
گفتوگو 5

رئیس سازمان انرژی اتمی 
در نشست تخصصی مبنا:

علم و فناوری، حوزه 
قدرت سازی است

درباره محبوبیت ایرج 
طهماسب و برنامه هایش 
خالق خندان 
عروسک ها
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سامانه 
 نظارت مردمی
از هفته آینده 
فعال می شود
وزیر ارشاد در گفت وگو با قدس:

همه گرایش ها 
در نمایشگاه کتاب 
حضور دارند

پس از سال ها مخالفت سوئد 
و فنالند با ترکیه حاال 
عضویت این دو  کشور در ناتو 
منوط به موافقت آنکاراست

دباغ خانه اردوغان

 فرصت آزمون و خطا 
در اقتصاد نداریم

وحید شقاقی شهری
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
دوفقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده طرح آبرسانی به مشهد ریزه 
وسرخسرا شهرستان تایباد-طرح آبرسانی روستاهای طویل وپوشان شهرستان 
نماید.  برگزار  الکترونیک دولت  تدارکات  از طریق سامانه  گلبهاربه شرح ذیل 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/02/29می باشد.
طریق  الذکراز  فوق  موضوع  عمومی  مناقصه  دعوتنامه  و  واسناد  اطالعات 

سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اوراق مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسنادمناقصه: 1401/03/04    ب– مهلت تحویل اسناد  مناقصه:  1401/03/16

هزینه چاپ  دونوبت آگهی به نسبت  بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

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

)) مراقب آلوده نکردن آب های زیر زمینی باشیم((

»آگهی ارزیابی کیفی«

ول
ت ا

نوب

تضمینمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی

 ساده طرح آبرسانی به مشهد ریزه
وسرخسرا شهرستان تایباد

20010014460000043
19.196.007.829)نوزده میلیارد ویکصد 

ونود وشش میلیون وهفت هزار وهشتصد 
وبیست ونه ریال(

959.900.000)نهصد 
وپنجاه ونه میلیون 
ونهصد هزار ریال(

2
 مناقصه عمومی یک مرحله ای با

 ارزیابی ساده طرح آبرسانی روستاهای
طویل وپوشان شهرستان گلبهار

20010014460000042
13.066.732.126)سیزده میلیارد وشصت 
وشش میلیون وهفتصد وسی ودو هزار 

ویکصد وبیست و شش ریال(
654.000.000)ششصد 
وپنجاه وچهارمیلیون ریال(
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
شرح  به  ساده  ارزیابی  با  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  برگزاری  جهت 
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
ارسال  تا  مناقصه   اسناد  وتحویل  دریافت  از  مناقصه  فراخوان   برگزاری 
دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/02/28 می باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند مناقصه  و ارسال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/03/07
ب- مهلت تحویل پیشنهادها:   1401/03/21 

هزینه چاپ  دو نوبت  آگهی به نسبت ، بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

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

)) مراقب هدر رفت بیهوده در کولر های آبی باشیم((

فراخوان مناقصه عمومی 

وم
ت د

نوب

مبلغ نضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
تجهیز چاه و خط انتقال 

چاه های کت - 
2001001446000035شهرستان رشتخوار

34.496.963.398 ریال سی و چهار میلیارد و 
چهارصد و نود و شش میلیون و نهصد و شصت و 

سه هزار و سیصد و نود و هشت ریال

1.725.000.000ریال ، 
یک میلیارد و هفتصد و 
بیست و پنج میلیون ریال

2
طرح آبرسانی مجتمع 

روستایی مهر. )روستای 
2001001446000036بهانگر( - شهرستان داورزن

16.637.091.706ریال
 شانزده میلیارد و ششصد و سی و هفت 

میلیون و نود یک هزار و هفتصد و شش ریال
832.000.000ریال ، هشتصد 

و سی و دو میلیون ریال
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( 
خرید لپ تاپ ، رایانه و دستگاه های جانبی - نوبت دوم

اداره کل نوسازی ،  توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران 

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس  استان مازندران در نظر داد
 ب�ا رعایت قانون برگ�زاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه،مناقصات دو مرحله ای لپ تاپ ،رایانه و دس�تگاه های جانبی از محل 
طرح های تملک دارایی های س�رمایه ای جهت اس�تفاده در سطح استان برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید 
وتامین کنندگان ذیصالح که امکانات الزم و صالحیت و سوابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا می باشند دعوت بعمل می آید 
با توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اس�ناد مناقصه  از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( اقدام نمایند. توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی،تحویل اسناد و 
مدارک،ارس�ال دعوتنامه ،ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

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

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )ریال(مبلغ برآورد  )ریال(عنوان کاالردیف

125,000,000,0006,250,000,000لپ تاپ ، رایانه و دستگاه های جانبی1

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ 1401/02/28 می باشد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم مورخ  1401/02/29 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19  تاریخ 1401/03/01
مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها : تا ساعت 13 مورخ  1401/03/16

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:30 مورخ  1401/03/17
مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها

اطالعات تماس دستگاه دستگاه مناقصه گذار:آدرس: ساری � میدان امام خمینی- بلوار دانشگاه- اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز 
مدارس استان مازندران .  کد پستی: 4815884933   تلفن واحد قراردادها: 01133360568

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 
از پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت برای دریافت اسناد مناقصه با مشخصات ذیل دعوت بعمل می آورد. 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی- نوبت اول
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مناقصه گران میتوانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ الی ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ اس����ناد مناقصه را از س����امانه ستاد الکترونیک دولت 
دریافت و تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ تکمیل و عالوه بر تحویل فیزیکی ) تنها پاکت الف( به دبیرخانه اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای،  در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
در صورت مشاوره و ارتباط با کارشناس حوزه فنی با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۴۰۸۷۳۱ و ۰۹۱۵۵۴۳۴۳۲۲ تماس حاصل 

نمایید.         م الف:۱۷۱ شناسه آگهی:۱۳۲۰۲۲۲

مدت موضوع مناقصه ردیف
اجرا 

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال

رشته گروه دستگاه نظارت
پیمانکار

محل دریافت 
اسناد 

اجرای کامل 1
)فوندانسیون و 

ستونهای طبقه همکف 
تا تراز زیر سقف 

مرکز فنی و حرفه ای 
شهرستان چابهار 

اداره کل 214،۳84،485،۷88ماه
آموزش  فنی و 

حرفه ای استان  
س و ب

ابنیه و 
تاسیسات

سامانه تدارکات  
الکترونیک  
دولت قسمت 

مناقصات

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 استان سیستان و بلوچستان

خطر تبدیل مدارس 
به سرای سالمندان!
فقط 6 سال تا سیاه چاله جمعیت فاصله داریم

29اردیبهشتماه
1401
شمارهسیوششم
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 کدام   مربع   دقیقاً   از   تصویر   باال    برداشته   شده   است؟ !   
بقیه    مربع ها   اختالف   بسیار کوچکی   با   تصویر   باال   دارند . 
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سومینقانونحلقهها

گزارشتصویریچهارمینجشنوارهکیدوکو

هزینههنگفتچنددههزارپیامکدرهفته!

راهیسادهبرایافزایشمهارتتفکر
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»قلق« ضمیمه 
پنجشنبه های روزنامه قدس

تأکید رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت مبنی بر اهمیت فرهنگ سازی در کنار تدابیر قانونی برای افزایش نسل

مأموریت نجات ایران آینده
پروژه آمریکایی 
کاهش جمعیت ایران 

 حسین محمدی اصل

 نگاهی نو به 
پنجره طالیی جمعیت 

زینب اصغریان

چرا ازدواج 
می کنید؟

اکرم شاهد

۲ رواق

۲



   رفع نگرانی 
حجاج درباره 
واکسن ها  
سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت 
امورخارجه درباره 
برخی اخبار منتشره 
در مورد واکسن های 
مورد پذیرش برای 
انجام فریضه 
حج و سفر به 
عربستان اظهار کرد: 
واکسن های ایرانی 
از استاندارد باالی 
بهداشتی و سالمت 
برخوردار هستند. 
در همین چارچوب 
وزارت امورخارجه از 
مجاری دیپلماتیک 
خود تالش خواهد 
کرد نگرانی پیش  
آمده برای برخی 
از حجاج محترم 
را در اسرع وقت با 
هماهنگی مقامات 
مسئول عربستان 
مرتفع نماید.

حیاط دولت

رهبر انقالب اسالمی 
در پیامی با تشکر از 
فعاالن دلسوز حوزه 
جـــمـــعـــیـــت، تـــالش 
بـــرای افــزایــش نسل 
و جوان شدن نیروی 
انسانی کشور و چاره جویی برای نجات 
کشور از آینده  هولناک پیری جمعیت را 
سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرائض 
دانستند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر رهبر معظم انقالب، متن پیام که 
دیــروز در نشست ستاد ملی جمعیت 
توسط دکتر فروتن دبیر ستاد قرائت شد، 

به این شرح است:
با سالم به همه  کسانی که دلسوزانه و 
عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه  
جمعیت روی آورده انــــد و بــا تشکر از 
مسئوالنی کــه در مجلس و دولـــت به 

چاره جویی بــرای نجات کشور از آینده  
هولناک پیری جمعیت می پردازند، بار 
دیگر تأکید می کنم تالش برای افزایش 
ــیــروی انسانی  نــســل و جــــوان شـــدن ن
کــشــور و حمایت از خـــانـــواده، یکی از 
ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد 
ــاره افــراد و  مــردم اســت. این فریضه درب
مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، تأکید بیشتر 
می یابد. این یک سیاست حیاتی برای 
آینده  بلندمدت کشور عزیز ماست. 
کاوش های صادقانه  علمی نشان داده 
است این سیاست را می توان با پرهیز 
از همه  آسیب های محتمل یا موهوم 
پیش برد و آینده  کشور را از آن بهره مند 
ساخت. به دست اندرکاران این حسنه  
ماندگار توصیه می کنم در کنار تدابیر 
قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در 
فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی 

اهمیت دهند. توفیقات همگان را از 
خداوند متعال مسألت می کنم. 

30 اردیبهشت ماه مصادف با روز ابالغ 
سیاست های کلی جمعیت از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی در گاه شمار 
کشورمان بــه پیشنهاد ســازمــان ثبت 
احــوال و تصویب شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، »روز ملی جمعیت« نام گذاری 

شده است. 
این در حالی است که رئیس جمهور نیز 
روز گذشته در نخستین نشست ستاد 
ملی جمعیت ضمن تشکر از تالش های 
صورت گرفته در اجرای »قانون جمعیت 
و تعالی خــانــواده«، با اشــاره به اهمیت 
پرداخت تسهیالت بانکی بــرای کمک 
به فرزندآوری، گفت: باید آیین نامه های 
مربوط به پرداخت تسهیالت برای بانک ها 

آماده و هر چه سریع تر اجرایی شود.

خبرخبر
ويژهويژه

در پایان دولت دیگر تنش آبی نخواهیم داشت ◾
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان دولت شهر 
دارای تنش آبی در کشور نخواهیم داشت، گفت: عالوه 
بر پایان تنش آبی در شهرها هدف گذاری برای روستاها 
نیز صورت گرفته و تا پایان دولت شاخص بهره مندی 
روستاها باید به ۹0 درصد برسد. اکنون بیش از 200 شهر 

کشور در تنش آبی قرار دارند.

ساختار کنونی دادسرا معیوب است ◾
حجت االسالم محمدجعفر منتظری روز گذشته در 
همایش سراسری دادستان ها ساختار کنونی دادسراها را 
معیوب دانست. به گزارش ایرنا، منتظری گفت: ساختار 
کنونی دادسراها به دهه های گذشته باز می گردد، بر همین 
اســاس طرح تحول در دادسراها تدوین و به رئیس قوه 
قضائیه تقدیم شد؛ درخواست دارم این طرح در دستور 

کار قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تحول در دادسراها باشیم.

نشست فرصت ها و موانع افزایش صادرات به آفریقا  ◾
ــاره  آفریقا با معاون  در وب نشست سفیران ایـــران در ق
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، فرصت ها و موانع 
افزایش صادرات به این قاره روز گذشته مورد بررسی قرار 
گرفت. مهدی صفری تأکید کــرد: محصوالت غیرنفتی 
به ویژه در بخش دانش بنیان، مانند خدمات مهندسی، 
دارو و تجهیزات پزشکی، از جمله بخش هاست که ظرفیت 

زیادی برای رشد صادرات به کشورهای آفریقایی دارد.

کشت فراسرزمینی ایران در روسیه ◾
یــک هیئت تــجــاری از ایــالــت باشقیرستان روســیــه به 
سرپرستی معاون استاندار این ایالت، برای دیدار با فعاالن 
اقتصادی ایرانی در اتاق بازرگانی تهران حاضر شد. سرگئی 
گریکوف در نشست  فعاالن اقتصادی دو کشور، با اشاره 
به اهمیت توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه از آمادگی 
این ایالت برای اختصاص ۱00 هزار هکتار زمین کشاورزی 

برای کشت فراسرزمینی ایران خبر داد.

قدس  نمایندگان در جلسه 
علنی چهارشنبه، ماده 3 طرح 
ــوای  ــی شــفــافــیــت قـ ــتـ ــوریـ دوفـ
سه گانه و دستگاه های اجرایی و 
سایر نهادها را با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف 
و 3 رأی ممتنع از مجموع 20۱ نماینده حاضر 

در جلسه تصویب کردند.
براساس این مصوبه، مشموالن این قانون از 
جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام )فقط 
در اجــرای اصــل ۱۱2 قانون اساسی در مــوارد 
اختالفی مجلس و شــورای نگهبان(، هیئت 
عــالــی نــظــارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، مجلس شورای اسالمی، هیئت وزیران، 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای 
موضوع این قانون موظف ا  ند مشروح مذاکرات 
خــود را اعــم از صحن و کمیسیون های تابع 
آن هــا و آرای مــأخــوذه از اعضا را به تفکیک 
اســامــی مــوافــق، مخالف، ممتنع و کسانی 

که در رأی گــیــری شرکت نــکــرده انــد، حداکثر 
ظرف یک ماه در پایگاه اطالع رسانی خود با 
قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر 
در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین 
مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این 
قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی گیری 
پنهان پیش بینی شده باشد. بر اساس تبصره 
این ماده، در جهت استقالل نظر کارشناسی، 
آرای مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص 
مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از 

شمول این ماده خارج است.
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی پــس از ایــن اتفــاق در صفحــه 
شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: الوعــده 
وفــا. امــروز شــفافیت آرای نماینــدگان هــم بــا 
رأی قاطــع ۸۷ درصــدی نماینــدگان مجلــس 
یازدهــم تصویــب شــد. مجلــس شــفافیت را 

از خــود آغــاز کــرد.

در نشست تخصصی مبنا با 
موضوع »تأثیر تدابیر راهبردی 
رهبر معظم انقالب در پیشرفت 
ــه عصر  فـــنـــاوری هــســتــه ای« ک
روز چهارشنبه به صــورت مجازی برگزار شد، 
مهندس اسالمی گفت: در عصر حاضر شاهد 
پیشرفت فوق العاده سریع علم و فناوری که 
پیوسته تأثیرات ژرفی را در همه حوزه ها به وجود 
مـــی آورد، هستیم. حــوزه علم و فــنــاوری حوزه 
قدرت سازی است و سازمان های بین المللی در 
سال های اخیر در بخش های هوا فضا، انرژی 
هسته ای و ... شرایطی را فراهم کردند که این 
عرصه، قلمرو پیشتازی آن ها باشد و از دست 
یافتن کشورهای دیگر به ویژه در انرژی هسته ای 
برای ایران ممانعت کردند. رئیس سازمان انرژی 
اتمی در این نشست که به همت نمایندگی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت هللا العظمی 
خامنه ای  در مشهد برگزار شد، گفت: رهبر 

معظم انقالب با ژرف نگری از سال ها پیش با 
ورود به بحث علوم پیشرفته از این علوم حمایت 
کردند و ایستادگی ایشان سبب شد تا با یک 
نگاه خودباورانه اقدام کنیم و نکته دوم نگاه و باور 
جوانان است که توانستند وارد این عرصه شوند 

و این فناوری ها را به صورت بومی عرضه کنند. 
وی با اشاره به خرابکاری ها، حرکات تروریستی، 
تــرور دانشمندان و ... گفت: تــالش دشمنان 
در این حوزه، آن را به خط مقدم جبهه تبدیل 
کرده است و دانشمندان ما با تأکید و انگشت 
اشاره رهبری که فرمودند خودتان بسازید پای 
کار ایستادند و در موضوع سوخت 20 درصد 
که نیاز تهران بود، اقدام کردند و ما امروز نه تنها 
سوخت 20 درصد بلکه سوخت 60 درصد را در 
دست تولید داریم.  وی خاطرنشان کرد، چرخه 
پیشرفت کشور باید بدون وقفه حرکت و توان 
کشور باید برای پیشرفت کشور صرف شود و 
باید رنج و مشقت را تحمل کنیم تا به قله برسیم.

تصویبماده۳طرحدوفوریتیشفافیتقوایسهگانه

قالیباف:مجلسشفافیتراازخودآغازکرد
رئیسسازمانانرژیاتمیدرنشستتخصصیمبنا:

علموفناوریحوزهقدرتسازیاست

پیشرفتمجلس

در  حاشیه

مشاور ترامپ: 
 ایران
مقابل آمریکا 
پیروز شده 
است

»ولید فارِس« یکی از 
ضدایرانی ترین مشاوران 
ترامپ در مقاله ای 
اعتراف کرده پس از 
۴۱ سال مطالعه به این 
نتیجه رسیده که ایران 
در برابر آمریکا برنده 
شده است. به گزارش 
فارس، وی می نویسد: 
تهران، پس از حفظ یک 
خط درگیری مستمر 
با آمریکا، اسرائیل و 
بسیاری از کشورهای 
غربی توانست از جنگ 
سرد، نظام تک قطبی 
دهه ۱۹۹0، دوران پس 
از ۱۱ سپتامبر، بهار 
عربی و دوران پس از 
خروج آمریکا از عراق و 
افغانستان جان به در 
ببرد. وی نوشت: »ایران، 
توانمندی های نظامی و 
اطالعاتی اش را در داخل 
تقویت کرده و در تحولی 
به همان اندازه مهم 
به لطف جاذبه توافق 
هسته ای به نفوذ قابل 
توجهی در غرب دست 
پیدا کرده است. 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000571    مسئله کاهش جمعیت یک شعار نیست. 
اینکه رهبر معظم انقالب هم برای چندمین بار در مورد 

لزوم حمایت از افزایش جمعیت و خانواده های عیال وار 
تأکید می کنند نشان اهمیت این مسئله است. مسئوالن 
به جای شعاری کردن موضوع به سمت حمایت واقعی 

از افراد دارای چند فرزند بروند. همچنین حل مشکل 
مسکن ملت می تواند در افزایش جمعیت به ویژه 

زوج های جوان تأثیرگذار باشد.
9150000411   پیشتر اگر کسی توان خرید خودرو نداشت 

می توانست به خرید موتورسیکلت یا دوچرخه فکر کند. 

االن همین دوچرخه هم زیر 5 میلیون پیدا نمی شود. باید 
به همین دو پای گرامی اعتماد کنیم.

9150000752     ایرانیان به طور کلی دو عادت خوب 

داشتند؛ یکی دورهم نشینی و دیگر هم مسافرت رفتن. 
متأسفانه گرانی های یک دهه اخیر مردم را از این 

دلخوشی و سنت دیرین و پسندیده دور کرده است.
9150000113   کمتر کسی است که به لزوم اجرای 

هدفمندی یارانه ها که در راستای عدالت صورت می گیرد 
شک کند. ان شاءاهلل با همراهی سران قوا و ملت عزیز از این 

گردنه مهم و ضروری هم با موفقیت عبور خواهیم کرد.

وزیرصمتبااشارهبهبرنامهاقتصادیدولت:

سامانهنظارتمردمی
ازهفتهآیندهفعالمیشود

آرش خلیل خانه   جمعی از وزرا، دیـــروز در 
حاشیه جلسه هیئت دولــت به میان خبرنگاران 
آمده و به پرسش های آن ها که این هفته نیز بیشتر 
ــای اقــتــصــادی  ــدادهـ حـــول وحـــوش تــحــوالت و رخـ
این روزهــا ازجمله جراحی اقتصادی دولــت، یارانه 
معیشتی و جاماندگان از ایــن مرحله بــود، پاسخ 
دادند. در این میان شهردار تهران، وزیر نفت و وزیر 
ارتباطات هم نکات و خبرهای جالبی را مطرح کردند.

