
گزارش ۶

 با سکوت مقابل شایعات 
انتخاب سرمربی ایرانی
 فدراسیون پشت 

اسکوچیچ را خالی کرد؟

 گفت وگو با رئیس مرکز صبا 
درباره انیمیشن »سالم بر ابراهیم« 
 علمدار کمیل 
در قاب سیما

تیر۶

قتل 
میرزا ابوالقاسم 
قائم مقام فراهانی
 درسال 1214

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر نقاط کشور 2000 تومان

۴۷

 دوشــنبه ۶ تیر 1401     2۷ذی القعده 1443       2۷ژوئن 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه  خراســان ـه رواق            4 صفـح ـه           4صفـح شمــاره ۹841      8 صفـح

آستان حسین بن موسی الکاظمj قطب فرهنگی جنوب خراسانرواق۴
مروری بر دستاوردهای میقات الرضا)ع( 28 سال پس از تفویض تولیت به آستان قدس رضوی

کارشناسان در گفت وگو با قدس تأکید کردند
ضرورت بازنگری 

در قانون مبارزه با موادمخدر
۳۸

کارشناسان در گفت وگو با قدس از اهداف سفر 
نخست وزیر عراق به عربستان و ایران می گویند

رمزگشایی از حضور 
الکاظمی در تهران

تعزیرات خراسان رضوی از صدور 
مصوبه حمایت از مستأجران خبر داد

 تنظیم اجاره نامه ها 
در بنگاه های امالک
 زیر ذره بین

مخالفان و موافقان خرید  اتوبوس  کارکرده  از خارج چه می گویند؟

نوسازی با فرسوده های وارداتی

پلیس مرزی اسپانیا
27 مهاجر آفریقایی را کشت

خون چشم آبی ها 
رنگین تر از 

سیاهان!

روز گذشته نخست وزیــر عــراق با سفر به 
تهران، از سوی رئیس جمهور کشورمان مورد 
استقبال رسمی قرار گرفت. حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی در نشست خبری 

مشترک مقامات دو کشور گفت: ایــران و 
عــراق اراده ای عمیق و جــدی بــرای توسعه 
روابط در همه حوزه ها دارند و تسهیل سفر 

زائران ایرانی عتبات...
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توسط متخصصان وزارت دفاع  انجام شد

پرتاب موفق ماهواره بر ذوالجناح
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مناقصه آرماتوربندی 
قالب بندی و بتن ریزی  

شرکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر 
دارد نس�بت به اجرای عملیات  آرماتوربندی 
،قالب بن�دی و بتن ریزی پروژه قطعه 2 آزاد 
راه مش�هد -چناران  ب�ه روش مناقصه عمومی 
کتب�ی اقدام نمای�د ،جهت دریافت اس�ناد به 

سایت  www.omqo.com مراجعه نمایند.
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ش��رکت س��امان بازار رضوی)سهامی خاص( در نظر دارد برای س��ال 1401 خدمات و 
موارد ذیل را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی  انتخاب  نماید.

 
ل��ذا از اش��خاص ذیص��اح دعوت می گ��ردد پس از واری��ز مبلغ500.000ریال به حس��اب ش��ماره   
6052636867 نزد بانک ملت جهت دریافت پاکت پیشنهاد قیمت و پیوست ها، به دفتر این شرکت 
واقع در مش��هد بزرگراه آس��یائی- روبروی بیمارستان رضوی- شرکت س��امان بازار رضوی- واحد 
اداری و منابع انس��انی  مراجعه و حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتش��ار، پیشنهاد قیمت خود را 

در پاکت دربسته به آدرس فوق االشاره ارسال و یا به دبیرخانه تحویل نمایند.
از دریافت پیشنهادهای مخدوش و خط خورده، امتناع می گردد و این شرکت در رد یا پذیرش کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.
تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه ضمانتنام��ه بانکی و یا فی��ش واریزی به مبلغ دویس��ت میلی��ون ریال 

میباشد.   
                                                              شرکت سامان بازار رضوی 

موضوعردیف
تامین نیروی انسانی برای سال 11401

ح
/4
01
04
09
2

موضوع مناقصه : ترمیم و اصالح کارهای محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی 
و کارهای ساختمانی ایستگاه تقلیل فشار روستای وسج شهرستان نهاوند طبق 

فهرست بهای ابنیه سال 1401
شرح مختصر کار:

1-مبلغ برآورد اولیه پروژه   13/567/033/000 )سیزده میلیارد و پانصد و شصت و هفت 
میلیون و سی و سه هزار( ريال مي باشد.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 678/352/000  )ششصد و هفتاد و هشت میلیون و 
سیصد و پنجاه و دو هزار ( ريال مي باشد.
3-مدت اجراي پروژه 180 روز مي باشد .

 www.setadiran.ir 4- متقاضیان بايد عضو سامانه تدارکات الكترونیكي دولت به آدرس
باشند.          

 5- متقاضیان حداقل بايد داراي رتبه 5 ساختمان باشند.
6- حداقل امتیاز ارزيابي کیفي مناقصه گران 65 مي باشد.

ارزيابي  دستورالعمل  اساس  بر  دهندگان  پیشنهاد  متناسب  7-قیمت 
مالي و قیمت متناسب صنعت نفت ) فرايند دامنه قیمت(، تعیین مي گردد.

8-در صورت عدم ارائه گواهی ايمنی توسط پیمانكاران، امكان تايید صالحیت آن شرکت 
در مناقصه فوق، میسر نمی باشد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت 5 روز از مورخ 1401/04/01 
ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي کیفي به سايت سامانه تدارکاتي 

الكترونیكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.
مورخ  شنبه  روزسه   09/00 ساعت  تا  حداکثر  کیفی  ارزيابی  اسناد  بارگذاري  مهلت 

1401/04/21 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3               دورنويس :  38256207   = 081

WWW. nigc-hm . ir : آدرس اينترنت
                                                                         شناسه آگهی:1340785             م.الف:542

آگهی  ارزیابی  کیفی   ) مناقصه شماره  19-1401  یک مرحله ای ( نوبت اول
شركت ملي گاز ايران

شركت گاز استان همدان سهامي خاص

روابط  عمومی شرکت گاز استان همدان
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      فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 143/ج ر/1401
مربوط به خرید 2 عدد شیر برقی MOV  16 اینچ - درخواست شماره 9500181 )نوبت اول(

 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  )خرید 2 عدد شیر برقی MOV  16 اینچ 
کاس 1500 ( به شماره )2001092660000115( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل 

www.setadiran.ir اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه تاریخ 1401/04/14 الی 1401/04/15 می باشد . اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند 

ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 55 امتیاز می باشد.
کاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت  )AVL(در اولویت می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/04/29
مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : تاریخ : 1401/05/19

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : آدرس : گچساران - فلکه  ا     هلل - شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران -  تلفن : 32224412 – 31921593 - 074
مرکز تماس سامانه ستاد : 021-41934 

دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768
                                                                                                        شناسه آگهی 1340329

       روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
)سهامی خاص(
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عملیات اجرایی حفر و تجهیز چاه، احداث خط 
انتقال و شبکه توزیع آب، استخرذخیره، معابر و 

ایستگاه پمپاژ مجتمع دامپروری بناب 
شرکت شهرکهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065 در 
نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارائیهای س�رمایه ای- عمرانی، انجام فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای فشرده 
شماره 1401/8 موضوع " عملیات اجرایي حفر و تجهیزچاه، احداث خط انتقال و شبکه توزیع آب، استخرذخیره، معابر 
و ایستگاه پمپاژ مجتمع دامپروري بناب در استان آذربایجان شرقی" به شماره 2001001536000024 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار و بر اساس مفاد اسناد مناقصه به متقاضیان 
و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت معتبر واگذار نماید.. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد 
فراخوان تا تهیه فهرست پیمانکاران دارای صالحیت، ارائه پیشنهاد پیمانکاران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.
1( مبلغ برآورد پایه: 291.821 میلیون ریال

2( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 11.837 میلیون ریال
3( حداقل رتبه و رشته موردنیاز: حداقل پایه 4 رشته های راه و ابنیه یا راه و آب

4( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/04/06 لغایت 1401/04/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 
5( مهلت ارسال پاسخ اسناد مناقصه: متقاضیان باید تا ساعت 16:00 بعد از ظهر تاریخ 1401/04/21 پیشنهاد خود را از 

طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.  
6( زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 1401/04/22 به آدرس بند 4

7( آدرس مناقصه گزار: تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور )توانیر(- نبش کوچه گیتا- پالک 8
8( هزینه درج دو نوبت انتشار آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار به عهده برنده مناقصه می باشد.

9( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

دبیرخانه کمیسیون معامالت تلفن: 88671116-17
شناسه آگهی: 1341674 م الف: 1288
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده در رابطه با خرید لوله جدار فوالدی 14 اینچ 
ساده به طول 300 متر و لوله جدار فوالدی 14 اینچ مشبک به طول 300 متر )چاه شماره 
2 و 20 شهر تربت جام( به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 
1401/04/05 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/11 
مهلت تحویل پیشنهادها: 1401/04/22       هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

آبادانی بدون آب امکان پذیر نیست

تجدید فراخوان
وم مناقصه عمومی 

ت د
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خرید لوله جدار فوالدی 14 اینچ ساده به طول 300 متر و لوله 

جدار فوالدی 14 اینچ مشبک به طول 300 متر
 )چاه شماره 2 و 20 شهر تربت جام(

)  12.500.000.000 ریال( 2001001446000108
دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال 

 عامل ترور ۶ تیر که بود؟
 قدس همزمان با سالروز سوء قصد 

به جان آیت هللا خامنه ای بررسی می کند

۳

خراسانخراسان



زیر بار 
انتصابات زوری 
نمی رویم

فاطمی امین وزیر 
صمت در واکنش به 
اعمال فشار دو تن 
از نمایندگان مجلس 
برای انتصابات 
فرمایشی روز 
گذشته در جلسه 
کمیسیون اصل90 
اعالم کرد زیر بار 
فشارها برای 
انتصابات نامعقول 
نمی روم. بر همین 
اساس جمعی از 
نمایندگان مجلس 
نیز خطاب به رئیس 
مجلس خواستار 
معرفی دو نماینده 
متخلف شدند.

یادداشت

خبر

اصل  محمدی   حسین 
ــر   روز گــذشــتــه نــخــســت وزیـ
عراق با سفر به تهران، از سوی 
رئیس جمهور کشورمان مورد 
استقبال رسمی قـــرار گرفت. 
حــجــت االســام والمسلمین 
رئیسی در نشست خبری مشترک مقامات دو 
کشور گفت: ایران و عراق اراده ای عمیق و جدی برای 
توسعه روابط در همه حوزه ها دارند و تسهیل سفر 
زائران ایرانی عتبات، اقدامی قابل ستایش است . وی 
افزود: امروز توافق کردیم تعامات دو کشور در بخش 
سیاسی اقتصادی گسترش پیدا کند. الکاظمی 
نخست وزیــر عــراق نیز با اشــاره به روابــط دوکشور 
گفت: در چارچوب مصالح و منافع مشترک دو ملت 
و کشور روابط تجاری فی مابین را تقویت می کنیم.
تاش رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط 
کشورهای عربی با اسرائیل، ضرورت تداوم آتش بس 
و پایان جنگ یمن، افزایش همگرایی و ارتباطات 
منطقه ای از جمله محورهای مورد اشاره دکتر سید 
ابراهیم رئیسی در این دیدار بود.آمدن الکاظمی 
به ایران در حالی اتفاق می افتد که وی پیش از این 
در سفری یک روزه به عربستان سعودی رفته بود. 
همین اتفاق سفر او به ایران را مهم ترجلوه می دهد.

عراق به دنبال بهبود روابط تهران و ریاض  ◾
دکتر مرتضی موسوی خلخالی، دیپلمات اسبق 
ــاره به  و کــارشــنــاس مسائل خــاورمــیــانــه  در ایــن ب
خبرنگار ما می گوید: دولــت عــراق باید عــاوه بر 
آمریکا و عربستان، به دنبال تنظیم روابطش با 
ایران نیز باشد؛ زیرا بیشترین ظرفیت همسایگی 
را با ایران دارد. متأسفانه انعکاس رسانه ای ایران 
از گفت وگوها در بغداد منطقی نبود و این مسئله 
موجب فرسایش مذاکرات شد. دولت عراق از یک 

سو به رشد تعامل ترکیه و عربستان نگاه می کند و از 
سوی دیگر به احیای برجام و زمزمه حصول توافق 
بین ایران و  غرب می اندیشد. اگرچه الکاظمی، با 
 ترک ها روابــط حسنه ای نــدارد اما حل مشکات 
فی مابین ایران و عربستان را راه حل برون رفت از 
بحران  می داند. اگر عــراق موفق به تقویت روابط 
ایـــران و سعودی بشود، ایــن موضوع به جایگاه 
سیاسی عــراق در بین کشورهای منطقه کمک 
خواهد کرد. اقدام تشویقی ایران در حمایت از آتش 
بس در یمن و عقب کشیدن آمریکایی ها از غرب 
آسیا به دلیل تمرکز آن ها بر چین و روسیه نیز از 
جمله عواملی هستند که سبب شده است عراق به 

دنبال بهبود روابط تهران و ریاض باشد.

الکاظمی به دنبال موفقیت دیپلماتیک ◾
جعفر قنادباشی تحلیلگر مسائل بین الملل نیز در 
پاسخ به این پرسش که نقش مصطفی الکاظمی 
در تاش برای ازسرگیری روابط ایران با عربستان 
چیست، می گوید: الکاظمی نخست وزیر موقت 

عراق است، به همین خاطر کمتر می تواند در حوزه 
اقــدامــات بلندمدت سیاسی وارد شــود. به نظر 
می رسد وی بیشتر رایزنی درباره زمینه چینی برای 
راهپیمایی اربعین، روابط تجاری و رونق سیاسی 
اقتصادی به صحبت بپردازد. او به دنبال اثبات 
موفقیت سیاست خارجی خویش به ایران آمده و 
می خواهد تا در آینده از سوی جریان های سیاسی 
و مردمی عــراق، به عنوان گزینه نخست وزیری 
معرفی شود. تاش برای تقویت امنیت مرزی دو 
کشور و ادامه همکاری مستشاری نیروهای ایران 
در عراق و مبارزه با تروریسم نیز از اهمیت باالیی 
در گفت وگوهای وی با مقامات ایرانی، برخوردار 
است. اگرچه تاش های دولت عراق برای تقویت 
تعامل بین ایران و عربستان نیز مطرح است، اما 
موضوع میانجی گری آن قدرها هم جدی نیست. در 
گفت و گوهای تهران و ریاض، عراق به عنوان رابط و 
محل مذاکرات انتخاب شده است و اصاً صحبت 
 از میانجی گری نیست. الکاظمی می خواهد 
از سرگیری روابط تهران و ریاض را به اسم خودش 

تمام کند تا موقعیت دولتش را نزد افکار عمومی و 
پایگاه اجتماعی اش تحکیم بخشد.

بایدن به دنبال بر هم زدن نظم منطقه ای ◾
محمد امین سواری کارشناس ارشد مسائل عراق 
در پاسخ به چیستی رابطه سفر بایدن به عربستان 
و حضور الکاظمی در تهران معتقد است: دولت 
عراق به دنبال موازنه در روابطش است. این سفر 
را نمی توان بی ارتــبــاط با سفر بایدن به منطقه 
دانست. عــراق نیز از مدعوین اجــاس بایدن در 
عربستان اســت. بر سر ایــن قضیه جریان های 
سیاسی عراق از الکاظمی انتقاد کرده اند. اما او در 
دیدار با مقامات عراقی تأکید کرده به دنبال تسهیل 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست 
و اجــازه تعرض به ایــران را نیز نخواهد داد. هدف 
بایدن از سفر به منطقه حمایت از اسرائیل است. 
من معتقدم الکاظمی برای تبیین مواضع به تهران 
آمده تا مانع از بروز چالش بین تهران و ریاض شود. 
همچنین عربستان با روی کارآمدن دموکرات ها با 
آمریکا دچار مشکل شده است، به همین خاطر 
میل به تقویت پیوند منطقه ای پیدا می کند و بایدن 
در این سفرسعی خواهد کرد ذهن بن سلمان را در 

حوزه مورد نظرش کانالیزه کند.

بن سلمان درس گرفته است؟ ◾
همچنین علیرضا تقوی نیا در پاسخ به اینکه ارزش 
ــزوده حضور نخست وزیــر عــراق در تهران برای  اف
ریــاض چیست؟ می گوید: بن سلمان در تــدارک 
تسلط بر تخت پادشاهی حجاز است. او شخصیت 
عاقلی نیست، اما چون پای پادشاهی اش وسط 
آمده است هربار از ارتباط عراق با تهران برای تلطیف 
روابط استفاده می کند. بن سلمان از سوی دیگر اما، 
بایدن را به خانه می آورد تا موقعیتش تثبیت شود 
و دیگر شاهد بازگشایی پرونده های حقوق بشری 
مانند قتل جمال خاشقچی نباشد. بن سلمان 
ترجیح می دهد آغاز دولتش در عربستان در کمال 
آرامش باشد، به همین خاطر با یمنی ها سر مدارا 
گرفته و  درظاهر دست از اقدامات مخرب علیه 

جمهوری اسامی ایران نیز برداشته است.
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رمزگشایی از حضور الکاظمی در تهران

خبرخبر
روزروز

یونان نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کرد ◾
ــی گــفــت  ــزارشــ ــ خـــبـــرگـــزاری فـــرانـــســـه دیــــــروز در گ
ــم نفتکش  ــده ایـ از پــلــیــس بــنــدر یـــونـــان مــطــلــع شـ
ــط آوریـــل  ــ ــران کـــه در اواسـ ــ ــی حــامــل نــفــت ایـ روســ
ــری آمــریــکــا  ــتـ ــسـ ــت دادگـ ــه درخــــواســ ــان بـ ــونـ در یـ
ــود را  ــود، مــی تــوانــد کــشــتــیــرانــی خـ ــ ــده ب  تــوقــیــف شـ
 از سر بگیرد. یونان این کشتی را به دستور آمریکا 

توقیف کرده بود.

هشدار به وزیر کشور درباره ضرورت ساماندهی اتباع  ◾
نماینده کرمان روز گذشته در نطق میان دستور مجلس 
شورای اسامی،  به رئیس جمهور و وزیر کشور هشدار 
داد. به گزارش پارلمان، محمد مهدی زاهدی گفت: باید 
دکتر رئیسی و وزیر کشور  ساماندهی اتباع بیگانه در 
استان کرمان را جدی بگیرند و نسبت به این حوزه اقدام 
سریع انجام دهند و اگر زودتر چاره اندیشی نکنید این 

مشکات گریبان گیر کل کشور خواهد شد.

امحای 45 تن مواد مخدر در زاهدان ◾
45 تن انواع مواد مخدر گیاهی و روان گردان روز گذشته 
در زاهدان امحا شد. در اثنای این مراسم، احمد وحیدی 
ــر کشور، از عملکرد ضعیف کشورهای غربی در  وزی
مبارزه با مواد مخدر انتقادکرد. به گزارش ایرنا، وی افزود: 
سرویس های اطاعاتی و سیاسی غربی متهم اصلی 
 گسترش مصرف مواد مخدر هستند، درحالی که ایران 

3 هزار و ۸5۰ شهید مبارزه با مواد مخدر دارد.

