امــروز تحقیر سرمربی  که روی نیمکت تیم 
ملی ایران می نشیند، تحقیر فوتبال ماست. اگر 
یک مربی نتیجه نگیرد باید تغییرش دهند، ولی 
اگر یکی نتیجه گرفته باید کارش ادامه پیدا کند.  
اگر در این مدت، سراغ یک مربی جدید برویم آن 
هم در این اوضاع نابسامان اقتصادی، مشکالتی 
را خواهد داشت. به لحاظ اجتماعی کم از کی روش 

صدمه خوردیم؟ 
اسکوچیچ نشان داد در بازی خوانی هم خوب 
است و تغییراتی که در سیستم بازی تیم می دهد، 
راهگشاست. او وقتی دیــد مقابل امـــارات با دو 
ــرد، تغییر روش  مهاجم نمی شود کــار را پیش ب
داد و ایــن نشان می دهد فوتبال هم بلد است. 
اینکه بیاییم بگوییم مربی سابق خونه به خونه، آیا 
خودمان را تحقیر نکرده ایم؟ متوسل شدن به این 
ادبیات پیش پا افتاده برای تحقیر یک فرد، حتی 
اگر ندانسته هم باشد چیز خوبی نیست. نظر من 
این است که با همین مربی کار را ادامه دهیم. تیم 
را با آن وضعیتی که در شروع کار داشت، به جام  

جهانی برده و حقش هم هست که بماند.

 گرسنگی، سرمازدگی 
 و شرایط بد قرنطینه 
در المپیک زمستانی

کمیته بین المللی المپیک در حال رسیدگی به 
شکایت ورزشکارانی است که پس از حضور در 
المپیک زمستانی 2022 شرایط بدی را پس از 

ابتال به کرونا و در قرنطینه دارند.
چندین کشور از شرایط نامعقول ورزشکاران 
خود شکایت کرده اند، به ویژه ورزشکارانی که 
آزمایش کرونای آن هــا مثبت شــده  و به مراکز 
ایزوله که به هتل های قرنطینه معروف هستند، 
فرستاده شده اند و باید تا زمانی که دو تست 

پیاپی آن ها منفی شود، در آنجا بمانند.
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بدهی سرخ ها به شهرخودرو 9 میلیارد شد ◾
مصطفی لشکری مدیر روابـــط عمومی پرسپولیس 
درخصوص پرونده گل محمدی گفت: حمیداوی قبول 
کرد پول باقیمانده را در چند قسط دیگر پرداخت کنیم. 
لذا بخش اول مطالبات شهر خودرو در یکی دو روز آینده 
پرداخت می شود.با توجه به جریمه دیرکرد 10 میلیون 
تومانی برای هر روز باید 1۶ میلیارد تومان می دادیم که در 

نهایت آنچه توافق کردیم همان 9 میلیارد تومان است.

ورود دو بازیکن آفریقایی شهرخودرو  ◾
مورگان جکسون بازیکن استرالیایی سودانی، اوکلو 
تیتو از سودان جنوبی و ییلبرت استیون از کلمبیا، سه 

بازیکن خارجی مدنظر شهرخودرو هستند.
جکسون و تیتو دیــروز به ایــران رسیدند تا با این تیم 
قـــرارداد خود را ثبت کنند. تیتو سودانی که 2۶ سال 
سن دارد، سابقه پنج بازی ملی برای کشورش را دارد و 

توانسته یک گل ملی نیز به ثمر برساند. 

قرارداد مهدوی کیا نهایی شد ◾
مدیر تیم ملی فوتبال امید می گوید قرارداد مهدوی کیا 
نهایی شده است.محمد محمدی درباره علت برگزار 
نشدن اردوی تیم ملی فوتبال امید در بهمن مــاه و 
شایعات مختلف در ارتباط با بــروز برخی مشکالت 
گفت: قرارداد مربیان تیم ملی دیر تنظیم شد و فیفا دی 
ــدی نیفتد حتماً در  ــم. اگــر اتــفــاق ب ــ را از دســت دادی

فروردین 1۴01 اردو خواهیم داشت.

خداحافظی صادقی از هواداران مشهدی  ◾
ــه نــظــر مثبت  ــا تــوجــه ب در حــالــی کــه گفته مــی شــد ب
محمود فکری، صادق صادقی به نفت MIS بازگردد، 
اما شنیده ها حاکی از توافق این بازیکن با ذوب آهــن 
اصفهان است تا وی در نیم فصل دوم همراه سبزپوشان 
و زیرنظر تارتار کارش را دنبال کند.صادق صادقی در 
ــواداران فوتبال در مشهد  پستی اینستاگرامی از هــ

خداحافظی کرده است.