 بخشی از ایرادهای ما به طرح صیانت ◾
 هنوز رفع نشده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت وگو با خبرنگار 
ما در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت هنوز بخشی 
از ایرادها و نکات ما درباره طرح صیانت، به ویژه موارد 
مربوط به سلب اختیارات این وزارتخانه در اعطای 
مجوزها برطرف نشده است. عیسی زارع پــور درباره 
نارضایتی کاربران از کندی اینترنت هم این کندی را رد 
کرد و با اشاره به اینکه رتبه جهانی ایران در پهنای باند با 
یک درجه ارتقا به ۷3 رسیده، گفت: در حوزه ارتباطات 
ثابت به شدت مشکل داریم و سرعت میانگین ما در 
این حوزه حــدود۱0 است، درحالی که این سرعت در 
جهان 60 و رتبه ایران ۱۴۴ است. وی بابیان اینکه در 
حوزه موبایل روزبه روز تقاضا بیشتر می شود، افزود: 
ارتباطات تلفن همراه کشش ندارد و توسعه پیدا نکرده 
است، البته ما فرکانس های جدید را به اپراتورها واگذار 

کرده ایم، ولی محدودیت داریم. 

پاسخ دولت به تمام درخواست های یارانه ای  ◾
وزیر اقتصاد هم بروز خطا در گروه بندی برخی از مردم 
و حذف آن ها از طرح یارانه معیشتی را در برنامه ای 
در این حجم امری طبیعی خواند و تأکید کرد دولت 
و وزارت رفــاه به تمامی اعتراض ها و درخواست ها 
برای بازبینی از سوی مردم با دقت پاسخ خواهد داد. 
احسان خاندوزی افزود: امکان جدا شدن یارانه یا 
برقرار شدن یارانه جدید برای فرزندان خانواده هایی 

که درآمد مستقل دارند هم فراهم شده است.
ــدوزی همچنین مخالفت وزارت اقتصاد با  خــان
افزایش بیش از ۱0 درصد حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی را رد کرد و با اشاره به اینکه در کمیسیون 
اجتماعی دولت اختالف نظرهایی درباره میزان این 
افزایش وجــود دارد، در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس درباره دلیل تأخیر تصمیم گیری در این زمینه 
و گالیه بازنشستگان،گفت: گالیه و توقع آن ها کامالً 
درســت اســت، امــا به دلیل دیــر ابــالغ شــدن قانون 
بودجه و اختالف نظری که وجود داشت، این تأخیر 
به وجود آمد و امیدواریم در اسرع وقت این مسئله 

حل شود.

124 و »صمت من« کانال های ارتباطی با دولت ◾
وزیر صمت اعالم کرد سامانه نظارت و گزارش های 
مردمی در مورد نظارت بر قیمت کاالهای اساسی از 
هفته آینده فعال خواهد شد. سید رضا فاطمی امین 
با اشــاره به طرح آزادســازی قیمت چهار قلم کاالی 
اساسی و بابیان اینکه در هفته اول تمرکز ما بر توزیع 
کاال بود تا مردم کمبودی احساس نکنند، گفت: در 
مرحله بعد قیمت ها را مدیریت می کنیم و از هفته 
آینده سامانه نظارت مردمی شروع به کار می کند و 
در کل کشور اجرایی خواهد شد. وی افــزود: کانال 
ارتباطی ما با مــردم  ۱2۴ و یک اپلیکیشن به اسم 
»صمت من«  است که کامالً الکترونیکی است و 
سریع پاسخگوست. وی در خصوص واردات خودرو 
هم با تأکید بر اینکه انحصاری در کار نخواهد بود، 
گفت: دنبال این هستیم  که خودرو اقتصادی وارد 

کشور شود.
شــهردار تهــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه تجمــع 
راننــدگان بی آرتــی در تهــران صنفــی و در ارتبــاط 
ــود  ــی کار ب ــون شــورای عال ــر قان ــا مصوبــه ای ناظــر ب ب
کــه ایــن شــائبه را ایجــاد کــرده بــود کــه حــق قانونــی 
حــدود 300 نفــر از راننــدگان در حــال تضییــع 
اســت، گفــت: بــرای اینکــه وظیفــه خــود را انجــام 
داده باشــیم علی الحســاب پرداخــت کردیــم. وی 
در مــورد بازداشــت شــماری از ایــن راننــدگان در 
جریــان تجمــع صــورت داده هــم تصریــح کــرد: در 
مــورد بازداشــت راننــدگان دســتگاه های امنیتــی 
بایــد اطالع رســانی کننــد، امــا برخــی افــراد بودنــد 
کــه تجمعــات را ســاماندهی می کردنــد کــه برخــورد 
بــا آن هــا بــا بقیــه متفــاوت اســت. وی در رابطــه بــا 
انتشــار فیش هــای حقوقــی راننــدگان بی آرتــی کــه 
گفته شــده بــرای اعمــال فشــار بــرای بازگشــت آن هــا 
ــدم درســت  ــه دی ــی ک ــوده اســت؟ گفــت: فیش های ب
اســت. حقوق راننده هــا کم نیســت و راننــدگان چند 

دســته هســتند.

خبـر
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حقوق بشرحقوق بشرحادثهحادثه امنیتیامنیتی

اختالفِ کاری علت و انگیزه 
گروگان گیری در ایالم

صبح روز گذشته شخصی با حضور در اداره کل امالک 
بنیاد مستضعفان استان ایالم اقدام به گروگان گیری کرد. 
به گفته فرمانده انتظامی استان ایالم، شخص گروگان گیر 
در اداره کل امالک بنیاد مستضعفان ایالم، کارمند بوده که 
به دلیل مشکالت شخصی وارد این اداره می شود و به سمت 
کارمندان شلیک می کند. به گزارش فارس، سردار القاصی با 
اشاره به جزئیات این حادثه گفت: در این گروگان گیری، سه 
نفر کشته و هفت نفر مصدوم و راهی بیمارستان شده اند. 
وی ادامه داد: فرد مجرم پس از مواجهه با نیروی انتظامی 

اقدام به خود کشی کرد.

 آمریکا بالفاصله تحریم ها 
علیه مردم ایران را بردارد

گزارشگر ویــژه ســازمــان ملل متحد که به ایــران سفر کرده 
است عصر روز گذشته ضمن حضور در جمع خبرنگاران با 
تشریح اهداف سفر خود به تهران، از دولت آمریکا خواست 
بالفاصله تحریم ها علیه مردم ایران را لغو و از کشورهایی که 
اقدام به بلوکه کردن دارایی های ایران کرده اند درخواست کرد 
این دارایی ها را آزاد کنند. به گزارش فارس، النا دوهان با تأکید 
بر اینکه تأثیر تحریم ها بر گروه های آسیب پذیر، سرپرستان 
خــانــواده، رشــد تــورم اقتصادی و ... مشهود اســت، گفت: 
اقدام های قهری یک جانبه آمریکا به عنوان تنبیه، موازین 

حقوق بشر جهانی را نقض می کند.

 توقیف کشتی با
 550 هزار لیتر سوخت قاچاق 

رئــیــس کــل دادگــســتــری هــرمــزگــان از تــوقــیــف یــک فــرونــد 
کشتی خارجی حامل ۵۵0 هزار لیتر سوخت قاچاق و بازداشت 
هفت خدمه آن در آب هــای خلیج فارس خبر داد. مجتبی 
قهرمانی گفت: کشتی مذکور پس از توقیف با اسکورت 
نیروهای عملیاتی ایران برای سیر مراحل قانونی و بررسی های 
الزم تحویل مقامات قضایی شده است. سردار گودرزی فرمانده 
مرزبانی انتظامی کشور نیز افزود: برابر اعالم کارشناسان ارزش 
ریالی محموله سوخت کشف شده ۱۵0 میلیارد ریال برآورد 
شده است. وی افــزود: مرزبانی با عزم جدی اجازه هیچ گونه 

فعالیت سودجویانه را در مرزهای کشور نخواهد داد.

 حسین محمدی اصل    همان طور که می دانیم بخشی از پروژه کنترل 
رشد جمعیت ایران از مذاکرات به ظاهر ســاده ای در سال 6۴ بین نفیس  
صدیق ، معاون دبیر کل و مدیر کل اجرایی  صندوق  جمعیت  سازمان ملل  
و وزارت بهداشت دولت میرحسین موسوی شروع می شود. جالب تر آنکه 
در این دیدار وزیر آموزش  و پرورش  و رئیس  سازمان  برنامه  و بودجه  وقت هم 
حضور داشته اند! ما تنها طی یک دهه دو سوم از نرخ باروری خود را از دست 
دادیم. جالب است برخی از دانشمندان ایرانی که نمی دانستند دارد چه 
بالیی بر سر کشور می آید، با افتخار، سقوط فاجعه بار نرخ باروری در کشور را 
به مقاله تبدیل می کردند. اسم این فاجعه را هم می گذاشتند معجزه ایرانی!

خالصه اگرچه انفجار جمعیت دروغ بود، ولی اضمحالل جمعیت در آینده 
یک واقعیت تلخ است، البته در صورتی که تغییر عمده ای در رفتار فرزندآوری 
مردم ایجاد نشود. رابرت مک نامارا که هفت سال وزیر جنگ آمریکا بود، پس 
از جنایات گسترده در جنگ ویتنام، به مدت ۱3 سال رئیس بانک جهانی 
می شود. این فرد که کتابی به نام بمب ساعتی جمعیت را نوشته، در مدت 
مسئولیتش در بانک جهانی، دادن وام به کشورهای غیرغربی را مشروط به 
کنترل جمعیت می کند، که پس از او نیز این رویه ادامه می یابد. شواهد و 
قرائنی وجود دارد که نشان می دهد، دولت پنجم و ششم برای این که بتوانند 
وام های بین المللی بگیرند، ناچار بودند به سیاست تعدیل اقتصادی که 
نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران بود، عمل 
کنند.  در سال 20۱۱ »مرکز عملیات های نظامی و غیرنظامی آمریکا« سند 
دکترین امنیت ملی آمریکا را منتشر کرد. نکته جالبی که در این سند وجود 
دارد، نموداری که در صفحه بیستم ، فصل دوم این سند آمده است، بسیاری 
از نهادهای بین المللی در ذیل مرکز عملیات نظامی و غیرنظامی آمریکا 
تعریف شده اند. یعنی برنامه هایی که سازمان ملل در کشورهای مختلف دنیا 
از جمله ایران دنبال می کند، در حقیقت حکم عملیات جنگ نرم آمریکا را 
دارد که مستقیم توسط وزارت دفاع آمریکا طرح ریزی و اجرا می شود. الزم به 
ذکر است صندوق بین المللی جمعیت تعامالت خود را در دولت گذشته به 
صورت گسترده دنبال می کرد. البته در دولت سیزدهم آنچه  مشهود است 

مواجهه هوشمندتر با این نهادهای خارجی مسئله دار است.

پروژهآمریکاییکاهشجمعیتایران
يادداشت

تأکید رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیتتأکید رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت
   مبنی بر اهمیت فرهنگ سازی در کنار تدابیر قانونی   مبنی بر اهمیت فرهنگ سازی در کنار تدابیر قانونی
برای افزایش نسلبرای افزایش نسل

 مأموریت مأموریت
نجات ایران آیندهنجات ایران آینده



 ایران 
 نفت خود را 

به قیمت خوب 
می فروشد

وزیر نفت با تأکید 
بر اینکه بازارهای 

جدیدی برای فروش 
نفت شناسایی شده 
است، تصریح کرد: 
ایران مشتری های 

خود را در بازار نفت 
دارد و روند فروش 

نفت به قیمت خوب، 
با قوت ادامه می یابد. 
»جواد اوجی« درباره 

روند فروش نفت 
ایران در بازارهای 

جهانی گفت: همه به 
دنبال مشتری برای 
نفت هستند به ویژه 
پس از تحریم هایی 
که روسیه در زمینه 

انرژی شده است.

خبرخبر
برخالف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، 
قیمت مواد شوینده افزایش نیافته و هیچ مجوزی در این 

زمینه برای کارخانجات تولیدکننده صادر نشده است.
جداول قیمتی انواع مواد شوینده از جمله پودرهای شوینده 
دستی و ماشینی، مایعات دستشویی و ظرفشویی، شامپو، 
صابون و خمیر دنــدان در فضای مجازی، غیرمستند و 

غیرواقعی است. بر پایه این گزارش، به دستور معاون اول 
رئیس جمهوری، هر گونه تغییر قیمت محصوالت و کاالها 
با هماهنگی ستاد تنظیم بــازار و پس از اعالم این ستاد 
خواهد بود. در این زمینه، یک مقام آگاه در ستاد تنظیم 
بازار گفت: تاکنون هیچ بحث و تبادل نظری در خصوص 
قیمت های جدید محصوالت صنایع شوینده انجام نشده 

و هر گونه افزایش قیمت ها در این حوزه فاقد مجوز است.
گفتنی است، نامه منتشر شده در این زمینه که حاکی از 
افزایش 30 تا 80 درصدی انواع محصوالت یاد شده است، 
فاقد تاریخ، امضا و مهر بوده و به نظر می رسد فضاسازی 
برخی اعضای این انجمن به  منظور دریافت مجوز افزایش 

قیمت باشد.

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR۹۸۱۰ پنجشنبه 2۹ اردیبهشت ۱4۰۱  ۱۷ شوال۱443  ۱۹ می 2۰22   سال سی و پنجم    شماره

78.450.000نیمسکه48.520.000ربعسکه1.594.977بورس 253.901دالر)سنا(58.540.000مثقالطال 174دینارعراق)سنا(135.910.000سکه13.517.000طال۱۸عیار1.819اونسطال 69.136درهمامارات)سنا(

  مواد شوینده 
گران نشده است

قیمت 
چرخ گوشت 

پارسخزرمدل
2020-Buffalo

2,660,000

2500-MKپاناسونیکمدل
2,600,000

MFW66020بوشمدل
۳,700,000

MM45مولینکسمدل
5,42۸,000

۳505_VIRویداسمدل
2,000,000

MK_G۳0نانیوامدل
۱,7۳0,000

مینا افرازه  دولــت در حالی 
ــده خــود  ــ ــ بـــه فــکــر تــحــقــق وع
مبنی بر ساخت سالیانه یک 
میلیون واحــد مسکونی است 
ــزار واحــد  کــه سرنوشت 240هــ
مسکن مهر از انتهای دولــت 
دهم تاکنون بالتکلیف باقی مانده است. تعیین 
تکلیف و اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر 
در خــالل طــرح نهضت ملی مسکن می تواند از 
یک سو به عنوان راه حلی برای به نتیجه رساندن 
ایــن واحدها و هزینه های ناشی از آن باشد و از 
سوی دیگر بخشی از وعده مطرح شده وزارت راه و 

شهرسازی دولت سیزدهم را عملیاتی کند.

عدمارادهدولتها◾
عاملتأخیردرواگذاریواحدها

در همین زمینه حسین عبداللهی، کارشناس 
حوزه مسکن در گفت وگو با قدس درباره چالش ها 
و علل تأخیر در اتمام فرایند ساخت 240هــزار 
واحد مسکن مهر اظهار کرد: یکی از مسائل حوزه 
مسکن، چالش اتمام فرایند ساخت واحدهای 
مسکونی نیمه تمام است؛ اتمام و تحویل حدود 
250هـــزار واحــد مسکن مهر کــه 117هـــزار واحــد 
پیشرفت 75درصدی به باال داشتند و اسکلت آن 
زده شده و وارد بخش نازک کاری شده است. این 
در حالی است که در برخی از این واحدها حتی 
مرحله سفت کاری هم تمام شده است. با توجه 
به متقاضیانی که در کشور وجود دارد، می توان هر 
چه زودتر این واحدها را تکمیل کرده و به خانوارها 
تحویل داد. از ســوی دیگر بــا توجه بــه افزایش 
قیمت اجاره بها، حتی اگر متقاضی بــرای خرید 
وجود نداشته باشد دولت می تواند این واحدها را 
تکمیل کند و به عنوان خانه های استیجاری برای 

بازه زمانی 5 یا 6 سال به افراد نیازمند واگذار کند تا 
درآمدشان کفاف هزینه ها را بدهد و قدرت خرید 

خانه را پیدا کنند. 
عبداللهی ادامه داد: دالیل مختلفی موجب عدم 
ــروژه مسکن مهر اســت. عامل  تکمیل و اتمام پ
نخست، عــدم اراده دولــت هــا بــوده اســت. بدین 
ترتیب زمانی که دولت دهم پروژه مسکن مهر را 
به دولت یازدهم تحویل داد، دولت یازدهم عزم و 
اراده ای برای تکمیل این پروژه نداشت و درصدد 
بود طرح خودش را پیش ببرد. همین سبب شد 
مقداری کارها معطل بماند که مشکالت آن تا 

زمان حاضر نیز ادامه پیدا کرده است. چنان که 
شاهدید مبالغ هزینه های بسیاری از واحدها به 
حساب های وزارت نیرو و وزارت نفت در راستای 
گازرسانی و خدمات زیربنایی واریز شده اما هنوز 
دولت اقدامی انجام نداده تا امکانات زیرساختی 
را به این مناطق ببرد. به همین خاطر وقتی مردم 
چنین ضعف ها و کم کاری هایی مشاهده می کنند، 
تمایل چندانی ندارند در واحدهای مسکن مهر 

سکونت داشته باشند. 
ــن کــارشــنــاس حـــوزه مسکن گــفــت: همچنین  ای
موضوعات مختلف دیگری هم وجــود دارد و در 

ایــن بین به خوبی مشهود اســت که دستگاه ها 
هماهنگی الزم را با یکدیگر نــدارنــد. بــرای مثال 
شـــهـــرداری هـــا، شــهــرهــای جــدیــد و وزارت راه و 
شــهــرســازی هیچ برنامه و هماهنگی مشترکی 
ندارند تا در مدت مشخصی تمام موانع مرتفع 
و واحدها به متقاضیان تحویل شود. قاعدتاً در 
چنین شرایطی بایستی یک وزارتخانه یا سازمان 
مستقل در کــشــور داشــتــه باشیم تــا طــرح هــای 
مسکن یا دیگر اقدام ها و برنامه های زیرساختی را 
تعریف و پیگیری کنند. در واقع بایستی به گونه ای 
باشد که وقتی دولت تغییر کرد، نیازسنجی صورت 
بگیرد و طبق درخواست هایی که برای هر منطقه 
وجود دارد تصمیم گیری شود اما متأسفانه چنین 

موضوعی را شاهد نیستیم. 

سامانهملیامالک◾
گاماولسیاستگذاریبازارمسکن

وی معتقد است: به طور نمونه، دولت سیزدهم 
در نظر دارد سالیانه یک میلیون مسکن بسازد اما 
ممکن است پس از پایان دوره اش و روی کار آمدن 
دولت بعدی، این مسئله مطرح شود که این طرح 
مورد قبول نیست و امکان ساخت یا ضرورتی برای 
ساخت یک میلیون واحد نیست. بنابراین رفع 
چنین شرایطی نیازمند مطالعه و بررسی جوانب 
است و ضرورت دارد سازمان و نهاد مربوطه ایجاد 
شود تا تصمیم گیری کند و تمامی دستگاه ها با آن 
در ارتباط باشند و نظرات خودشان را مطرح کنند. 
البته در حال حاضر محتوای قانونی مربوط به 
طرح نهضت ملی مسکن تصویب شده و دولت ها 
در این شرایط موظف می شوند به وعده ها عمل 
کنند و سالیانه یک میلیون واحد را براساس قانون 
جهش تولید مسکن تحویل مردم بدهند. در نظر 
داشتن این موضوع به صــورت جامع و براساس 

آمایش سرزمینی و منطقه ای اقدامی مناسب 
است.