رونمایی از موشک  پدافندهوایی ارتش با برد ۳۰۰ کیلومتر  ◾
ــش روز گذشته  جانشین فرمانده پدافند هــوایــی ارت
ــروهــای مــســلــح، از رونــمــایــی  ــی بـــا حــضــور در جــمــع ن
ــرد 3۰۰ کیلومتر در آیــنــده نزدیک  موشک هایی بــا ب
خبرداد. امیر الهامی افزود: تولید رادار بومی با برد 3هزار 
کیلومتر و اشراف پهپادی با ارتفاع بیش از 4۷ هزارپا نوید 
تسلط و رصدی قوی را می دهد که در صورت بروز هرگونه 

خطای دشمن لحظه ای پاسخ کوبنده می دهیم.

رئــیــس  خلیل خانه  آرش 
ــل کــشــور با  ســـازمـــان بـــازرســـی ک
اشــاره به احصای 2۰۰ ابرچالش 
و شناسایی 9۷گلوگاه فساد در 
کشور در راستای مسئله محورکردن نظارت در 
این سازمان از تعیین مهلت و ارائــه راهکار به 
مدیران ذی ربط و مسئول در این حوزه ها خبرداد 
ــرد: چنانچه ایــن مــدیــران نسبت به  و تأکید ک
رفع این چالش ها و اصاح امور اقدام نکنند یا 
سوء جریانی مشاهده شود، پرونده مجرمان و 
ترک فعل کنندگان به مراجع قضایی ارجاع داده 

خواهد شد.
ذبیح هللا خدائیان در گفت وگو با اصحاب رسانه 
به مناسبت هفته قوه قضائیه، افــزود: ما سال 
گذشته حدود 5هزار مورد داشتیم که در نتیجه 
آن هــزار پرونده کیفری و 2 هــزار و 6۰۰ پرونده 
تخلفاتی تشکیل و چندین هــزار هــشــدار به 

مسئوالن برای رفع نقایص داده شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره آنچه 
پیشتر مخالفت و کارشکنی برخی دستگاه ها در 
مقابل شفافیت و دسترسی نهادهای نظارتی به 
داده هــا و بانک های اطاعاتی آن ها خوانده بود و 
اینکه چرا این دستگاه ها و مدیران آن ها معرفی 

نمی شوند، با اشاره به تأکید دولت و قوه قضائیه بر 
تکمیل دولت الکترونیک و شفافیت در امور، اظهار 
کرد: تمامی دستگاه ها باید هرآنچه از خدمات و 
مجوزها را که ممکن است از طریق سامانه های 
الکترونیکی انجام دهند، ولی بعضی از دستگاه ها 
متأسفانه در این خصوص همکاری الزم را ندارند 

و مقاومت هایی از سوی آن ها صورت می گیرد.

برخی دستگاه ها همکاری نمی کنند ◾
وی افــزود: پس از تأکید رئیس قوه قضائیه بر 
تکمیل و اصــاح سامانه جامع تجارت و ورود 
کمیسیون اصــل9۰ به این قانون، ما جلساتی 
را با اعضای ایــن کمیسیون داشتیم و برخی 
از دستگاه های متولی هم حضور داشتند که 
مشخص شد برخی دستگاه ها همکاری الزم 
را ندارند و با وجود آنکه این سامانه به صورت 
نسبی راه انـــــدازی شـــده، متأسفانه گــمــرک از 
آن استفاده نمی کند و در راه انــــدازی و ایجاد 

زیرساخت های الزم کوتاهی کرده اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما سه 
دستگاه از جمله گمرک، وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان غذا و دارو را به دلیل تخلفات در این 
حــوزه و تــرک فعل به دستگاه قضایی معرفی 

کردیم و برخی دیگر از دستگاه ها هم هستند که 
به صورت ناقص به وظیفه خود عمل کرده اند 

که به آن ها نیز هشدار و تذکر داده شده است.
خدائیان گفت: ستاد مــبــارزه با قاچاق کــاال و 
ارز از جمله این دستگاه هاست که الزم است 
بــا جدیت بیشتری وظــایــف خــود را در زمینه 
شفاف سازی و اجرای این سامانه انجام دهد که 
به آن ها تذکر داده شده است، ضمن اینکه ما با 
بخش خصوصی که متولی تکمیل این سامانه 
بوده هم جلساتی برگزار کردیم و حرف هایشان 
را شنیدیم و اعام آمادگی کردند سامانه جامع 
تــجــارت را تکمیل و اصــاح کــرده و در اختیار 
گمرک قرار دهند. قطعاً ما نظارت خواهیم کرد 
و اگر دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکنند، به 

رسانه ها و مردم معرفی خواهند شد.

ــار نــکــنــد کــمــتــر حــاشــیــه دار  ◾ مــدیــری کــه کـ
می شود!

خدائیان در پاسخ به پرسش دیگری در مورد 
برخوردهای صورت گرفته با ترک فعل مدیران 
و برخی انتقادها در این زمینه با یادآوری اینکه 
در بسیاری از قوانین تکالیف مدیران ضمانت 
ــرک فعل ها اگر  ــدارد و در رابــطــه بــا ت اجــرایــی نـ

قانون گذار ضمانت اجرایی پیش بینی کرده باشد، 
جرم است و اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، تنها 
تخلف است مگر اینکه بیت المال تضییع شده 

باشد که ارزیابی آن کار مشکلی است.
ــن مــوجــب شــده تــا مــدیــرانــی که  وی افـــزود ای
کــار نمی کنند و تــرک فعل دارنـــد کمتر مورد 
بازخواست قــرار گیرند و مدیرانی که بیشتر 
کــار می کنند بیشتر مــورد ســؤال قــرار گیرند، 
اما به تازگی قوانینی به تصویب رسیدند که 
قانون گذار برای ترک فعل ضمانت اجرا در نظر 
گرفت. ما در سازمان بازرسی برای برخی موارد 

ترک فعل ها پرونده تشکیل داده ایم.
رئیس سازمان بازرسی دربــاره اجــرای قانون 
سوت زنی هم با تأکید بر اینکه مردم بهترین 
نــاظــران هستند و اطــاعــات بیشتری از ما 
دارنــد، گفت: ما در سازمان بازرسی مرکزی 
بـــرای ساماندهی شکایت ها و گــزارشــگــران 
فساد داریــم. از طریق دو سامانه شکایات و 
سامانه گزارش ما در همکاری با مردم هستیم 
و از ابتدای تأسیس سازمان ١٠٠ هــزار مورد 
شکایت و گزارش فساد به ما واصل شده که به 
بخش های مربوط ارجاع داده شده اند و نتایج 

بررسی ها هم به اطاع افراد می رسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به قدس خبر داد

معرفی سه دستگاه به مراجع قضایی به دلیل مقاومت در مقابل شفافیت

نشست خبری

در  حاشيه

تکذیب گرانی 
تعرفه گذرنامه

در پی نزدیک شدن 
ایام ماه محرم و اربعین 
حسینی و افزایش 
سفرهای هموطنانمان 
به عتبات عالیات، 
به تازگی مطلبی در 
خصوص گران شدن 
هزینه های صدور 
گذرنامه در شبکه های 
مجازی منتشر شده 
است. به گزارش مهر، 
این خبر خاف واقع 
بوده و قویاً تکذیب 
می شود؛ چراکه هیچ 
تصمیمی در خصوص 
تغییر تعرفه گذرنامه 
گرفته نشده است و در 
صورت وجود هرگونه 
افزایش قیمت، مراتب 
از طریق مبادی رسمی 
اعام خواهد شد. 
اخبار حوزه خدمات 
الکترونیک انتظامی 
کشور از طریق مراجع 
رسمی فرماندهی 
انتظامی جمهوری 
 اسامی ایران، 
پایگاه اینترنتی 
epolice.ir و 
کانال اطاع رسانی 
epoliceir در پیام 
رسان بومی سروش 
منتشر می شود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

912۰۰۰۰949      درشرایط تحریم های ظالمانه 
دشمنان و مشکالت اقتصادی کشور و معیشتی 
مردم؛ استمرار شیوه زشت واردات مربی فوتبال 

با هزینه های گزاف ارزی و با هدف تحقیر مربیان 
داخلی با کدام تصمیم منطقی و توسط چه کسانی 

تکرار و انجام می شود؟
912۰۰۰۰949      نمایندگان مجلس و سایر متولیان 
الزم است اجحافات گسترده بنگاه های امالک و 

کمیسیون های مضحک و نجومی این شبکه پیچیده 
را که در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نقش 

عمده ای دارند، بعد از چندین دهه ظلم پایان دهند و 
این زخم چرکین را درمان کنند.

912۰۰۰۰8949      افزایش حقوق و دستمزد و هزینه های 
دولت در هرسال بدون تأمین منابع و تورم انتظاری 
بیش از ٢۵ درصد در همه اجناس و کاال و خدمات؛ 

یعنی به طور طبیعی هر چهار سال یک بار ارزش پول 
ملی، توان خرید، سرمایه ها و اندوخته های مردم 

نزدیک به صفر یا زیر صفر نسبت به چهار سال 
گذشته خواهد رسید. این چرخه چند دهه موجب 

نابسامانی هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی شده است.

قرارداد 25ساله و احتمال 
»وابستگی نامتقارن«

دکتر فاطمه محروق ، عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی  با فعال تر شدن دستگاه 
دیپلماسی کشورمان قرارداد 25ساله ایران و چین 
جــدی تــر و حیاتی تر جلوه می کند. بــه ویــژه این 
روزهــا که صحبت از پیوستن ایــران به بریکس 
شده و همچنین تهران به مرکزی برای رفت وآمد 
کشورهای حــوزه اوراســیــا تبدیل شــده اســت. در 
چنین روزهــایــی اهمیت قــراردادهــای بلند مدت 
بــا قــدرت هــای بــزرگ تــر بیش از پیش احساس 
می شود، اما هنوز در این باره مواردی وجود دارد که 

باید روشن تر شود:
1.قــرارداد 25ساله؛ یک هندوانه دربسته: یکی از 
انتقادات جدی و البته مهم به قــرارداد 25ساله، 
نامعلوم و غیرشفاف بودن آن برای فضای رسانه ای 
اســت. به شکلی که شما در بهترین حالت یک 
متن دوصفحه ای درباره مفاد این قرارداد می توانید 
پیدا کنید. اما وقتی قراردادهای بلندمدت چین را 
بررسی کنیم، می بینیم که این سبک عملکرد چین 
است و جای نگرانی نــدارد. در واقع ما از آنجا که 
آخرین کشور غرب آسیا هستیم که وارد مشارکت 
راهبردی با چین شده ایم تصورمان این است که 
اتفاق جدیدی افتاده ولی در واقع اینچنین نیست. 
رویکرد چین این است که مسائل را امنیتی در نظر 
می گیرد و هیچ وقت خبرها را بیرون درز نمی دهد. 
دربرخی از مفاد این قرارداد هم با ایران هماهنگ 
کرده اند که ماجرا بیرون درز نکند. چون هر خبری 
در حوزه های حساس بیرون رود، آمریکا راه های 

تقابل با آن ها را پیدا و دنبال می کند.
2.همه چیز دست ما بــود: این درســت است که 
چین ابتدا برای بستن قرارداد 25ساله با ایران ابراز 
تمایل کرد، اما تصمیم را ما گرفتیم. گرایش آقای 
روحانی این بود که شاید با آمریکا به نتیجه برسند 
و خیلی به چین توجه نمی کردند. وقتی دیدند 
برجام نتیجه ای ندارد تازه به سمت چین رفتند. 
جــدال اصلی در قــرارداد 25 ساله همین بــود. در 
برخی از مذاکرات من با هیئت هایی از چینی ها که 
صحبت می کردم می گفتند چین ترجیح می دهد 
برجام به نتیجه نرسد، تا ایــران بیشتر به سمت 

چین یا روسیه گرایش پیدا کند. 
۳.قراردادی بین دو حاکمیت: در قرارداد 25 ساله 
چینی ها اعــام کردند ما با خود حاکمیت ایران 
ــرارداد می بندیم، نــه دولــت هــا. بنابراین بــرای  ــ ق
نخستین بار در طول 4۰ سال پس از انقاب یک 
تصمیم راهبردی را شاهد بودیم. چینی ها هم وقتی 
یک سیاست را می چینند کل حاکمیت درگیر 

اجرای آن می شود. 
4.مفاد قــرارداد 25ساله: این قــرارداد تقریباً همه 
حــوزه هــای کــاربــردی و مهم را پوشش می دهد. 
در حــوزه هــای ICT صنعت، فــنــاوری اطــاعــات، 
گردشگری، دفاعی، نظامی و امنیتی و... . حوزه های 
سیاسی و اقتصادی هم هست. بخشی از این طرح 
از جانب چینی هاست و بخش دیگر به ابتکار ما 

بستگی دارد.
5.احتمال وابستگی نامتقارن: اما شاید بتوان 
تنها نکته منفی که البته ارتباطی هم شاید به 
خود قرارداد نداشته باشد را نوع رابطه ما با چین 
و وابستگی نامتقارن عنوان کرد. یعنی ما از ترس 
اینکه در دام آمریکا نیفتیم باوجود اینکه در ظاهر 
می خواهیم استقال راهبردی مان را حفظ کنیم، 
به چین وابستگی های اقتصادی پیدا می کنیم. 
ایــجــاد وابستگی اقــتــصــادی ابـــزار چین اســت. 
درنتیجه اگرچه ایران نیاز به یارگیری راهبردی دارد 
و تاش می کند خودش را از انــزوا خارج کند، اما 
باید برای این مسئله، در اتاق های فکرش طرح و 

برنامه ای تدوین کند.

قطر میزبان مذاکرات احیای 
برجام

احتمال از سرگیری مذاکرات برجام به جای وین در 
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس قوت گرفت. 
به گزارش تسنیم، یک مقام ایرانی  که خواست 
نامش فــاش نشود، به رسانه های عربی گفته 
است: قطر هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات 
الزم برای میزبانی از مذاکرات برجام را دارد. وی 
افــزود: بــرای تحقق یک توافق قــوی، نیازمند به 
ــران از سوی  رسمیت شناختن منافع ملی ایـ
واشنگتن هستیم. وی خاطرنشان کرد: نمی شود 
تهران را با تحریم و تهدید و زبان زور تسلیم کرد.  
هدف قرار دادن برنامه هسته ای ما از سوی رژیم 
صهیونیستی، دیگر غیر قابل تحمل شده است.

خبـر
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شمس الدین نجفی   دومین 
ــر ذوالــجــنــاح  پــرتــاب مــاهــواره ب
روزگذشته، به منظور اهــداف 
تعیین  پــیــش  از  تحقیقاتی 
ــجــام شـــد. حسینی  شـــده، ان
سخنگوی وزارت دفــاع دربــاره 
این خبر افــزود: این ماهواره برِ 
ســه مرحله ای از نظر ویژگی 
ــابـــت با  ــای فـــنـــی، قـــابـــل رقـ هــ
ماهواره برهای روز دنیاست که 
دارای دو مرحله پیش رانش 

جامد و یک مرحله با پیش رانش مایع است. 
وی با بیان اینکه پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با 
ــرمــداری انــجــام گرفته اســت، تصریح  هــدف زی
کرد: به حول و قوه الهی مرحله سوم توسعه این 
ماهواره بر ترکیبی با بهره گیری از اطاعات حاصل 

از این پرتاب آغاز شده است. 
ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال 99برای 
نخستین بــار بــا هــدف دستیابی بــه فــنــاوری 
قدرتمندترین موتور سوخت جامد در کشور 
ــرار گرفت و در آینده  مــورد تست و ارزیــابــی ق
نزدیک نیز سومین پرتاب آن انجام خواهد شد. 
ذوالجناح، نخستین ماهواره بر ایرانی با سوخت 
جامد در مرحله اول و با دو پیشران مشابه در 
مراحل اول و دوم عمل می کند و دارای خاصیت 
ترابری ترکیبی اســت. مجموع نیروی رانشی 

که توسط موتورهای سوخت جامد ذوالجناح 
ــا قــطــر 1/5 مــتــر ایــجــاد مــی شــود، ۷4نــیــوتــن  ب
اســت. ایــن سامانه با حمل محموله باالتر از 
2۰۰کیلوگرم بدون نیاز به سکوی ثابت است. 
چهار برابر کردن توان حمل محموله نسبت به 
سفیر ـ1 با دوبرابر شدن وزن ماهواره بر، استفاده 
از مرحله دوم سفیر ـ1 به عنوان مرحله سوم که 
در 12ســال گذشته به خوبی آزمایش و تثبیت 
شده است، از دیگر ویژگی های این ماهواره بر 
ساخت ایران است. دستیابی به فناوری کلیدی 
طراحی و ساخت موتورهای فضایی سوخت 
جامد بــا نــازل متحرک را مــی تــوان کلید قفل 
پرتاب های فضایی برشمرد که با توسعه این 
فناوری شاهد پرتاب های متعدد مــاهــواره در 

کشور خواهیم بود. 

خبرخبر

توسطمتخصصانوزارتدفاعانجامشد

پرتاب موفق 
ماهواره بر 
ذوالجناح



 درخواست فوری 
وزیر صمت از 
رئیس جمهور

فاطمی امین؛ وزیر 
صنعت، معدن و تجارت 

)صمت( در نامه ای 
به رئیس جمهوری با 

بیان اینکه افزایش نرخ 
مبنای محاسبه تعرفه، 

افزایش مضاعف 
مالیات بر ارزش افزوده 

کاالهای وارداتی را 
در پی داشته که در 

مجموع سبب افزایش 
هزینه های تولید، 

افزایش قاچاق، افزایش 
نیاز به نقدینگی، 

کاهش تولید و افزایش 
تورم خواهد شد، 
خواستار کاهش 

حقوق گمرکی برای 
مواد اولیه، واسطه ای 
اجرا و قطعات بخش 

تولید شد.

خبرخبر
خوبخوب

گمرک ایـــران بــا صــدور اطــاعــیــه ای نحوه بــرخــورداری 
صادرکنندگان کاال به روسیه از تسهیات ویــژه پروژه 

کریدور ساده سازی شده گمرکی را اعام کرد.
 به گزارش مهر در این اطاعیه آمده است: نظر به اینکه با 
توجه به توافق های اخیر با گمرک روسیه مقرر شده است 
در چارچوب »طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی 

شده گمرکی« به صادرکنندگان ایرانی محصوالت فصول 
۰۷، ۰۸ و ۲۰ سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری 
کاال )H.s( Harmonized systemتسهیات ویژه ای 
برای ترخیص کاال از گمرکات روسیه اعطا شود، بدین 
وسیله به شرکت های صادرکننده محصوالت مذکور که 
حائز شرایط مندرج در فایل معیارها و شرایط انتخاب 

فعاالن اقتصادی مجاز پیوست )شماره ۱( هستند اعام 
مــی شــود، ضمن مطالعه کامل مستندات مندرج در 
بخش فعاالن اقتصادی تارنمای گمرک ایران به آدرس 
www.irica.ir نسبت به نام نویسی در سامانه فعاالن 
اقــتــصــادی مجاز مطابق فایل راهــنــمــای نحوه ارســال 

اطاعات )پیوست شماره ۲( اقدام کنند.