پس از اینکه باشگاه ها به دلیل همه گیری کرونا با مشکالت اقتصادی 
جدی مواجه شدند، زمستان این فصل کم کم بازار نقل و انتقاالت دوباره 
فعال شد. لیگ برتر بار دیگر جایی بود که بیشترین سرمایه گذاری را در 
پنجره نقل و انتقاالتی انجام داد )335 میلیون یورو(، هزینه ای که این 
بار توسط ثروتمندانی مانند نیوکاسل هدایت می شد. این باشگاه از 
شمال انگلیس که اکنون متعلق به یک صندوق سرمایه گذاری عربستان 
سعودی است، 102 میلیون دالر هزینه کرده تا از چاه خارج شود و پایه های 
یک تیم قهرمان را بنا کند، همان طور که باشگاه هایی مثل چلسی یا 

منچسترسیتی زمانی چنین کاری را انجام دادند.  
جالب اینجاست که سهم اللیگا در بین 10 انتقال گران نقل و انتقاالت 
زمستانی، فقط یک مــورد اســت؛ انتقال فــران تــورس به بارسا. بازار 
اسپانیا که از لحاظ تاریخی بــرای کشورهای خارجی جــذاب است، 
ــزرگ در ایــن پنجره فاصله گــرفــت. ایــن لیگ تنها  از فعالیت های ب
17.9 میلیون درآمــد نقل و انتقاالتی داشته است. در هزینه ها هم 
)77.۶5 میلیون(، تقریباً تمام پول روی انتقال فران تورس به بارسا 
متمرکز شده است. در این میان بوندس لیگا هم هیچ سهمی در بین 

انتقال های گران نداشت.
در حالی که طبق اعالم ترانسفر مارکت چهار انتقال در این پنجره وارد 
لیست 15 انتقال گران تاریخ مارکت زمستانی شدند، 10 انتقال گران 

این پنجره را در ادامه مرور می کنیم:
1- دوسان والهوویچ)فیورنتینا به یوونتوس( : 81.۶ میلیون

یکی از شاه مهره های مارکت زمستانی مهاجم والهوویچ بود که از بین 
چند پیشنهاد، حضور در یووه را انتخاب کرد تا به گران ترین خرید این 
پنجره تبدیل شود. مهاجم ایتالیایی در 2۴ بازی 20 گل به ثمر رساند تا 
انتقال گرانش خیلی مورد انتقاد نباشد، گرچه بعضی ها آن را خارج از 
عرف می دانند. او می خواهد یووه را به باالی جدول برساند و در این راه 

رقیب سرسختی به نام اینتر پیش روی آن ها قرار دارد.
2- فران تورس )منچستر سیتی به بارسا( : 55 میلیون

3- لوئیس دیاز)پورتو به لیورپول( : ۴5 میلیون
۴- برونو گیمارش )المپیک لیون به نیوکاسل( : ۴2.1 میلیون

5- لوکاس دینیه )اورتون به استون ویال( : 30 میلیون
۶- کریس وود)برنلی به نیوکاسل( : 30 میلیون

7- ویتالی میکولنکو)دیناموکیف به اورتون( : 23.5 میلیون
8- یوری آلبرتو)اینترناسیونال به زنیت(: 20 میلیون

9- رودریگو بنتانکور )یوونتوس به تاتنهام( : 19 میلیون
10- جولیان آلوارز )ریور پالته به منچستر سیتی( : 17 میلیون

10 انتقال گران بازار زمستانی اروپا

 جای خالی بوندس لیگا 
و یکه تازی لیگ جزیره 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

جواد رستم زاده  شاید تعداد بازیکنانی که دو جام معتبر را با اهمال و سهل انگاری از تیم خود 
گرفته باشند به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد. اما قطعاً یکی از این بازیکنان که هواداران 
را جان به لب کرده، مهدی شیری است. مدافع راست پرسپولیس با وجود اینکه در سه فصل 
گذشته یکی از چهره های اصلی ترکیب این تیم بود در جریان شکست یک بر صفر تیمش 
مقابل فوالد دو اخطار گرفت تا از زمین مسابقه اخراج شود و فرصت جبران گل خورده و کسب 
جام را از سرخ ها سلب کند. خطای دوم او کامالً سهل انگارانه و از روی بی مسئولیتی بود. شیری 
پس از اشتباه فاحش در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا که منجر به خطای هند پنالتی و شکست 
این تیم مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی شود با فشار هواداران روبه رو شد اما یحیی پای این 
بازیکن ایستاد تا مدافع راست سرخ ها در جمع مردان اصلی باقی بماند.
با این حال اخراج او در جریان سوپرجام و اعتراض دوباره هواداران 
نسبت به عملکرد شیری باعث شد تا یحیی گل محمدی در 
اقدامی ناگهانی تصمیم به کنار گذاشتن او بگیرد تا همه از این 