 عبداللهی بیان کرد: طرح ملی مسکن اگر در تداوم 
طرح مسکن مهر باشد یا حتی تعداد واحدهای 
باقیمانده مسکن مهر را هم به همان طرح نهضت 
ملی مسکن اضافه کنیم، اقــدام خوبی اســت و 
تنها بایستی این واحدها تکمیل شود و اقدام ها 
و هزینه های صــرف شــده نیمه تمام باقی نماند. 
متأسفانه مــردم روز به روز از دسترسی به خانه 
فاصله می گیرند بــه طـــوری کــه در حــال حاضر 
شاخص دسترسی ما به مسکن به طور متوسط 
به 14 سال رسیده و شاخص انتظار نیز سه برابر 
شده است. همچنین این مسئله برای دهک های 
پایین نمود بیشتری دارد. بنابراین نیاز به مسکن 
و واگــذاری واحدهای مسکونی به مــردم در طول 
طرح نهضت ملی وجود دارد اما قطعاً باید ضعف 
طرح های قبلی پوشش داده شود. بدین ترتیب اگر 
احیاناً مشکلی در جانمایی طرح یا فراهم سازی 
زیربناها و استفاده از توسعه گرها وجــود دارد، 

بایستی هر چه زودتر حل شود. 
وی همچنین به نقش سامانه ملی امالک و اسکان 
اشاره کرده و گفت: مدت زیادی است که از اجرا 
ــدازی سامانه امالک می گذرد اما ظاهراً به  و راه ان
جای مشخصی نمی رسد. باید مسئوالن دولتی 
و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر روند و نحوه 
فعالیت این سامانه نظارت کنند. این هم بدان 
علت است که اگر به دنبال سیاست گذاری در بازار 
مسکن هستیم، داشتن اطالعات جامع و دقیق در 
اولویت است در حالی که متأسفانه چنین امری را 
شاهد نیستیم. اهمیت این موضوع اینجاست که 
سامانه ملی امالک و شفافیت آماری آن به عنوان 
گام اولیه در زمینه سیاست گذاری بــازار مسکن 

محسوب می شود.

چرا اتمام پروژه ساخت 240 هزار واحد مسکن مهر با کندی مواجه است؟

آهسته و پیوسته بساز!
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شهرداری شاندیز

شهرداري شانديز در نظر دارد به استنادمصوبه   شماره1343 مورخ 1401/1/29 محترم شورای اسالمي 
شهر شانديز نسبت به واگذاري امور مربوط به اجرا و نگهداري فضاي سبز شهر شانديز اقدام نمايد.

شرايط تجديد مناقصه :
 1-متقاضیان بايستی حداقل دارای حداقل رتبه 4 کشاورزی از سازمان مديريت و برنامه ريزی و دارای حداقل اعتبار 

الزم در زمان برگزاری تجديد مناقصه و انعقاد  قرارداد می باشد.)حداقل امتیاز ارزيابی کیفی 60 امتیاز می باشد.(
2- مبلغ سپرده شرکت در تجديد مناقصه : 12.100.000.000 ريال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملي بنام 
سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شانديز با اعتبار 3 ماه از تاريخ تسلیم پیشنهادها 

و 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم تجديد مناقصه به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
4-زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد: از تاريخ 1401/2/29 لغايت1401/03/8

5-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت17 روز يکشنبه مورخ 1401/03/22 
 6-زمان بازگشائي اسناد تجديد مناقصه از طريق سامانه ستاد: راس ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزينه درج آگهي ها به عهده برنده تجديد مناقصه مي باشد.

8-ساير اطالعات و جزئیات مربوط به تجديد مناقصه در اسناد تجديد مناقصه درج شده است .
9-کلیه مراحل برگزاری تجديد مناقصه از طريق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می گردد. جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی
 شهرداری شاندیز) نوبت اول(

14
12
23
0

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در نظر دارد تاالر اندیشه تربت حیدریه را با کاربری سینما و تئاتر از طریق مزایده عمومی طبق 
جدول ذیل و سایر مشخصات مندرج در اسناد مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.

 متقاضیان می توانند جهت دریافت و بارگذاری اسناد مزایده از تاریخ 1401/02/24 لغایت 1401/03/23 با کد فراخوان5001000055000002 به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس http://setadiran.ir مراجعه نمایند .
متقاضیان می توانند جهت پاسخگویی به سواالت مزایده با شماره09305408319  و بازدید ملک با شماره 09151602723 در ساعت اداری هماهنگی نمایند .

آدرس کاربریقیمت پایه به ازای یک سال)ریال(قیمت پایه به ازای یک ماه )ریال(نوع عرصه ظرفیت صندلی عرصه و اعیاننام ملک ردیف 

شهرستان تربت حیدریه واقع در خیابان مطهری پشت باغ ملی جنب کتابخانه شهید بهشتی فرهنگی و هنری 60.000.000720.000.000ملکی 300216 متر مربع تاالر اندیشه 1

متقاضیان واجد شرايط جهت شرکت در مزايده می بايست در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  ثبت نام و پس از اخذ گواهی امضای الکترونیکی 
نسبت به دريافت اسناد از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند . شايان ذکر است کلیه مراحل 
برگزاری مزايده از فراخوان تا انتخاب برنده از طريق سايت فوق انجام می گردد و متقاضی 
می بايست کلیه مدارک را از سامانه ستاد ايران دريافت و پس از تکمیل فرم ها به همراه کلیه 

مدارک و مستندات تکمیلی در سامانه ستاد ايران بارگذاری نمايند.
1- نام سازمان مزايده گذار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 

2- شرح مختصر موضوع مزايده : اجاره تاالر انديشه تربت حیدريه با کاربری   سینما-تئاتر 
به صورت اجاره به اشخاص واجد شرايط 

3- مهلت واريز وجه تضمین شرکت در مزايده تا ساعت 12 مورخ 1401/03/23می باشد.
و  میلیون  ) سه  36.000.000ريال   : وجه  واريز  نحوه  و  مزايده  در  تضمین شرکت  وجه   -4
واريز شناسه  با  شبا490100004060026107655775   شماره  به  تومان(  هزار  ششصد 

95711406010000000000000000114060 به نام تمرکزوجوه سپرده اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان خراسان رضوی - به نام خزانه معین استان خراسان از طريق سامانه ستاد         
می بايست انجام پذيرد.

 http://iets.mporg.ir 5- مزايده از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات و مزايدات
نیز اطالع رسانی میگردد.

6- شرکت کنندگان در مزايده بايد دارای سابقه فعالیت های فرهنگی و هنری باشند و کلیه 
سوابق را در سامانه ستاد اسکن و سپس پیوست نمايند تا بتوانند امتیازات شرکت در مزايده 
را به دست آورند و حداقل امتیاز قابل قبول 50 میباشد در صورت عدم بارگذاری مستندات 
حداقل امتیاز را کسب ننموده و از فرايند مزايده حذف خواهند گرديد و هیچ گونه ادعايی از 

شرکت کننده در اين خصوص قابل استماع نخواهد بود.
- تذکر مهم:  مجوزهای صادره و مستندات در خصوص بند فوق می بایست صرفًا بنام 

شرکت کننده در مزایده باشد .
7- مهلت ارائه پیشنهاد : متقاضیان می بايست پیشنهادات خود را در پاکت )ب( و) ج( همراه 
الکترونیکی  پاکت )الف( تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23در سامانه تدارکات 

دولت www.setadiran.ir   بارگذاری نمايند.
 8- کلیه شرکت کنندگان در مزايده موظف به ارائه فیزيکی پاکات )الف( ، )ب( و)ج( تا ساعت 
12 مورخ 1401/03/23 به صورت فیزيکی به آدرس : مشهد خیابان ملك الشعرای بهار-  بهار 

27 دبیرخانه اين اداره کل می باشند .
 9-زمان بازگشايی پاکت مزايده : روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 ساعت 12 می باشد .

تذکر:  به درخواست مزایده گذار ضمانت نامه  شرکت در فرایند باید به مدت ۳ ماه تمدید گردد.
 10- مبلغ ماهیانه و سالیانه طبق نظريه کارشناسی در اسناد مزايده درج شده است 

11 - هزينه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 81.000.000 ريال بر عهده برنده میباشد .
12 - هزينه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده میباشد.

مزايده  اسناد  بارگذاری  مراحل  انجام  آموزشی  فايل  و  مزايده  آگهی  فراخوان   -13  
اسالمی ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سايت  در  ستاد  سامانه  در  مدت  کوتاه  اجاره  گر 

 https://khrz.farhang.gov.ir موجود می باشد.
شناسه آگهی: 1320268    م الف : 1600

آگهی مزایده عمومی اجاره تاالر اندیشه تربت حیدریه شهرستان تربت حیدریه 
)1401-102(
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شهرداری شاندیز

به مقاوم سازی کل  به استناد بودجه مصوب شهرداری شانديز نسبت  شهرداري شانديز در نظر دارد 
ساختمان و تکمیل طبقه همکف ساختمان شماره 2 شهرداری شانديز اقدام نمايد.

شرايط مناقصه :1-متقاضیان بايستی حداقل دارای حداقل رتبه5 ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی و 
دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد  قرارداد   باشند.

2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 540.000.000 ريال به شماره حساب 0204880582008 بانك ملي بنام 
سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شانديز با اعتبار 3 ماه از تاريخ تسلیم 

پیشنهادها و 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
4-زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد: از تاريخ 1401/2/29 لغايت1401/03/8

5-مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد : تا ساعت17 روز يکشنبه مورخ 1401/03/22 
 6-زمان بازگشائي اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد: راس ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23 در 

محل شهرداری صورت می گیرد.
7- هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

8-ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
9-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طريق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir   انجام می گردد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی مقاوم سازی کل ساختمان و تکمیل طبقه 
همکف ساختمان شماره 2 شهرداری شاندیز) نوبت اول(

ب���رگ س���بز  خودرو س���واری تیب���ا م���دل ۱۴۰۱ به رنگ 
س���فید  به ش���ماره موت���ور M۱5/ 95۰968۰وش���ماره 
پ���اک  شاس���ی NAS8۱۱۱۰۰N57953۴8 و ش���ماره 
3۲ای���ران9۴6ل۱6 متعل���ق به الهام موم���ن فهندری 

مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد. 
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 SYM۱5۰ برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت کویر تیپ
رنگ قرمز گوجه ای  سال ۱39۰ به شماره شهربانی 76۴ - 
79۴9۱ و شماره موتور XS۱6۲FM.J*۰9۱5۰787 و شماره 
شاس����یNCV ***۱5۰ S  9۰۰7537 ب����ه  مالکی����ت مهدی 
محمدپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ س���بز و کارت س���وخت خودرو س���واری پژو تیپ 
۲۰6 رن���گ نقره ای-متالیک  س���ال ۱38۴ به ش���ماره 
ش���هربانی 53 ص ۱۱9 ای���ران 7۴ و ش���ماره موت���ور 
۱۰FSS۱5۰۰۴75۴ و ش���ماره شاس���ی 19808680 به  
مالکیت حامد اردونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
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برگ س���بز خ���ودروی  پیکان مدل 8۱ رنگ س���فید 
روغنی به ش���ماره انتظام���ی 395 ن 95 ایران ۴۲  
ش���ماره موت���ور ۱۱۱58۱۴83۰۱ و ش���ماره شاس���ی 
8۱55۰۴9۴ به مالکیت علیرضا مهرآبادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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  بازگشت ابوالفضل 
پورعرب به پرده 
سینما
از روز گذشته یک فیلم 
جدید به نام »چند 
میگیری گریه کنی۲« به 
کارگردانی علی توکل نیا 
اکران شده است. البته 
قرار بود »علفزار« هم 
همراه با این فیلم نمایش 
داده شود که چند روزی 
به تعویق افتاد.

ابوالفضل پورعرب، 
حامد آهنگی، حمید 
لوالیی، عباس 
جمشیدی فر، اسداهلل 
یکتا، مهران رجبی و 
گیتی معینی بازیگران این 
فیلم هستند. 
اشپیتیم آرفی، بازیکن 
سابق تیم پرسپولیس که 
بازی در فوتبال ایران را 
از دهه ۸۰ آغاز کرده بود 
نیز یکی از بازیگران این 
فیلم کمدی است.

تازه های نشر

 فرصت های از دست رفته ◾
تلویزیون

تــلــویــزیــون بیش از یــک دهه 
است که دیگر تالشی برای نگه 
داشتن ساکنان و مخاطبانش 
نـــدارد و هنرمندانش در هر 
دوره ای به دلیل تصمیم های 
سلیقه ای مــدیــران صــدا و سیما دســت به کوچ 
اجباری می زنند، عده ای سینما را برمی گزینند، 
عـــده ای دســت از ســاخــت برنامه می شویند و 
عده ای هم فرصت شبکه های نمایش خانگی را 
غنیمت می شمرند. ایرج طهماسب و گروهش 
که مجموعه »کاله قرمزی« را اواخر دهه 80 راهی 
خانه های مردم کردند پس از وقفه ای دوساله در 
ساخت مجموعه نــوروزی این برنامه از تلویزیون 
کوچ کردند و شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد 
که آقای مجری بدون کاله قرمزی، پسرخاله، آقای 
همساده، فامیل دور و بقیه عروسک های دوست 
داشتنی اش در قامت »طهماسب« اینچنین 
بدرخشد. او در »مهمونی« ایرج طهماسب است 
و عروسک ها »طهماسب« صدایش می کنند 
گویی ایــن عروسک پیشه و بازیگر عناوینی که 
تاکنون به او چسبیده بودند را در این برنامه از 
خود زدوده و ایرج طهماسبی روبه روی دوربین قرار 
گرفته که حرف ها و خنده هایش واقعی و دلنشین 
است. او خودش است، ایرج طهماسب خالی، 
بدون پیشوند و پسوند. اینکه آدم خودش باشد با 
یک اسم خالی و این قدر در دل مردم جا باز کند، 
در زمانه ای که آدم ها برای گرفتن پیشوند و پسوند 
حقیقی و حقوقی، به آب و آتش می زند، ستودنی 

و آموزنده است. 

 نبوغ در خلق عروسک های جدید◾
ــر  »مــهــمــونــی« یــک مجموعه نمایشی در ژان
ــه نویسندگی،  عــروســکــی و گــفــت وگــومــحــور ب

مــجــری گــری ایــرج کـــــــارگـــــــردانـــــــی و 

طهماسب و تهیه کنندگی حسن خدادادی است 
که از نوروز ۱۴0۱ هر هفته از رسانٔه اینترنتی نماوا 
پخش می شود. در این مجموعه از شخصیت های 
عروسکی جدید و متفاوتی رونمایی شده  است 
و هوتن شکیبا، کاظم سیاحی، بهادر مالکی، 
سهیل مستجابیان، امیر ادیب، نازنین شعبانی 
و الی امامی از صداپیشگان عروسک ها هستند. 
شاید قسمت های اول این برنامه چندان برای 
بیننده دلچسب به نظر نمی رسید و دلشان پیش 
قهقهه های آقای همساده و حرص خوردن های 
ــود امــا هــر چــه برنامه پیش رفــت،  فامیل دور ب
برگ برنده عروسک های طهماسب رو شد حاال 
تکیه کالم »بــده بزنیم« پشه، حسابی فراگیر 
شــده و قسمت های کــوتــاه و دیــدنــی برنامه هم 
وایــرال می شود و لبخند روی لب مردم مــی آورد. 
ایرج طهماسب، نبوغ ویژه ای در خلق کاراکترهای 
عروسکی جذاب و موقعیت های طنز و ماندگار 

دارد، او یک جامعه شناس ریزبین است که 
از دل مردم برخاسته و نسبت به محیط و 
آدم هــای پیرامونش بی توجه نیست. ایرج 
طهماسب مثل بچه کنجکاوی می ماند 

ــازگــی دارد.  ــرایــش ت کــه هــر چــیــزی ب

روح کودکانه او در اثــرش متبلور اســت و اگرچه 
برنامه هایش مناسب گروه سنی کودک نیست 
اما لطافت و معصومیت کودکی در آثارش جاری 
است. جان بخشی به مشتی پارچه و نخ و دکمه، 
از یــک خــالــق بــرمــی آیــد و آقـــای مــجــری دیـــروز و 
طهماسب امـــروز، یک خالق محبوب و خندان 

است.

 ریسمان محکم محبوبیت◾
رونــد خلق عروسک های »مهمونی« هم جالب 
ــت، شــایــد در نــگــاه نخست،  تــوجــه و تــأمــل اسـ
کــاراکــتــرهــای عروسکی چــنــدان ویــژگــی ظاهری 
خاصی نداشته باشند به ویژه عروسک »بچه« 
که پسربچه ای با شمایلی معمولی است اما کنش 
و واکنش این عروسک چنان خالقه و غیرقابل 
پیش بینی است که مخاطب را جذب می کند. 
ــچــه« که  ــی »ب خــصــوصــیــات اخــالق
گاهی قلدربازی یک آدم بالغ را 
دارد و گاهی سادگی یک کودک 
بازیگوش را، از او شخصیتی به 
یــادمــانــدنــی در ذهـــن مخاطب 
ــازد. بــگــومــگــوهــای ایـــرج  ــی ســ مــ
طهماسب بــا ایــن عــروســک بامزه 

هم موقعیت های طنزی را ایجاد می کند که تالش 
زورکی برای خنداندن تماشاگر نــدارد. تکیه کالم 
»پــشــه« هــم کــه بــه هــر کسی مــی رســد می گوید 
»بــده بزنیم« از ایده های کم نقص طهماسب و 
گروه سازنده این برنامه است که نشان می دهد 
نگاهی دقیق و نکته سنج به موجوداتی دارد که 
در زندگی ما انسان ها هستند و نگاهی کلیشه ای 
به آن هــا داریــم. اگرچه خلق ایــن عروسک ها به 
ظاهر برای ایجاد موقعیت های طنز و شاد است 
اما در الیه های ناپیدای این عروسک ها، نگاهی 
مردم شناسانه و آسیب شناسانه وجــود دارد. 
ایـــرج طهماسب بــرخــالف بــســیــاری از مــدیــران 
فرهنگی دارای مدرک، آدم باسواد و به روزی است. 
او می داند که بــرای ایجاد جذابیت و اثرگذاری 
ــی ادب،  ــ حــرف هــایــش بــایــد شخصیت هایی ب
الابــالــی، بی نزاکت و سر به هــوا خلق کند چون 
گوش مخاطب از پند و انــدرز مستقیم پر شده 
است و دیگر منبر رفتن روبــه روی دوربین جواب 
نمی دهد. شخصیت »بچه« یکی از بی ادب ترین و 
نافرمان ترین شخصیت های عروسکی طهماسب 
است که اتفاقاً آموزنده ترین نکات را برای مخاطب 
دارد مثالً وقتی در پاسخ میهمانی که از او نامش را 
می پرسد می گوید »توروسننه قربونت برم« و حرف 
دل کسانی را به زبان می آورد که دلشان می خواهد 
در مودبانه ترین شکل ممکن به آدم هایی که توی 
زندگیشان سرک می کشند و تفتیششان می کنند 

این جواب را بدهند.
ایرج طهماسب که صداپیشه و عروسک گردان 
»دم باریک« در »مدرسه موش ها« بود، بیشتر 
از چهار دهه است که عروسک هایی را برای مردم 
خلق کرده، عروسک هایی که برخی از آن ها مثل 
»کـــاله قــرمــزی« و »پــســرخــالــه« بـــرای بچه های 
دهه 60، نوستالژیک هستند و برخی دیگر مثل 
»آقای همساده« و »فامیل دور« به یادماندنی. 
پیوند عاطفی که این کارگردان کاربلد بین مردم 
و عروسک هایش طــی چند دهــه ایــجــاد کــرده، 

ریسمان محکمی دارد به نام محبوبیت.

درباره محبوبیت ایرج طهماسب و برنامه هایش همزمان با سالروز تولد او

خالقخندانعروسکها

خبرخبر
روزروز

رونمایی از آلبوم جدید کیوان ساکت ◾
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده تار و سه تار گفت: آلبوم 
جدیدم با عنوان »دینشت« جمعه ۳0 اردیبهشت سال 
جاری ساعت ۱۷:۳0 در فرهنگسرای ارسباران رونمایی 
می شود. این اثر موسیقایی از سوی انتشارات چکاوک 
زنـــده رود روانــه بــازار موسیقی شده و خواننده این کار 
رحیم عدنانی است.این آلبوم شامل 6 آهنگ بختیاری 

و چهار ترک ساز و آواز است.