زهرا طوسی کمبود ۱۷ هزار 
دســتــگــاه اتــوبــوس در کــشــور با 
فشار بر گرده ناوگان حمل ونقل 
عمومی، شهرداری ها را ناچار به 
واردات اتوبوس های دست دوم از 

اروپا کرده است.
۱3 هزار دستگاه اتوبوس در کانشهرهای ایران فعال 
هستند که نیمی از آن هــا با تن فرسوده مسافران 
ــد مینی بوس ها و  را جــابــه جــا مــی کــنــنــد.  ۶۸درصــ
۶۶درصــد سواری های کشور نیز در رنج فرسودگی 
با اتوبوس های شهری شریک اند. وضعیت ناوگان 
حمل ونقل شهری به  گونه ای است که متولیان امور 
هر پیشنهادی که بتواند عمر ناوگان را کاهش بدهد، 

قابل  بررسی می دانند.
در ایــن میان وضعیت اتوبوس های تهران )بــه جز 
بی آرتی ها( از بقیه شهرها اسفناک تر است. اغلب 
این اتوبوس ها از رده خــارج  شده اند و عمر هشت 
ساله شان به پایان رسیده است، این کمبود اتوبوس 
با نبود نقدینگی گره نوسازی ناوگان در این کانشهر 

را پیچیده تر کرده است.
ــوســازی اتــوبــوس هــا در  ــرای ن در حــالــی  کــه تکاپو بـ
کانشهرها ادامه دارد این پرسش در اذهان عمومی 
مطرح اســت که خرید اتــوبــوس از تولیدکنندگان 
داخلی، واردات اتوبوس های دســت دوم اروپایی یا 
خریداری اتوبوس های نو از خارج، کدام  یک پیشنهاد 
بهتری برای نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری است 
و کمبودها را سریع تر پوشش می دهد. در حال حاضر 
گزینه روی میز شهرداری تهران خرید اتوبوس دست 
دوم با عمر کمتر از پنج سال با هزینه کمتر است. 
موافقان خرید اتوبوس های کارکرده می گویند هزینه 
خرید این اتوبوس ها از هزینه تعمیر اتوبوس هایی 
که هم  اکنون در سطح شهر تهران وجود دارند بسیار 
کمتر است و هزینه خرید اتوبوس های نو را پنج برابر 

خرید اتوبوس های کارکرده اروپایی برآورد می کنند.
این گروه معتقدند وقتی می توان با هزینه بسیار کمتر 
اتوبوس های اروپایی اورهال شده ای را که می توانند 
۱۰ سال در تهران خدمات دهی داشته باشند وارد 
کرد چرا باید اتوبوس های داخلی را اورهال کنیم؟ اما 
مخالفان واردات اتوبوس دست  دوم بر این باورند که 
با این کار عماً نوسازی در ناوگان اتوبوسرانی صورت 
نمی گیرد چون تازه واردها دست دوم هستند و سه الی 
چهار سال بعد فرسوده و از رده خارج می شوند بدین 
ترتیب با این کار فقط به تعداد اتوبوس های فرسوده 

شهر اضافه می شود.
این گروه عاوه بر این افزودن اتوبوس کارکرده به ناوگان 
شهری را ضربه زدن به تــوان تولید داخــل دانسته 

و معتقدند در شرایط فعلی که منابع ارزی کشور 
محدود است، خروج مقدار قابل  توجهی ارز برای 
واردات محصوالت دست  دوم که توان تولید داخلی 
آن وجود دارد برخاف ضوابط و راهبردهای کان ملی 
است. کسانی که تکیه به تولیدات داخلی به  جای 
واردات اتوبوس های کارکرده یا نو را توصیه می کنند 
معتقدند با وجود ۱۲ شرکت تولید اتوبوس در کشور، 
نیازی به واردات در این حوزه نیست. تولیدکنندگان 
در این شرکت ها می گویند توانمندی تولید اتوبوس 
شهری را دارند و استاندارد اتوبوس های تولیدی آن ها 
به  مراتب از اتوبوس های دست دومی که شهرداری 
تهران می خواهد وارد کند باالتر است. به گفته آن ها 
اگر شرکت های اتوبوس سازی تأمین مالی شوند به  

راحتی تولید ۱۵ هزار دستگاه در سال دست یافتنی 
است.

رونق تولید داخل به  شرط داشتن مشتری ◾
محمدحسین گودرزی، رئیس کارگروه اسقاط خودرو 
اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت وگو با خبرنگار 
قدس به نکاتی درباره تولید داخل اشاره می کند که 
قابل  توجه است. وی می گوید: در بحث تولید داخلی 
از یک  سو باید توجه داشت که اتوبوس یک محصول 
خاص است که مشتری عام نداشته و خریداران 
اصلی آن شهرداری ها و شرکت تعاونی اتوبوسرانی 
هستند. از سوی دیگر بحث قطعه سازی و تأمین 
قطعات اتوبوس، ارتباط مستقیمی  با تیراژ تولید دارد. 
شاید اگر خرید محصوالت تولیدی تضمین شود 
تا ۵۵درصد قطعات قابل داخلی سازی باشد اما در 
غیاب این ضمانت ها و نبود مشتری حدود ۲۰ تا 3۵ 

درصد قطعات از داخل تأمین می شود.
ــرای داخــلــی ســازی قــطــعــات باید  ــ ــه گفته وی، ب ب
هزینه های تــولــیــد، نــیــروی انــســانــی، تجهیزات و 
هزینه های قالب سازی و تحقیق و توسعه آن پرداخت 
شود ولی با خریداری نشدن اتوبوس از تولیدکنندگان 
طی یک دهه اخیر توان شرکت ها در این حوزه کاهش 

 یافته است.
وی با تأکید بر اینکه توان تولید داخل برای پوشش 
کمبودهای این بخش کافی نیست و نیاز به واردات 
هــم داریـــم مــی افــزایــد: در حــال حاضر بسیاری از 
خــودروســازی هــای سطح کشور که اتــوبــوس تولید 
می کنند بــه تکاپو افتادند ولــی متأسفانه از نظر 
تأمین قطعات وارداتــی با مشکل مواجه هستند و 
با تحریم هایی که در این زمینه وجود دارد واردات 
قطعات به  صورت سی کی دی برایشان مشکل است 

و خیلی گران تمام می شود.
وی با اشاره به اینکه مجموعه های تولیدکننده اتوبوس 

به علت نداشتن مشتری، سطح فعالیت خــود را 
پایین آوردند تأکید می کند: شهرداری ها می توانند با 
برنامه ریزی، بخشی از ناوگان اتوبوسرانی فرسوده را با 
تکیه  بر توان شرکت های داخلی نوسازی کنند تا رونق 

به این بخش برگردد.

هنوز مجوز واردات اتوبوس صادر نشده است ◾
وی با یادآوری اینکه هنوز مجوزی برای واردات اتوبوس 
داده نشده اســت می گوید: در حــال حاضر تنها 
کامیون های زیر سه سال کارکرد مجوز ورود به کشور 
را دارند و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی هم با بهره گیری 
از قطعات اتوبوس های فرسوده انجام می شود تا 

دست کم نیمی از این ناوگان سرپا باشد.
وی یادآوری می کند: درست است که اتوبوس هایی با 
کارکرد کم، قیمت پایین تری به نسبت اتوبوس های نو 
دارند، ولی آالیندگی این اتوبوس ها نیز باید مورد توجه 
باشد و با توجه به پایین بودن سطح استانداردهای 
آالیندگی ایــن اتوبوس ها، به نظر می رسد نظرات 
کارشناسی که بر واردات خودروهای نو تأکید می کنند 
به  صرفه تر بوده و بیشتر به منفعت دولت و مردم 

نزدیک است.
گـــودرزی با اشــاره به اینکه ناوگان اتوبوس شهری 
ــال گــذشــتــه فــرســوده  ســطــح کــشــور در هــشــت سـ
شده یــادآوری می کند: با افزایش شدید قیمت ها 
امکان تأمین اتوبوس نو سخت است و استفاده از 
اتوبوس های کارکرده برای جلوگیری از بروز بحران در 
نظم حمل ونقل عمومی در کانشهرها پیشنهادی 
است که می تواند در کوتاه مدت بخشی از مشکل 
در این حوزه را برطرف کند و نباید آن را نادیده گرفت.

وی می گوید: روند اسقاط خودرو در حال حاضر در 
کماست ولی با برنامه ریزی هایی که انجام  شده در 
۶ ماهه دوم ۱4۰۱ آمار چشمگیری از اسقاط خودرو 

در کشور خواهیم داشت.

مخالفانوموافقانخریداتوبوسکارکردهازخارجچهمیگویند؟

نوسازی با فرسوده های وارداتی

اقتصاد3
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قیمت کنسول های 
بازی خانگی

  سونی 
     PlayStation     Drive  مدل

29.700.000 تومان

  مایکروسافت 
XBOX SERIES S  مدل

10.000.000 تومان

  سونی 
 Playstation     Slim مدل

14.000.000 تومان

  نینتندو 
 Switch OLED  مدل

11.950.000 تومان

  سونی 
2018 Playstation     Pro مدل

21.000.000 تومان

  مایکروسافت 
Xbox Series X  مدل

20.345.000 تومان

82.000.000نیم سکه52.500.000ربع سکه1.501.346بورس 272.922دالر )سنا(60.520.000 مثقال طال 18.699دینار عراق )سنا(139.060.000سکه13.970.000 طال  18 عیار1.827اونس طال 74.316درهم امارات )سنا(

 تسهیالت ویژه گمرک 
 برای صادرکنندگان کاال 
به روسیه

مناقصه گذار: صنایع شهید کاوهآگهی مناقصه
موضوع مناقصه: به شرح جدول زیر و مطابق با اسناد مناقصه.

40
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40
90

تعدادموضوعشماره مناقصهتعدادموضوعشماره مناقصه

10/000خرید قطعه C-7 )تأمین مواد اولیه، وایرکات، فرزکاری و...(7/0001401047خدمات ماشینکاری قطعه S 09)فرزکاری، اسپارک و...(1401038

10/000خرید قطعه C-8 )تأمین مواد اولیه، فرزکاری و...(10/0001401048خدمات ماشینکاری قطعهC-17 V )فرزکاری و...(1401039

17/000خرید قطعه C-200 )تأمین مواد اولیه، تزریق پالستیک و...(10/0001401049خدمات ماشینکاری قطعه C-6 )تراشکاری، فرزکاری و...(1401040

10/000خرید قطعه C-48 )تأمین مواد اولیه، فرزکاری و...(10/0001401050خدمات ماشینکاری قطعهC-15 V )فرزکاری و...(1401041

10/000خرید قطعه C-13 )تأمین مواد اولیه، فرزکاری، وایرکات و...(10/0001401051خدمات ماشینکاری قطعه C -15 -1 )فرزکاری، اسپارک و...(1401042

10/000خرید قطعه C-10 )تأمین مواد اولیه، فرزکاری، وایرکات و...(30/0001401052خرید قطعه C-57 )تأمین مواد اولیه، ورقکاری و...(1401043

10/000خرید قطعه C-52 )تأمین مواد اولیه، فرزکاری، وایرکات و...(10/0001401053خدمات ماشینکاری قطعه C-23 )فرزکاری، وایرکات و...(1401044

39خرید گیج و فرامین10/0001401054خرید قطعه C-20 )تأمین مواد اولیه، ریخته گری دقیق و...(1401045

10/000خدمات ماشینکاری قطعه C-40 )تراشکاری، سنگ زنی، فرزکاری و...(1401046

ش�ماره  حس�اب  ب�ه  واری�ز  ری�ال   1/000/000 مناقص�ه:  اس�ناد  خری�د  هزین�ه 
IR   060150000002101800141449  بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

)اس�ناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه، معرفی نامه معتبر و تصویر کد 
اقتصادی شرکت/کدملی کارگاه تحویل می گردد(

محل تحویل اسناد مناقصه: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه خراسان- 
معاونت بازرگانی

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی.
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی، چک 

تضمین شده بانکی، واریز نقدی و یا سفته و چک برابر با شرایط اسناد مناقصه.
محل دریافت پیش�نهادها: مشهد- س�یدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه- صندوق 

مناقصات- مدیریت بازرسی.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 1401/04/25

بازگشایی پاکت ها: 1401/04/28
داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار و هزینه آگهی به عهده برنده/ 
برندگان مناقصه می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر باتلفن های 33852002- 051 تماس حاصل فرمایید.

شناسه آگهی 1341913 م الف 3153

بدینوس��یله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت پارس مسکن تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 45574 و شناسه ملی 10380615041 که در حال تصفیه میباشد در اجرای ماده 
225 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت دعوت میشود با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک در ظرف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، ش��هر مشهد، محله سجاد ، خیابان پامچال] س��جاد14[ ، بلوار سجاد ، پالك -270 ، طبقه اول ، واحد 
جنوبی به کد پستی 9186993867 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در مقابل هرگونه ادعای احتمالی که 

خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت . 
مدیرتصفیه - شرکت پارس مسکن تدبیر 40
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41
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آگهی دعوت از بستانکاران شركت در حال تصفیه شركت پارس مسکن تدبیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 45574 و شناسه ملی 10380615041 -نوبت اول 

40
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 مزایده عمومی  اجاره غرفه های بازار میوه و تره بار مجد 

موضوع: بهره برداري از غرف بازار ميوه و تره بار گاليل واقع در بلوار 
مجد به صورت اجاره از طريق واگذاري به اشخاص حقوقي يا حقيقي

مبلغ پايه مزايده: غرفه شماره يك با كاربري ميوه مبلغ اجاره ماهانه 
يكصدو پانزده ميليون ) 115.000.000( ريال، غرفه شماره دو با كاربري 
تره بار مبلغ اجاره ماهانه هشتاد و يك ميليون )81.000.000 ( ريال، 
غرفه شماره سه با كاربري تره بار مبلغ اجاره ماهانه هشتاد و هشت 
ميليون ) 88.000.000 ( ريال و غرفه شماره چهار با كاربري ميوه مبلغ 

اجاره ماهانه يكصد و پنجاه ميليون ) 150.000.000 ( ريال مي باشد
مدت واگذاري: مدت قرارداد يك سال مي باشد.

جهت شركت در مزايده و كسب اطالعات بيشتر به سايت ارجاع 
كار شهرداري مشهد به آدرس http://ets.mashhad.ir مراجعه 
 www.rrk.ir و همچنين جهت اطالع در روزنامه رسمي به آدرس

  معاونت خدمات  و محيط زيست شهري
درج ميگردد.     

سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و 
فرآورده های 

کشاورزی
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دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان انجام 
كليه  )حجمی(  پذيرايی  و  نظافتی  خدماتی،  امور 
واحدهای سطح پرديس دانشگاه فردوسی مشهد«به 
طريق  از  )سيستمی(2001091579000008را  شماره 

سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد.
كليه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل 
اسناد فراخوان تا بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
عدم  صورت  در  فراخوان  در  شركت  متقاضيان 
نام و دريافت  به ثبت  عضويت در سامانه، نسبت 
گواهی امضای الكترونيكی )به صورت برخط( برای 
كليه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم 

را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

-تاريخ انتشار فراخوان:1401/04/02 ساعت 14:30
-مهلت دريافت اسناد فراخوان:1401/04/07 ساعت 19:00

-مهلت ارسال پيشنهادات:1401/04/20 ساعت 10:00
-زمان بازگشايی پاكت ها: 1401/04/20 ساعت 11:00

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 
مناقصه 35/000/000/000  در  تضمين شركت  مبلغ 
ريال است. تضمين مزبور شامل: الف( ضمانت نامه 
بانكی؛ ب( فيش نقدی ج( چك بين بانكی د( چك 

تضمين شده بانكی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :اطالعات تماس 
دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر 
الف:   پاكتهای  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در 
فردوسی  دانشگاه  پرديس  آزادی،  ميدان  مشهد، 

مشهد، سازمان مركزی) تلفن 051-38802265( 
مراحل  انجام  سامانه ستاد جهت  تماس  اطالعات 

عضويت در سامانه:
 مركز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت 
نام/  »ثبت  بخش   )www.setadiran.ir( سامانه 

پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر« موجود است.

هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
دانشگاه فردوسی مشهد

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی)فشرده( یک مرحله ای   )نوبت دوم(
فراخوان انجام امور خدماتی، نظافتی و پذیرایی )حجمی( 

كلیه واحدهای سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد«

-
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   حمایت رئیس 
سازمان صداوسیما 
از »آزادی مشروط«  
مجموعه طنز آزادی 
مشروط، یک سریال 
تلویزیونی ۳۰قسمتی 
است که به تهیه کنندگی 
و کارگردانی مسعود  
ده نمکی ساخته می شود. 
پیمان جبلی، رئیس 
سازمان صدا و سیما، در 
بازدید از پشت صحنه 
این سریال با بیان اینکه 
از گروه سازنده سریال 
حمایت می کنیم، گفت: 
این مجموعه تلویزیونی 
یادآور کوشش ها و 
بردباری های روزهای 
سخت کروناست و نشان 
دادن و ثبت هنرمندانه 
همدلی مردم، تالش 
کادر درمان و مجاهدت 
نیروهای جهادی در این 
دو سال است و مطمئنًا 
این مجموعه در حافظه 
 تاریخی ملت ایران

ثبت خواهد شد. 

زاویه دید  نسخه  زهــره کهندل   
سینمایی پویانمایی »سالم بر 
ابراهیم« با کیفیت 4K در مرکز 
پویانمایی صبا آمـــاده پخش 
شده و در آینده ای نزدیک اکران 
می شود. این پویانمایی درباره 
شهید ابراهیم هادی ملقب به »علمدار کمیل« 
است و سلحشوری ها و رشادت های او را روایت 
می کند. این پویانمایی سه بعدی در ۱۰۰قسمت برای 
تلویزیون تولید شده و از دل آن نخستین پویانمایی 
4K سینمایی هم تولید شــده اســت. »ســالم بر 

ابراهیم« در چهار فصل به کودکی تا سن نوجوانی، 
نوجوانی تا انقالب و تحوالتی که از نظر شخصیتی 
برای شهید ابراهیم پیش آمده، وقایع انقالب که در 
جبهه غرب برای وی اتفاق افتاده و رویدادهایی که 
در جبهه جنوب و کانال کمیل رخ  داده، می پردازد. 
فصل اول این مجموعه ۱۰۰قسمتی پس از اکران 

نسخه سینمایی آن روی آنتن می رود. 
دربـــــــاره جـــزئـــیـــات ســـاخـــت آن با 
محمدرحیم لــیــوانــی، رئیس مرکز 
پویانمایی صبا بــه عــنــوان حامی و 
سفارش دهنده این پویانمایی گفت وگو کردیم که 

می خوانید. 

جرقه ساخت مجموعه انیمیشن »ســام بر  ◾
ابراهیم« چطور زده شد؟

در مرکز پویانمایی  صبا شوراهای تخصصی وجود 
دارد که کارشان بررسی موضوعات مناسب برای 
ساخت مجموعه های  پویانمایی است و از آنجا که 
شهید ابراهیم هادی دارای ویژگی های شخصیتی 
خاصی بــود کــه می توانست بـــرای نــوجــوانــان به 
عنوان یک الگوی مناسب مطرح شود ساخت این 
مجموعه به اسدهللا دیانتی به عنوان تهیه کننده 
و اسماعیل یوسفی و علیرضا فتاحی به عنوان 

کارگردانان اثر پیشنهاد داده شد.