موضوع شوکه شوند.
وساطت چند بازیکن قدیمی پرسپولیس همچون سید جالل 
حسینی و کمال کامیابی نیا برای بخشش شیری نیز همچنان 
بی نتیجه مانده است و گل محمدی تصمیم خود را برای خروج 
او از لیست و ترانسفر زمستانی گرفته است.در واقع برای تیمی 
که میلیاردها تومان هزینه می کند و میلیون ها هوادار دارد وجود 
چنین بازیکنی قابل پذیرش نیست. جدای از سوپرجام احتماالً 
پرسپولیس باید سال ها صبر کند تا شاید بتواند دوباره فرصت 
حضور در فینال جام باشگاه ها و احتمال قهرمانی قــاره کهن را 

تجربه کند.
ــش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد  درویـ

جلسه ای را امـــروز با شیری برگزار 
کند تا باشگاه تصمیم نهایی 
ــاره ایــن بازیکن را  دربـ

بگیرد.

»شیری« بدون یال و کوپال
سینا سپهر   دروازه بان جوان استقالل در جریان بازی استقالل در رقابت های حذفی برابر 
پیکان نمایش قابل قبولی را به نمایش گذاشت تا حدی که بسیاری علیرضا رضایی را پدیده این 
مسابقه معرفی کردند؛ چون وی بارها در جریان این بازی با سیوهای دیدنی و تماشایی مانع از 

فروپاشی دروازه آبی پوشان شد.
البته رضایی در کنار درخشش در این بازی از یک سو نیز به عنوان یکی از بازیکنان خبرساز این 
دیدار هم لقب گرفت که باعث شد بسیاری از کارشناسان داوری با اظهارنظر در خصوص خطای 
این بازیکن  بیرون از محوطه جریمه استقالل، او را مستحق دریافت کارت قرمز بدانند اما رضایی 
با رد این مسائل در گفت و گو با رسانه ها اعالم کرد بیشتر جوسازی بود چون توپ را با کتفم مهار 

کردم تا دروازه استقالل باز نشود، اما برخی کانال های هواداری او راخاطی 
معرفی کردند و عدم اخراج این بازیکن از سوی بیژن حیدری را یک 

اشتباه بزرگ داوری قلمداد کردند.
اما فارغ از تمام این مسائل و اظهارنظرهای متناقض، رضایی 
نشان داد می تواند رقیب بسیار جدی برای سیدحسین حسینی 
باشد و دوبــاره این دروازه بــان شیرازی را به یک نیمکت نشین 
بــزرگ تبدیل کند، البته تــا وقتی گــل نــخــورد، چــون مجیدی 

نشان داده سیستم چرخش دروازه بان های تیمش زمانی 
عملی می شود که او گل بخورد به همین دلیل دروازه بان 
نیمکت نشین جای دروازه بــان ثابت را در چارچوب دروازه 
خواهد گرفت.گفتنی است رضایی در حالی جایش را در 

دروازه استقالل محکم کرد که این تیم دروازه بان گرانقیمتی 
چون رشید مظاهری را هم در اختیار داشت و رضایی توانست 

در نبردی نابرابر از نظر میزان قرارداد حق خود را به واسطه تالش و 
هنرش بگیرد. از او که قد و قواره مناسبی هم دارد به عنوان یکی از 

امیدهای دروازه بانی تیم ملی هم یاد می شود، 
به این شرط که اسیر حاشیه ها نشود.