تهمینه میالنی »آتش بس3« را می سازد◾
شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در جلسه اخیر با 
سه فیلم نامه موافقت کرد. فیلم نامه های »ستاره سینما« 
به تهیه کنندگی احسان ظلی پور و کارگردانی و نویسندگی 
عــادل تبریزی، »آتــش بــس۳« به تهیه کنندگی محمد 
نیک بین و کــارگــردانــی و نویسندگی تهمینه میالنی و 
»عطرآلود« به کارگردانی هــادی مقدم دوست، موافقت 

شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را دریافت کردند.

»روز ششم« با مصطفی زمانی مجوز اکران گرفت ◾
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با 
صدور پروانه نمایش برای فیلم »روز ششم« به کارگردانی 
حجت قــاســم زاده اصــل موافقت کـــرده اســت.ایــن فیلم 
نخستین اثــر سینمایی حجت قــاســم زاده اصــل اســت و 
مصطفی زمانی، بهاره افشاری، امیر جعفری، مهران احمدی، 
افشین هاشمی، همایون ارشادی، بهرام ابراهیمی، مهدی 

حسینی نیا و جمشید هاشم پور بازیگران آن هستند.

مشکل اصلی از سوی تهیه کنندگان است  ◾
مصطفی کیایی، کارگردان فیلم سینمایی »مطرب« در پاسخ 
به این پرسش که چرا دستمزدهای نجومی در تولیدات 
شبکه نمایش خانگی وجود دارد، اظهار کرد: این مشکل 
پلتفرم ها نیست و مشکل اصلی از سوی تهیه کنندگان 
است. وقتی فیلم نامه و متن خوب ندارید و با پنج قسمت 
می خواهید کار را شروع کنید و حتماً می خواهید در کار، 

بازیگر چهره داشته باشید، مجبورید و باید پول بدهید .

  زهره کهندل     پسر بچه بامزه ای که بی ادب 
اما تو دل برو است، پشه ای که از هر فرصتی برای 

نیش زدن استفاده می کند و مصداق مجسم همرنگی 
با جماعت است، مگسی که خیلی هم کثیف نیست 

و گاهی ادیبانه حرف می زند، قیمه خانمی که 

دستپختش حرف ندارد و برای همه مادری می کند، 
کته ای که هر میهمان مرد مجردی را نیمه گمشده 

سوار بر اسب سفید رویاهایش می بیند، دی جی 
و شاباشی که خیرمقدم های جانانه ای برای 

میهمان های آقای طهماسب دارند و چند نفر دیگر 

که توی یک سالن عروسی مشغول هستند. ایرج 
طهماسب یا آقای مجری سابق به خانه جدیدی نقل 

مکان کرده که در همسایگی یک سالن عروسی قرار 
دارد. سالنی که چند شخصیت عروسکی بامزه دارد 

و هر بار که کسی به میهمانی آقای طهماسب می آید، 

سروکله این شخصیت های بامزه پیدا می شود. 
ایرج طهماسب که هنرمند شناخته شده ای در 

عرصه تلویزیون است کارش را از دهه6۰ با اجرا و 
برنامه سازی از قاب جادو شروع کرد و فردا سالروز 

تولد 63سالگی اوست. 

خواندن یک رمان تخیلی 
برای نوجوانان 

رمان »زلزله ده ریشتری« نوشته نیما اکبرخانی 
منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه شده است. این 
کتاب، یک رمان علمی  تخیلی است که به وقایع 

سال های ۱۴0۹ می پردازد.
نیما اکبرخانی، نویسنده کتاب ماجرا را از زمانی 
بــرای مخاطب خــود بــازگــو می کند کــه در تهران 
زلزله ای ۱0ریشتری رخ می دهد و زیر و رو می شود. 
کشور در آشوبی بزرگ فرو رفته است و همه کشور 
درگیر بحران های پس از این زلزله هستند که به 

خاک ایران از همه سو تجاوز می شود.
ترکیه از غرب، پاکستان از شرق، نیروهای ائتالف 
غــرب و کــشــورهــای خلیج فـــارس از جــنــوب. اما 
این تمام ماجرا نیست. حمله اتمی اسرائیل با 
۱0موشک هسته ای، تمام آنچه را که از تهران باقی 

ماند را هم به هوا فرستاد.
رمان زلزله ده ریشتری رمانی آینده نگرانه است که 
به شکل روایــت نوشته شده است. نویسنده به 
سراغ راویان مختلفی رفته 
و از آن ها از ماجرای جنگ 
جهانی کبیر مــی پــرســد و 

آن ها به او پاسخ می دهند.
ــان بــا ۲8۷ صفحه  ایــن رمـ
ــزار تومان  و قیمت ۱۱۵ هـ
تــوســط نــشــر کــتــابــســتــان 
معرفت عرضه شده است. 

 »چخ چخی ها« 
در نمایشگاه کتاب

»چخ چخی ها«؛ نگاهی به نشاط و شوخ طبعی 
در زندگی و جهاد شهدای مدافع حرم مشهدی 
پنجمین عنوان انتشارات »راه یـــار« است که در 
ســی وســومــیــن نمایشگاه 
بین المللی کــتــاب تــهــران، 
عرضه و رونمایی می شود. 
ایــن کتاب که توسط ناصر 
جــوادی نوشته شده است 
با قیمت ۳0 هزار تومان در 
دســتــرس عالقه مندان به 
خواندن این آثار قرار دارد.  

 

کتاب صوتی »کلیدر« 
منتشر می شود

نسخه صوتی رمان »کلیدر« با موسیقی کیهان 
کلهر توسط مؤسسه آوانامه و رادیو گوشه منتشر 

می شود.
مؤسسه فیدیبو بــه زودی نسخه صوتی رمــان 
»کلیدر« نوشته محمود دولت آبادی را با صدای 
آرمان سلطان زاده همراه با موسیقی کیهان کلهر 
با همکاری رادیو گوشه و آوانامه منتشر می کند. 
در کتاب صوتی کلیدر بیش از ۱00گوینده شامل 
گروهی از برترین گویندگان و صداپیشگان کشور 
ــو، دوبــلــه و کتاب صوتی  ــ کــه در عــرصــه هــای رادی
فعالیت می کنند ایفای نقش خواهند کرد و اثر با 
فضاسازی های گسترده صوتی که ترکیبی از انواع 
افکت های صوتی و موسیقی است، تدوین و ارائه 

خواهد شد.
 آرمــان سلطان زاده، فریبا متخصص، محسن 
بهرامی، مهبد قناعت پیشه، بیوک  میرزایی، 
شیما درخــشــش، محسن زرآبــادی پــور، مجید 
همزه، کرامت رودساز، رامین پورایمان، نورالدین 
جــوادیــان، ارشیا شریعتی، امید تقوی، حمید 
یزدانی، فرشید صمدی پور، محمدرضا قلم بر، 
مریم پــاک ذات، ناهید مسلمی و سحر بیرانوند 
تعدادی از گویندگان این مجموعه سترگ صوتی 

هستند. 
ــا صــدای  فیدیبو پــیــش از ایـــن کــتــاب ســلــوک ب
مجتبی شکوری و دو داستان از کارنامه سپنج 
را با صــدای بهنام تشکر با همکاری رادیــو گوشه 
منتشر کرده بود. کارگردانی کتاب صوتی کلیدر را 
آرمان سلطان زاده بر عهده دارد و در آن از قطعات 
مختلفی از موسیقی ها و اجراهای کیهان کلهر 
استفاده خواهد شد. مراحل پیش تولید، پژوهش، 
ضـــبـــط و تـــولـــیـــد نسخه 
صوتی از حــدود یک سال 
پیش آغـــاز شــده و نسخه 
صوتی نهایی آن بیش از 

۱00ساعت خواهد بود.
ــــن مجموعه  جــلــد اول ای
ــوتـــی تــابــســتــان ۱۴0۱  صـ

منتشر می شود.  
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و هنر فرهنگ 

گزارش

ــه    ــان ــل خ ــی ــل خ آرش 
محمدمهدی اسماعیلی گفت: 
بــه دلیل استقبال مـــردم و بــرای 
جبران تعطیلی غیرمترقبه ای که 
پیش آمد تالش داریــم نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران را تمدید کنیم.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس در حاشیه جلسه دیروز هیئت 
دولــت در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به 
کم رونق بــودن ایــن رویـــداد فرهنگی نسبت به 
ســال هــا و دوره هــــای گذشته، همچنین عدم 
حضور و تنوع کمتر ناشران در این دوره مطرح  
شده، با تأکید بر اینکه این فرض و نقد را درست 
نمی داند، اظهار کــرد: من از نمایشگاه کتاب 
امسال و بخش های مختلف آن بازدید کردم و 
معتقدم همه گرایش ها و حوزه های مختلف نشر 
در آن حضور داشته و دارنــد. البته در هر دوره 
برخی ناشران به دالیل مختلف ممکن است در 
این رویداد فرهنگی شرکت نکنند، اما این دلیل 

بر یکدست بودن نمایشگاه نیست.
وی اضافه کرد: ما هم به لحاظ میزان فروش، هم 
حضور مردم و تعداد بازدیدکنندگان آمار و ارقام 
قابل قبولی را تا این لحظه که من با شما صحبت 
می کنم ثبت کرده ایم و عالوه بر این در این دوره 
با راه انــدازی سامانه مجازی فروش کتاب تالش 
کردیم دسترسی مردم به نمایشگاه و ناشران و 
کتاب های مــورد نظرشان را تسهیل کنیم و به 

دنبال عدالت فرهنگی بودیم.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در سال های گذشته 
ــردم بــایــد مسافت های  بخش عــمــده ای از مـ

طوالنی را تا نمایشگاه و یا از شهرهای مختلف 
تا تهران می آمدند تا از نمایشگاه کتاب بازدید 
کنند، خاطرنشان کرد: امروز آن ها در خانه خود  
کتاب های مورد نیاز و مورد عالقه شان را خرید 
می کنند و تازه از تخفیف های ویژه خرید مجازی 
هم برخوردار می شوند و خرید آن ها به  رایگان 
برایشان پست خواهد شــد.وی تصریح کرد: 
میزان فــروش کتاب در روزهــای اول نمایشگاه 
به باالی ۵0میلیارد تومان رسید که هنوز ارزیابی 
دقیق و نهایی از فروش کل نداریم چون نمایشگاه 
در جریان است ولی در مقایسه با سال های پیش 

از کل هر دوره بیشتر بوده است.  

احتمال تمدید نمایشگاه کتاب◾
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: البته ما 

به دنبال این هم بودیم که محوطه نمایشگاه 
به دلیل مالحظات بهداشتی و سالمت مردم 
در شرایطی که هنوز بیماری کرونا کامالً مرتفع 
نشده از تراکم جمعیتی کمتری برخوردار باشد 
و قول هم داده بودیم که بار ترافیکی نمایشگاه 
هم کمتر باشد ولی میزان استقبال مردم بسیار 
بیشتر از انتظار ما بود به طوری  که وقتی ناگزیر 
شدیم نمایشگاه را یک روز به دلیل آلودگی 
هوای تهران تعطیل کنیم با سیل تماس های 
ــردم  روبــــه رو شــدیــم که  ــراض مــ تلفنی و اعــت
خیلی ها قانع هم نمی شدند و به همین دلیل 
هم احتمال تمدید نمایشگاه کتاب به  منظور 

جبران وجود دارد.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که وزارتخانه 
تحت امــر او چه تدابیری بــرای کاهش قیمت 

کتاب و آنچه عــدالــت فرهنگی در ایــن حــوزه 
عنوان می کند انجام داده یا مدنظر دارد تا قدرت 
خرید کتابخوان ها را بــاال ببرد، با بیان اینکه 
مسئله اصلی و اول در باال رفتن قیمت کتاب، 
ــت بنا  کاغذ اســت، گفت: با وجــود اینکه دول
داشت و دارد که ارز ترجیحی را مدیریت کند، 
با درخــواســت ما و دستور ویــژه رئیس جمهور 
مقرر شد واردات و تأمین کاغذ با ارز ترجیحی 
ادامه یابد که این امر در جریان است. موضوع 
دیگر قاچاق کاغذ بــود که ما برخورد کردیم و 
آن ها را به چرخه نشر برمی گردانیم و حمایت 
از کارخانجات داخلی هم ادامــه دارد و تالش 
می کنیم کتاب بــه ارزان تـــریـــن نحو بــه دست 

کتابخوان ها و اهالی فرهنگ برسد.  

 همه حلقه های زنجیر افزایش قیمت کاغذ ◾
در اختیار ما نیست

وی اضافه کــرد: البته در افزایش قیمت کتاب 
یک زنجیره از عوامل مختلف مثل کاغذ، چاپ، 
مزد نیروی انسانی، حمل  و نقل، اجاره و امثالهم 
ــوزه وظــایــف و  دخــیــل هستند کــه همه در حـ

اختیارات ما نیست.
وزیــر ارشــاد در پاسخ به پرسش دیگری دربــاره 
حمله سایبری به نمایشگاه کتاب، این موضوع 
را رد کرد اما گفت: پیش از عید حمله سایبری 
بزرگی داشتیم که تیم خوب و بزرگی برای دفاع 
سایبری داریم و وارد عمل شدند و آسیب های 
جزئی هم که وارد شده بود جبران شد. اکنون 
همه سامانه ها باال آمده اند و برخی سامانه ها به 

لحاظ  امنیتی در حال بازبینی و اصالح است.

وزیر ارشاد در گفت وگو با قدس:

همه گرایش ها در نمایشگاه کتاب حضور دارند

در  حاشيه

تنها ۲۰ رباعی 
منسوب  به 
خیام از او است!

زهیر توکلی، شاعر و 
پژوهشگر گفت: بر 
اساس پژوهشی که 
علی میرفضلی انجام 
داده از میان ۱۵6 رباعی 
منسوب به خیام تنها 
۲0 رباعی در حقیقت از 
آن وی است، ۴۹ رباعی 
به احتمال 60درصد 
متعلق به خیام است و 
مابقی رباعیات شاعران 
دیگر است. 
خیام در زمان خودش 
به عنوان شاعر شناخته 
نمی شده و بسیاری 
از بزرگان دیگر حتی 
موالنا و عطار خود را 
شاعر نمی دانسته اند؛ 
چراکه از راه شعر ارتزاق 
نمی کردند. 



ــاتــوجــه بــه عـــزم جــدی  ◾  ب
دولت برای اجرای طرح جراحی 
ــــش  ــزای ــ ــرای اف ــ ــ اقــــتــــصــــادی، بـ
تـــــاب آوری اقــتــصــاد در شــرایــط 

فعلی چه باید کرد؟
تـاب آوری  سـطح  ارتقـای 
و  کوتاه مـدت  فـوری،  مقولـه ای  اقتصـادی 
ضرب االجلـی نیسـت بلکـه زمان بـر، تدریجـی 
و نیازمنـد اقدامـات و راهبردهایـی در اقتصـاد 
است. یادآور می شوم سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی در بهمن سـال92 دقیقاً باهدف ارتقای 
تـاب آوری اقتصـاد ملـی از سـوی رهبـری ابـاغ 
شـده بـود، امـا امـروز پـس از نزدیک بـه هشـت 
سـال هنـوز اقـدام درخـوری بـرای اجرایی شـدنش 
صـورت نگرفتـه؛ بنابرایـن متأسـفانه اقتصـاد مـا 
بـا بحث هـا و اتفاقـات بین المللـی گـره خـورده 
یـادی  اسـت و از مسـائل بین المللـی تأثیـر ز
می پذیـرد. اجرایـی کـردن اقتصـاد مقاومتـی 
صرفـاً مبتنـی بـر اسـناد توسـعه ای امکان پذیـر 
اسـت و نیـاز نداریـم برنامه هـای دیگـری بـرای 
اجـرای ایـن سیاسـت ها وضـع کنیـم. مهم تریـن 
محـور اقتصـاد مقاومتـی، درون زا کـردن فضـای 
اقتصاد ملی اسـت؛ بـدان معنی که هر چه سـهم 
عوامـل داخلـی را در اقتصـاد بـاال ببریـم، میـزان 
تأثیرپذیـری ایـن فضـا از عوامـل بیرونـی کمتـر 
می شـود و مـا بی شـک می توانیـم خودمـان بـر 
مدیریـت اقتصادمـان حاکـم شـویم. الزم بـه ذکـر 
اسـت در 10سـال گذشـته نـرخ سـرمایه گذاری 
ثابـت ناخالـص به طـور متوسـط 5 درصـد، نـرخ 
رشـد اقتصـادی صفـر و تـورم 24 درصـد گـزارش 
شـده اسـت، بـر همیـن اسـاس دولـت امـروز کار 
سـختی در پیش دارد؛ چراکـه هم با ابـر چالش ها 
و چالش هـای متعـددی در داخـل کشـور روبـه رو 
اسـت و هم در بیـرون چالش هایی نوظهـور وجود 
دارد. مثـاً جنـگ روسـیه و اوکرایـن کـه بـه عنـوان 
پدیـده ای نوظهـور بـرای مـا هـم فرصـت اسـت و 
هـم تهدیـد. ایـن جنـگ در حـوزه مـواد غذایـی 
بـرای جهـان یـک تهدیـد اسـت. از سـویی دیگـر 
در پیـش بـودن انتخابـات میـان دوره ای آمریـکا 
و ایـن احتمـال کـه جمهـوری خواهـان، سـنا و 
کنگـره را به دسـت گیرنـد، شـاید بـرای اقتصـاد مـا 
پیامـی داشـته باشـد و آن اینکـه بایـد کمربندهـا 
را محکـم ببندیـم، عقانیـت رفتـاری را بـاال 
 ببریـم و حوزه هـای آسـیب پذیرمان را شناسـایی 

و به تدریج اصاح کنیم.

 نقطه شروع فرایند ارتقا تاب آوری اقتصادی،  ◾
کجاست و حیاتی ترین سیاست ها برای این فرایند 

را درحال حاضر چه می دانید؟
ــرای اقتصاد ما  یکی از حیاتی ترین مقوله ها ب
مدیریت منابع ارزی اســت. مــا امـــروز فرصتی 
بــرای اتــاف منابع ارزی نداریم؛ بنابراین وزارت 
صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در 
واردات، سخت گیری بیشتری داشته باشند. 
مسئله دوم این است که نقشه ارزی کشور را باید 
به سرعت و به طور اساسی تغییر دهیم و متنوع 
کنیم. در این نقشه ضروری است عراق را تقویت 
کنیم. در نقشه ارزی سال های گذشته 70درصد 
منابع ارزی ما در امارات مصرف می شد که امری 
خطرناک بود. همچنین باید تاش کنیم صادرات 
مشتقات نفتی را توسعه دهیم و تنوع ببخشیم 
و با شرکای تجاری قراردادهای بلندمدت ببندیم. 

مواردی که شما به آن اشاره کردید جنبه کمی  ◾
دارد. در خصوص کلیدواژه های کیفی ای که دولت 
باید بــرای افزایش تـــاب آوری اقتصادی در مقطع 
فعلی و در عمل از آن بهره بیشتری گیرد، کمی 

توضیح دهید.

باتوجه به اینکه نیمه دوم ســال 1401 شرایط 
ــرای اقتصاد ما حساس تر اســت، من توصیه  ب
می کنم عقانیت در اقتصاد باال برود. دولت از 
نیروهای باتجربه استفاده کند، به حرف دلسوزان 
گوش دهد؛ چون فرصت برای رفتارهایی از سر 
بی تجربگی نداریم. تعارف که در میان نیست 
زمانی برای آزمون و خطا نداریم. باید برای شرایط 
سخت آمادگی داشته باشیم. اگر این شرایط 
سخت بــر اقتصاد مــا حاکم نشد کــه چه بهتر 
ــاده و مجهز باشیم.  ولــی درهــرصــورت بــایــد آمـ
تحقق بخشی از تـــاب آوری اقتصادی کشور به 
تقویت مدیریت اقتصادی و عقانیت و تجربه 
نیاز دارد که این ها همان کلیدواژه های کیفی 
هستند. طبعاً بسیار سخت است که آن هــا را 
کمی کنیم و بگوییم چه کسی باتجربه، پرتوان 
و دغدغه مند است، اما در حوزه تنوع بخشی به 
صــادرات مشتقات نفتی، تقویت نقشه ارزی، 
کنترل قاچاق کاال، ساماندهی و مدیریت واردات، 
جلوگیری از اتـــاف منابع ارزی و... می شود 
به آسانی اقتصاد کشور را سامان داد. همین 
امــروز برخی مدافع واردات خــودروهــای لوکس 
در دل جنگ اقتصادی هستند! مگر مشکل 

کشور ما واردات این خودروهاست؟! با این کار 
نه تنها جلو افزایش قیمت خــودروهــای داخلی 
را نمی گیریم، بلکه خودروهایی را به کشور وارد 
می کنیم کــه منجر بــه افــزایــش نارضایتی بین 
مردم می شود، به ویژه آنکه در یک دهه گذشته 
شــکــاف طبقاتی در کــشــور بسیار زیـــاد شــده و 
ضریب جینی از 36/5 به باالی 41 درصد رسیده 
اســت! دولــت باید به انضباط مالی و بودجه ای 
متعهد شــود و بــه ایــن مقوله بــهــای بیشتری 
بدهد. صندوق های بازنشستگی و بانک ها باید 
منضبط  تر شوند و از نــاتــرازی فاصله بگیرند. 
این ها سخت گیری های ضــروری بــرای اقتصاد 
ماست و نباید به محض اینکه کمی اوضاع بهتر 

شد، ضروریات حیاتی را فراموش کنیم.