ــــم  هــــــادی چه  ◾ ــی ــراهــ ــ ــد اب شــخــصــیــت شــهــی
جذابیت هایی برای این قالب تولیدی داشت؟

شهید  هــادی یک جــوان مسلمان خودساخته و 
رزمنده ای شجاع با ویژگی های عاطفی و عرفانی بود 
که در عین سادگی و تواضع بر محیط و اطرافیانش 
بسیار اثرگذار بود. ورزشکار بودن و دارا بودن روحیات 
پهلوانی از او شخصیتی دوست داشتنی و ملموس 
ساخته است که مخاطب می تواند به راحتی او را باور 
کند و با او احساس همذات پنداری داشته باشد. 
چندوجهی بــودن شخصیت این شهید قابلیت 
تبدیل شدن سرگذشت او را به مجموعه انیمیشن 
افزایش داد. زندگی شهید ابراهیم  هادی می تواند 

الگوی مناسبی برای جوانان و نوجوانان باشد و این 
مجموعه، برشی از دالورمردی های رزمندگان دفاع 
مقدس را روایت می کند. همچنین ناگفته هایی از 
زندگی این شهید وجود دارد که در قاب تصویر به 
نمایش درآمده و به پویانمایی »سالم بر ابراهیم« 

رنگ و بوی بکر بودن داده است.

چرا پرداختن به چهره های ملی و معرفی آن ها به  ◾
نوجوانان اهمیت دارد؟

کــودک و نــوجــوان امــروز در دنیایی که سرشار از 

هجمه رسانه های مجازی اســت به یک الگوی 
ملموس، واقعی، در دسترس و باورپذیر نیاز دارد و 
شهید  هادی مشخصات مذهبی، جهادی، عرفانی، 
پهلوانی و فرهنگی را یک جا در خود دارد و همه این 
ابعاد را در قالبی ساده و در خالل زندگی و مبارزاتش 
به مخاطب ارائه می کند بنابراین مخاطب می تواند 
به راحتی با او ارتباط برقرار کند و با تحلیل کنش های 
او در موقعیت های مختلف، درک مناسبی از 
شخصیت او بدست آورد این نکته که مخاطب 
بداند او یک جوان از همین آب و خاک بوده و این 

گونه حماسه آفرین شده بسیار مهم است. 

یکی از ضعف های ما در تولیدات تصویری به ویژه  ◾
در سینما بی توجهی به قهرمان پروری است، قالب 
پویانمایی چه ظرفیت هایی برای شناساندن قهرمانان 

کشورمان دارد؟
ــژه پــویــانــمــایــی ایــجــاد  ــ یــکــی از ظــرفــیــت هــای وی
ــرورش شخصیت های قهرمان اســت بــدون  و پـ
آنکه آسیب های رایج را داشته باشد البته این کار 
حساسیت های ویــژه خــود را نیز دارد. پرداختن 
به وجوه حماسی، انسانی، خداباوری و توکل در 
شخصی مانند شهید  هادی او را از سایر قهرمانان 
مرسوم در مجموعه های پویانمایی جدا می کند و 
امیدواریم این مجموعه گام مناسبی برای ادامه این 
راه و شناساندن این قهرمانان واقعی مردم در قالب 

پویانمایی باشد. 

دربـــــــــاره مــجــمــوعــه »چـــهـــل شــــاهــــد« هــم  ◾
ــاره  توضیح می دهید که تولید و پخش آثـــاری درب
شخصیت های دفـــاع مقدس و دفـــاع از حــرم چه 
ضرورتی دارد و پخش این برنامه ها چه بازخوردهایی 

داشته است؟
در مجموعه »چــهــل شــاهــد« هــم سعی شــد با 
پرداختن به چهره های شاخص از ابتدای انقالب 
اسالمی تا دفــاع مقدس و مدافعان حــرم ضمن 
تجلیل از این شهدای گرانقدر، مخاطب را با سیره 
این شهدا آشنا کنیم و مروری بر رشادت ها و ایثار این 
بزرگواران که هر کدام می توانند به عنوان یک الگوی 

مناسب پیش روی مخاطب قرار گیرند بپردازیم.

ــاره ای بــه برنامه های جدید مرکز  ◾ در پــایــان اشــ
پویانمایی صبا در تولید آثــار راهــبــردی در راستای 
تقویت ارزش های ایرانی- اسامی در بین کودکان و 

نوجوانان داشته باشید. 
ــان دو شعار  ــازمـ ــد مــدیــریــت سـ در دوره جــدی
هویت محوری و عدالت گستری در دستور کار 
قرار گرفته است. یکی از راه های پرداختن و ترویج 
ارزش هـــــای بــنــیــادی انــقــالب اســالمــی تأکید بر 
ارزش هـــای موجود در شخصیت هایی  است که 
در انقالب اسالمی و دفاع مقدس نقش آفرینی 
کرده اند به عبارت دیگر هویت بخشی به نسل های 
جدید از طریق معرفی و پرداخت الگوهای ملموس و 
قابل فهم بهتر امکان پذیر خواهد بود. در برنامه های 
آینده مرکز پویانمایی صبا با یاری خداوند بزرگ و با 
توجه ویژه به محورهای اصلی بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی مبنی بر امیدآفرینی با نگاه رو به  جلو و 
پیشرفت و رفاه و توجه به نسل جوان در راه رسیدن 

به ایران بزرگ اسالمی گام برخواهیم داشت.

گفت وگو با رئیس مرکز پویانمایی صبا درباره انیمیشن »سالم بر ابراهیم« 

 علمدار کمیل 
در قاب سیما

خبرخبر
روزروز

کمدی فانتزی کمال تبریزی اکران می شود ◾
فیلم »دســـت انـــداز« بــه کــارگــردانــی کمال 
تبریزی بــرای اکـــران در اوایـــل پاییز آمــاده 
مــی شــود.»دســت انــداز« به تهیه کنندگی 
محمد آفریده در سال ۱۳۹۸ کلید خورد و مراحل فنی آن 
تا یک سال بعد در دوران شیوع کرونا ادامه داشت. در این 
فیلم رضا کیانیان، حبیب رضایی، هدی زین العابدین، رویا 

نونهالی، همایون ارشادی و... بازی کردند. 

فروش بلیت »شب شک« متوقف شد ◾
ــروش بــلــیــت نــمــایــش »شــــب شــــک« به  ــ فـ
کارگردانی امیرحسین بریمانی و تهیه کنندگی 
نوید محمدزاده پس از ۲۶ اجرا در تاالر مولوی 
و ۴۰ اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد، پس از نخستین اجرا در 
دوره جدید روز گذشته از سایت تیوال حذف شد.  شب شک 
تندیس بازیگر نقش اول و تندیس کارگردانی بیست و سومین 

جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران را دریافت کرده است.

انتشار دو کتاب جدید از محمدعلی مجاهدی ◾
امــســال دو کــتــاب جــدیــد از محمدعلی 
مجاهدی، شاعر آیینی کشورمان شامل اثر 
پژوهشی تجربه های قدسی و گزیده اشعار 
با انتخاب سیدعلی موسوی گرمارودی منتشر می شود. 
گزیده اشعار آیینی شامل 5۱ غزل و »تجربه های قدسی« 
توضیحات در مورد شاعرانی است که مورد عنایت اهل 

بیت عصمت و طهارت)ع( قرار گرفته اند. 

زندگی نامه چکناواریان مکتوب می شود  ◾
ــوریــس چــکــنــاواریــان، آهنگساز و رهبر  ل
ارکستر با بیان اینکه زندگی نامه اش را دارند 
می نویسند، ادامه داد: در ۸5 سالگی بسیاری 
چیزها دیدم و تجربه کردم و کارهای متنوع خوب و بدی 
انجام داده ام که عالقه مندم در قالب هنری مکتوب شود و 
نمی خواهم حالت شکایتی داشته باشد. به  نظرم زندگی 

یک سفر است و معتقدم باید این سفرنامه را نوشت.

  حضور ناشران بساز بفروش در نمایشگاه های استانی 
عابس قدسی، مدیر مؤسسه کتاب آفتاب و مدیر نشر »سپیده 

باوران« در خصوص برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب 
و حضور مخاطب شهرستانی در این نمایشگاه ها به تسنیم  

گفت: در حد مشاهدات خودم در نمایشگاه های استانی 

به خاطر ندارم کسی از شهرستان های یک استان به مرکز 
استان آمده باشد تا در نمایشگاه استانی کتاب تهیه کند. 
نمایشگاه استانی هیچ وقت جدی گرفته نشده است، بنا 

به دالیلی از حدود 15 سال پیش نمایشگاه استانی از حیز 
انتفاع ساقط شده است. ناشران خوب و درجه یک شرکت 

نمی کنند و ناشران بساز بفروش عمده حاضران هستند. 
در نمایشگاه های استانی هزینه هایی که می شود، هیچ 

دستاورد فرهنگی ندارد و دستاورد اقتصادی آن برای 
کتاب سازانی است که راه به کتاب فروشی ها ندارند و تنها 

منبع درآمدشان از نمایشگاه های کتاب است.

نویسنده کتاب »آداب کتاب خواری«:  

فوتبالیست یا بازیگر لزوماً 
تحلیلگر خوبی نیست

احسان رضایی، نویسنده کتاب 
»آداب کـــتـــاب خـــواری« در بــاب 
اهمیت مطالعه و اثرات و عوامل 
دوری از مطالعه عمیق به فارس گفت: در مورد 
کتاب خوانی مردم ما، یک پیش فرض و نگرشی 
وجود دارد که »مــردم ما کتاب نمی خوانند«. 
به عقیده من این گــزاره و پیش فرض چندان 
صحیح و دقیق نیست چون در همین اوضاع 
اقتصادی مردم از نمایشگاه کتاب ۲۱۱ میلیارد 

تومان کتاب می خرند. 
رضایی خاطرنشان کــرد: مــردم ما در حد یک 
جامعه اصــیــل و تاریخی کــه سابقه تمدنی 

طوالنی دارد، کتابخوان نیستند. 
در چنین حالتی کــه جامعه از کتاب خوانی 
دوری می کند، با توجه به دنیای جدید و وسایل 
ارتباط جمعی که امکان نشر درباره همه  چیز را 
در اختیار ما قرار داده است، استقبال از نظرات 
هیجانی و تند به جای تحلیل های تخصصی 
بیشتر شده به طوری که بعضاً این هیجان ها 
در گفتار و اظهار نظر بر عقالنیت غلبه پیدا 

می کند.
وی افـــزود: گاهی فقط بــه دلیل شهرت یک 
شخص و تعداد باالی دنبال کننده های مجازی 
او، به عالوه سخنان احساسی و هیجانی کار را 
به جایی می کشاند که گفته های تخصصی، اما 

بی  سروصدا شنیده نشود. 
این بزرگ ترین آفتی است که نداشتن مطالعه 
عمیق بر جامعه ما گذاشته اســت؛ یعنی به 
جــای رجــوع به متخصص به »چهره« رجوع 
می کنیم. شاید کسی فوتبالیست خــوب یا 
بازیگر حرفه ای باشد، اما لزوماً تحلیلگر خوبی 
نــیــســت. از کجا 
مـــی تـــوانـــیـــم بــه 
ــن مسئله پی  ایـ
ببریم؟ به وسیله 
مطالعه. یعنی به 
ــاب و  ــت وســیــلــه ک
مطالعه است که 
ما مرجع امر را به 
خوبی می توانیم 
شناسایی کنیم. 
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و هنر فرهنگ 

دیدگاه

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
مذکور دعوت می ش��ود تا در جلسات مجامع عمومی 
ف��وق العاده و عادی س��الیانه  که در روز چهارش��نبه  
م��ورخ  1401/04/22 ب��ه ترتیب در س��اعت های  9 و 
10  صبح در محل شرکت واقع در مشهد میدان جانباز 
–بلوارپروما-برج آس��مان-طبقه دوم-واحد دوازده 
به کد پستی 9197614339  برگزار می گردد ، اصالتا 

و یا وکالتا حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1.تغییر مرکز اصلی ش��رکت و اصالح ماده مربوطه در 
اساسنامه

2.س��ایر م��واردی ک��ه در صالحیت مجم��ع عمومی 
فوق العاده باش��د .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :
1.انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

2.انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت

3. انتخاب اعضای هیئت مدیره
4.س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

سالیانه باشد .
      هیئت مدیره

آگهی دعوت شرکت شکوه جاوید 
ایرانیان ) سهامی خاص – شماره ثبت 

31631 ( به شناسه ملی 10380468496  

40
10
42
25

ح
, 4
01
04
18
0

  دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار در نظر دارد عملیات تکمیل نمای بلوک 
A آموزشی)واقع در مجموعه پردیس( از طریق مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 09:00 صبح دوشنبه مورخه1401/04/06 لغایت ساعت 19:00روز 

پنج شنبه مورخه 1401/04/09.
* مهل��ت زمان��ی ارائ��ه پیش��نهاد : از روز ش��نبه مورخ��ه 1401/04/11 لغای��ت س��اعت 19:00 روز س��ه ش��نبه مورخه 

.1401/04/21
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ دومیلیاردوچهارصد میلیون ریال)2/400/000/000 ریال( بصورت ضمانتنامه 

بانکی یا واریز وجه نقد. 
* شرایط شرکت کنندگان:  کلیه شرکتهای واجد شرایط مصرح در اسناد مناقصه

 روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1400،06،26 وبرابر نام��ه ش��ماره 920،1400،137823 مورخ 
1400،12،8 اداره بهزیستی شهرستان گناباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ابراهیم پارسا بیلندی به شماره 
ملی 0919519369 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- رضا اس��ماعیلی به شماره ملی 0919633961 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره 3- ابراهیم علی حسنی به شماره ملی 0919528252 به سمت خزانه دار 4- علی 
آقائی بجس��تان به ش��ماره ملی 5629783467 به س��مت مدیرعامل 5- حمید زارع حسنی به شماره ملی 
09193261614 به سمت عضو اصلی 6- مهدی خوشدست به شماره ملی 0919316573 به سمت عضو اصلی 
7- فرهاد کبیری به شماره ملی 0919302823 به سمت عضو اصلی برای مدت باقیمانده دوره تصدی تاتاریخ 
1401،8،30 انتخاب گردیدند   تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه با امضاء دو امضاء از سه امضاء 

رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مدیرعامل همراه با مهر موسسه، معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )1342562(

آگهی تغییرات هیئت امنای توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی شهید کامیاب 
گناباد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 33 و شناسه ملی 10380007509

40
10
42
08

 بدین وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت دعوت 
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی در ساعت 
10:00 م��ورخ  18 / 04 /1401  ک��ه در مح��ل اقام��ت 
قانونی ش��رکت  واقع دراس��تان خراس��ان رضوي ، 
شهرس��تان گناباد ، بخش مرکزي ، دهس��تان حومه 
، آبادي ش��رکت کاغذدلوکار، محله س��ه راه نوقاب ، 
جاده قدیم بیدخت ، پالك 0 ، طبقه همکف کد پستی 
9691187145  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
انتخاب و تعیین سمت مدیران 

تعیین دارندگان حق امضاء 
انتخاب بازرسان

تصویب تراز و صورتهای مالی 

هیئت مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران 
شرکت خوراک دام و طیور آبزیان نگین 

گناباد ) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 
1479 و شناسه ملی 10380369735 

جهت تشکیل  مجمع عمومی عادی

ح
/ 4
01
04
19
1

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت 
دع��وت می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی س��الیانه  ک��ه در روز چهارش��نبه  مورخ  
1401/04/22 در س��اعت 10  صب��ح در مح��ل 
ش��رکت واقع در خراسان رضوی شهر مشهد-

فرهنگیان-بلوار سیدرضی-خیابان سیدرضی 
24-پالک 219- طبقه اول- واحد راست  برگزار 
مي گردد ، اصالتا و یا وکالتا حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه :
1. انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل

2.انتخ��اب روزنام��ه کثیر االنتش��ار جهت درج 
آگهی های شرکت

3. انتخاب اعضای هیئت مدیره
4.س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی سالیانه باشد .
       هیئت مدیره

آگهی دعوت شرکت سپهر الکترونیک 
سناباد ) سهامی خاص – شماره ثبت 43830 ( 

به شناسه ملی 10380596480
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آگهی ابالغ برگ تفهیم اتهام 
به آقای سیدعباس هاشمی - نوبت دوم 

نظ��ر ب��ه مفاد م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی، برگ اب��الغ تفهیم 
اته��ام ش��ماره 1850 م��ورخ 1401/03/01 مبنی ب��ر ابالغ م��وارد اتهامی به 
آقای سیدعباس هاشمی فرزند سیدحسین کارمند مدیریت شعب بانك در استان 

سیستان وبلوچستان، ابالغ میگردد. 
این آگهی در دو نوبت متوالی در روزنامه کثیراالنتش��ار درج و به نامبرده ابالغ 
میگ��ردد حداکثر ظ��رف مدت 30 روز از تاریخ درج این آگهی دفاعیات خود را به 

دفتر اداره کل امور کارکنان این بانك ارس��ال نماید.     شناس��ه آگهی 1340391 م الف 1262
 اداره کل امور کارکنان بانک کش��اورزی



حاشیه

ترور 
دانشمندان 

زمینه اقبال به 
علوم راهبردی 

را فراهم کرد

ترور اندیشمندان 
هسته ای از طرفی 

می توانست کشور را 
با »چالش علمی« در 

مسیر تولید دانش 
هسته ای بومی مواجه 

سازد و از طرف دیگر 
موجب ایجاد ترس در 

دل ده ها هزار جوان 
مؤمن انقالبی که در 

مسیر پیشرفت علمی 
ایران در سعی و تالش 
بودند شود. موضوعی 
که البته مانند همیشه 

با خطای محاسباتی 
آنان همراه بود؛ به طوری 

که این ترورها، خود 
موجب اقبال بیشتر 

جوانان مؤمن انقالبی 
به سمت تحصیل 

در رشته  های مرتبط 
با دانش و فناوری 

هسته ای شد و نتیجه 
آنکه به اذعان نهادهای 

معتبر بین المللی، 
سرعت رشد علمی 

ایران، ۱۳برابر میانگین 
رشد علمی بین المللی 

است.

محمدجواد 
قدیری

 عامل ترور 
 آیت اهلل خامنه ای

 در سال 1360، پس 
از عملیات نافرجام از 

کشور متواری شد. 
وی تحصیلکرده 

دانشگاه شریف 
و عضو قدیمی 

سازمان مجاهدین 
خلق بوده و مدتی 

در زندان با مسعود 
رجوی هم بند بوده 

است. در سال 1364 
نام قدیری در میان 

اعضای مرکزی 
منافقین اعالم شد. 

وی تا چند سال 
پیش عضو ارشد 
گروهک منافقین 

بود.