منفی روز مثبت روز

ورزش7

رضایی و نوید یک سنگربان بزرگ



   آمریکا از تحریم 
 کره شمالی
 دست بردارد  
سخنگوی وزارت 
خارجه چین از 
آمریکا خواست به 
فشار و تحریم علیه 
کره شمالی پایان 
دهد. »ژائو لی جیان« 
تصریح کرد: »اگر 
ایاالت متحده به طور 
صادقانه نگران رفاه 
مردم کره شمالی 
است، پس باید از 
اعمال تحریم ها 
و فشار علیه کره 
شمالی دست بردارد«. 
وی گفت: آمریکا باید 
به اقدامات خلع سالح 
هسته ای پیونگ 
یانگ اهمیت دهد، به 
نگرانی های مشروع 
و منصفانه کره 
شمالی پاسخ دهد.

خبر

قاب

اعتراضات در اسلواکی علیه پیمان نظامی با آمریکا

در  حاشيه

برخورد طالبان 
با مجریان 
دادگاه های 
صحرایی

معاون نخست وزیر 
طالبان از ممنوعیت 
برگزاری دادگاه صحرایی 
در افغانستان خبر 
داد و گفت با افرادی 
که خودسرانه این 
کار را انجام دهند 
برخورد خواهد شد. 
»عبدالسالم حنفی« 
تأکید کرد: به هیچ فردی 
اجازه برگزاری دادگاه 
صحرایی در افغانستان 
داده نخواهد شد. 
حنفی این سخنان را 
در دیدار با دبورا الینز، 
نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور افغانستان 
مطرح کرد. طالبان 
پیش از این در مناطق 
تحت کنترل خود در 
دولت گذشته محاکمه 
صحرایی داشته و بر 
اساس آن اختالفات 
را حل و فصل می کرد، 
اما پس از به قدرت 
رسیدن گفته  می شود 
تنها نهادهای قضایی 
حق قضاوت را خواهند 
داشت و محاکم رسمی، 
مرجع نهایی صدور 
حکم خواهند بود. 

 سامانه موشکی آمریکا 
برای تحریک روسیه است

معاون وزیــر خارجه روسیه با هشدار دربــاره 
ــه اوکـــرایـــن،  فـــروش تسلیحات آمــریــکــایــی ب
گفت: استقرار سامانه های موشکی آمریکا 
در نزدیکی مرز ما، باج خواهی و اقدامی برای 
تحریک مسکو است. به گزارش ریانووستی، 
ــکــوف« تــصــریــح کــــرد: عرضه  ــاب »ســرگــئــی ری
ــانــک تـــاد و تسلیحات  مــوشــک هــای ضـــد ت
مشابه به اوکــرایــن، شانس راه حــل سیاسی و 
دیپلماتیک برای بحران را کاهش می دهد. وی 
با بیان اینکه واشنگتن باید فعاالنه در مورد 
تضمین های امنیتی پشت درهــای بسته با 
مسکو گفت وگو کند، توضیح داد: تماس ها در 
سطوح مختلف در زمینه ضمانت های امنیتی 

ادامه دارد.

جنجال بر سر کرسی 
افغانستان در سازمان ملل

پس از استعفای »غالم محمد اسحق زی« از 
کرسی  دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد 
و جایگزینی نصیراحمد فایق، این نمایندگی 
اعالم کرد پس از این »محمدولی نعیمی« به 
عنوان سرپرست در این سمت کار خواهد کرد. 
به گــزارش فــارس، دفتر نمایندگی افغانستان 
افزود: معرفی نامه محمدولی نعیمی به عنوان 
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در 
ســازمــان ملل متحد، از ســوی محمدحنیف 
اتمر، وزیر امور خارجه حکومت غنی به دفتر 
سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده 

است.

 تجاوز کماندویی ترکیه 
به شمال سوریه

نظامیان ترکیه با بهانه مقابله با تروریست های 
»پ ک ک« و گروه های وابسته به آن، به شمال 
ــزارش آنــاتــولــی،  ــ ــه گ ــه تــجــاوز کــردنــد. ب ســوری
وزارت دفــاع ترکیه روز چهارشنبه اعــالم کرد 
نیروهای ترکیه ۹ تروریست عضو »پ ک ک« 
و یگان های مدافع خلق وابسته به پ ک ک را 
در شمال سوریه از پا درآوردند. این وزارتخانه 
ــزود: ترکیه در روز چهارشنبه در مجموع   افـ
۱۴ تروریست را از بین برد. پیش از این، نیروی 
ــراق، پنج  هــوایــی ترکیه بــا حمله بــه شــمــال عـ
تــروریــســت پ ک ک را در مــنــاطــق »زاپ« و 

»آواسین« از بین برده بود.