باتوجه به اینکه اقتصاد جهانی امروز ملتهب  ◾
ــود چــالــش هــای نوظهور  اســت و شما هــم بــه وجـ
ــاره کــردیــد کــه به  اقــتــصــادی در سطح جهانی اشـ
طبع ایران هم از این چالش ها دور نیست، چگونه 
می توان خطرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از 

این التهابات را برای اقتصاد و مردم کاهش داد؟
با توجـه  بـه وجـود نگرانی هایـی کـه از کمبـود 

محصوالت کشـاورزی و غذایی اساسـی در جهان 
وجـود دارد و تأثیـرات تورمـی حاصـل از جنـگ 
روسـیه و اوکرایـن و پیش تـر از آن تأثیرات ناشـی از 
شیوع کرونا در سـطح جهان که کاهش تولیدات و 
صادرات را رقـم زده، شـاهد افزایش قیمت جهانی 
در حـوزه مـواد غذایـی و کشـاورزی هسـتیم. همـه 
کشـورها در ایـن شـرایط تـاش می کننـد ذخایـر 
راهبـردی خـود را تقویت کننـد؛ چون همیـن امروز 
جهـان در حوزه هـای آرد، کنجالـه، ذرت، مـواد 
غذایی و... با مشـکات جدی مواجه شـده است. 
همچنیـن سـیطره اقتصـاد پولـی موجـب شـده 
حبـاب مالـی در جهـان شـکل بگیـرد و بـه بخـش 
واقعـی اقتصـاد و تولیـدات واقعـی کمتـر بهـا داده 
شـود و اقتصـاد جهانـی بـه سـمت سـوداگری های 
مالـی و رشـد نقدینگـی رفته اسـت. بـا این شـرایط 
دولـت ما هـم از امـروز بایـد به فکـر تأمیـن کاالهای 
اساسـی نیمـه دوم سـال1401 باشـد و منابـع ارزی 
را بـه ایـن سـمت ببـرد. مـن البتـه معتقـد هسـتم 
سیاسـت حـذف ارز ترجیحـی یـا بایـد زودتـر از 
این ها انجام می شـد یـا در این شـرایط خـاص تورم 
اقتصـاد جهانـی و داخلـی بهتـر بـود فعـاً اجـرا 
نشـود تا شـرایط آرام شـود و دولت فرصت داشـته 
باشـد طرح هـا و برنامه هـای جایگزیـن را به طـور 
کامل و کارشناسـی شـده آماده سـازد. بی شک در 
انجام جراحـی اقتصـادی دولت، نیـازی به تعجیل 
نیسـت و زمان سـنجی و بـه هنـگام عمـل کـردن 
بسـیار مهـم اسـت؛ چـون انجـام یـک سیاسـت 
درسـت در زمـان و شـرایط بد و با شـیوه بـد، نتیجه 
خـوب نمی دهـد. اقتصـاد کشـور بایـد به شـرایط 
نرمـال برسـد، آن گاه جراحـی اقتصـادی می توانـد 
بهترین نتایج را خلق کند و مـردم از تبعات کمبود 
و تـورم شـدید داخلـی و جهانـی در امـان خواهنـد 
بـود. عقانیـت حکـم می کنـد بـا توجـه بـه اوضـاع 
ملتهب اقتصاد جهانی و داخلـی، دولت، بدترین 
و بهتریـن سـناریوها را در نظـر بگیـرد و باتوجه بـه 
اینکـه گفته شـده وضعیـت منابـع ارزی کشـور، 
بهبـود یافتـه نبایـد اجـازه داد التهابـات تـازه بـه 
اقتصـاد وارد شـود. شـکی نیسـت امـروز بـه دلیـل 
وجـود نارسـایی های متعـدد و کهنـه موجـود در 
نظام هـای بانکـی، یارانـه ای و مالیاتـی، بازتوزیـع 
ثـروت بـه سـود مرفهیـن جامعـه صـورت می گیرد، 
پس با اصاحات در این نظام هـا و جراحی مبتنی 
بـر عمـق نگـری و تأمـل، نبایـد اجـازه داد جامعـه 
همچون یـک دهه گذشـته، به سـمت فقر بیشـتر 

پیـش بـرود.

 انضباط مالی
  بر دولت 

حاکم شود
دولت باید به انضباط 

مالی و بودجه ای 
متعهد شود و به این 

مقوله بهای بیشتری 
بدهد. صندوق های 

بازنشستگی 
و بانک ها باید 

منضبط تر شوند و 
از ناترازی فاصله 

بگیرند. این ها 
سخت گیری های 

ضروری برای 
اقتصاد ماست و 
نباید به محض 

اینکه کمی اوضاع 
بهتر شد، ضروریات 

حیاتی را فراموش 
کنیم.

زوم زوم 
گفت وگوگفت وگو
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درآمدهای ارزی را آگاهانه سرمایه گذاری کنیم
استاد دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با قدس با اشاره 
به اقدامـات الزم برای پیـاده کردن اقتصـاد مقاومتی در 
کشـور می گوید: در زمینـه سـرمایه گذاری در حوزه های 
کلیـدی هـم بایـد آگاهانـه عمـل کنیـم. مثـاً حوزه هـای 

آب، گاز، نفـت و بـرق بـرای ما بسـیار حیاتی هسـتند. 
اگــر از هم اکنــون روی ایــن بخش هــا به درســتی و 

آگاهانــه ســرمایه گذاری نکنیــم در چندســال آینــده 
خودمــان واردکننــده گاز خواهیــم بــود، حال آنکــه 
کشــور مــا روی منابــع گازی انبــوه قــرار گرفتــه اســت. 
یــا اینکــه واردکننــده بنزیــن و بــرق خواهیــم شــد، یــا در 
حــوزه آب بــه مشــکل برمی خوریم.خوشــبختانه کمتــر 
از دو مــاه پیــش ســازمان توســعه تجــارت اعام کــرد نرخ 

بازگشــت ارز صادراتــی بــه کشــور بــه 85درصــد افزایش 
یافتــه اســت. بــر همیــن اســاس و بــا بهبــود منابــع ارزی 
بایــد ایــن منابــع عمدتــاً به ســمت ســرمایه گذاری در 
حوزه هــای اساســی هدایــت شــود. مدیریــت واردات و 
کنترل قاچــاق در این شــرایط بســیار مهم اســت و مانع 

خــروج ارز از کشــور می شــود.

 همچنیـن بایـد انضبـاط مالـی به سـرعت بـر کشـور 
حاکم شـود. امـروز کسـری بودجـه و بی انضباطـی مالی 
به شـدت اقتصـاد را آزار می دهـد، پـس تصمیمـات 
دولـت و مجلـس بایـد هوشـمندانه باشـد؛ چـون 
هزینه هـا و بودجه هـای رهاشـده و انبـوه، خطـر بزرگـی 

بـرای اقتصـاد ماسـت.

وحید شقاقی شهری

استاد دانشگاه خوارزمی

  فرزانه غالمی       عزم جدی دولت برای 
عملی کردن جراحی بزرگ اقتصادی در کشور، 

شروع فرایند افزایش تاب آوری اقتصادی را 
به عنوان یک پیش نیاز مقابل دولتمردان قرار 

داده است. ضرورت انجام جراحی و اعمال 

اصالحات پایه ای در اقتصاد، مورد تأیید قاطبه 
کارشناسان اقتصادی است، اما حاال که هم دولت 
متأثر از وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور در یک 

دهه گذشته با چالش های زیادی در این مسیر 
روبه رو است و هم حال اقتصاد جهانی، ناخوش 

و ملتهب، صاحبنظران تأکید می کنند تأسی به 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند 
»دستیاری قدرتمند« برای دولتمردان در این 
مسیر پر سنگالخ باشد. وحید شقاقی شهری 

اقتصاددان در گفت وگویی با روزنامه قدس 

از کلیدواژه های کمی و کیفی برای تاب آوری 
اقتصاد در مسیر منتهی به یک جراحی 

اقتصادی موفق و کاهش تبعات منفی حاصل 
از ناخوشی حال اقتصاد جهانی برای ایران 

می گوید. مشروح این گفت وگو را بخوانید.

گفت وگوی 
ویژه

عضوهیئتعلمیدانشگاهخوارزمیدرگفتوگوباقدسالزاماتگذاربهوضعیتاقتصادیجدیدراتشریحمیکند

فرصت آزمون و خطا در اقتصاد نداریمفرصت آزمون و خطا در اقتصاد نداریم
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محترم  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله   
خراسان  کاغذی  تولیدات  صنایع  شرکت 
شماره  به  شده  ثبت   ) خاص  سهامی  گلریز) 
 10380131843 ملی  شناسه  و   1353
عمومی   مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت 
روز  در  که  سهام،  صاحبان  العاده   فوق 
ساعت  راس   1401/03/12 مورخ  پنجشنبه 
10 صبح به نشانی: مشهد، کیلومتر 30 جاده 
مشهد-قوچان شهرک صنعتی طوس، فاز یک، 
برگزار  پستی9185176754  کد  دوم  قطعه 

میگردد، حضور بهم رسانند. 
دستـور جلسـه :

کاهش  با  منتشره  سهام  تعداد  افزایش   -1
ارزش اسمی سهام از 129،000 ریال به 1،000 

ریال برای هر سهم
به  خاص  سهامی  از  شرکت  نوع  تبدیل   -2

سهامی عام
مجمع  صالحیت  در  که  مواردی  3-سایر 

عمومی فوق العاده  باشد 
هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت صنایع تولیدات 

کاغذی خراسان گلریز
)سهامی خاص( به شماره ثبت 1353 و 

شناسه ملی 10380131843 
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آگهی  پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت قند تربت حیدریه)سهامی عام(
 ثبت شده به شمارة  103 و شناسه ملی 10380019602 

تربت  قند  العاده شركت  استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق  به  اطالع می رساند  به 
 1400/12/25 274-844073-004مورخ  شمارۀ  مجوز  و  مورخ   عام،  سهامی  حیدریه 
سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایۀ شركت از طریق صدور سهام جدید 
از مبلغ 147,000,000,000  ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال، منقسم به 500,000,000   

سهم 1,000  ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1- سرمایه فعلی شركت:        147,000,000,000  ریال 

 2-مبلغ افزایش سرمایه:        353,000,000,000   ریال 
3-مبلغ سرمایه پس از افزایش: 500,000,000,000  ریال  

4-ارزش اسمی هر سهم:       1,000  ریال 
5-تعداد سهام عرضه شده:     105,000,000  سهم 

6-نوع سهم:           عادی با نام
7-محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شركت از محل و به تفكیك زیر انجام خواهدشد:

105,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
248,000,000,000  ریال از محل سود انباشته،

8-موضوع افزایش سرمایه:
اجرای طرح بهسازی ماشین آالت

9-به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1401/02/08 تعداد 71 
حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد 168 سهام جایزه  تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد 
دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به 

سهامداران اعالم خواهد شد.
10-سهامدارانی كه ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و 
یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت 

گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11-مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی 

می باشد.
12-سهامداران محترمی كه تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید 

بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:
سهامدارانی كه به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و 
تأمین نمی  كند، می بایست ظرف مهلت مقرر  را  آنان، بهای سهام جدید  یا مطالبات 
از طریق شناسه پرداخت كه شامل كد ملی برای  را   یا مابه التفاوت آن  بهای سهام 
به حساب شمارۀ   باشد،  برای اشخاص حقوقی می  اشخاص حقیقی و شناسه ملی 
0216196028007  این شركت نزد بانك  صادرات شعبۀ  مركزی 1900067 واریز و رسید 
بانكی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده 
- خیابان خرمشهر كارخانه  با پست سفارشی به نشانی  تربت حیدریه  از حق تقدم، 
به آدرس  را  یا مدارك  و  ارسال نموده  قند تربت حیدریه كد پستی 9513855595  
 تربت حیدریه - خیابان خرمشهر كارخانه قند تربت حیدریه كد پستی 9513855595  

تحویل و رسید دریافت نمایند.

سهامدارانی كه به موجب گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به 
میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تكمیل گواهی 
با پست  را  مراتب  به سرمایه،  مطالبات  تبدیل  با  موافقت  اعالم  بر  مبنی  حق تقدم، 
سفارشی به نشانی تربت حیدریه - خیابان خرمشهر كارخانه قند تربت حیدریه كد پستی 
9513855595  ارسال نموده و یا مدارك را به آدرس تربت حیدریه - خیابان خرمشهر 

كارخانه قند تربت حیدریه كد پستی 9513855595 تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذكر:عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی،به منزله عدم استفاده 

از حق تقدم می باشد
می توانند  سهامداران  سرمایه،  افزایش  در  مشاركت  به  تمایل  عدم  صورت  13-در 
از طریق   واگذاری حق تقدم خود  به  پذیره نویسی نسبت  برای  تعیین شده  در مهلت 
فرابورس ایران  اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مكرر حق تقدم خرید سهام 
شركت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز 
بهای سهام جدید وارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند.بدیهی است در صورت 
عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق 

نخواهد گرفت.
و  ننموده اند  استفاده  خود  از حق تقدم  مقرر  مهلت  در  كه  سهامدارانی  14-حق تقدم 
همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شركت از طریق فرابورس ایران عرضه و 
مبلغ حاصل از فروش پس از كسر هزینه ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاری 

سهامداران منظور خواهد شد.
نكات مهم:

 مسئولیت صحت و قابلیت اتكای اطالعات آگهی پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.
ناشر، شركت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول 
جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به 
دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل 

آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت 
مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به 
منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شركت ها یا طرح های 

مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شركت، این افزایش سرمایه تا 

تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت خواهد رسید.
سایر افرادی كه تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت 
كسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت شركت، می توانند به سایت اینترنتی شركت 
به آدرس www.torbatsugar.ir   مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 05152312036  تماس 

حاصل نمایند.
 گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی 
به  اینترنتی شركت  بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت  این خصوص و همچنین  در 
آدرس  به  ناشران  رسانی  اطالع  جامع  سیستم  و    www.torbatsugar.ir آدرس 

www.Codal.ir در دسترس می باشد.

 پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شــرکت گروه 
پزشــکی آراد آبیک )با مســئولیت محدود ( شماره 
ثبت 1020 و شناسه ملی  10861442989  در خصوص 
انتخاب هیئــت نظارت و انتخاب مدیران چاپ شــده 
در روزنامــه قــدس تاریــخ   1401،02،26   صفحــه  6   
شــماره  9807   در متن آگهــی ، مجمع عمومی عادی 
)نوبــت دوم( صحیــح مــی باشــد کــه به آن اشــاره 
نشــده اســت کــه بدینوســیله اصــالح میگــردد. 

رامین میری
عضو هیئت مدیره شرکت گروه پزشکی آراد

 اصالحیه آگهی
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1396،11،11 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 
- محل شــرکت از واحد ثبتی مشــهد به آدرس 
اســتان خراســان رضوی - شهرستان تربت جام 
- بخش مرکزی - دهســتان میان جــام - آبادی 
پنبه پاک کنی تربت جام - جاده تایباد )کیلومتر 
7(-پــالک 0-ســمت راســت-طبقه همکف-بــا
 کد پستی 9576198817 منتقل گردید و مراتب 

ذیل شماره 1635 ثبت شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )1319388(

آگهی انتقال شرکت تولیدی آرد جام 
حصار شرکت سهامی خاص به
 شناسه ملی 10380290680 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400،11،25 ونامه شــماره 4012،128،288 مورخ 
1401،01،16 اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای مهدیار احمدی جالیر به شماره ملی 0944654657 خارج از هیئت مدیره به سمت 
مدیرعاملی تا پایان مدت دوره هیئت مدیره انتخاب شدند. 2 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار 
مالی ، قراردادها و چک و ســفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1319381(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 29700 و شناسه ملی 10380449498 
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 تغییرات 
کتاب های درسی 
از سال تحصیلی 
 ۱۴۰۲-۱۴۰۳
اجرا می شود

صادق ستاری فرد، 
سخنگوی آموزش و 
پرورش به ایرنا گفت: 
تغییرات کتاب های 
درسی برای 
سال تحصیلی

 ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انجام 
می شود. وی همچنین 
افزود: از مهر ۱۴۰۱ 
بسته های آموزشی 
چند رسانه ای با 
عنوان برنامه های 
مکمل درسی در اختیار 
دانش آموزان قرار 
می گیرد. همچنین 
محتوای کتاب های 
درسی، بسته های 
آموزشی چندرسانه ای 
و برنامه درسی سال 
۱۴۰۳-۱۴۰۲ با 
تغییراتی همراه است.

زندگی سالم اعظم طیرانی    چند سالی 
اســت هــرم جمعیتی کشور 
از حالت طبیعی خارج شده 
و جمعیت بــه سمت پیری 
می رود. بر اساس آخرین آمار 
اعــام شــده از ســوی مجلس 
ــرخ رشــد  ــورای اســامــی، در ســـال 1400 »نـ شــ
جمعیت« کشور به زیر یک درصد رسیده؛ این 
یعنی ابربحران منفی جمعیتی، دور ماندن از 
آرمان هایی چون توسعه و آبادانی و مواجهه با 

تهدیدات اقتصادی، سیاسی و امنیتی.
کــاهــش جمعیت و پــیــامــدهــای آن، ضـــرورت 
همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه های 
غیررسمی و رسمی کشور را دوچندان ساخته 

است.
تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از 
خانواده ریسمانی است بــرای نجات کشور از 
سیاه چاله جمعیتی. اما آیا مجریان و مخاطبان 
ایــن قانون می توانند از ایــن تنها فرصت باقی 

مانده استفاده کنند؟

وقتی زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا درآمد ◾
صالح قاسمی، پژوهشگر تحوالت جمعیت 
ایران و جهان معتقد است در ایران با اینکه در 
دهه 60 پــروژه تنظیم خانواده و کنترل موالید 
آغاز شد اما در سال 1386 نخستین هشدارهای 
جمعیت شناسی در کــشــور از ســـوی شمار 
معدودی از جمعیت شناسان و جمعیت پژوهان 

مطرح شد. 
رهبر معظم انــقــاب نیز نخستین مطالبات 
جــدی جمعیتی را از ســال 1390 و در هیئت 
دولــت مطرح نمودند. یک سال پس از آن هم 
این نگرانی ها را در نشست عمومی با مــردم و 
سفر بــه خــراســان شمالی علنی کــردنــد. نکته 
مهم اینکه در 10 سال گذشته ایشان 54 بار به 
گونه های مختلف در خصوص پیامدهای کاهش 
جمعیت هشدار داده انـــد. در پی فرمایشات 
ایشان گفتمان های متعددی در کشور شکل 
گرفت و بسیاری از استادان جمعیت شناس 
و جمعیت پژوه به این نتیجه رسیدند که باید 

شاخص های جمعیت شناسی اصاح شود. 
ــه مـــی دهـــد: جمعیت یـــک زمــیــنــه،  ــ وی ادامـ
یـــک بــســتــر و روح حــاکــم بـــر هــمــه فــرایــنــدهــا 
و ساختارهاست و تنها بر نهاد خــانــواده و یا 
یکی دو ساختار تأثیر نمی گذارد؛ اتمسفر کلی 
جامعه بــرآمــده از تــحــوالت جمعیتی اســت و 
بــنــابــرایــن چــالــش هــای جمعیتی روی نهاد 
خانواده، روابط اجتماعی، ساختارهای ارزشی، 
هنجارها و ناهنجارهای جامعه و همچنین بر 
اقتدار سیاسی، جایگاه منطقه ای و بین المللی 
کشور، قــدرت بین المللی، امنیت ملی، تولید 
و درآمــد ناخالص ملی، بیمه ها، سازمان های 
حمایتگر اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، 
شبکه بهداشت و درمان، آموزش و بسیاری از 

ساختارهای دیگر تأثیری بسیار جدی دارد.