 نقبی  نقبی 
به تاریخبه تاریخ

برای ورود به بحث، لطفاً واقعه 
6تــیــر۱۳60 و تــرور رهبر معظم 

انقالب را شرح دهید.
براساس برنامه  ثابت شنبه ها، 
ایشان مستقیم از جماران و به 
همراه سرهنگ دوم خلبان عباس 
بابایی در خودرویی عازم مسجد ابوذر واقع در منطقه 
جنوب شهر تهران شــده و در راه به صحبت های 
سرهنگ بابایی گوش می دادند.نمازظهر به امامت 
آیـــت هللا خــامــنــه ای اقــامــه شـــد. ایــشــان بــراســاس 
برنامه پشت تریبون رفتند. مردم نیز پرسش های 

دست نوشته  خود را به سخنران می رساندند.
در همین حین ضبط صوتی در میان جمعیت دست 
به دست شد و درنهایت توسط جوانی با قد متوسط 
و موهای فر و کت و پیراهن چهارخانه و صورتی با 
ته ریش مختصر که کلیشه  چهره  جوان های آن روزها 
بود، مقابل آیت هللا خامنه ای و روی تریبون گذاشته 
شد. این جوان دستش را روی دکمه ضبط گذاشت 
اما با وجود چندبار فشار، ضبط صوت فعال نشد و 
او محل تریبون را ترک کرد اما این اتفاق غیرطبیعی 
توجه هیچ کس را جلب نکرد.سخنران مشغول 
صحبت بود که بلندگو شروع کرد به سوت کشیدن 
و ایشان برای اینکه رشته کالم از دست خارج نشود، 
نسبت به تنظیم صدا تذکر دادنــد. بعد خودشان 
را به سمت چپ کشیدند و از پشت تریبون کمی 
عقب آمدند و به صحبت ادامه دادند. درست در 
همین لحظه انفجاری با صدای بسیار بلند رخ داد 
که خیلی ها فکر کردند تیراندازی صورت گرفته چون 

نه دودی داشت و نه ترکشی!
ایشان از نقاط باالی کتف دست راست، باالی ران 
پای راست، استخوان ترقوه و ریه ها در نزدیک ترین 
نقطه به قلب دچار جراحت های شدیدی شدند. 
همچنین، قطع چند رگ و عصب دست راست نیز 
موجب فلج عصبی دائمی برای ایشان که هنوز نیز 
عوارض این جراحت در دست راست ایشان قابل 

مشاهده است.

بر اساس پژوهش های شما در پشت پرده این  ◾
ترور چه کسی  و یا چه گروهی بوده است؟

به اصل واقعه که برگردیم، طبق گــزارش روزنامه 

کیهان در شماره فردای این ترور، در الشه ضبط 
ــود با  صوتی کــه بمب در آن کارگذاشته شــده ب
ماژیک قرمز نوشته بودند: »هدیه گروه فرقان«. 
مرکز اسناد انقالب اسالمی نیز ایــن تــرور را کار 
بازماندگان گروهک فرقان دانسته و نــام عامل 
اصلی را »امیرمسعود تقی زاده« اعالم کرده است. 
به نظرم اصل اختالف نظرها از همین چند کلمه 
»هدیه گروه فرقان« شروع شد که طبق بررسی  و 
پژوهش هایی که داشتم این اقدام، یک عملیات 
»پرچم دروغــیــن« یا فریب اطالعاتی محسوب 
می شود. سرکرده، اعضای اصلی و حتی نیروهای 
عملیاتی گروهک فرقان پس از ترورهای سال 58 به 
طور کامل دستگیر، محاکمه و مجازات شده  بودند 
و بازماندگان اندک این گروهک، توان، پشتیبانی 

و امکان اجرای چنین اقدامی را با توجه به مسائل 
پس از آن و نــوع بمب به کار رفته که نسبت به 

انفجارهای مشابه، پیچیده تر بود، نداشتند.

پس تحلیل شما ایــن اســت که ایــن اقـــدام کار  ◾
گروهک فرقان نبوده و منافقین عامل اصلی آن 

بوده اند؟
با وجود اینکه این اقدام کار فرقان تلقی شده بود، 
تحقیقات بعدی نشان داد عامل تــرور شخص 
دیگری بوده است. معاون وقت دادستانی انقالب 
تأکید کــرد عامل تــرور، فــردی به نــام محمدجواد 
قدیری بوده است. قدیری تحصیلکرده دانشگاه 
شــریــف و عــضــو قــدیــمــی گــروهــک تــروریــســتــی 
منافقین)سازمان مجاهدین خلق( بوده که قبل از 

پیروزی انقالب نیز سابقه کار تشکیالتی با سازمان 
را داشته و به همین خاطر زندانی شده بود و مدتی 
با مسعود رجوی نیز هم بند بوده است. بر اساس 
تحقیقات بعدی معلوم شد وی عامل نفوذی اصلی 
این گروهک در کمیته انقالب مستقر در )اداره 
دوم( ستاد ارتش کشور بوده و در سرقت اسناد 

مربوط به کودتای نوژه نیز دست داشته است.
وی پس از ترور نافرجام آیت هللا خامنه ای در سال 
60 متواری شد و پس از مدتی از کشور گریخت. 
در سال ۱۳64، نام قدیری در میان اعضای مرکزیت 
منافقین اعـــالم شـــد. وی تــا همین چــنــد ســال 
 پیش نیز عضو ارشد گروهک منافقین بود و در 
برنامه های شبکه ماهواره ای این گروهک )سیمای 

آزادی!( شرکت می کرد.

هــدف منافقین از ایــن اقـــدام چــه بـــوده و چرا  ◾
ــر عهده  خـــودشـــان مستقیم مسئولیت آن را ب

نگرفتند؟
آیت هللا خامنه ای نقش محوری در تصویب طرح 
عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس شورای 
اسالمی داشتند. همچنین ایشان در خطبه های 
نمازجمعه روز پنجم تیرماه ۱۳60 خطاب به سران 
سازمان مجاهدین فرموده بودند:  » شما ای مجاهدین 
خلق! مقابله خود را با دولت و حکومت اسالمی، به 
حساب مقابله با ارتجاع می گذارید. ارتجاع با منطق 
اسالم یا منطق کمونیسم؟ ارتجاع در منطق اسالم 

یعنی ارتداد و شماها هستید که مرتجع اید«. 
رجوی در گزارش مفصلی که در سال ۱۳6۱ درباره 
وضعیت یک ساله گروهک متبوع خود ارائه داده 
بود، اعالم کرد پس از شورش مسلحانه ۳0خرداد، 
اولــیــن راهــبــرد ایــن گــروهــک حــذف سرانگشتان 
نظام )مسئوالن( بــوده و طبعاً به ترتیب اولویت 
می بایست اقدام می کردند و بنده اقدام منافقین 
در روز6تیر و فردای آن 7تیر۱۳60 را در راستای این 

راهبرد می دانم.

اما برگردیم به سؤال شما، چرا منافقین رسماً  ◾
مسئولیت ایــن اقــدام را بر عهده نگرفتند؟ سؤال 
دیگری را هم بنده به آن اضافه می کنم! چرا منافقین 
ــرور آیــت هللا خامنه ای تا روز 7تیرماه صبر  ــرای ت ب

ــرای دو اقـــدام   نــکــردنــد تــا مجبور بــه طــراحــی و اجــ
مخاطره آمیز نباشند؟ 

بنده مسئله را این گونه تحلیل می کنم که آیت هللا 
خامنه ای با توجه به محبوبیت شدیدی که در میان 
مردم داشتند و همچنین نقش محوری ایشان در 
پیروزی انقالب و وقایع پس از آن از جمله کشف 
و خنثی سازی کــودتــای نــوژه و طــرح عــدم کفایت 
سیاسی بنی صدر، پس از شخص امام خمینی 
)که در اظهارات مسئوالن امنیتی وقت، منافقین 
حداقل یک بار از طریق مسعود کشمیری اقدام 
به تــرور ایشان نیز کــرده بودند که نافرجام ماند( 
نخستین فرد در لیست ترور سازمان بودند و با 
احتمال قریب به یقینی که از حضور ایشان در 
جلسه حزب مــی دادنــد، به خاطر اهمیت حذف 
ایشان برای منافقین و سهل الوصول بودن اقدام 
در مسجد ابوذر نسبت به دفتر حزب، همچنین 
احتمال اینکه اقدام در دفتر حزب کشف شده یا 
نافرجام بماند، ترور آیت هللا خامنه ای را به صورت 
جداگانه طراحی و اجــرا کردند؛ هرچند باتوجه 
ــوع مخفی کاری ســازمــان در ایــن مــوضــوع و  بــه ن
تجهیزات به کار رفته در آن، ردپای سرویس های 

اطالعاتی بیگانه نیز در این واقعه مشهود است.
امــا اینکه چــرا مسئولیت ایــن انفجار را رسماً 
برعهده نگرفتند نیز دو پاسخ دارد. اینکه گفتم 
نقش سرویس های اطالعاتی بیگانه در این اقدام 
مشهود بوده در این پاسخ نهفته است. اولین دلیل 
آن است که حساسیت ها نسبت به اقدام مشابه 
منافقین برانگیخته نشود و اقدام روز بعد در دفتر 
حزب نیز هموار شود و این پنهان کاری باتوجه به 
سابقه ای که از منافقین در ذهن داریــم، مشاوره 
یک سرویس اطالعاتی یا همان عملیات فریب 
تلقی می شود تا حواس ها به سمت فرقان پرت 
شود. پاسخ دوم نیز آن است که اصوالً منافقین 
هیچ کدام از اقدامات مهمی شبیه این اقــدام که 
فضاهای تــردد عمومی مــردم مثل ایستگاه های 
اتوبوس و قطار، یا افراد محبوب مردمی را هدف قرار 
دادنــد، برعهده نگرفته اند و پذیرفتن مسئولیت 
اقــدام 7تیر و 8شهریور نیز زمانی آشکار شد که 
فیلم جلسات رجوی با مسئوالن اطالعاتی رژیم 

بعث عراق بدست آمد.

 قدس همزمان با سالروز سوء قصد به جان آیت اهلل خامنه ای 
بررسی  می کند

 عامل ترور ۶ تیر که بود؟
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سر خّم می سالمت ...
آیــت هللا خــامــنــه ای در نخستین مصاحبه پــس از 
حادثه ترور دربیمارستان فرمودند: بعد از چهار روز 
که از ایــن حادثه مــی گــذرد به فضل الهی و به کمک 
بــی دریــغ کارکنان عزیز ایــن بیمارستان، خــودم را در 
وضــع بسیار مناسب و خوبی می بینم. هر وقــت به 
یــاد ایــن مــی افــتــم کــه ایــن حــادثــه مــوجــب شــده امــام 

عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و ملت بزرگ و قهرمان 
ما دست به دعا بردارند، در خودم احساس شرمندگی 
می کنم. در راه انجام وظیفه، این گونه حوادث حوادثی 
نیست که این همه لطف و محبت و بزرگواری را چه 
ــام، چه از ســوی امــت و همچنین از سوی  از ســوی ام
 کارکنان و کارمندان این واحدهای پزشکی، این همه 

اظهار شد.
من بدینوسیله عرض سالم و ارادت بی پایان خــودم را 
خدمت امام امت می کنم و به ایشان عرض می کنم که 
در مقابل حوادثی اینچنین، ما هیچ انتظاری نداریم که 
کمترین رنجشی به خاطر ایشان بنشیند. ما معتقدیم 

که »سر خمّ می سالمت شکند اگر سبویی«.

همچنین از امت مسلمان و قهرمان که این همه فداکاری 
می کنند در جبهه ها و پشت جبهه ها، جان های عزیز 
و نفیسشان را در راه خدا می دهند، انتظار نداریم که 
در مقابل حوادث کوچکی از این قبیل اظهار نگرانی و 
احساس نگرانی کنند. از خداوند متعال توفیق همه را 

خواستارم.

محمدمهدی 
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  حسین محمدی اصل    ششم تیرماه 1360 
زمانی که آیت اهلل خامنه ای؛ در مسجد ابوذر پس 

از اقامه نماز ظهر مشغول سخنرانی بودند، بمبی 
در مقابل ایشان منفجر شد. این انفجار سبب 

آسیب شدید به اندام های حیاتی ایشان از جمله 

ریه شد، اما خوشبختانه با تالش کادر پزشکی 
نافرجام ماند. این اقدام تروریستی درست یک 

روز پیش از واقعه انفجار در دفتر مرکزی حزب 
جمهوری اسالمی انجام شد. هرچند گروهک 
فرقان به عنوان عامل این واقعه معرفی شده، 

اما از همان ایام تا به امروز یکی از سؤاالت مهم 
و اساسی درباره این واقعه آن است که آیا فرقان 

عامل اصلی این ترور است یا گروه دیگری در 
این واقعه نقش داشته و از نام گروهک فرقان 

سوءاستفاده کرده است؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها با 
محمدمهدی میرزایی؛ معاونت پژوهش بنیاد 

هابیلیان )خانواده شهدای ترور کشور( و 
پژوهشگر حوزه مطالعات تروریسم گفت وگویی 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

پرونده

سایه  »ترور« به عنوان عاملی علیه حرکت انقالبی 
مــردم مسلمان ایـــران هــمــواره بــر ســر کشورمان 
سنگینی کرده است و تیرماه، یادآور چند حادثه  
تلخ تــرور بــرای ملت ما بــوده اســت. تــرور نافرجام 
آیــت هللا خامنه ای در مسجد ابــوذر تهران در ششم تیرماه 
۱۳60 و یک روز بعد، شهادت آیت هللا دکتر بهشتی و 7۲ نفر از 
اعضای حزب جمهوری اسالمی در محل حزب، تنها گوشه ای 
از این اقدامات بوده است. از همین روی خالصه ای از یادداشت 
آقـــای محمدپورغالمی کــه بــه بــررســی رونــدشــنــاســی تــرورهــا 
 پس از انقالب اسالمی می پــردازد و در سال ۱۳9۳ در سایت 

khamenei.ir منتشر شده است را می خوانیم.

انقالبی که قرار نبود اتفاق بیفتد ◾
پیروزی انقالب اسالمی برای بسیاری از تحلیلگران و سیاسیون 
غربی به قدری غیرمنتظره بود که حتی نتوانستند همه  ابعاد را 

به درستی درک کرده و آن را پیش بینی کنند.
شاید مهم ترین موضوعی که موجب شد آنان نتوانند انقالب 

ایران را پیش بینی کنند »خاستگاه دینی« آن بود. 
به بــاور تحلیلگران غربی، از آنجا که اساساً مقوله ای به نام 
»دیــن« در عصر مــدرن، توانایی بازتولید فرهنگی- اجتماعی 
نـــدارد، بنابراین با جانمایه  دینی نمی توان انقالبی در دوره  
مدرنیسم به وجــود آورد. اما انقالب اسالمی ایــران، همه  این 
پیش فرض ها و برساخت های ذهنی را به هم ریخت و نشان 
داد دست بر قضا در عصر مدرن نیز کماکان »دین« به عنوان 
 مهم ترین عامل موتور حرکت جوامع بشری محسوب می شود.
از همین روی، از فردای به ثمر رسیدن انقالب اسالمی ایران، موج 
»مخالفت ها« و »مزاحمت های« داخلی و خارجی برای ضربه 
زدن به آن آغاز شد. یکی از راه هایی که در طول این 40 سال از عمر 
انقالب اسالمی همواره توسط دشمنان داخلی و خارجی برای 
 ضربه زدن به انقالب ایران استفاده شده است، »ترور« است.
کلمه  »Terror« که به معنای وحشت و ترس است، به رفتار 
و اعمال فــرد یا گروهی گفته می شود که از راه ایجاد تــرس و 
وحشت و به کار بردن زور و خشونت، به دنبال رسیدن به اهداف 
سیاسی خود هستند. از این منظر، ترور را می توان قدیمی ترین 
و شایع ترین ابزار برای حذف مخالفان قلمداد کرد؛ به طوری که 
در طول تاریخ حیات بشر می توان نمونه های زیــادی از آن را 

مشاهده کرد.

۱7هزار قربانی ترور ◾
ــراد و  پس از پیروزی انقالب اسالمی یکی از ابزارهایی که اف
جریان های معاند انقالب اسالمی علیه نیروهای انقالبی به کار 
بردند، ترور بوده است. در یک تقسیم بندی کلی، جریان های 

معاند انقالب اسالمی را می توان در سه دسته تقسیم بندی 
کـــرد: »جــریــان هــای مارکسیستی« )و از همه مهم تر حزب 
توده(، »جریان های ملی گرا« )و از همه مهم تر نهضت آزادی( و 
»جریان های التقاطی« که مهم ترین آن ها »سازمان منافقین« و 
»گروهک فرقان« بود. با مراجعه به تاریخ می توان دریافت اکثر 
قریب به اتفاق ترورهایی که در ابتدای انقالب انجام شده است، 

توسط دو گروهک سازمان منافقین و فرقان بوده است.
تــرور سرلشکر ولــی الــلـّـه قــرنــی، نخستین رئیس ستاد کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران )۱۳58/۲/۳(، ترور آیت هللا 
مطهری، رئیس شورای انقالب و مغز متفکر انقالب اسالمی 
)۱۳58/۲/۱۱(، تــرور نافرجام حجت االسالم و المسلمین 
هاشمی رفسنجانی )۱۳58/۳/4(، ترور حاج مهدی عراقی 
)۱۳58/6/4(، ترور آیت هللا قاضی طباطبایی )۱۳58/8/۱0(، 
تـــرور آیـــت هللا مفتح )۱۳58/9/۲7(، تـــرور نــاکــام آیــت هللا 
خامنه ای )۱۳60/4/6(، بــمــب گــذاری در حــزب جمهوری 
ــاران امــام  و شــهــادت آیـــت هللا شهید بهشتی و 7۲ تــن از یـ
)۱۳60/4/7(، تـــرور حــجــت االســالم والمسلمین حقانی 
)۱۳60/4/7(، بمب گذاری در دفتر نخست وزیری و ترور 
شهیدان رجایی و باهنر )۱۳60/6/8(، ترور آیت هللا قدوسی 
)۱۳60/6/۱4(، تــرور آیــت هللا مدنی )۱۳60/6/۲0(، ترور 
حجت االسالم و المسلمین هاشمی نژاد )۱۳60/7/7(، ترور 
آیــت هللا دستغیب )۱۳60/9/۲0(، تــرور آیــت هللا صدوقی 
)۱۳6۱/4/۱۱( و ترور آیت هللا اشرفی اصفهانی )۱۳6۱/7/۲۳( 
مواردی از مهم ترین ترورهایی است که در سال های نخستین 

پیروزی انقالب اسالمی توسط دو گروهک فوق انجام شده 
است. عالوه بر این بیش از ۱7 هزار تن از مردم عادی نیز در 
آماج ترور این جریان ها قرار گرفتند. اوج ترورها نیز در تابستان 
60 و در پی دو حادثه  بمب گذاری در حزب جمهوری و دفتر 
نخست  وزیری بود که بسیاری از نیروهای تراز اول انقالب به 
شهادت رسیدند. این ترورها البته همچنان ادامه پیدا کرد 
و برای مثال در ۱0شهریور ۱۳77، اسدهللا الجــوردی و در ۲۱ 
فروردین 78، سپهبد صیاد شیرازی نیز مورد ترور قرار گرفته و 

به شهادت رسیدند.
از این حیث، اغراق نکرده ایم اگر بگوییم »کیفیت« و »کمیت« 
ترورهایی که بعد از انقالب اسالمی رخ داد، در هیچ انقالب 
دیگری در جهان سابقه نداشته است. ترور بزرگ ترین مغزهای 
ایدئولوژیک و بهترین مسئوالن سیاسی کشور در عرض چند 
ماه، می تواند هر نظام سیاسی را با چالش عمیق و بزرگی مواجه 
ســازد؛ اما نظام جمهوری اسالمی از همه  این موضوعات به 

سالمت عبور کرد.