 24 زخمی در حریق 
ساختمان اسکناس فرانسه

بر اثر وقوع حریق گسترده در ساختمان چاپ 
اسکناس در فرانسه، دست کم ۲۴ نفر زخمی 
شــده انــد. به گــزارش مهر، نیروهای امنیتی و 
پلیس فرانسه در اطراف این ساختمان در شهر 
»شامالیر« مستقر شده و از تــردد در اطراف 
این منطقه ممانعت می کنند. پلیس اعالم کرد 
پس از اطفای حریق، دلیل رخداد این حادثه را 

بررسی خواهد کرد.

عراق میدان تصفیه حساب 
نیست

نخست وزیر عراق نسبت به درگیر کردن عراق 
در نزاع های خارجی هشدار داد و تأکید کرد 
عراق میدان تصفیه حساب دیگران نخواهد 
شــد. به گــزارش مهر، مصطفی الکاظمی در 
جریان سفر به استان میسان عراق در جلسه 
مسئوالن امنیتی ایــن اســتــان گفت: آشــوب 
در عراق به همه منطقه کشیده خواهد شد و 
هیچ کس نمی خواهد این وضعیت پیش بیاید. 
کشاندن مشکالت بــه داخــل عــراق یــا درگیر 
کردن عراق در مشکالت خارجی کامالً غیرقابل 
قبول است. وی تأکید کرد: درگیر کردن عراق به 
درگیری های داخلی یا خارجی در این شرایط 
حساس به نفع هیچ کس نیست بلکه به ضرر 

همه است.

سامورایی درفکر جانشینی تزار
منابع ژاپنی از آمادگی توکیو برای ارســال گاز 
طبیعی مایع بــه اروپـــا در صــورت بــاال گرفتن 
تنش ها بین روسیه و غرب و متعاقب آن قطع 
ــاره خبر  شــدن گــاز صــادراتــی مسکو بــه ایــن ق

دادند. 
به گزارش اسپوتنیک، ژاپن در نظر دارد پیش از 
عرضه گاز به کشورهای اروپایی از ذخایر کافی 
این منبع انرژی برای خود اطمینان حاصل کند. 
حجم و زمــان تحویل در ایــن رابطه مشخص 
نشده اســت. ایــن در حالی اســت که پیشتر، 
آمریکا دست به دامن قطر برای تأمین گاز اروپا 
در صــورت وقــوع هرگونه بــرخــورد احتمالی با 

روسیه شده بود.
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خبر

دبیر کل جنبش حزب هللا شامگاه سه شنبه در 
مصاحبه اختصاصی با شبکه العالم تأکید کرد: 
اسرائیل نمی تواند موشک های حزب هللا را نابود 
ــاره تهدیدهای  کند. سیدحسن نصرهللا دربـ
صهیونیست ها علیه حزب هللا تصریح کرد: »با 
تهدیدهای اسرائیل، به صــورت جدی برخورد 
می کنیم. زمانی که رژیم صهیونیستی می گوید 
ما می خواهیم موشک های حزب هللا را از بین 
ببریم، نیازمند یک جنگ کامل است. چگونه 
می توانند موشک های نقطه زن حــزب هللا را 
نابود کنند؟ اسرائیل از طریق جنگ علیه حزب 
هللا، نخواهد توانست به هدف خود دست پیدا 
کند. زمانی که اسرائیل می گوید که می خواهد 
موشک های حزب هللا را از بین ببرد، آیا تعداد 

آن را می داند؟«
وی با بیان اینکه توانمندی موشکی مقاومت، به 
رژیم صهیونیستی اجازه نمی دهد اقدامی علیه 
لبنان انجام دهــد، خاطرنشان کــرد: »پدافند 

هوایی مقاومت، نتایج خوبی داشته است. 
مقاومت نیز قصد دارد هر سالحی را در اختیار 
داشته باشد تا بتواند با آن، از لبنان و ملت 
ایــن کشور دفــاع کند. البته برخی از طرف ها 
در لبنان با ذهنیت و ابــزارهــای دشمن رفتار 
می کنند«. نصرهللا افزود: »ما از کشور و منافع 
خود در مقابل تهدیدات، صرف نظر نمی کنیم. 
پس از حادثه پرنده هایی که در ضاحیه ساقط 
شد، کار مقابله هوایی را آغــاز کردیم«. وی با 
اشــاره به کاهش شدید تحرکات هوایی رژیم 
صهیونیستی در آسمان لبنان گفت: »به عنوان 
مثال در بقاع که روزانـــه پهپادهای اسرائیل 
می آمدند، االن دیده می شود گاهی تا یک، دو 
یا حتی سه ماه  دیگر نیامده اند«. سیدحسن 
نصرهللا تصریح کرد: »پهپادهای اسرائیل در 
جنوب لبنان هم کمتر شده اند. حزب هللا مقید 
است هر سالحی را که بتواند به دفاع از لبنان 

کمک کند، در اختیار بگیرد«. 