 مسئوالنی که باید محاکمه شوند ◾
وی می گوید: تا پیش از تصویب قانون جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده هیچ قانونی برای 
ــدآوری خــانــواده ایــرانــی وجــود  ــرزن حمایت از ف
نداشت و پیش از آن قوانین خانواده در تعارض 
ــرای نخستین بار  ــوده اســت. ب ــدآوری ب ــرزن بــا ف
سیاست های کلی جمعیت در 30 اردیبهشت 
سال 1393 اباغ شد. سیاست هایی که تقریباً 
هشت سال خاک خورد و گرفتار فرصت سوزی 
مـــحـــض دولــــــت گـــذشـــتـــه شـــــد. مــســئــوالن 
دولت های یازدهم و دوازدهم باید در خصوص 
فرصت سوزی هشت ساله از پنجره جمعیتی 
ــران محاکمه شوند چــون ایــن فرصت سوزی  ای
موجب شد سیاست های کلی جمعیت هرگز به 

آیین نامه و دستورالعمل تبدیل نشود. 
این پژوهشگر تحوالت جمعیت ایران و جهان، 
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را 
یک ظرفیت، فرصت و قانونی بی بدیل و قابل 
دفاع می داند و تأکید می کند: با توجه به اینکه 
فرصت نگارش قانون دیگری را نداریم، این قانون 

باید به عزمی ملی برای اجرا تبدیل شود. 
ــرار اســـت چنین  ــه مــی دهــد: وقــتــی قـ وی ادامــ
قوانینی به اجرا گذاشته شود ممکن است به 
دلیل فراهم نبودن ساختارها و تکالیف مالی با 
مقاومت بسیاری از نهاد ها و دستگاه ها مواجه 
شود، با این حال دولت باید اجرای این قانون را 
در اولویت های اصلی کشور قرار دهد تا مدیران 

کشور نیز در مقابل اجرای آن مقاومت نکنند. 
نویسنده مجموعه »جنگ جهانی جمعیت« 
در خصوص ضمانت های اجرایی این قانون نیز 
اظهار می کند: محل تأمین اعتبارات این قانون 
هم به لحاظ تأمین بودجه و هم به لحاظ تکالیف 
مالی در قانون مشخص شده است و جزو معدود 
قوانینی است که سرپیچی از اجــرای آن جرم 
شناخته می شود و هر مسئول و مدیری که از 
اجرای این قانون طفره برود مجرم است و برای 

وی مجازات در نظر گرفته شده است.
به گفته قاسمی براساس تازه ترین پیمایش های 
پژوهشگران حوزه جمعیت، میل به فرزندخواهی 
در خانواده ایرانی طی دو سه سال گذشته افزایش 
یافته و امروزه به طور میانگین هر خانواده ایرانی 
تمایل دارد حداقل سه فرزند داشته باشد که 
البته در شهرهای مختلف متفاوت است. با این 
حال افزایش به میل فــرزنــدآوری در خانواده ها 
نشان می دهد خانواده ایرانی یک خانواده اصیل، 
فرزنددوست و فرزندخواه است که این فرصتی 
برای قانون جوانی جمعیت محسوب می شود تا 

بتواند به اهداف خود برسد. 
 
آغاز سیر نزولی جمعیت کشور ◾

امیر حسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک 
قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسامی نیز 
با اشــاره به خطرات بحران جمعیتی بــرای کشور 
به ما می گوید: اگر امروز فکری به حال جمعیت 

کشور نکنیم 30 ســال آینده، شمار سالمندان 
بیش از سایر گروه های سنی خواهد بود؛ این تهدید 
بزرگی برای آینده کشور است به طوری که کشور را 
در حوزه های متعدد علمی، اقتصادی، اجتماعی، 
آموزشی، رفاهی و حتی امنیتی و نظامی با مشکل 
روبــه رو خواهد کرد و هزینه های سامت چندین 
برابر می شود. در حالی که جمعیت کشورهای 
اطراف ما همه جوان است و این خطر بزرگی برای 

امنیت کشور ما محسوب می شود.
بانکی پور اضافه می کند: اواخر دهه 70 بسیاری 
از مدارس کشور دو شیفته و یا حتی چهار شیفته 
بودند اما امروز کمتر مدرسه ای دو شیفته است 
و 30 سال آینده تعداد زیادی از مدارس به سرای 
سالمندان تبدیل خواهند شد. بنابراین در همین 
6 سالی که فرصت باقی است باید از افتادن در 
سیاه چاله جمعیت پیشگیری کنیم وگرنه اگر در 
این سیاه چاله جمعیتی بیفتیم 150 سال زمان 
الزم است تا کشور از ابربحران جمعیتی خارج 
شــود و مشخص نیست در ایــن 150 ســال چه 

خطراتی کشورمان را تهدید کند.
وی در خصوص ضمانت های اجــرایــی قانون 
جــوانــی جمعیت و حــمــایــت از خـــانـــواده نیز 
می گوید: در مجلس منابع مالی کامل بــرای 
اجرای این قانون دیده شده و با ایجاد ستاد ملی 
جمعیت و معرفی دبیر این ستاد وظیفه هر یک 
از دستگاه ها به طور مشخص و مجزا اباغ شده 
و همه دستگاه ها موظف اند گــزارش عملکرد 
خود را به ستاد اعام کنند تا در صورت کوتاهی 
در اجرای قانون با آن ها برخورد شود. ضمن آنکه 
بودجه ای که امسال برای حمایت از خانواده در 
مجلس در نظر گرفته شده بیشتر از بودجه ای 
بوده که طی سال های گذشته در نظر گرفته شده 
است. بنابراین همه شرایط برای اجــرای قانون 
مهیاست و تاکنون 20 درصد قانون اجرا شده 
و مقرر شده تا 6 ماه آینده 80 درصد باقیمانده 

قانون نیز اجرا شود. 

این قانون یک شعار سیاسی نیست ◾
وی در پاسخ بــه ایــن پرسش کــه چگونه می توان 
اعتماد عمومی برای اجرای این قانون را جلب کرد، 
اظهار می کند: وقتی می توانیم اعتماد عمومی 
برای اجرای این قانون را جلب کنیم که مسئوالن به 
وظایف تعیین شده خود عمل کنند. خوشبختانه 
تسهیات خوبی بــرای فــرزنــدآوری در نظر گرفته 
شده که بخشی از آن اجــرا شده اســت؛ به عنوان 
نمونه تسهیات ازدواج بــرای زوج هـــای جــوان در 
مقایسه با پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت 
پنج برابر شده است. همچنین حمایت درمانی از 
زوج های نابارور در حال انجام است. عاوه بر این 
تاکنون 24هــزار نفر از مــادران در ثبت نام خــودرو 
شرکت کــرده انــد که خـــودرو به آن هــا تعلق گرفته 
اســت. دو بانک کشور نیز تسهیات فرزندآوری 
پرداخت می کنند و خوشبختانه مواد قانونی در حال 
اجراست تا در عمل به مردم نشان داده شود این 
قانون اجرا خواهد شد و یک شعار سیاسی نیست.

فقط 6 سال تا سیاه چاله جمعیت فاصله داریم

خطر تبدیل مدارس 
به سرای سالمندان!

ددستچينستچين

واکنش

قبر لوکس 
نداریم

معاون مجتمع 
عروجیان سازمان 
بهشت زهرا در واکنش 
به اخباری در خصوص 
وجود قبور لوکس در 
این گورستان، به فارس 
گفت: خانه ابدی لوکس 
و خاصی در این سازمان 
وجود ندارد.
روح هللا محسنی 
همچنین با بیان 
اینکه قیمت ها تابع 
تصمیمات در شورای 
اسامی شهر تهران 
است و در هر سه ناحیه 
این سازمان، خانه های 
ابدی یکسان هستند، 
اظهار کرد: قیمت  
خانه های ابدی سازمان 
بهشت زهرا)س( تهران 
با سایر آرامستان های 
تهران قابل مقایسه 
نیست و اگر هر یک 
از شهروندان مراجعه 
کنند، در صورت 
وجود می توانند در 
هر قسمت از سازمان 
بهشت زهرا)س( خانه 
ابدی خریداری کنند.

صالح قاسمی
پژوهشگر تحوالت جمعیت

 ایران و جهان

کشورهای صنعتی پس از رنسانس شاهد اتفاقاتی 
همچون انقالب خانواده و انقالب جنسی بودند 

که به تضعیف نهاد خانواده انجامید. با این رخداد 
و هنگامی که سیاستمداران این کشورها مؤلفه 
قدرتمند جمعیت که پشتوانه رشد اقتصادی و 

سیاسی آن ها در جهان محسوب می شود را تا حد 
زیادی از دست دادند، درصدد برآمدند با کنترل 

جمعیت سایر مناطق جهان، برتری نسبی خود را در 
اقتصاد و سیاست حفظ کنند. بنابراین از سال ۱9۰۰ 
یعنی از دوره تقابل جمعیتی و استانداردهای دوگانه 

جمعیتی به بعد، پروژه طراحی اجتماعی جمعیت 
در جهان از سوی کشورهای غربی در کشورهای 

شرقی و به ویژه کشورهای اسالمی توجیه شد؛ 
به گونه ای که مسئوالن این کشورها وادار شدند نرخ 

رشد کشورشان را کاهش دهند. 

چراازدواجمیکنید؟
اکـــرم شــاهــد، مــشــاور خــانــواده     
روان شناسان، جوانی را به دریایی که دچار 
طوفان شدیدی شده، تشبیه کرده اند؛ دوره ای 
ــســران دچــار  کــه جــســم و روان دخــتــران و پ
التهاب و هیجان می شود. برای تسکین این 
التهاب ها چه باید کرد؟ خداوند در قرآن کریم 
هــدف از ازدواج را »لتسکنوا الیها« تعیین 
کــرده اســت، یعنی جوانان با پذیرش ازدواج 
خود را به آرامش و سکون می رسانند و آنچه 
به زندگی زناشویی گرمی و دوام می بخشد 
و پیوند ازدواج را محکم و پــایــدار می سازد، 

عاطفه و محبت است.
ــراســـاس نــظــر کــارشــنــاســان، دو عــامــلــی که  بـ
بیشترین نقش را در خوشبختی تمام انسان ها 
در زمین ایفا می کنند، عبارت اند از: ایمان به 

خدا و ازدواج.
با ازدواج رابطه مان را با کسی که به او عشق 
مــی ورزیــم، دائــمــی می کنیم. همین موضوع 
می تواند ما را از استرس ها و تنش های یک رابطه 
نجات دهد. با ازدواج، رابطه ما از آنچه هست 
استوارتر می شود و دیگر این نگرانی را نداریم که 

ممکن است او را از دست بدهیم. 
زندگی به برهه های زمانی مختلفی تقسیم 
می شود و هر فرد با توجه به شرایط، نیازهای 
متفاوتی دارد. وقتی کوچک تر هستید، نیاز 
به تحصیل و آموزش دارید، کمی که بزرگ تر 
می شوید نیاز به حضور در جامعه و کسب 
ــد. بــه همین ترتیب زمــانــی فرا  ــ ی تجربه دار
مــی رســد کــه حــس می کنید باید بــا تشکیل 
یک خــانــواده، خودتان را وارد مرحله ای تازه 
کنید. اگر چنین تغییری در طرز فکر و نیازهای 
خــود احساس کردید باید بگوییم وقــت آن 
رسیده که به ازدواج فکر کنید. در پاسخ به 
این پرسش که چرا ازدواج می کنید معموالً 
یکی از کمبودهای زیر را در زندگی خود حس 

می کنید.

نیاز به همدم ◾
در این مرحله از زندگی داشتن همدم در اولویت 
است. یک فضای دلنشین و راحت که بتوانید 
در آن آرامــش را تجربه کنید و حرف هایی که 
نمی توانید به هیچ کس بگویید را با کسی به 

اشتراک بگذارید.
 
عشق و محبت ◾

انسان ها نه تنها نیاز دارند مورد عشق و محبت 
ــرار بگیرند، بلکه نیاز دارنـــد بــه کسی عشق  ق
بورزند و به او محبت کنند. ازدواج بهترین راه 
پاسخ دادن به نیاز عشق ورزیدن و مورد عشق 

واقع شدن است.

داشتن حامی  ◾
یکی از اهداف زندگی مشترک داشتن حامی ای 
است که به شما اطمینان دهد تا بتوانید در راه 
اهدافتان گام بردارید. تا وقتی که ازدواج نکنید، 
هیچ تصوری از حس خوب حمایت کردن فردی 
که مهم ترین شخص زندگیتان است، نخواهید 

داشت.

رشد ◾
اگــر بخواهید در کــار و یا در زندگی پیشرفت 
کــنــیــد، مــطــمــئــن بــاشــیــد بــهــتــریــن کــســی که 
می تواند به شما کمک کند، یک همسر خوب 

و رشددهنده است.

لذت بخش کردن زندگی  ◾
احساس نیاز به لذت بخش کردن زندگی به شما 
یک انگیزه مضاعف می دهد که بخواهید به 
دنبال راه حلی برای رفع نیازتان بگردید و مطمئن 
باشید تا وقتی که به این نیاز پاسخ ندهید، به 

آرامش نخواهید رسید.

تجربه های تازه ◾
برخی از تجربیات و حس ها هستند که فقط 
از طریق ازدواج می توانید آن هــا را درک کنید. 
حس همسر بــودن، مــادر و پدر بــودن، مراقبت 
ــا، حس های  از فــرزنــدان و تماشای رشــد آن هـ
دلنشینی هستند که فقط از طریق ازدواج قابل 

درک خواهند بود.
مــواردی که به آن ها اشــاره شد تنها تعدادی از 
دالیل یا اهداف هر فرد برای ازدواج کردن است. 
ــل خــود را بــرای  قطعاً شما نیز می توانید دالی
ازدواج داشته و با شناخت معیارهای صحیح به 

همسرگزینی آگاهانه بپردازید.

تا پیش از تصویب »قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« هیچ قانونی 
برای حمایت از فرزندآوری خانواده ایرانی وجود نداشــت و پیش از آن، 

قوانین خانواده در تعارض با فرزندآوری بوده است.
گزيدهگزيده
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چرا تأخیر سه ماهه؟! ◾
 هــادی بیگی نژاد، نماینده مایر در مجلس 
در خصوص تأخیر سه ماهه وزارت بهداشت در 
تهیه آیین نامه اجرایی مصوبه افزایش ظرفیت 
پزشکی به فارس گفت: قطعاً تعارض منافع تصمیم گیران در 
وزارت بهداشت می تواند یکی از دالیل تأخیر باشد. وقتی 
وزارت بهداشت خودشان برای خودشان تصمیم می گیرند 

نمی توانیم انتظار نتیجه ای بهتر داشته باشیم.

سازمان فردگرایی در ایران  ◾
محمد اســمــاعــیــل اکـــبـــری، رئــیــس کمیته 
جمعیت و سرمایه اجتماعی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در گفت وگو با فــارس اظهار 
کــرد: بحث جمعیت وابسته به خانواده اســت. کشور ما 
خانواده محور نیست بلکه فردگراست. 70 سال پیش که 
آمریکایی ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمان را 

درست کردند مثل خودشان فردگرایی را شکل دادند.

کوچ مهندسی ها به سوی انسانی ◾
به گــزارش فــارس، عبدالرسول پورعباس، 
رئیس ســازمــان سنجش گفت: بیش از 
ــزار داوطــلــب در آزمـــون گــروه علوم  400هــ
انسانی کارشناسی ارشد امسال شرکت کرده اند و این 
به معنای اشتیاق بیشتر داوطلبان به سوی رشته های 
علوم انسانی است. داوطلبان از رشته های مهندسی به 

سوی رشته های علوم انسانی آمده اند.

۸۸ درصد جوانان مجرد تمایل به ازدواج دارند ◾
مسعود عالمی نیسی، رئیس مؤسسه 
تحقیقات جمعیت کشور به ایسنا گفت: 
ــد جــوانــان مجرد در ســن ازدواج  88درصـ
ــرادی کــه ازدواج می کنند  ــد. افـ تمایل بــه ازدواج دارنـ
می خواهند فرزنددار شوند اما مسئله اصلی این است 
که ازدواج کم شده و میزان مجردها سبب شده میانگین 

نرخ باروری کاهش پیدا کند. 

جامعه

محيط زيستمحيط زيستخانه و خانواده خانه و خانواده  مدرسهمدرسه

مدیرعامل بنیاد 15 خرداد خبر داد

اعطای کمک هزینه 
درمان ناباروری به ۱۰هزار زوج

به گزارش تسنیم، مدیرعامل بنیاد 15 خرداد در نخستین 
رویــداد روایت محور با موضوع جوانی جمعیت و معرفی 
الگوهای موفق فرزندآوری و فرزندپروری گفت: امسال ستاد 
اجرایی فرمان امام کمک هزینه درمان ناباروری 10هزار زوج 
نیازمند را از طریق بنیاد 15خرداد پرداخت می کند، تاکنون 
هزارو100 خانواده متقاضی این تسهیات را شناسایی و به 

بانک عامل معرفی کرده ایم.
ــزود: حمایت از خــانــواده هــای  حمیدرضا عــلــیــان زادگــان افـ
دارای سه فرزند از دیگر اقــدامــات در دستور کــار ماست. 
در طرح »لبخند مــادری« بسته هایی شامل 40 قلم کاالی 
ضروری مورد نیاز نوزاد به ارزش 4 میلیون تومان از بدو تولد تا 

دوسالگی را اهدا می کنیم.

یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

مرگ 
دومین توله یوز ایرانی

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست از تلف شدن دومین توله یوز آسیایی خبر 
داد. به گزارش ایسنا حسن اکبری گفت: صبح روز سه شنبه 
دامپزشک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت دفع 
آن ها می شود و پس از بررسی های دامپزشک متخصص، 
تصمیم بر ایــن شد توله ها به یک بیمارستان تخصصی 
دامپزشکی در تهران منتقل شوند که متأسفانه یکی از توله ها 

در مسیر انتقال به تهران تلف شد.
تــولــه ســوم در بیمارستان تخصصی دامــپــزشــکــی تحت 

نظارت های دامپزشکی قرار دارد.
وی افزود: علت دقیق تلف شدن توله یوز پس از کالبدگشایی 

اعام خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد

بیمه کامل و ۲۴ ساعته شدن 
معلمان غیردولتی

ــدارس و مــراکــز  احــمــد مــحــمــودزاده، رئــیــس ســازمــان مــ
غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش 
به فــارس گفت: طــرح 24 ساعته کــردن معلمان مــدارس 
غیردولتی و پیش بینی بیمه کامل آن ها را پیگیری می کنیم 
کــه البته شاید فشار بیشتری بــر مؤسسان وارد کند. 
پیشنهاد شده معلمان مدارس غیردولتی مانند معلمان 
مـــدارس دولــتــی 24 ساعته باشند کــه البته در مــدارس 

ابتدایی 25 ساعته است.
ایــن موضوع در کمیسیون آمـــوزش مجلس تصویب شد 
و قــرار اســت در صحن مجلس هم تصویب شــود و بر این 
اساس معلمان این مدارس مثل مدارس دولتی کار کرده و 

پرداخت هایشان بر اساس قانون کار می شود. 



صیادمنش 
بهترین بازیکن 
هال سیتی شد
 صفحه توییتری 
 باشگاه هال سیتی

 9 روز پیش با معرفی 
چهار بازیکن تیم 

فوتبال این باشگاه، 
از کاربران خود 

خواست تا به بهترین 
بازیکن تیم هال 

سیتی در ماه آوریل 
رأی بدهند. اللهیار 
صیادمنش که یکی 
از این نامزدها بود، 

گوی سبقت را از 
جاکوب گریوز، 

ریچارد اسمال وود 
و لویس پاتر ربود و 
بهترین بازیکن هال 

سیتی در آوریل سال 
2022 لقب گرفت.