»ترور« برای مهار انقالب ◾
اما پرسش اصلی آن است این ترورها چرا و به چه دلیل انجام 
می شد؟ اهــداف و مقاصد معاندین و دشمنان از انجام این 
ترورها چه بوده است؟ چرا دشمنان ایران از این ابزار برای ضربه 

زدن به انقالب اسالمی استفاده کرده و می کنند؟
به نظر می رسد مهم ترین عاملی که موجب انجام این ترورها 
شده و می شود »مهار انقالب« بوده است. دشمنان انقالب 

به خوبی می دانستند اگر جلو انقالب اسالمی را نگیرند، دیری 
نخواهد پایید که الگوی انقالب اسالمی در تمام جهان اسالم 
و بلکه کشورهای مستقل جهان تکثیر شود. بنابراین به هر 
طریقی که شــده، می بایست جلو این انقالب را گرفته و در 
حرکت آن اخالل ایجاد کنند. از همین روی، رهبر انقالب در 
بیانات خود در ۱4خرداد ۱۳9۳ و در حرم امام خمینی، یکی از 
راه های ایجاد مزاحمت دشمنان برای انقالب اسالمی را مسئله  
»ترور« برشمرده و فرمودند: »یکی از کارها فعال کردن گروه هاى 
ترور و راه انداختن گروه هاى تروریست است؛ این را در عراق 
انجام دادند، در افغانستان انجام دادند، در برخى از کشورهاى 
عربى منطقه انجام دادند، در کشور خود ما هم انجام دادند؛ 
گروه هاى تروریست را راه بیندازند، آدم هاى مشخص را ]ترور 
کنند[. در کشور ما دانشمندان را زدنــد، متخصصان انرژى 
هسته اى را زدند و به شهادت رساندند، قبل از آن هم کسان 
دیگرى، نخبگان سیاسى، نخبگان فرهنگى، شخصیت هاى 
علمى، شخصیت هاى روحانى را زدند؛ و این ها زیر دامن آمریکا 
رشد کردند، بعضى هم به خاطر این خدماتى که به آمریکا 
کردند، مورد قبول و پذیرش آمریکایى ها قرار گرفتند. امروز 
منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند؛ در جلسات گوناگون، در 
کمیسیون هاى کنگره  آمریکا شرکت می کنند، همین عناصر 
منافق، همین هایى که در این جا آحاد مردم را کشتند، بزرگان 
را کشتند، علما را کشتند، دانشمندان را کشتند، سیاسیون 
را کشتند و انفجارات به وجود آوردنــد، امــروز آن جــا با آن ها 

هستند«.

دی ماه ۸۸؛ تغییر جهت ترورها ◾
اما از دی ماه 88 تا دی ماه 90 رنگ وبوی ترورها و »جهت« آن ها 
تغییر پیدا کرد. دشمن که تا پیش از این، »ترورهای سیاسی« را 
با هدف حذف سیاسیون عالی رتبه  نظام در دستور کار داشت، 
در فاصله  زمانی مذکور »ترورهای علمی« را کلید زد و چهار تن 

از اندیشمندان هسته ای ایران را به شهادت رساند.
در پاییز سال 89 و کمتر از یک ماه قبل از عملیات ترور دکتر مجید 
شهریاری و دکتر فریدون عباسی، جان ساورز، رئیس سرویس 
جاسوسی انگلیس )MI6( مقابل دوربین قرار گرفت و از انجام 
عملیات های اطالعاتی و امنیتی برای توقف برنامه هسته ای ایران 
خبر داد. وی به صراحت اعالم کرد: »دیپلماسی برای متوقف 
کردن برنامه  هسته ای ایران کافی نیست و باید به فعالیت های 

جاسوسی و اطالعاتی برای مقابله با ایران ادامه داد«. 
پس از ترور دکتر علی محمدی و دکتر مجید شهریاری، دو 
دانشمند دیگر هسته ای کشورمان یعنی داریوش رضایی نژاد 
و مصطفی احمدی روشن نیز مورد ترور گروه های تروریستی 

وابسته به غرب قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

روندشناسی ترورهای پس از انقالب اسالمی

در آرزوی مهار انقالب خمینی



امکان تقلب و 
تخلف در کنکور 
میسر نیست

به گزارش ایسنا، 
محمدحسین 
حاجیلو؛ رئیس 
شورای حفاظت 
آزمون سراسری از 
تعیین قضات ویژه 
برای رسیدگی به 
تخلفات احتمالی 
در کنکور امسال 
خبر داد و گفت: با 
توجه به تمهیدات 
فراهم شده امکان 
تقلب و تخلف در 
کنکور میسر نیست، 
بنابراین از داوطلبان 
انتظار می رود بر 
توانایی و تالش 
علمی خود تکیه 
کنند و با آرامش 
خاطر آماده شرکت 
در یک رقابت سالم 
باشند.

نــقــش  مــصــدق  محمود 
مخرب و ویرانگر قاچاق و مصرف 
موادمخدر در جامعه بر کسی 
پوشیده نیست. این پدیده شوم 
نه تنها موجب می شود بخش 
مهمی از نیروهای فعال و خالق 
از ایفای نقش مثبت خــود در جامعه بــاز بمانند، 
بلکه زمینه ساز ارتکاب جرایم و معضالت دیگری 
نیز می شود. به همین دلیل کشورهای مختلف برای 
پیشگیری و مقابله با آن پیش از هر چیزی اقدام 
به وضــع قانون در ایــن زمینه می کنند. با این حال 
کارشناسان و مسئوالن این حوزه معتقدند در کشور 
ما با وجــود قانون مبارزه با مــواد مخدر، ایــن قانون 

نیازهای روز جامعه نیست و نیاز به اصالح دارد. 
چنان که بــه تــازگــی ســـردار کریمی؛ رئــیــس پلیس 
مــبــارزه با مــواد مخدر فرماندهی انتظامی)فراجا( 
یکی از دالیــل موفق نبودن ایــن قانون را غفلت در 
زمینه پیشگیری خوانده و با تأکید بر اینکه مبارزه با 
موادمخدر در کشور با قانون کنونی، هدر دادن منابع 
است خواستار به روزرسانی قانون یاد شده به منظور 
مبارزه با مخدرهای نوظهور از سوی دولت و مجلس 

شورای اسالمی شده است.

قانون فعلی حتماً باید اصالح شود ◾
حسن نــوروزی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر ضرورت اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر به قدس می گوید: البته 
ما بــرای کارآمد شدن قانون فعلی در مجلس دهم 
الحاقیه ماده45 را داشتیم که بر اساس آن، مجازات 
اعدام از خرده فروشان مواد مخدر حذف شده مگر 
اینکه قاچاقچی مسلح و حداقل یک سال سابقه 
زنــدان آن هم با حکم قطعی داشته باشد. در واقع 
با این الحاقیه که یکی از اقدامات درخشان مجلس 
قبل بوده است، توانستیم 5 تا 6هزار نفر را از مجازات 

اعدام نجات دهیم. 
وی همچنین از طــرح کاهش مــجــازات حبس در 
جرایم خُرد موادمخدر در مجلس شورای اسالمی 
خبر می دهد و می گوید: این طرح در حال حاضر در 
نوبت رسیدگی در مجلس قرار دارد و بر اساس آن 
می خواهیم همان طور که سایر مجازات های حبس 
به نصف کاهش یافت، مجازات حبس برای جرایم 
خُرد موادمخدر نیز به نصف کاهش پیدا کند. البته 
در خصوص اینکه این طرح در صحن علنی مجلس 

رأی بیاورد یا خیر فعالً نمی توان اظهارنظر کرد و باید 
منتظر باشیم تا وقت رسیدگی برسد و نتیجه آن 

مشخص شود. 
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با 
اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر در کشور نیازمند 
قانونی جامع و مانع است تا ضمن مبارزه با تجارت 
سیاه موادمخدر بتواند آسیب های اجتماعی ناشی 
از اعتیاد را به حداقل برساند، می افزاید: حرف ما در 
بحث موادمخدر این است که باید با قاچاقچیان 

اصلی و باندهای موادمخدر و آن هایی که به صورت 
مسلحانه اقدام به قاچاق موادمخدر می کنند مبارزه 
کــرد و مــجــازات اعـــدام برایشان در نظر گرفت اما 
خرده فروشانی که مسلح نیستند نباید اعدام شوند 
بلکه باید به زندان بروند. از سوی دیگر در اصالحیه 
قانون یاد شده باید درباره چگونگی مبارزه فرهنگی 
و اجتماعی با موادمخدر و همچنین درمان بیماران 
سوءمصرف موادمخدر پیش بینی های الزم صورت 
گیرد. نوروزی با بیان اینکه مجلس قطعاً الیحه دولت 
در خصوص اصــالح قانون موادمخدر را پیگیری 
می کند، در خصوص عملکرد پلیس در مبارزه با 
موادمخدر هم می گوید: در زمینه کشف موادمخدر 
با اینکه خیلی کار کرده ایم؛ اما چندان موفق نبوده ایم 
چون دسترسی مواد از سوی افراد به 10 تا 15 دقیقه 

رسیده است.

پیشگیری بر مبارزه تقدم دارد  ◾
محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد 
مبارزه با موادمخدر کشور نیز اصالح قانون فعلی 
موادمخدر را ضرورتی انکارناپذیر می خواند و به قدس 
می گوید: بر همین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با همکاری کارشناسان و دستگاه های مسئول در 
موضوع موادمخدر الیحه قضایی پیشگیری و مبارزه 
با موادمخدر را در 115 ماده تهیه و به دولت ارسال 
کرده که در کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت 
در دست بررسی است و امیدواریم دولت و مجلس 
در راستای رفع خأل های قانون فعلی و پرداختن به 
مباحث پیشگیری که در کنار مقابله دارای اهمیت 

است با اولویت به این الیحه بپردازند. 
وی با اشاره به اینکه ماهیت قانون موادمخدر مصوب 
سال 1367 بیشتر معطوف مبارزه با موادمخدر است، 
می افزاید: اما در ماهیت الیحه اصالحیه بیشتر بر 
پیشگیری قضایی از موادمخدر تأکید شده است. 
یعنی پیشگیری بر مبارزه با مواد مخدر تقدم دارد. به 

طوری که در این الیحه سهم دستگاه ها و سازمان های 
مسئول در حــوزه موادمخدر در پیشگیری کامالً 
احصا و سعی شــده تمام خأل های قانون فعلی بر 

طرف شود.
وی الیحه پیشگیری قضایی و مبارزه با موادمخدر را 
یک الیحه جامع می خواند و می گوید: در این الیحه 
حــدود 37 مــورد نـــوآوری وجــود دارد که نتیجه اش 
پیشگیری و مبارزه جدی تر، اثربخش تر و قاطع تر با 

موادمخدر خواهد بود.
ترحمی در ادامه به بخشی از مهم ترین نوآوری های 
ــن الیــحــه نیز اشـــاره می کند و مــی گــویــد: ایجاد  ای
سامانه های هوشمند به منظور اجرای صحیح قانون، 
افزایش مدت نگهداری معتادان متجاهر به دو سال و 
سازوکار اجرایی برای پیشگیری از تکرار و عود اعتیاد، 
الزام مراجع قضایی به شناسایی اموال متهمان در 
ابتدای دستگیری، پیش بینی مجازات مصادره کل 
امــوال قاچاقچیان، حذف مجازات شالق از شمار 
ضمانت اجراهای کیفری و تعیین مجازات جایگزین 
ــرای تکرار مصرف مــوادمــخــدر، تشدید مجازات  ب
مرتکبان جرایم در فضای مجازی و دارک وب هــا، 
ایجاد سازوکار عفو متهمان مشروط به همکاری 
مؤثر در شناسایی و دستگیری ایــادی باالدستی و 
کشف شبکه قاچاق، استفاده از اردوگاه های کار در 
راستای اثربخش کردن مجازات ها به خصوص برای 
قاچاقچیان و خرده فروشان، ایجاد ضمانت اجرای 
کیفری بــا هــدف تــرک فعل کارکنان دستگاه های 
اجرایی در اجرای قانون، پیش بینی دادرسی افتراقی 
در موارد مشخص، ارتقای سطح عملکردی قوانین 
و پیش بینی ضمانت اجرایی برای مقررات قانونی 
ــوآوری هــاســت؛ بــا وجـــود این  ــن ن بخش هایی از ای
نمی دانم مجلس چــه نگاهی بــه ایــن الیحه دارد 
ولی ما تمام سعی خود را کرده ایم تا الیحه جامعی 
برای پیشگیری و مبارزه با موادمخدر تدوین و برای 

تصویب به دولت و مجلس تقدیم کنیم.

کارشناسان در گفت وگو با قدس تأکید کردند

 ضرورت بازنگری در 
قانون مبارزه با موادمخدر 

ددستچينستچين

حسن نوروزی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 

مجلس شورای اسالمی

قانون فعلی مبارزه با موادمخدر پیوست 
فرهنگی ندارد و منطبق با سیاست های ُکلی 

نظام نیست. ضمن اینکه از همان ابتدا بر اساس 
حبس و اعدام مجرمان موادمخدر تدوین 

شده است. این قانون 45 ماده دارد که می گوید 

کشف 300گرم موادمخدر این قدر مجازات 
حبس و کشف 3کیلوگرم اعدام به همراه دارد. 

پس از 43سال از اجرای این قانون، عالوه بر 
اینکه موادمخدر بیشتر شده، زمان دسترسی 
به آن به 10 دقیقه رسیده و معتادان متجاهر 

در کشور بیشتر شده اند. تمام این موارد 
مشخص می کند این قانون مؤثر نبوده است و 
بر همین اساس قانون موادمخدر در راستای 

 سیاست های کلی نظام حتمًا نیاز به 
اصالح دارد.

ستاد مبارزه با موادمخدر با همکاری دســتگاه های مسئول، الیحه قضایی 
پیشگیری و مبارزه با موادمخدر را تهیه و به دولت ارسال کرده که در کمیسیون 

حقوقی و قضایی هیئت دولت در دست بررسی است.
گزيدهگزيده
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تخلف در رشته کامپیوتر دانشگاه شریف ◾
هامون سبطی، دبیر کمیسیون آمــوزش 
دیده بان شفافیت و عدالت به فارس گفت: 
تخلفات کنکوری نه تنها در حــوزه وزارت 
بهداشت بلکه در رشته کامپیوتر دانشگاه شریف نیز 
آشکار است. به گفته رتبه یک کنکور سال های اخیر، 
تعداد دانشجویان رشته کامپیوتر ۲1 نفر بیشتر از 

ظرفیت رسمی پذیرش دانشگاه بوده است.

وداع داوطلبان مناطق محروم با رشته های پزشکی ◾
مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس به مهر گفت: برخی کارشناسان 
معتقدند با مصوبه کنکوری شــورای عالی 
انقالب فرهنگی داوطلبان مناطق محروم باید با رشته های 
پزشکی وداع کنند. در این مناطق کنترل روی امتحانات 
مدارس کم و میانگین معدل دانش آموزان پایین است و 

قطعاً رشته های پرطرفدار را از دست می دهند.

جریمه پزشک نماها، حداکثر۱۰ میلیون تومان! ◾
محمد رئیس زاده؛ رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی به ایسنا گفت: اگر فردی در حوزه 
سالمت مداخله غیرمجاز انجام دهد، هر 
آسیبی که به فرد بزند، حداکثر جریمه اش 10میلیون 
تومان اســت و جالب اســت که ایــن جرایم از چندین 
سال پیش که مصوب شده، متناسب با تورم رشد هم 

نکرده است. 

نتیجه ساخت اردوگاه چه شد؟ ◾
سعید صفاتیان، تحلیلگر حوزه اعتیاد به 
ایرنا گفت: برای درمان معتادان متجاهر 
تعداد زیادی اردوگاه ساخته شد؛ سرانجام 
این اقدام به کجا رسیده است؟ چرا اجازه داده نمی شود 
ــن مــوضــوع را بــررســی کند چون  یــک گـــروه محقق ای
می توان اذعان کرد این مسئله حتی زیر ۲درصد موفق 

نبوده است. 

جامعه
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به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1401،03،16 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : آقای ص��ادق مختاری به 
ش��ماره ملی6200005710 به س��مت بازرس 
اصلی و آقای رسول نوربخش به شماره ملی 
2539296947 به سمت بازرس علی البدل 
ش��رکت برای مدت یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 
)1342407(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و 
تاسیسات نگین راه شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 2062 و شناسه ملی 10340057477 

 بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت در تاریخ  1401/٤/20 ساعت 1٨ در محل مشهد مقدس نبش امام خمینی 2٨ -برج مرمر-

ورودى یك- طبقه 11 واحد ٤ کد پستی  913٦91٤1٥3 حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: تغییر آدرس

هیئت مدیره شرکت  ف
/4
01
04
10
5

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت زعفران گلبال بین الملل 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 1٩٦٩ و شناسه ملی  10٨٦10٤31٥2

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت س��پهرفدک کوثر)سهامی خاص( 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت در 
ساعت 10 روز ش��نبه مورخ 1401/04/1٨ 
درمحل مشهد، حدفاصل میدان جمهوری 
اس��امی و جهاد، مجتمع آبادگ��ران، برج 
اداری آفت��اب،  طبق��ه نه��م حض��ور بهم 

رسانند.
دستور جلسه:

1-تصمیم گیری در مورد خرید دارایی 
2-تصمیم گی��ری در مورد س��هامداران 

شرکت سپهر معدن فدک
3-سایر موارد در صاحیت مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده
رئیس هیئت مدیره 

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت سپهر 

فدک کوثر )سهامی خاص(
به شماره ثبت 40٨26 و شناسه ملی 

103٨0566735

ف
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برگ س���بز خودرو وانت نیسان بش���ماره انتظامی 
21 -762  ن 27 ب���ه رنگ آبی-روغنی، مدل 1379  
و ش���ماره موت���ور00133484 و ش���ماره شاس���ی 
00C40253 متعلق علی محمدی مفقود و ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد. 