جهان

پدافند هوایی سوریه بار دیگر با اهداف متخاصم 
صهیونیستی در آسمان دمشق مقابله کرد. به 
گزارش فارس، ارتش رژیم صهیونیستی بامداد 
روز گذشته از انجام حمله جدید علیه سوریه 
خبر داد. یک منبع آگــاه نظامی سوریه تأیید 
کرد حوالی ساعت ۱۲:۵۶ بامداد روز گذشته، 
جنگنده های اسرائیلی از سمت جنوب شرق 
بیروت به سوی دمشق موشک شلیک کردند 
و در ساعت ۱:۱۰ نیز موشک های زمین به زمین 
از سمت جوالن اشغالی سوریه به سوی برخی 
نقاط در اطراف دمشق شلیک شدند که پدافند 
هوایی سوری برخی از آن ها را رهگیری و منهدم 

کــرد. وی افـــزود: ایــن حمله عــالوه بر خسارات 
مادی، به شهادت یک سرباز و زخمی شدن پنج 

نفر دیگر منجر شده است.
اما نکته جالب آنکه یک یا چند فروند موشک 
پدافندی سوریه از نوع احتمالی اس۲۰۰ پس از 
آنکه از رهگیری هدف خود باز ماند، به سمت 
ــه مسیر داد که  مناطق صهیونیستی ادامــ
موجب به صدا در آمدن آژیر خطر در چند شهر 
اشغالی شد. در همین راستا، »آفیخای ادرعی« 
سخنگوی ارتــش ایــن رژیــم ادعــا کــرد پدافند 
ســوریــه بــا مــوشــک هــای ضــدهــوایــی  بــه سمت 
هواپیماهای نیروی هوایی صهیونیست شلیک 
کردند. موشک های ضدهوایی سوریه بدون 
نیاز به رهگیری در هوا منفجر شد. در نتیجه 
آژیــر خطر در منطقه  ام الفحم و شهر سامره 
به صدا درآمد. در سمت مقابل اما خبرگزاری 

رویترز تصریح کــرد: پدافند هوایی رژیم 
صهیونیستی با این موشک مقابله نکرده 
اســت. برخی منابع خبری نیز از بلند 
شدن دود از یکی از مناطق  ام الفحم در 

شمال فلسطین اشغالی خبر می دهند. 
کاربران اینترنتی نیز تصاویری از روانــه شدن 
آمبوالنس به محل انفجار در شهر  ام الفحم 

منتشر کرده اند. 
در همین راستا، جنبش های حماس و جهاد 
اسالمی تجاوز دوبـــاره رژیــم صهیونیستی به 

سوریه را محکوم و از هر تصمیم سوریه برای 
پاسخگویی به این حمالت اعالم حمایت کردند. 
»عبداللطیف القانوع« سخنگوی حماس ضمن 
محکوم کردن این حمالت به اهداف نظامی در 
اطــراف دمشق گفت: این تجاوز نشان دهنده 
یــاغــی گــری رژیـــم اشغالگر صهیونیستی در 
منطقه است که مقابله با آن برای جلوگیری از 

تکرار این دست حمالت را می طلبد. 
»داوود شهاب« سخنگوی جهاد 

اسالمی فلسطین نیز ضمن 
ــردن  ــ مـــحـــکـــوم کـ
ــراز  ــن حمله و اب ای

ــا ســوریــه  هــمــدردی ب

گفت: ما از هر تصمیم سوریه بــرای پاسخ به 
تجاوزهای صهیونیستی به دمشق حمایت 
می کنیم. »الکساندر یفیموف« سفیر روسیه 
ــم  ــرد: حــمــالت رژی ــ ــه هــم تــصــریــح ک در ســوری
صهیونیستی به اراضی سوریه از دیدگاه قانون 
بین الملل کامالً غیرقانونی اســت. وی افــزود: 
روسیه حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه 
را به شدت محکوم می کند و خواستار پایان آن 
اســت. مسکو بارها و در سطوح مختلف این 

موضوع را به تل آویو ابالغ کرده است.