در  حاشيه

بیرانوند 
سربازاست؟

افزون بر مبلغ 
رضایت نامه یک 

سؤال مبهم پیش روی 
مسئوالن پرسپولیس 
قرار دارد و آن مسئله 

خدمت سربازی 
بیرانوند است. هنوز 
اطالعات دقیقی از 

وضعیت خدمت وی 
وجود ندارد تا جایی که 

برخی باور دارند او تا 
امروز از معافیت موقت 

ورزشکاران استفاده 
کرده است. علیرضا 

بیرانوند اکنون ۲۹ سال 
و۷ ماه و ۲۹ روز سن دارد 

و تا پایان شهریورماه 
سال جاری ۳۰ سال او 
تمام خواهد شد. پایان 

۳۰ سالگی بیرانوند 
می تواند به معنای 

پایان استفاده وی از 
معافیت ورزشکاری 
باشد. آن زمان است 
که وی ۴۵ روز بعد از 

آغاز رقابت های لیگ 
بیست و دوم فوتبال 
باید پرسپولیس را به 

مقصد یک تیم نظامی 
ترک کند.

خبرخبر
روزروز

 پائولو دیباال
 سرمربی رم امیدوار است بتواند 
پائولو دیباال را برای پیوستن به 
این تیم متقاعد کند. این بازیکن 
می تواند به صورت رایگان از این 

تیم جدا شده و به رم برود.

  عثمان دمبله 
بایرن مونیخ با جذب دمبله می خواهد 

انتقام پیوستن لواندوفسکی به بارسلونا 
را بگیرد.قرارداد او با بارسلونا تابستان 

به اتمام خواهد رسید و باواریایی ها 
می خواهند او را به مونیخ ببرند.

  جوردن هندرسون 
 کاپیتان لیورپول، پس از پیروزی برابر 

ساوتهمپتون درباره منچسترسیتی 
گفت:» اگر خانه باشم شاید بازی آن ها 

را ببینم اما ترجیح می دهم تلویزیون را 
روی شبکه مربوط به کودکان قرار دهم«.

 سینا حسینی   
ــــس از رونـــمـــایـــی  پ
ــان لیگ  ــرمـ ــهـ از قـ
بــرتــر حــاال نــوبــت به 
رونمایی از تیم های 
ســقــوط کننده این 
دوره از بازی ها رسیده اســت. هرچند 
روی کاغذ در مقطع کنونی تیم های 
فجر شهید سپاسی و شهرخودرو در 
ــد و تیم نفت  معرض سقوط قــرار دارن
ــه واســطــه امتیاز  مسجد سلیمان ب
بیشتر نسبت بــه ایــن تیم از شرایط 
بهتری بــرخــوردار است اما به نظر می 
آید اگر در هر دو بازی تیم های پانزدهم 
و شانزدهم جدول معجزه ای رخ دهد 
امید به اردوگاه آن ها باز خواهد گشت 
و مــعــادالت موجود در جــدول به کلی 
تغییر خواهد کرد.شهرخودرو که هفته 
گذشته در خانه برابر پیکان متوقف 
شد باید در اصفهان به مصاف سپاهان 
برود، تیمی که نیاز مبرمی به امتیاز کامل 
این دیــدار دارد تا بتواند از پرسپولیس 
سبقت بگیرد و شانس نایب قهرمانی 
در رقابت هــای لیگ برتر را بــرای خود 
زنده نگه دارد. شهرخودرویی ها اگر در 
این بازی خارج از خانه بتوانند با قدرت 
ظاهر شوند می توانند بازی های بعدی 
خود را نیز به رقابت های سرنوشت ساز 

تبدیل کنند در غیر این صورت شاگردان 
سید عباسی به عنوان نخستین تیم 
سقوط کننده به مسابقات لیگ دسته 
یک لقب خواهند گرفت و دو بازی آخر 
آن هــا در لیگ برتر برابر پرسپولیس و 
فوالد به دیدار تشریفاتی تبدیل خواهد 

شد.
دیگر دیـــدار حساس امـــروز رویــارویــی 
سرآسیایی و تارتار در شیراز است.تارتار 
که هفته گذشته در یک دیدار جنجالی 
امتیاز از دست داد نیز به شدت مترصد 
کسب امتیاز از این بازی سرنوشت ساز 
است. اگر فجر در بازی امروز خود به سه 
امتیاز کامل این بازی دست پیدا کند 
آن گاه می تواند  مجموع امتیازهای خود 
را به نفت مسجد سلیمان برساند و 
امیدوار باشند گل گهر با شکست نفت 
مسجد سلیمان کمک بزرگی به آن ها 
کند تا همچنان شانس بقا در لیگ برتر 

را داشته باشند.
در ســیــرجــان هــم داســتــان بــه همین 
مــنــوال اســـت، دوئـــل شــاگــردان رضا 
مــهــاجــری بـــا بــازیــکــنــان گـــل گــهــر از 
حساسیت بسیار زیـــادی بــرخــوردار 
اســــت، نــفــت مــســجــد ســلــیــمــان که 
نسبت به دو نامزد دیگر سقوط به لیگ 
یک امتیاز بیشتری دارد در اندیشه 
کسب امتیاز کامل از این بازی بیرون 

از خانه اســت تــا بــه واســطــه آن عدد 
امتیازهای بدست آمده خود را به ۲۳ 
برساند، اگــر ایــن اتفاق رخ دهــد و دو 
تیم دیگر ناکام بمانند تا حدود بسیار 
زیــادی این تیم بابت بقا در لیگ برتر 

مطمئن خواهد شد.
مهاجری به واسطه اتفاقاتی که سه 
فصل پیش در دوره حضور سرآسیایی 
ــورد کــه باعث  در تیم پــدیــده رقـــم خـ
برکناری او از این تیم شد تا یحیی گل 
محمدی جای او را بگیرد از سرمربی 
فجرسپاسی کینه به دل دارد و امیدوار 
ــازی امــروز برابر  اســت با پــیــروزی در ب
گل گهر با یک تیر دو نشان را بزند و 
سند سقوط شهرخودرو و فجر را امضا 
کند تا به این ترتیب انتقام سختی از 

آن ها بگیرد.

پنجشنبه 29 اردیبهشت
تراکتور-پرسپولیس ساعت 1۹:۰۰

سپاهان-شهرخودرو ساعت 1۹:۳۰
پیکان-فوالد ساعت۲۰:۰۰   

ــفــت مسجد  ــل گــهــرســیــرجــان-ن گـ
سلیمان ساعت ۲۰:۰۰   

صنعت نفت آبادان-مس رفسنجان 
ساعت ۲1:۰۰
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آخرین فرصت های شهرخودرو

تسویه حساب لب مرز
زیر ذره بين

 با حمیدکامل موفق ترین مربی 
رده های پایه فوتبال کشور

مسئوالن برای آینده ورزش 
وارد گود شوند

حمیدرضا خداشناس   تیم فوتبال نوجوانان 
زیر 16 سال فوالد مشهد شنبه گذشته در قزوین 
با غلبه بر نماینده این شهر موفق شد به لیگ 
برتر صعود کند تا شاهد صعود سه رده سنی 
پایه این تیم به لیگ برتر باشیم که خود در رده 
پایه یک رکــورد به حساب می آید. در روزهــای 
رکود ورزش قهرمانی خبر موفقیت های نماینده 
پایه استان بارقه هایی از امید را زنده کرده است. 
با حمید کامل سرمربی فوالد مشهد که دارای 
مدرک B آسیاست و تاکنون بیش از ۷۰ عنوان 
در رده های مختلف پایه بدست آورده همکالم 

شدیم. 

شرایط و سختی های تیم داری در فوتبال پایه  ◾
متأسفانه نبود زیر ساخت های الزم در فوتبال 
این شهر مانع موفقیت های متناوب و رسیدن 
به جایگاه واقعی فوتبال پایه استان در کشور 
است. حضور حسین بادامکی به عنوان یکی از 
افتخارات فوتبال خراسان در رأس هیئت فوتبال 
این شهر می تواند کمک خوبی باشد ولی نبود 
زمین چمن ،خوابگاه مناسب ،نبود اسپانسر 

، بازیکنان پولی موانع رشد فوتبال پایه است.

رمز موفقیت فوالد مشهد ◾
ــادر فنی،  ــاق مدیریت باشگاه، ک همدلی و وف
بازیکنان و خــانــواده هــای حاضر در مجموعه 
فوالد و تداوم کار و حضور متناوب در مسابقات 
رده های مختلف سنی فوتبال پایه ، تمرینات به 
روز و منظم، تعامل با دیگر باشگاه های مشهد 
و شهرستانی از مهم ترین دالیــل موفقیتمان 
است.انگیزه صعود یک بازیکن که در رده سنی 
زیر 1۳ سال باشگاه حضور یافته برای حضور در 
تیم های رده های سنی باالتر باشگاه به ما کمک 
می کند که در همه رده ها رقابت تنگاتنگی بین 
بازیکنان داشته باشیم و عــدالــت در ایــن کار 
سخت ترین کار ما نیز هست، ما برای ارتقای این 
بازیکنانی تعاملی هم با باشگاه های حاضر در 
رده های جوانان، امید و بزرگساالن کشور داریم 
تا بتوانیم بازیکنانی که به ایــن رده هــای سنی 
می رسند و به دنبال بستری مناسب برای حضور 
در سطح اول فوتبال کشور هستند را به صورت 
رایگان ترانسفر کنیم و تاکنون بازیکنان زیادی را 

به فوتبال کشور معرفی کرده ایم.

مصائب استعدادهای شهرستانی  ◾
با توجه به اینکه با تیم های شهرستانی تعامل 
خوبی داریم درنتیجه درخواست حضور در این 
باشگاه از سوی بازیکنان شهرستانی زیاد است، 
اما نبود خوابگاه، مشکالت تغذیه، مدیریت 
رفــت و آمــد و مدیریت اوقــات بیکاری ایــن رده 
سنی بسیار سخت است و ما نمی توانیم همه 

آن ها را جذب کنیم. 

انتظار از مسئوالن ورزش استان ◾
ــبــال شــهــرمــان  خــوشــبــخــتــانــه مــســئــوالن فــوت
به خصوص هیئت فوتبال اســتــان و محسن 
حیدری دبیر این هیئت که در این موفقیت ها 
نقشی انکار ناپذیر داشته و دارنـــد، کامالً به 
مشکالت واقــف هستند ودرراه موفقیت ما 
کنارمان بودند. ولی حل بیشتر مشکالت فوتبال 
پایه از حد توان آن ها خارج است و باید مدیریت 

شهری ورود کند.
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باشگاه پرسپولیس: تغییری در کادر فنی نداریم ◾
در پی شایعات فـــراوان دربـــاره تغییرات در کــادر فنی 
پرسپولیس، ایــن باشگاه با صــدور اطالعیه ای اعالم 
کــرد: »در جلسه مدیرعامل باشگاه با سرمربی تیم 
پرسپولیس، هیچ صحبتی درباره تغییرات در اعضای 
کــادر فنی مطرح نشده است و در این جلسه تنها به 
بررسی عملکرد تیم و بازی های پیش رو تا پایان فصل 

پرداخته شد.هواداران به این حواشی توجه نکنند«

ایران-آرژانتین، 15 تیر ◾
تیم ملی فوتسال که قرار بود در راستای آماده سازی برای 
مسابقات جام ملت های آسیا دو دیدار دوستانه را در 
کشور آرژانتین برگزار کند، زمان برگزاری این دو دیدار 
دوستانه را مشخص کرد. به این ترتیب شاگردان وحید 
شمسایی در تاریخ های 1۵ و 1۷ تیر 1۴۰1 در آرژانتین دو 
دیدار دوستانه را با این کشور برگزار خواهند کرد تا آماده 

حضور در جام ملت های آسیا شوند.

ابهام درباره آینده»سیلوا« ◾
تنها بازیکن خارجی استقالل که قــراردادش در پایان 
فصل جاری با آبی پوشان به اتمام خواهد رسید رافائل 
سیلواست کــه بعد از جــدایــی یــزدانــی و مرادمند به 
استقالل پیوست و خیلی خوب توانست خأل مدافعان 
جدا شده را پر کند. مدیران باشگاه استقالل تمایل دارند 
قرارداد سیلوا را هم برای فصل بعد تمدید کرده که البته 

این موضوع هنوز محقق نشده است. 

امارات هم میزبانی جام ملت ها را رد کرد  ◾
قــرار بود که چین  جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ را برگزار 
ــــروس کــرونــا انــصــراف  کند امــا چینی ها بــه خــاطــر وی
دادند.میزبانی این بازی ها به امارات پیشنهاد شد اما 
مسئوالن فدراسیون فوتبال این کشور پیشنهاد را رد 
کردند؛  چرا که امارات میزبان دوره قبلی جام ملت های 
آسیا بود.پیش از این هم عربستان درخواست میزبانی 

این رقابت ها را رد کرد.

مهاجم اسبق تیم ملی با اشاره به کار سخت شاگردان 
دراگان اسکوچیچ مدعی شد آن ها باید تمام توان خود 
را روی دیدار با انگلیس بگذارند و با کسب نتیجه در این 
جدال در نهایت شانس صعود خود را افزایش دهند. 
»اگر به انگلیس در بازی اول ببازیم کارمان خیلی سخت خواهد شد. در 
این مدت باقیمانده تا جام جهانی وقت داریم در دیدارهای تدارکاتی و 
تمرینات روی خط دفاعی، عملکرد دفاعی و پوشش فضاها کار کنیم.با 
اینکه آمریکا تیم خوبی دارد به نظرم می توانیم برای دومین بار آمریکا 

را در جام جهانی شکست بدهیم«.
وی با دفاع از هم تیمی سابق خود در کادرفنی تیم ملی در خصوص 
مــاجــرای دریافتی  کریم باقری گفت: برانکو، یحیی و اسکوچیچ 
خواستند که کریم باقری کنار تیمشان باشد. تیم ملی با بودن 
باقری و بقیه کادرفنی نتیجه گرفته است. یک سؤال دارم از کسانی 
که چنین صحبت هایی را مطرح می کنند. کریم باقری هر بازی 
1۰۰ میلیون تومان دریافت می کند که در ۹ بازی ۹۰۰ میلیون تومان 
می شود. ویلموتس چقدر گرفت و چه کار برای فوتبال ما انجام داد؟ 
استراماچونی چقدر از ما طلبکار است؟ شفر چقدر گرفته؟ پسر 
شفر چقدر گرفته؟ این همه لیست عجیب و غریب با دریافتی های 

عجیب و غریب است.
وی با انتقاد از هجمه های شکل گرفته می گوید: صعود تیم ملی به جام 
جهانی ارزش بسیار باالتری از این حرف ها دارد. ما فقط از رفتن به جام 
ً  می گویم کریم  جهانی مبلغ 11 یا 1۲ میلیون دالر از فیفا می گیریم. اصال
در کادرفنی ما 1۰ درصد تأثیرگذار بوده است. اگر بخواهیم 1۰ درصد 
از 1۲ میلیون دالر را به او بدهیم، چقدر می شود؟ به خدا این حرف ها 

خنده دار است. 
عزیزی درباره پیشنهاد حضور در شهرخودرو در سه بازی باقیمانده این 
تیم در این فصل گفت: با این باشگاه صحبت کردم؛ اما هنوز توافقی 
نکردیم. آن ها پیشنهادشان را مطرح کردند و من هم پیشنهاد خودم 

را گفتم؛ منتها هنوز توافقی نشده است.
مهاجم اسبق تیم ملی درباره قهرمانی آبی پوشان در این فصل گفت: 
امسال همه اتفاقات لیگ طوری رقم خورد که این تیم قهرمان شد. 
البته استقالل واقعاً با شایستگی قهرمان شد. تیمی بود که خیلی کم 
گل خورد. به نظرم آن ها در یارگیری خیلی موفق عمل کردند. به ویژه در 
جذب بازیکنان خارجی. پرسپولیس هم پرسپولیس همیشگی نبود 
و امتیازاتی را از دست داد که سبب شد شانس قهرمانی این تیم از 

دست برود.

خداداد عزیزی: 

 می توانیم آمریکا را 
برای دومین بار شکست دهیم

گپ

ستارگان ورزش

حسن یزدانی این روزها خود را برای مسابقات 
جهانی آماده می کند.

ســال گذشته یک ســال پرفشار بــرای ستاره 
ــران بــود؛ حسن یــزدانــی، ابــتــدا در  کشتی ایـ
المپیک توکیو به نایب قهرمانی رسید تا با یک 
طال و یک نقره المپیک، در کنار پرافتخارترین 
ورزشکاران ایران در تاریخ این فستیوال قرار 
بگیرد.یزدانی یک ماه بعد، در اسلو نروژ دیوید 
تیلور آمریکایی را شکست داد تــا انتقام 
المپیک و شکست های قبلی را بگیرد و به 
طــالی جهان بوسه 

بزند.
مرد هفت مداله 
ــــس از  ایـــــــران پ
مـــدتـــی  آن، 
استراحت کرد 
و تمام تمرکزش را 

ــا آمــاده  ــن روزهـ روی تمرینات گــذاشــت و ای
مــی شــود تــا بــا قهرمانی در چرخه انتخابی 
تیم های ملی، دوبــاره عازم مسابقات جهانی 
شود. پیش از این پیش بینی می شد یزدانی 
هم به بازی های آسیایی و هم مسابقات جهانی 
بــرود که با توجه به لغو بازی های آسیایی در 
چین، حاال یزدانی نگاه خود را به مسابقات 
جهانی معطوف کرده؛ مسابقاتی که می تواند 
او را برای همیشه به تاریخ کشتی  ایران سنجاق 
کند. قهرمان جهان در وزن ۸6کیلوگرم، از سال 
۲۰1۵ در همه مسابقات بزرگساالن حضور 
داشته که ماحصل آن هفت مدال رنگارنگ 
جهان و المپیک، شامل سه طال، یک نقره و 
یک برنز جهان، یک طال و یک نقره المپیک، 
و مدال های قاره ای بوده؛ حاال ستاره جویباری 
آمــاده است تاهشتمین مدال پیاپی خود از 
میادین جهانی و المپیک را بگیرد و در مسیر 
ثبت رکوردی تاریخی قدم بــردارد. رکوردی که 
می تواند در آینده او را باالتر از بزرگانی مانند 

موحد، حبیبی و سوریان قرار دهد.
یزدانی در آخرین مرحله از چرخه انتخابی 
تیم های ملی کشتی خواهد گرفت و احتماالً 
با رقبایی همچون محسن مصطفوی قهرمان 
کشور، علیرضا کریمی که به تازگی به این وزن 
برگشته و عزت هللا اکبری رو در رو می شود 
که باید دید می تواند دوباره دوبنده تیم ملی 

را بر تن کند و رکورد خود را ارتقا دهد؟

حسن یزدانی در کنار بزرگان کشتی جاودانه می شود؟

پلنگ جویبار در کمین هشتمین مدال پیاپی
مهاجم بوشهری پورتو فصل فــوق الــعــاده ای را 
پشت سر گذاشت. او توانست با ۲۰ گل و 1۳ 
پاس گل، نقش بزرگی در قهرمانی تیم سرجیو 
ــاس آمــار  ــر اســ ــاشــد. ب ــه ب کونسیسائو داشــت
بدست آمده، مهدی طارمی در ایــن فصل ۸۳ 
شوت به سمت دروازه ها زد، ۵۰ مرتبه برای گلزنی 
تالش کرد و 6 پنالتی خود را نیز به گل تبدیل کرد.

مهدی طارمی پس از فصل درخشانی که در لیگ 
پرتغال داشت، با شرکت بزرگ آدیداس قرارداد 
همکاری امضا کرد.این خبری بود که چند ماه 
پیش توسط آدیــداس و به صورت رسمی اعالم 
شــد. برند معروف تولید البسه، کفش و توپ 
ورزشی که با بزرگ ترین تیم های باشگاهی و ملی 
جهان و همچنین فوق ستاره های معروف دنیای 
فوتبال همکاری می کند، با طارمی نیز وارد یک 

قرارداد کاری شد.
مدتی پیش نخستین تصاویری که از طارمی با 
برند آدیداس منتشر شد، او را با توپ و لباس های 
این شرکت نشان می داد. بازیکن ایرانی که پس از 
فصل درخشانش در پورتو، توانسته بود در فوتبال 

پرتغال آقایی کند، شرایطی را برای خودش 
مهیا کرد تا شرکت آلمانی و چندملیتی 

ــرارداد همکاری امضا  آدیــداس با او ق
کند.