ح
,4
01
04
15
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وانت پیکان مدل : 1390 به شماره پالک 
: 36-781 ن 13 به شماره موتور : 11490102781 
به شماره شاسی : NAAA36AA5CG-277792 به 
نام مجتبی محمود زاده مفقود و از اعتبار س���اقط 

می باشد.
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مدرک موقت پایان تحصی���الت اینجانب ربابه 
علی���زاده  فرزن���د مه���دی با ش���ماره پاس���پورت 
1552814 در مقطع کارشناس���ی پیوسته رشته 
پرستاری صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
مش���هد  مفق���ود گردیده اس���ت و فاق���د اعتبار 

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

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

 اص���ل س���ند کمپان���ی و ب���رگ س���بز و کارت خودروی 
س���مند مدل 1395 به ش���ماره پالک ایران 32- 579 
د 96 و ش���ماره موت���ور 225071 و ش���ماره شاس���ی 
324284 متعلق به خانم سمیه بقایی بهزادی با کد 
مل���ی 3621221166 مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
ح
,4
01
04
16
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 131sx کارت س���بز و س���ند ماشین سواری س���ایپا
مدل 1390 سفید روغنی شماره موتور 4488591 
ش���ماره   s1412290056764 شاس���ی  ش���ماره 
مین���ا  کارگ���ر  معصوم���ه  28س42-123  پ���الک 
مفقود ش���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ح
,4
01
04
16
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س����بز سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو سواری 
پراید تیپ جی ال ایکس آی رنگ نقره ای - متالیک سال 
1387 به شماره شهربانی 32 د 352 ایران 74 و شماره 
بدنه S1412287711897 و شماره موتور 2332333 به 
مالکیت س����کینه عباس����ی زیرک آباد مفق����ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد. 40
10
42
28

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
10
42
27

دانش���نامه پای���ان تحصیالت آق���ای محمد مهدی 
بروجردی زاده  فرزند محسن باشماره شناسنامه 
27836 صادره از مشهد و کد ملی 0946759103 
در مقطع کارشناس���ی نا پیوس���ته رشته مهندسی 
م���واد متالورژی صنعت���ی صادره از دانش���گاه آزاد 
اس���المی واحد نیش���ابور  مفقود گردیده اس���ت و 

فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس���المی نیشابور به نشانی:  استان خراسان 
رض���وی ، نیش���ابور ، خیاب���ان پژوهش-مجتم���ع 
دانش���گاه آزاد اس���المی واحد نیش���ابور اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت دانش���جویی اینجانب سعید روزبهان فرزند 
هللا حس���ین  به شماره دانشجوئی 9613038500 
دانش���جو ی رش���ته کامپیوتر از مجتم���ع آموزش 
عالی فنی مهندسی  اسفراین مفقود وفاقد اعتبار 

است.

ح
,4
01
04
16
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی و برگ س���بز پراید )س���فید روغنی( 
م���دل 1397 به ش���ماره پ���الک 42-693 ی 37 به 
ش���ماره موتور: M136067860 به ش���ماره شاسی:  
NAS411100J1088000 ب���ه نام رضا قرائی مفقود 

و از اعتبار ساقط می باشد.

ح
,4
01
04
17
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س����ند و فاکتور فروش ، کارت پالک و شناس����نامه خودرو 
س����واری پ����ژو تی����پ 405GLX - XU  7  ب����ه رن����گ نقره ای  
مدل 1398 به ش����ماره موتور K 1350989 124 به ش����ماره 
شاس����ی NAAM 01 CEXKK 176326 ب����ه ش����ماره پالک 
893 ل 51 – ایران 54 بنام جواد مفوضی در برزی مفقود 
گردی����ده و از درج����ه اعتبار س����اقط می باش����د / ایرانش����هر 

40
10
41
92

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز موت���ور س���یکلت لیف���ان م���دل 97 رنگ 
  85328  /  776 انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  س���فید 
ش���ماره موت���ور 0135NC5089656 و ش���ماره تن���ه 
س���عید  مالکی���ت  ب���ه   NC5GDLMEEJAZ01682
اشرف جوالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ف
, 4
01
04
21
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه خودرو پراید بشماره انتظامی 55 -741 
و 44 به رنگ مشکی-روغنی، مدل1385  و شماره 
  S1412285901614موتور 1618816 و شماره شاسی
متعلق به مریم برزو مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ح
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04
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی خودروی سواری پژو 405 مدل 82 
رن���گ عنابی متالیک به ش���ماره انتظامی 286و96 
ایران 74 ش���ماره موتور 22568215839 و شماره 
شاس���ی 82015361  ب���ه مالکی���ت امیررضا باباپور 
باغ���ان مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
,4
01
04
10
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 برگ س���بز خ���ودروی وانت تویوت���ا 1600  مدل 1984 
به ش���ماره انتظامی 42ایران 288 ص 19 به ش���ماره 
موتور  0090281و شماره شاسی 032474 متعلق به 
آقای عطا محمد هزاری س���رابی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
,4
01
04
16
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسنامه خودرو سواری پژو تیپ  405GLX - XU  7  به 
 124 K 1387516 رنگ نقره ای متالیک مدل 1398 به شماره موتور
به شماره شاسی NAAM 01 CE 1 KK 243296 به شماره 
پ����الک 377 م 43 – ای����ران 95 بنام دادکریم ایاس����ی پور 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد/ ایرانشهر

40
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41
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پالک بغل تراکتور 285 تک دیفرانس���یل بشماره 
 LFW09054U : و شماره موتور G01248A1 سریال
مرب���وط ب���ه آقای فتحعل���ی کریمی باش���د مفقود 
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.

ح
,4
01
04
20
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز گواهینامه کارت سوخت سند کمپانی بیمه نامه 
خودرو س����واری هاچ بک س����ایپا تیپ QUIKR رنگ س����فید 
قرمز - روغنی س����ال 1400 به ش����ماره ش����هربانی 76م 933 
ایران 74 و شماره بدنه NAPX212AAM1079096 و شماره 
موت����ور M159427554 ب����ه مالکیت س����لیمه ابراهیم زاده 

عطار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

40
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42
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندکمپانی ، برگ س���بز و کارت ماش���ین  خودروی 
سواری سیستم پژو روآ مدل 1387 رنگ زرد–روغنی  
به ش���ماره موتور 11686049755 و به شماره شاسی 
61359554  و به ش���ماره انتظامی 513 ت34 ایران 
12  به نام محمد قاس���میان مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. ح
,4
01
04
16
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د 131SE  رنگ نوک 
مدادی متالیک به ش���ماره موت���ور M136047341 و 
شماره شناس���ایی NAS411100J3417258 و شماره 
انتظامی 823 س 68 ایران 36 به مالکیت محس���ن 

جعفرزاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

40
10
42
30

دانش���نامه پای���ان تحصی���الت اینجان���ب مریم 
س���لیمانی ش���یخکانلو فرزن���د فرهاد با ش���ماره 
شناس���نامه 132 ص���ادره از قوچ���ان و کد ملی 
0872372065 در مقطع کارشناس���ی  پیوسته 
رشته پرستاری صادره از دانشگاه آزاد اسالمی 
واح���د مش���هد  مفق���ود گردیده اس���ت و فاقد 

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

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س����بز خودرو س����واری پژو تیپ PARS XU 7 به رنگ 
 124 K 1116320 س����فید روغنی مدل 1396 به شماره موتور
ب����ه ش����ماره شاس����ی NAAN 01 CE 5 HH 007244 ب����ه 
شماره پالک 564 م 52 – ایران 95 بنام مسلم عیدو زهی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد / ایرانشهر 

40
10
41
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پی���کان  س���واری  ماش���ین  س���ند  و  س���بز  کارت 
موت���ور  ش���ماره   1379 م���دل  معمول���ی  س���فید 
 79461606 شاس���ی  ش���ماره   11127957316
ش���ماره پ���الک 17س196-42 محمدباقر مهربانی 
مفقودش���ده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.

ح
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0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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م���درک موق���ت پای���ان تحصیالت کارشناس���ی 
اینجان���ب زه���را زردی  فرزن���د ابراهیم  ش���ماره 
شناس���نامه 1927 صادره ازمش���هد به ش���ماره 
دانشجویی 38200860 مقطع کارشناسی  برق 
از دانش���گاه آزاد اس���المی واحد مشهد  مفقود 
گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .ازیابنده 
تقاضام���ی ش���ود اص���ل م���درک رابه دانش���گاه 
آزاداسالمی مشهدبه  نشانی : استان خراسان 
رضوی ،شهرس���تان مشهد، امامیه 42سازمان 
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد اداره امور 

فارغ التحصیالن ارسال نماید .

دی
قو

مف
هی 

آگ

کارت دانشجویی اینجانب حسین شیبانی  به 
ش���ماره دانش���جویی 9413013410 و ک���د ملی 
2360509187 دانش���جو ی رش���ته مکانی���ک از 
مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین 

مفقود وفاقد اعتبار است.

ح
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04
16
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 GTXiس���ند برگ س���بز و برگ کمپانی خودروی پراید
م���دل 83 رن���گ س���بز متالیک ب���ه ش���ماره انتظامی 
387د37 ای���ران 74  ش���ماره موت���ور 00967142 و 
ش���ماره شاس���ی S1412283375632  ب���ه مالکی���ت  
نرگ���س ش���جاعی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
,4
01
04
10
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پرای���د )س���فید روغنی(م���دل 1397  ب���رگ س���بز 
ب���ه ش���ماره پ���الک 36-724 ن 72 ب���ه ش���ماره 
شاس���ی:   ش���ماره  ب���ه   M13/6192230 موت���ور: 
دانش���وری  عاطف���ه  ب���ه   NAS411100J3475480

مفقود و از اعتبار ساقط می باشد.

ح
,4
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04
16
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دی
قو

مف
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گه
آ



مهاجم برزیلی 
 پرسپولیس

 در راه تهران 
باشگاه پرسپولیس 

پس از مذاکرات فراوان 
طی هفته  های گذشته 

در نهایت با کاسیانو 
دیاز موریرا برزیلی 

به توافق رسید تا 
مقدمات سفر این 

بازیکن به تهران فراهم 
شود. پرسپولیسی ها 

برای جذب این بازیکن 
باید رضایت  باشگاه 

ویزالی پرتغال را 
نیز جلب می کردند 
که ظاهراً مذاکرات 
در این زمینه نیز به 
نتیجه رسیده است 

و سرخپوشان موفق 
شدند رضایت نامه این 
بازیکن برزیلی را برای 
حضور در پرسپولیس 

جلب کنند.

در  حاشيه

ورزش 
علیه رژیم 

صهیونیستی

اشغالگران را از »تور دو 
فرانس« اخراج کنید

جنبش 
ضدصهیونیست در 

فرانسه خواهان اخراج 
تیم دوچرخه سواری 

رژیم اشغالگر قدس از 
مسابقات تور دوفرانس 

شد. این جبنش 
ضدصهیونیست در 

بیانیه خود نوشت: این 
غیرقابل قبول است 
که یک تیم اسرائیلی 
جنایات این رژیم را از 
طریق ورزش پاک کند 
و تصویری بی گناه از 

اشغالگران جنایتکار به 
دنیا از تریبون ورزش به 

دنیا ارائه کند.
پیش از این هم 

جنبش های 
ضدصهیونیست در 

کشورهای مختلف 
اروپایی خواهان کنار 
گذاشتن ورزشکاران 

صهیونیست در 
مسابقات مختلف 
ورزشی شده بودند.

خبرخبر
روزروز

  دیوید بکام 
مالک اینتر میامی، قصد دارد این 

روزها که ویدال، بازیکن سابق بارسا، 
در آمریکا به سر می برد، از این فرصت 

برای مذاکره با او برای پیوستن به 
اینتر میامی استفاده کند.

  جرارد پیکه 
سوسیالیته مدعی شد مدافع 

بارسا با یوردی مارتین، خبرنگار و 
عکاس مشهور اسپانیایی، روبه رو 

شده و از شدت خشم و ناراحتی 
تلفن همراه او را شکسته است.

  گرت بیل 
ستاره سابق رئال به لیگ فوتبال آمریکا 

رفت تا با پیراهن لس آنجلس اف سی 
در لیگ آمریکا به میدان برود و هم 

تیمی جورجو کیه لینی، مدافع کهنه کار 
یوونتوس شود.

 سینا حسینی  
در شـــرایـــطـــی کــه 
صبح یکشنبه نایب 
رئــــیــــس مــجــلــس 
شـــــــورای اســـامـــی 
خبر از تــاش بــرای 
برکناری دراگان اسکوچیچ داد و گفت: 
»در راهروهای مجلس از صحبت های 
نــمــایــنــدگــان مــجــلــس مــتــوجــه شــدم 
برکناری اسکوچیچ محتمل به نظر 
می رسد و گویا قــرار اســت یک مربی 
ایرانی جای او را روی نیمکت تیم ملی 
بگیرد« مسئوالن فدراسیون فوتبال 
ــه سر  ــی بـ ــاعـ هــمــچــنــان در الک دفـ

می برند.
باتکلیفی تیم ملی بزرگ ترین کابوس 
ــن تــیــم مــلــی، در  عــاقــه مــنــدان بــه ایـ
شرایطی که تنها کمتر از 150 روز دیگر 
بازی های جام جهانی آغاز خواهد شد 
هنوز مشخص نیست پلن مدیران 
ــاال بـــردن میزان  فــوتــبــال ایـــران بـــرای ب
آمــادگــی تیم ملی و حضور موفق در 

مرحله گروهی جام جهانی چیست!
هــرچــنــد ســاطــیــن وعـــده و وعــیــد در 
فــدراســیــون فــوتــبــال پــس از افتضاح 
بازی با تیم دوم الجزایر برای فروکش 
کردن سطح اعتراض ها نوید برگزاری 
ـــی در نـــوبـــت بــعــدی  ــات ــدارکـ بـــــازی تـ
فیفادی را دادند، اما از شرایط موجود 
کــامــاً پــیــداســت هــیــچ کــســی دلــش 

بـــرای تیم ملی ایـــران نــمــی ســوزد و به 
احتمال بسیار زیاد تیم ملی فیفادی 
شهریورماه را نیز به سادگی از دست 

خواهد داد.
در مقطع کــنــونــی اولـــویـــت آمــادگــی 
تــیــم مــلــی بـــرای کــســب موفقیت در 
بــازی هــای جــام جهانی نیست، بلکه 
مهم ترین مسئله حال حاضر مدیران 
فوتبال ایــران موفقیت در انتخابات 
شهریورماه اســت. میرشاد ماجدی 
که حاال در سودای ریاست فدراسیون 
فوتبال قرار دارد از هم اکنون تنها به 
فکر رایزنی و البی با اعضای تأثیرگذار 
ــا بتواند  مجمع فــدراســیــون اســـت ت
در انتخابات هشتم شهریورماه  به 
برتری دست پیدا کند. او که تا به حال 
حداقل چهار جلسه با حیدر بهاروند 
رئیس غیر قانونی سازمان لیگ برگزار 
کرده امیدوار است با کمک وی بتواند 
در انتخابات پیش رو بــه موفقیتی 
ــرای چهار  ــزرگ دســت پیدا کند تا ب ب
ســال پیش رو روی صندلی ریاست 
فدراسیون فوتبال بنشیند.از طرفی 
دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون 
نیز بـــدون تــوجــه بــه مقطع حساس 
کنونی ترجیح می دهند چراغ خاموش 
به فعالیت های روزمره خود رسیدگی 
کنند تا شاید تا روز مجمع بهانه به 
اعضای مجمع ندهند تا دوبــاره خطر 

عزل و برکناری را تجربه نکنند.

اما سؤال اینجاست در این میان چه 
کــســی مــشــکــات مــوجــود در مسیر 
آمــاده ســازی تیم ملی را حل خواهد 
ــرد؟  وزارت ورزش و جــوانــان کــه به  کـ
معنای واقعی کلمه پای خود را از این 
مــاجــرا بــیــرون کشیده و بــه صراحت 
ــون فــوتــبــال  ــیـ ــدراسـ ــوان کـــــرده فـ ــنـ عـ
مسئولیت اداره امــور را برعهده دارد 
و هیچ دخــالــتــی در ایــن خــصــوص از 
جانب این وزارتخانه صورت نخواهد 
پذیرفت، از طرفی همزمانی برگزاری 
انتخابات کمیته ملی المپیک سبب 
شده تمرکز کامل وزارتخانه به سمت 
کمیته ملی المپیک معطوف شود از 
این رو هیچ کسی حواسش به فوتبال 
نیست. در بهارستان نیز نمایندگان 
مجلس شــورای اسامی به دلیل بی 
ــورت گرفته در بدنه  خــیــالــی هــای صـ
ــران فــدراســیــون فــوتــبــال نسبت  مــدی
به آینده تیم ملی در رقابت های جام 
جهانی عــنــوان کــردنــد هیچ دخالتی 
در این ماجرا نخواهند داشت و هیچ 
ــودجــه ای بـــرای اســتــخــدام سرمربی  ب
جدید به فدراسیون صــورت نخواهد 
ــه نــظــر مــی رســد فــعــاً هیچ  گــرفــت. ب
امیدی برای بهبود اوضاع وجود ندارد 
تا تکلیف مدیریت فدراسیون روشن 
شود آنگاه می توانیم شاهد رونمایی از 
نسخه رئیس جدید فدراسیون و نواب 

رئیس وی در برای تیم ملی باشیم.

با سکوت مقابل شایعات انتخاب سرمربی ایرانی

فدراسیون پشت اسکوچیچ را خالی کرد؟
زیر ذره بين

خبر

 سرنوشت مبهم 
نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال

 تالش برای حفظ کرسی 
یک بازداشتی؟!

فــدراســیــون فوتبال در حــالــی بـــرای نام نویسی 
نامزدهای انتخابات این فدراسیون اطاعیه صادر 
کرده است که صحبتی از ثبت نام نایب رئیس 

سوم در میان نیست.
شــهــره مــوســوی نایب رئیس ســوم فــدراســیــون 
فوتبال که از سوی شهاب الدین عزیزی خادم به 
مجمع 10 اسفند ماه 1399 معرفی شده بود، بیش 
از دو ماه است به اتهام کاه برداری شبکه ای در 
بازداشت به سر می برد، نایب رئیسی که از ابتدا 
نیز حضورش در فدراسیون فوتبال جای نگرانی 
داشت و بسیاری با توجه به سابقه او در باشگاه 
بادران این حضور را حاشیه ساز می دانستند، کما 
اینکه در نهایت این نگرانی ها رنگ واقعیت گرفت 
و فعالیت شبکه ای موسوی در پرحاشیه ترین 
روزهای فدراسیون فوتبال گریبان گیر این مجموعه 

شد.
ــش به  ــدودی رنـــگ آرامــ ــا حــ حـــاال کــه فــوتــبــال ت
خــود گرفته اســت و قـــرار شــده 8 شهریور ماه 
نیز انتخابات آن بــرای مشخص شــدن تکلیف 
فدراسیون فوتبال برگزار شود، یک نکته از چشم 
بــه دور مانده اســت؛ حسن کامرانی فر دبیرکل 
فدراسیون فوتبال درباره انتخابات 8 شهریور ماه 
و نام نویسی نامزدها اعام کرده است انتخابات 
بــرای چهار پست هیئت رئیسه در سمت های 
رئیس، نایب رئیس اول و دوم و همچنین نماینده 
ــاره ای به  باشگاه ها صــورت خواهد گرفت و اشـ

وضعیت نایب رئیس سوم نشده است.
جلسات دو ماه اخیر هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال در شرایطی برگزار شده است که شهره 
موسوی یا در این جلسات حضور نداشته یا از 
طریق اینترنتی در جلسات حضور پیدا کرده 
اســت، آن هــم در حالی که اگر عضوی از هیئت 
رئیسه در چهار جلسه متوالی غیبت داشته 
باشد، پست او باتصدی می شود و فردی دیگر 
باید جایگزین شــود. قــرار نیست دربـــاره اتهام 
کیفری شهره موسوی قضاوتی صورت بگیرد، اما 
وقتی مدت هاست نایب رئیس سوم فدراسیون 
فوتبال در بــازداشــت به سر می برد، تــاش برای 
حفظ کرسی او چه معنایی دارد؟ چرا در فدراسیون 
فوتبال با حضور اینترنتی او در جلسات هیئت 
رئیسه، شرایطی فراهم شده است تا این کرسی 
بــرای وی حفظ شود و حاال هم که انتخابات در 
پیش اســـت، هــنــوز تکلیف نایب رئیس سوم 

مشخص نیست؟
سؤالی هم که از حسن کامرانی فر به عنوان دبیر 
برگزاری مجمع مطرح می شود، این است؛ چرا 
بــرای انتخاب نایب رئیس سوم اقدامی صورت 
نگرفته اســت؟ فــارغ از اینکه رئیس جدید حق 
انتخاب نــواب رئیس خــود را دارد، ایــن مسئله 
تعجب برانگیز است که چگونه فدراسیون تکلیف 
نایب رئیس سوم را مشخص نمی کند، آن هم در 
حالی که این شخص به دلیل اتهاماتی که نسبت 
به او وجود دارد، در بازداشت به سر می برد و این 

خأل می تواند به فوتبال کشور نیز ضربه بزند.