گزارش گزارش 

ورود موشک سوریه که برای مقابله با 
جنگنده اسرائیلی شلیک شده بود به 

فلسطین اشغالی

سامانه پدافندی 
آفندی شد

ــس از  ــ عــلــوی پـ
عملیات تروریستی 
ســرویــس اطالعات 
و امــنــیــت داخــلــی 
رژیم صهیونیستی 
مــوســوم بــه شاباک 
علیه رزمندگان مقاومت فلسطینی، 
جنبش سرایا القدس شاخه نظامی 
جنبش جهاد اســالمــی ضمن اعــالم 
یک عملیات مقاومتی رزمندگان جنین 
علیه نظامیان اشغالگر در پاسخ به 
شهادت سه جوان فلسطین در نابلس، 
گفت: آتش مقاومت در کرانه باختری 
شعله ور تر خواهد شد. به گزارش فارس، 
رسانه های رژیــم صهیونیستی هنوز 
گزارشی از تلفات احتمالی این عملیات 
در بین نظامیان صهیونیست اعالم 
نکرده اند. »کتائب شهداء األقصی« 
ــردان هــای شــهــدای االقــصــی( نیز با  )گ
تأکید بر اینکه پاسخ به جنایت رژیم 
صهیونیستی بسیار سخت خواهد 
بود، تأکید کرد: خون شهدای سه شنبه 
پــایــمــال نــخــواهــد شــد. در بیانیه این 

گردان ها تأکید شــده: »فقط به خاطر 
ــار امنیتی، دست  ــت ب هماهنگی ذل
رژیــم صهیونیستی به مــبــارزان ما در 
نابلس رســیــد«. در پایان ایــن بیانیه، 
این گردان ها از همه گروه های نظامی 
خــود خواستند در وضعیت بسیج 
عمومی قرار داشته باشند و با تمامی 
ابزارهای موجود، به جنایت ترور رژیم 

صهیونیستی در نابلس پاسخ دهند.
در همین راستا، ساکنان کرانه باختری 
در پی شهادت سه جــوان فلسطینی 
توسط نیروهای یگان ویــژه اسرائیلی 
در شهر نابلس، دســت به اعتصاب 
زده و تــمــامــی فــروشــگــاه هــا و مــراکــز 
تــجــاری را تعطیل کــردنــد. گــروه هــای 
فلسطینی از جمله جنبش فتح و دیگر 
گروه ها همچنین خواستار تعطیلی 
کالس ها و عــزاداری بــرای شهدا شده 
و در بیانیه هایی بر تشدید مقاومت 
ــم اشغالگر و  مــردمــی و مقابله بــا رژی
شهرک نشینان در سراسر فلسطین 

تأکید کردند.
با وجــود مطالبات احـــزاب، گــروه هــا و 

مردم فلسطین برای توقف هماهنگی 
کنار  و  ــا صهیونیست ها  ب امنیتی 
ــن ســیــاســت شکست  ــ ــن ای گــذاشــت
ــی تشکیالت خــودگــردان  ــورده، ول خــ
ــه ایـــن هماهنگی ادامـــه  همچنان ب
ــه واکـــنـــش  ــ مــــی دهــــد. در حـــالـــی ک
فلسطینی ها بــه تـــرور روز سه شنبه 
در حــال اوج گرفتن اســت، یک وزیر 
ــوافــق  ــد ت صــهــیــونــیــســت مـــدعـــی شـ
»اسلو« هیچ مصونیتی به کسی نداده 
و این رژیم هر وقت الزم بداند حق ورود 
بــه مناطق تحت تسلط تشکیالت 
ــرور را دارد.  ــ ــردان و انـــجـــام ت ــودگــ  خــ
»یــوعــز هــنــدل« در ادامـــه هماهنگی 
امنیتی مــیــان تــل آویــو و تشکیالت 
ــردان را ســتــود و گــفــت: ایــن  ــ ــودگ خــ
ــای مــنــافــع رژیـــم  ــتـ مـــوضـــوع در راسـ
صهیونیستی بــوده و هست. »الــون 
ــر جنگ رژیــم  شــوســتــر« مــعــاون وزیـ
صهیونیستی هم اعالم کرد این رژیم 
آزادی عمل خود در مناطق فلسطینی 
و اقدام علیه اهداف مشخص شده را 

برای خود حفظ خواهد کرد.