حاال و پس از پایان فصل لیگ پرتغال 
که با قهرمانی پورتو همراه بود، آدیداس 

از جدیدترین تصاویر مهدی طارمی 

با لباس، کفش و توپ این شرکت رونمایی کرده 
اســت. نکته جالب در خصوص طــارمــی، درج 
مخفف نام و شماره این بازیکن روی استوک های 
این بازیکن است. جایی که شرکت آدیداس برای 
مهاجم بوشهری پورتو عبارت MT۹ را درج کرده تا 
طارمی نیز همچون بازیکنان مطرح و بزرگ دنیای 

فوتبال دارای برند مخصوص خودش باشد.
این مخفف نام و شماره بازیکنان، یادآور بزرگان 
دنیای فوتبال همچون کریستیانو رونالدو با برند 
CR۷ یا لیونل مسی با مخفف نام LM1۰ و یا سایر 

بزرگان دنیای فوتبال است و 
حاال طارمی نیز توانسته 
اســـت بــرنــد مخصوص 
خــــــود را در شـــرکـــت 
آدیداس به ثبت برساند.

ورزش7

برندی که طارمی برای خودش ثبت کرده

»ام تی ناین«



علوی آغـــاز فرایند ورود دو 
کشور سوئد و فنالند به پیمان 
آتالنتیک شمالی )نــاتــو( تنها 
بــا مخالفت جــدی یــک عضو 
آن مواجه شده و آن هم کسی 
ــرکــیــه و رجــب  ــز ت نــیــســت جـ
طیب اردوغــان. رئیس جمهور ترکیه روز گذشته 
برای موافقت آنکارا با پیوستن کشورهای سوئد و 
فنالند به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
شرط گذاشت. به گــزارش فــارس، اردوغــان با بیان 
اینکه آنکارا نمی تواند از پیوستن کشورهای حامی 
تروریست به ناتو حمایت کند، گفت: هیئت های 
سوئدی و فنالندی زحمت سفر به ترکیه را به خود 
ندهند. وی طی سخنرانی در جمع نمایندگان 
پارلمانی حزب عدالت و توسعه گفت: »حمایت ما 
از گسترش ناتو، به میزان احترام گذاشتن اعضای 
آن به حساسیت های امنیتی ما بستگی دارد. ما 
نمی توانیم بپذیریم کشورهای حامی تروریسم به 
ناتو بپیوندند«. وی با اشاره به حمایت های فنالند 
و سوئد از شبه نظامیان کـُـرد در سوریه و ترکیه و 
همچنین اعــضــای جنبش گــولــن، توضیح داد: 
»نیازی به سفر رسمی مقام های سوئد و فنالند به 
ترکیه نیست زیرا موضع ما روشن است و پیوستن 
آن ها به ناتو را رد می کنیم«. رئیس جمهور ترکیه 
دلیل این مخالفت را بدین شکل توضیح داد: »ما از 
سوئد خواستیم تروریست ها را به ما تحویل دهند 
و آن ها این درخواست ما را رد کردند. اکنون ما نیز 
از پذیرش آن در ناتو خودداری می کنیم«. اردوغان 
ادامــه داد: »اینکه ترکیه با عضویت یونان در ناتو 
موافقت کرد، اشتباه بود و ما نمی خواهیم همان 

اشتباه را تکرار کنیم«.

لیست شروط ترکیه ◾
در همین راستا، وبگاه تحلیلی »بلومبرگ« لیستی 
از درخواست های ترکیه به منظور پذیرش فنالند 
و سوئد در ائتالف ناتو را منتشر کرد که شامل لغو 
تحریم های واشنگتن علیه آنکارا می شود. براساس 
این گزارش،  لیست درخواست های ترکیه از ناتو و 
فنالند و سوئد شامل حذف تحریم های آنکارا به 

دلیل خرید سامانه های دفاع موشکی »اس400« از 
روسیه و همچنین وارد کردن دوباره ترکیه در برنامه 

هواپیماهای پیشرفته »اف35« آمریکا می شود.
25 اردیبهشت مــاه، فنالند و سوئد رسماً قصد 
خود برای پیوستن به ناتو به بهانه حمله روسیه به 
اوکراین را اعالم کردند. برای عضویت در ناتو، تمامی 
اعضای این ائتالف باید به اجماع از درخواست 
این دو کشور اروپایی برای عضویت در ناتو حمایت 
کنند امــا ترکیه گفته با ایــن درخــواســت موافقت 
نخواهد کرد؛ زیرا هلسینکی و استکهلم، »موضع 
ــارگــران کــردســتــان ترکیه  شفافی« علیه حــزب ک
)پ.ک.ک( و جبهه آزادی بخش خلق انقالبی ترکیه 
)DHK/C( که آنکارا آن ها را تروریستی می داند، 
اتخاذ نکرده اند. بر اساس این گزارش، سوئد و فنالند 
سابقه اعطای پناهندگی به افرادی از ترکیه را دارند 
که اغلب کردهایی هستند که به دلیل درگیری های 
داخلی در کشورشان خواستار پناهندگی شده اند و 
آنکارا برخی اوقات اعطای پناهندگی به این افراد را 

غیرقابل پذیرش می داند. بلومبرگ به نقل از سه تن 
از مقام های ارشد ترکیه گزارش کرد: حاکمیت ترکیه 
از سوئد و فنالند درخواست کرده پیش از پیوستن به 
ائتالف ناتو، آشکارا نه تنها پ.ک.ک بلکه گروه های 
وابسته به این گروه را محکوم کنند.  بر اساس این 
گزارش، همان طور که »مولود چاووش اوغلو« وزیر 
امور خارجه ترکیه روز دوشنبه تأیید کرد، آنکارا از 
سوئد و فنالند درخواست کــرده محدودیت های 
تجاری که علیه ترکیه وضع کرده اند را لغو کنند. 
منابع بلومبرگ درخواست کرده اند ناشناس باقی 
بمانند و گفته اند لیست درخواست های ترکیه 
از دو کشور فنالند و سوئد بسیار طوالنی است. 
وبگاه تحلیلی بلومبرگ در گــزارش خود نوشت: 
»ترکیه می خواهد دوبــاره وارد برنامه هواپیماهای 
پیشرفته اف35 شــود؛ برنامه ای که آنکارا پس از 
خرید سامانه های دفاع موشکی اس400 از روسیه از 
آن محروم شده است. این کشور )ترکیه( همچنین از 
ایاالت متحده درخواست خرید ده ها جنگنده اف16 

و کیت های ارتقا برای ناوگان خود دارد«.

آیا اردوغان می تواند از »حق وتو« ناتو در مقابل  ◾
سوئد و فنالند استفاده کند؟

در حالی که برخی کارشناسان به تبانی احتمالی 
اردوغــــان و پوتین بـــرای ســنــگ انــدازی در مسیر 
عضویت فنالند و سوئد اشــاره می کنند، ناظران 
دیگری هم معتقدند چنته ترکیه بــرای مخالفت 
در برابر ناتو چندان پر نیست. اولیویه کمپف، 
اســتــراتــژیــســت و تحلیلگر فــرانــســوی در حــوزه 
ژئوپلتیک از جمله کسانی است که به این کارت 
برنده ترکیه به دیده تردید می نگرد. او در گفت وگو 
با خبرگزاری فرانسه با اشــاره به تحوالت منطقه 
و خطراتی که متوجه همپیمانان ناتو همچنین 
کشورهای غیرهمپیمان اما نزدیک به این ائتالف 
نظامی است، پیش بینی کرد چنان فشار سیاسی 
بر ترکیه وارد شود که نتواند مانع الحاق فنالند یا 

سوئد شود.

وزیر خارجه طالبان خطاب به گزارشگر سازمان ملل:

حقایق موجود  را ببینید

وزیر خارجه طالبان در دیدار گزارشگر ویژه  حقوق بشر سازمان 
ملل از وی خواست گزارش خود را بر اساس حقایق موجود در 
افغانستان تنظیم کند. به گزارش فارس، »ریچارد بنت« در 
نخستین سفر رسمی به کابل با مولوی امیرخان متقی، وزیر 
خارجه طالبان دیدار و گفت وگو کرد. وزیر خارجه طالبان در این 
دیدار از بنت خواست گزارش خود را براساس حقایق موجود 
در افغانستان تنظیم کند نه صرفاً براساس گزارش رسانه های 
ــاره  ــروه.  متقی همچنین در ایــن دیـــدار درب مخالفان ایــن گـ
ارزش های مذهبی و مردم افغانستان به گزارشگر ویژه  سازمان 
ملل توضیحاتی داد تا در تهیه گزارش و انجام تحقیقات به این 

موضوع توجه داشته باشند.

نماینده کنگره خواستار شد

پایان مشارکت آمریکا در جنگ یمن

عضو مجلس نمایندگان آمریکا خواستار اعمال فشار بر ائتالف 
سعودی-اماراتی برای پایان دادن به جنگ یمن شد. به گزارش 
فارس، باوجود ادعای جو بایدن در دوران مبارزات انتخاباتی 
دربـــاره پایان دادن به حمایت های دولــت آمریکا از ائتالف 
متجاوز سعودی و اماراتی در جنگ یمن، ادامه این حمایت ها 
صدای هم حزبی بایدن در مجلس نمایندگان آمریکا را درآورده 
است. رشیده طلیب، نماینده مسلمان و فلسطینی تبار کنگره 
آمریکا افزود: »من امروز اینجا برای همبستگی با مردم یمن 
ایستاده ام و خواستار پایان دادن فوری به حمایت ایاالت متحده 
از ائتالف سعودی هستم. بمباران بی مالحظه اهداف غیرنظامی 

میلیون ها یمنی را به مرز قحطی کشانده است«.

اعتراف تلخ لندن:

شرایط اقتصادی دشوار است

وزیر امور خارجه انگلیس گفت کشورش در شرایط اقتصادی 
بسیار بسیار دشواری قرار گرفته و اتهامات اخالقی علیه یک 
عضو پارلمان را نگران کننده توصیف کرد. به گزارش رویترز، »لیز 
تراس« افزود: »ما در شرایط اقتصادی بسیار بسیار دشواری 
قــرار گرفته ایم. ما با تالطم های جهانی خیلی جــدی مواجه 
هستیم«. وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به تورم بی سابقه 
از دهه 1۹۸0 در این کشور، گفت: »همان طور که گفتید، تورم 
به شدت باالست«. همزمان با شدت گرفتن عواقب اقتصادی 
جنگ اوکراین و روسیه از جمله قیمت سوخت و امنیت غذایی، 
پیش بینی می شود صدها هزار خانواده انگلیسی سال آینده 

میالدی را با فقر شدید سپری کنند.

   فقط از 
تحریم های 
خدا و پوتین 
می ترسم!  
رئیس جمهوری 
خودمختار چچن در 
واکنش به تحریم های 
غرب گفت: از هیچ 
تحریمی نمی ترسم 
مگر اینکه این 
تحریم ها از جانب 
خداوند متعال و یا از 
طرف پوتین باشد. 
»رمضان قدیروف« 
افزود: تحریم ها 
علیه من و خانواده ام 
مضحک و مسخره 
است. همسر من و 
دخترانم که ازدواج 
کرده اند هیچ وقت 
در سیاست درگیر 
نبوده اند و هرگز 
در این زمینه کار 
نکرده اند اما آن ها را 
هم تحریم کردند. 

خبر

در  حاشيه

خطر تخریب 
قبه الصخره

»بنتسی جوبشتاین« 
رئیس سازمان 
تروریستی و افراطی 
صهیونیستی الهافا 
خواستار تخریب 
قبةالصخره در 
یکشنبه آینده برای 
افتتاح »معبد« 
ادعایی در صحن های 
مسجداالقصی شد. 
این سازمان افراطی به 
صراحت خواستار طرد 
همه عرب ها از سرزمین 
فلسطین و از حامیان به 
آتش کشیدن کلیساهای 
مسیحی در فلسطین 
است. این سازمان 
حتی دارای برنامه ها 
و طرح های متعدد و 
افراطی برای جلوگیری از 
معاشرت دختران و زنان 
یهودی با غیریهودیان 
به منظور حفظ پاکی و 
یکدست ماندن نسل 
بعدی قوم یهود است. 
رئیس این سازمان 
افراطی صهیونیست، با 
اطالعیه ها و فراخوان های 
متعدد تأکید کرد: روز 
»اورشلیم« که طبق 
تقویم عبری مصادف 
است با یکشنبه 
آینده، روز آغاز تخریب 
قبةالصخره است.

 انتخابات گذشت
بیایید گفت وگو کنیم

دو جنبش شیعی لبنان پس از پایان انتخابات 
خواستار بازگشت به منطق گفت وگو برای خروج 
از بحران اقتصادی فعلی در لبنان شدند. به گزارش 
المنار، حزب هللا و متحد شیعی آن جنبش »امل« 
روز گذشته در بیانیه ای اعــالم کردند: انتخابات 
گذشت و آنچه امروز الزم است بازگشت همه به 
منطق گفت وگو و تعامل برای خروج از بحران مالی 
و اقتصادی خفه کننده است. این دو جنبش در 
ادامه از طرفداران خود خواستند برای اظهار شادی 
دست به راهپیمایی موتوری نزنند تا مبادا عده ای، 
امور را به جایی بکشانند که موفقیت انتخاباتی 
اخیر را تحت الشعاع قرار دهند. حزب هللا و امل 
در ادامه از دستگاه های امنیتی لبنان خواستند با 
تیراندازی هوایی )به نشانه شادی( برخورد کنند و 
برای حفظ امنیت، متخلفان با این امر را دستگیر 

نمایند.

 آموزش آمریکایی داعش
برای نبرد در اوکراین

سرویس اطالعات خارجی روسیه به شواهدی 
اشــاره کــرده که نشان می دهند آمریکا در حال 
ــرای انتقال  آمـــوزش گروهی از اعضای داعــش ب
آن ها به اوکراین است. به گزارش فارس، »سرگئی 
ایوانوف«، رئیس اداره مطبوعات سرویس اطالعات 
خارجی روسیه )SVR( گفته: آمریکا در حال حاضر 
در حال آموزش دادن 500 عضو گروه تروریستی 
داعش به همین منظور است.  ایوانوف یادآوری 
کــرد: سازمان های سری آمریکا آوریــل 2022 در 
آزادسازی حدود 60 عضو گروه تروریستی داعش 
از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه نقش فعالی 
ایفا کردند. این شبه نظامیان سپس برای انجام 
آمــوزش هــای الزم به منظور انتقال به اوکراین به 
منطقه »التنف« در سوریه که در نزدیکی مرز عراق 

و اردن قرار دارد منتقل شدند.

هشدار چینی به ژاپن
سخنگوی وزارت خارجه چین عصر سه شنبه در 
نشست خبری هفتگی از ژاپن خواست تصمیم 
اشتباه خود برای تخلیه آب آلوده به مواد هسته ای 
در دریا را لغو کند. به گزارش فارس، »وانگ ونبین« 
این اظهارات را در واکنش به اقدام اخیر »شرکت 
برق توکیو« بــرای آغــاز عملیات حفاری زیر دریا 
در یک کیلومتری »نیروگاه هسته ای فوکوشیما 
دایچی« بیان کرد. وانگ ونبین گفت: کشورهای 
ساحلی اقیانوس آرام از جمله چین به طور جدی 
نگران تصمیم ژاپن و قاطعانه با چنین اقداماتی 
مخالف هستند. ایــن دپیلمات چینی افـــزود: 
صرف نظر از نگرانی جامعه بین المللی، این شرکت 
به قول قبلی خود مبنی بر عدم تخلیه آب وفا نکرده 
است. پیشتر گروهی از کارشناسان محیط زیست 
اعالم کردند: ژاپن درنظر دارد حدود یک میلیون تن 
آب رادیواکتیو از نیروگاه هسته ای فوکوشیما را در 

اقیانوس آرام تخلیه کند.

اعتراضات علیه پاشینیان
معترضان به دولت ارمنستان و مخالفان »نیکول 
پاشینیان« نخست وزیر این کشور، روز گذشته 
بــار دیگر بــه تظاهرات در ایـــروان پرداختند. به 
ــزارش »ریــانــووســتــی«، پلیس ارمنستان هم  گـ
350 نفر از تظاهرات کنندگان در پایتخت این 
کشور را که خواستار استعفای نخست وزیر بودند، 
بازداشت کرد. در تظاهرات روز گذشته که از میدان 
فرانسه در ایـــروان آغــاز شــد، صدها نفر شرکت 
کردند و با خواندن سرودهای میهنی و سر دادن 
شعارهای ضد دولتی، راهپیمایی کردند. همزمان 
با این راهپیمایی، برخی اغتشاشات و آشوب های 
مختلفی در سراسر ایروان رخ داد که از جمله آن ها 
می توان به مسدود شدن تقاطع ها توسط حامیان 
اپوزیسیون و جلوگیری از عبور و مرور خودروها 

اشاره کرد.

 افزایش 72 درصدی
قیمت انرژی در ایتالیا

مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعالم کرد قیمت انرژی 
وارداتی در این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای 
ــا، در ماه مــارس 72.5 درصد  بــزرگ اتحادیه اروپ
نسبت به سال گذشته افزایش یافت. به گزارش 
ــرژی در  راشــاتــودی، ایــن آمــار نشان داد قیمت ان
مقایسه با ماه فوریه 5.6 درصد رشد داشته است. 
ایتالیا که به شدت برای تأمین نیازهای انرژی خود 
به روسیه وابسته است، از زمان تحریم های غرب 
علیه مسکو، شاهد بدتر شدن چشم انداز رشد 
خود است. اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست 
سال نسبت به سه ماهه پیش از آن 0.2 درصد 
کوچک تر شده است. دولت این کشور انتظار دارد 
در سال جاری در بحبوحه افزایش تورم و اختالل 

عرضه، رشد کمتری داشته باشد.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت اباصلت هروی خادم رضوی
عبدالسالم بن صالح مشهور به خواجه اباصلت ِهَروی 

از اصحاب امام رضا)ع( بود که از آن حضرت روایاتی 
نقل کرده است. اباصلت، از راویان حدیث سلسله الذهب 
و همچنین راوی چگونگی شهادت آن حضرت به دست 

مأمون عباسی است. سرانجام خواجه اباصلت پس 
از عمری خدمت در ۱۴ شوال ۲۳۶ قمری در خراسان 
درگذشت. مدفن وی در فاصله ۱۰ کیلومتری مشهد 

واقع شده است. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر
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اذان مغرب
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غروب خورشيد
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 نیمه شب شرعی

00/11
طلوع فردا

5/56

اوقات شرعی به افق مشهد
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اذان ظهر

12/28

3/41

اذان مغرب
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غروب خورشيد

19/34
 نیمه شب شرعی
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طلوع فردا
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پس از سال ها مخالفت سوئد و فنالند با ترکیه حاال 
عضویت این دو  کشور در ناتو منوط به موافقت آنکاراست

دباغ خانه اردوغان

آگهی تمديد مناقصه
 عمومی يک مرحله ای 

و  تجهيزات  نصب   ، تامين   ، طراحي  دارد  نظر  در  خراسان  خودرو  ایران  شرکت 
راه اندازي به منظور افزایش راندمان تجهيزات تصفيه خانه آب خود را به پيمانكار 

واجد شرایط واگذار نماید .
سپرده شرکت در مناقصه 1.100.000.000 ریال مي باشد .

تاریخ  تا  مناقصه  اسناد  تحویل  و  تكميل   ، دریافت  جهت  توانند  مي  متقاضيان 
1401/03/07   به شرح ذیل اقدام نمایند:

ایران  بازرگاني  واحد  از  حضوري  بصورت  مناقصه:  اسناد  دریافت  نحوه   -1
سایت  طریق  از  یا  و  الي15  ساعت8  از  کاري  روزهاي  در  خراسان  خودرو 
اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره هاي تلفن)33563050-051( و 

)  9-33563501-051 داخلي )4021((  
2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :

دبيرخانه  مشهد-نيشابور  جاده   55 کيلومتر   ، خراسان  خودرو  ایران  شرکت   
کميسيون معامالت در روزهاي کاري از ساعت8 الي15 

الزم به توضيح است تاریخ بازگشایي پاکات الف و ب
 در روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 ساعت 14 می باشد .

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کليه پيشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج یك نوبت آگهي روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است(
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