تنها یک روز پس از مصاحبه ژنرال کنت مک کنزی، فرمانده نیروهای 
مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و اعالم اینکه امارات متحده کشوری 
امن است، دو انفجار مشکوک و مهیب پایتخت این کشور را لرزاند. 
به گزارش فارس، در حالی که خبرگزاری حکومتی امارات اعالم کرده 
ایــن حادثه بر اثــر انفجار کپسول گــاز رخ داده، برخی منابع خبری 
دلیل آن را اصابت موشک اعالم کردند. بر اساس گزارش ها، پلیس و 
نیروهای امدادی در محل وقوع حادثه به طور گسترده حضور یافتند. 
صابرین نیوز نیز نوشت: این دو انفجار در نزدیکی خیابان »فاطمه بنت 
مبارک« در ابوظبی روی داده است. الجزیره نیز خبر داد: روزنامه نگارانی 
که برای پوشش جام باشگاه های جهان در ابوظبی حضور دارنــد، از 
وقــوع انفجار و آتش سوزی در ساختمانی در ابوظبی خبر داده انــد. 
خبرگزاری وام امارات بدون اشاره به علت وقوع انفجار خبر داد: تیم های 
آتش نشانی توانستند آتش سوزی در خیابان حمدان ابوظبی را مهار 
کنند و این حادثه هیچ گونه خسارت جانی به همراه نداشته است. 
پس از ایــن حادثه، سفارت آمریکا در امــارات دربــاره وقــوع حمالت 
جدید در این کشور به اتباع خود هشدار داد. در بیانیه این سفارتخانه 
درخصوص گزارش هایی درباره حمله احتمالی موشکی و پهپادی در 
ابوظبی هشدار داده شد و آمریکایی ها از اتباع خود خواستند تدابیر 

الزم را رعایت کنند.
در همین راستا، پس از حمالت موشکی و پهپادی ارتش یمن به امارات، 
سخنگوی پنتاگون فاش کرد محل استقرار نظامیان آمریکا در امارات 
دو بار هدف حمله قرار گرفته است. »جان کربی« در مصاحبه با شبکه 
»الحره« به حمالت صنعا علیه ابوظبی پرداخت و گفت: آمریکا عمالً 
گام هایی برای بهبود وضعیت دفاعی در برابر حمالت فرامرزی حوثی ها 
برمی دارد. جان کربی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه ارتش یمن 
تاکنون ۴۰۰ حمله انجام داده، فاش کرد: نیروهای صنعا »پایگاه الظفره 
در امارات را که افرادی آمریکایی در آن مستقرند، دو بار هدف حمله 
قرار داده انــد«. کربی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اظهارات 
اخیر »کنت مک کنزی« فرمانده تروریست های آمریکایی »سنتکام« 
درباره کمک نظامی به امارات، افزود: »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا 
اعالم کرده ناوشکن »یو اس اس کول« و یک اسکادران از جنگنده های 
جدید اف۲۲ را برای کار در کنار نیروهای هوایی امارات به ابوظبی ارسال 

می کند.

وقوع دوباره انفجار در امارات؛ وزارت دفاع آمریکا اذعان کرد

حوثی ها دو بار ما را زدند 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان امام)ره(
در صبح ۲۱ بهمن ۱۳۵۷   فرماندار نظامی تهران به 
دستور بختیار در اعالمیه شماره ۴۰ خود مقررات 

منع عبور و مرور در شهر برقرار کرد. در پی انتشار این 
اعالمیه، امام خمینی)ره( بالفاصله در پیامی از مردم 

خواستند مقررات منع رفت و آمد را نادیده گرفته و 
به خیابان ها بیایند. متعاقب پیام امام و ورود مردم به 

صحنه، مردم ایران توانستند حکومت نظامی را خنثی 
کرده و آخرین ضربه را بر رژیم پهلوی وارد کنند.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:19

05:31

اذان مغرب

18:00

غروب خورشيد

17:41
 نیمه شب شرعی

23:36
طلوع فردا

06:56

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:46

04:58

اذان مغرب

17:26

غروب خورشيد

17:07
 نیمه شب شرعی

23:03
طلوع فردا

06:24

  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

سید حسن نصرهللا:

اسرائیل نمی تواند موشک های مقاومت را از بین ببرد

 در پی شهادت سه جوان فلسطینی  در پی شهادت سه جوان فلسطینی 
مقاومت مسلحانه در کرانه باختری شدت می گیردمقاومت مسلحانه در کرانه باختری شدت می گیرد

اعالنآمادهباشاعالنآمادهباش
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