 تجهیز ورزشی 
 هشت روستای محروم 

به همت اهالی رسانه و ورزش
هشت روستای محروم خراسان رضــوی با همت 
انجمن خبرنگاران وعکاسان ورزشی، تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی ،تربیت بدنی شهرداری و هیئت 
فوتبال خراسان رضــوی به وسایل ورزشــی تجهیز 
شدند. این وسایل و هدایا در پایان چهارمین دوره 
رقابت های جام »رسانه و مهربانی« که با حضور 
پیشکسوتان فوتبال خراسان و اهالی رسانه در شب 
های ماه مبارک رمضان برگزار شد در گلریزانی تهیه 
و برای مناطق محروم ارسال گردید.هر کدام از بسته 
های تهیه شده شامل میز پینگ پنگ، فوتبال دستی 
،تــوپ فوتبال و والیبال،راکت بدمینتون و لباس و 
کفش ورزشی به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون ریال 
بود که طی کاروانی از محل استادیوم امام رضا)ع( و با 
حضور خبرنگاران،مسئوالن ورزشی و پیشکسوتان 
بدرقه شد. گفتنی است در سالیان گذشته تربیت 
بدنی آستان قدس رضــوی و انجمن خبرنگاران و 
عکاسان ورزشی با کمک و همدلی اهالی ورزش موفق 
به تجهیز مدرسه در منطقه محروم و البته آزاد سازی 

دانش آموز زندانی شده اند. 
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دروازه بان شهرخودرو به هوادار پیوست ◾
دروازه بـــان فصل گذشته تیم فوتبال شهر خــودرو به 
عضویت تیم هــوادار درآمــد. میاد فراهانی دروازه بــان 
فصل گذشته تیم فوتبال شهر خودرو بعد از توافق با 
هــوادار قــراردادش را با این باشگاه امضا کرد. فراهانی 
فصل گذشته شرایط خوبی را در شهر خــودرو تجربه 
نکرد و حاال در هوادار در پی یک چالش جدید است.

شهرخودرو هم احتماالً منحل خواهد شد.

منشا در آستانه بازگشت به پرسپولیس  ◾
گادوین منشا مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال مس 
رفسنجان و آقــای گل  لیگ برتر با 14 گــل، در آستانه 

بازگشت به تیم پرسپولیس قرار دارد.
این بازیکن طی روزهای گذشته مذاکرات مثبتی را نیز 
با مدیران باشگاه پرسپولیس انجام داده است. منشا 
از تیم سپاهان هم پیشنهاد جدی دریافت کرده بود، 

اما ترجیح داده است بار دیگر به پرسپولیس بازگردد.

پایان کار شیمبا در اهواز ◾
همان طور که پیش بینی می شد لوسیانو پریرا برای 
لیگ بیست و دوم جــایــی در لیست جـــواد نکونام 
ندارد. گرشاسبی مدیرعامل فوالد نیز در گفت و گویی 
تلویزیونی ایــن موضوع را تأیید کــرد و از نبود شیمبا 
در لیست جــواد نکونام خبر داد. بر ایــن اســاس کار 
ایــن مهاجم 39 در اهــواز تمام شــد، البته او در ایــران 

پیشنهادهایی دارد. 

نایب قهرمانی بنفیکا با طیبی  ◾
در بازی سوم فینال مسابقات لیگ پرتغال به مصاف 
تیم اسپورتینگ لیسبون رفت و با نتیجه 4 بر 3 متحمل 

شکست شد.
این سومین باخت متوالی بنفیکا بود و باعث شد تا این 
تیم به نایب قهرمانی بسنده کند. در این دیدار حسین 
طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان به دلیل 

آسیب دیدگی به میدان نرفت.

بــه بهانه بازگشت احتمالی پــل پوگبا بــه یوونتوس و 
روملو لوکاکو به اینترمیان به بررسی برخی انتقال های 

احساسی در دنیای فوتبال می پردازیم.
 کریستیانو رونـــالـــدو:ســـال پیش و در روزهـــایـــی که 

ــا به تازگی آغــاز شــده بــود، کریستیانو رونــالــدو به  فصل فوتبال اروپ
منچستریونایتد بازگشت.او در منچستریونایتد به جامی نرسید، ولی 
عملکردی خوب از خود به جا گذاشت و حاال قرار است فصل آینده 

پروژه احیای تیم با تن هاگ را رهبری کند.
 آنتوان گریزمان: گریزمان نتواست روزهای خوب خود در مادرید را 

در بارسلونا تکرار کند و به همین خاطر با قراردادی قرضی به اتلتیکو 
بازگشت تا بتواند در تیم سابق خود از نام از دست رفته خود، دفاع کند.
 جان لوئیجی بوفون:بوفون با خداحافظی دراماتیک از یوونتوس جدا 

شد و برای یک فصل به پاری سن ژرمن پیوست. در فرانسه و در لیگ 
قهرمانان اروپــا به یکی از دالیــل حذف تیم مقابل منچستریونایتد 
مبدل شد و دست از پا درازتر به تورین بازگشت تا دو سال دیگر را در 
تیم سابق خود سپری کند. بوفون که بازیگری خود را از پارما در سال 
1995 آغاز کرده بود، تابستان پیش به پارما بازگشت تا در سری ب به 

تیم خود کمک کند.
 گرت بیل:او به تاتنهام بازگشت و عملکرد خوبی در یک فصل برای 

تیم انگلیسی انجام داد. او در تاتنهام خود را به دنیا نشان داده بود و 
توانسته بود گران ترین بازیکن دنیا در سال 2013 شود.او پس از هشت 
سال از رئال مادرید جدا شد و به تیم آمریکایی لس آنجلس اف سی 

پیوست.
 وین رونی:رکورددار گلزنی در منچستریونایتد نیز بازگشتی زیبا در 

فوتبال انگلیس رقم زد و دوباره به عضویت باشگاه اورتون درآمد.
  ایبراهیموویچ:سوپر ایبرا وقتی به میان بازگشت، قول قهرمانی به 
 هواداران روسونری داد. او به قولش وفا کرد و سبب شد میان پس از

 11 سال دوباره فاتح اسکودتو شود.
 دیدیه دروگبا: او پس از اینکه دو سال در ترکیه و چین توپ زد، با 

درخواست مورینیو به لیگ برتر بازگشت تا انتقالی احساسی را برای 
هواداران فوتبال رقم زند.

 ماریو گوتزه:در سال 2016 ، گوتزه پس از اینکه دیگر نمی توانست در 

بایرن مونیخ بازی کند، به دورتموند بازگشت تا بتواند خود را ثابت کند.
 ژوزه مورینیو:آقای خاص که در سال 2004 ، سرنوشت باشگاه چلسی 

 را تغییر داد، در سال 2014 به استمفورد بریج بازگشت تا با کمک 
ادن هازارد یک قهرمانی دیگر برای آبی ها بدست آورد.

از بوفون و رونالدو تا بازگشت آقای خاص

  احساسی ترین بازگشت  ها 
به خانه در دنیای فوتبال 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

حمیدرضا عرب   مهاجم بــاشــگــاه ژیل 
ویسنته  درتاش است خودش را به جام جهانی 
فوتبال برساند و حتی در ترکیب تیم ملی هم 

بازی کند. 

شنیدیم قراردادت را هم تمدید کردی. ◾
بله، همین طور است. قبل از تمدید صحبت از 
بازگشت من به فوتبال ایران بود اما من دوست 
داشتم در این تیم باقی بمانم. قبل از اینکه دوباره 
تمدید کنم تست های پزشکی  را خوب سپری 

کردم وسپس با باشگاه دوساله قرارداد بستم. 

به آینده ات درتیم ملی امیدواری؟ ◾
به نظر کادر فنی احترام می گذارم و حضور 
در تیم ملی را برای خودم افتخار بزرگی 
می دانم و تاش بیشتری انجام می دهم 
تا برای اردوی بعدی بیشتر درتفکرات 

مربیان تیم ملی قرار بگیرم.

امـــا نــگــرانــی هــایــی بابت  ◾
آماده سازی تیم ملی وجود 

دارد.
ــور اســـت  ــ ــ هـــمـــیـــن ط
امـــا درهـــرحـــال مقابل 

الــجــزایــر مــحــک خوبی 
بــرای ما رقم خــورد. البته 

اگر در اردوی قطر شرایط 

برای انجام دو بازی دیگر مهیا می شد، خیلی 
بهتر بود. اما امیدوارم در اردوی بعدی شرایط 
مطلوب تری به وجود  آید تا با قدرت بیشتر و با 
انجام بازی های تدارکاتی بیشتر، با شرایط بهتر و 

آمادگی باالتر به جام جهانی برویم.

خط حمله تیم ملی هم بسیار قدرتمند است  ◾
و رقابت سختی پیش روی تو است.

 سه سال با طارمی در پرسپولیس بازی کردم و با 
سردار آزمون هم در تیم ملی نوجوانان و جوانان 
هم بازی بودم؛ به همین دلیل دوستی و رفاقت 
خوبی با سردار و طارمی دارم. امیدوارم رقابت 
خیلی خوبی هم با دیگر مهاجمان تیم ملی 
داشته باشیم. من با تمرین خوب، 
تاش می کنم جزو نفرات اعزامی به 
جــام جهانی بــاشــم. فـــارغ از نام ها 
من امیدوارم درجام جهانی بهترین 
عملکرد را داشته باشیم. کــار مقابل 
انگلیس و دیگر قدرت هایی که درگروه ما 

قرار دارند، نشد ندارد. 
ــا همین  مــا مــی تــوانــیــم ب
ــل  ســـرمـــایـــه هـــا مــقــاب
ــای  ــم هـ ــیـ ــن تـ ــریـ ــتـ ــهـ بـ
جهان نتایج مطلوبی 
ــگــیــریــم و انــشــاء  ب
هللا از گــروه صعود 

کنیم.

علیپور در گفت و گو با قدس:

به جام جهانی می رسم
یحیی در آخــریــن جلسه خــود بــه مــدیــران 
باشگاه اعـــام کـــرده کــه قصد دارد وحــدت 
حنانوف را در این تیم حفظ کند و صفروف 
بازیکن خروجی این تیم خواهد بود.البته در 
ایــن میان شایعاتی مبنی بر حضور قرضی 

حنانوف در تیمی دیگر وجود دارد.
حنانوف درباره وضعیت کنونی خود توضیح 
داد: من برای استراحت به دوشنبه آمده ام و 
در کنار خانواده ام هستم. مدت زیادی بود که 
آن هــا را به خاطر فیفادی و مسابقات لیگ 
برتر ایــران ندیده بــودم امــا به زودی به ایــران 

بازخواهم گشت.
ــع تـــاجـــیـــک  ــ ــ ــداف ــ ــ م

ــیــس در  پــرســپــول
ــــن  پــــاســــخ بـــــه ای

ــرای  ــ ــه ب ــ ــش ک ــرسـ پـ
ــل آیــــنــــده چــه  فـــصـ

بــرنــامــه ای دارد عنوان 
کرد: فصل آینده هم در 

پرسپولیس حضور خواهم 
داشت. خوشحالم که آقای 
گل محمدی به من اعتماد 
کردند و امیدوارم که پاسخ 

اعتمادشان را بدهم.
وی در مـــورد 

ــه  ــکــ ــ ــن ــ ای
فـــــصـــــل 

گذشته برایش چطور سپری شــد، گفت: 
فصل پیش اولــیــن سالی بــود کــه در ایــران 
حضور داشتم و این را باید بگویم که مردم 
ایران بسیار میهمان نواز و خونگرم بودند و 

از آن ها بسیار متشکرم. 
از نظر فنی هم اگر بگویم برای خودم چالش 
دشواری بود که در لیگ ایران بازی کنم اما 
خوشحالم کــه از پــس ایــن چالش برآمدم 
ــواداران  و البته باید یــک عــذرخــواهــی از هـ

پرسپولیس بکنم.
مدافع تاجیک پرسپولیس دربــاره عملکرد 
خود گفت: درباره نمایش هایم کادرفنی باید 
نظر بدهند و خودم هیچ چیز دیگری ندارم 
امــا فقط دوســت دارم ایــن را بگویم کــه من 
ــرای پرسپولیس کـــرده ام و  تمام تاشم را ب
فکر می کنم نمایش های خوب هم در سایر 

بازی ها داشتم.
وحــدت در پــایــان وعــده جالبی را 
هم داد: ایران را خیلی دوست 
دارم و از بازی در فوتبال ایران 

لذت می برم. 
می خواهم یک قولی به 
ــواداران و آقــا یحیی  ــ هـ
ــدهــم و  ــریــت ب و مــدی
بــگــویــم کـــه بهترین 
مدافع ایران خواهم 

شد.

ورزش7

ادعای بزرگ حنانوف

بهترین مدافع ایران خواهم شد!



   نظام بحرین 
حاکمیت خود را 
به تل آویو واگذار 
کرده است  
شیخ »حسین الدیهی« 
معاون دبیرکل 
جمعیت »الوفاق« 
بحرین در گفت و گوی 
رسانه ای ضمن 
اعالم اینکه آل خلیفه 
حاکمیت کشور را به 
صهیونیست ها واگذار 
کرد، این امر را خیانت 
خواند. وی در ادامه 
درباره اقدام آل خلیفه 
در عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی 
پرداخت و گفت: ما به 
عنوان ملت بحرین با 
ملت فلسطین هستیم؛ 
علیه عادی  سازی 
روابط با دشمن 
صهیونیستی ایستاده  
و آماده دفاع از 
فلسطین هستیم. 

یادداشت
 وقایع بلخاب 

و ناامیدی از تشکیل دولت فراگیر
میراحمدرضا مشرف، تحلیلگر 
مسائل افغانستان   چند روزی 
است که تقابل دولت طالبان با »مولوی 
مهدی« فرمانده شیعه و هزاره تبار این گروه اوضاع 
امنیتی را در منطقه بلخاب و نــواحــی اطـــراف آن 
به شدت در هم ریخته اســت. آن گونه که از اخبار 
منتشر شــده استنباط می شود، مولوی مهدی و 
طرفداران وی به عدم تأمین امنیت مناسب برای 
شیعیان و بــه ویــژه اقــوام هــزاره و همچنین نادیده 
گرفتن آن ها در ساختار سیاسی و حاکمیتی طالبان، 
معترض هستند. اما صرف نظر از نتیجه این جنگ 
و اینکه آیا طالبان موفق به مهار کامل مولوی مهدی 
خواهند شد یا خیر؛ وقوع چنین تقابلی درون طالبان 
را می توان به چند موضوع مرتبط با ماهیت فکری و 
ساختار حاکمیتی طالبان منتسب دانست.                                                                 
1- در حالی که سلطه دوباره طالبان بر افغانستان در 
آستانه یک سالگی قرار دارد؛ گذشت زمان این نکته 
را روشن می کند که حاکمیت طالبان درایــن کشور 
بیش و پیش از آنکه ماهیت و اهدافی اسالم گرایانه 
داشته باشد، از تفکرات و انگیزه های قوی قوم گرایانه 
تأثیر می پذیرد. دقیقاً در همین چارچوب است 
که در حــال حاضر نیز طالبان با بازگشت عوامل 
حکومت پیشین از قومیت پشتون نه تنها مشکلی 
ندارند بلکه از آن استقبال می کنند. اما آنچه طالبان 
با نام اسالم و شریعت به دنبال اجرا و اعمال آن در 
افغانستان هستند، در واقــع بخشی از تفکرات و 
برداشت های پشتون ها از اسالم و آن چیزی است 
که در افغانستان به عنوان فرهنگ »پشتون والی« 

شناخته می شود.
2- اگر بپذیریم حرکت طالبان از ابتدای شکل گیری 
تا کنون ماهیت اغلب قومیتی را دنبال کــرده، این 
پرسش مطرح می شود که چرا طالبان در دوره پنج 
ساله سلطه پیشین خود بر افغانستان با چنین 
تضادها و مشکالت داخلی مواجه نشدند؟ پاسخ 
را می توان در این نکته جست وجو کرد که طالبان 
در دوره پیشین سلطه خود بر افغانستان بسیار 
یکدست تر از شرایط فعلی و عمدتاً متشکل از اقوام 
پشتونی بودند که با زور و قدرت نظامی توانستند 
کنترل خــود را بر سایر نواحی افغانستان اعمال 
کنند. اما در دوره اخیر، رهبران طالبان بنابر ضعف 
اولیه شان در برابر دولت گذشته و همچنین نیازی 
که به همراهی مردم نواحی غیر پشتون داشتند؛ 
ــوام بــرآمــدنــد.  ــ ــدد جلب مــشــارکــت ســایــر اق درصــ
جذب افــرادی همچون فصیح الدین تاجیک تبار، 
صالح الدین ایوبی ازبک و مولوی مهدی هزاره درون 
این گــروه تنها زمانی امکان پذیر بود که مقامات و 
مناصب مهمی برای آن ها در نظر گرفته شود. اما 
اکنون که زمان تشکیل دولت توسط طالبان رسیده، 
ظاهراً پذیرفتن حضور افرادی غیرپشتون در مقامات 

رده باالی دولت امری بسیار دشوار تلقی می شود. 
3- بستن راه مشارکت در ساختارهای عالی و حتی 
متوسط حکومتی برای افرادی چون مولوی مهدی که 
خود بخشی از طالبان محسوب شده و سال ها در کنار 
آن ها جنگیده اند، تنها می تواند یک پیام واضح برای 
جناح های داخلی افغانستان و همچنین برای جهانیان 
داشته باشد؛ اینکه طالبان تن به تشکیل حکومتی 
فراگیر و متشکل از همه اقوام و گروه ها بدهند انتظاری 
کامالً بی مورد است. مدل حکومتی طالبان یک مدل 
سنتی و مبتنی بر الگوی استبدادی پادشاهان سابقی 
است که توانستند از طریق استبداد و سرکوب سایر 

اقوام، سال ها بر افغانستان حکومت کنند.
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جهان

ــدان   در  هدایت جــاوی
ــی کـــه جــنــگ اوکـــرایـــن و  حــال
روسیه وارد پنجمین ماه خود 
شده )5 اسفند(، رخدادهای 
یــکــی دو روز اخــیــر و بــه ویــژه 
تصرف کامل شهر راهبردی 
»سیورودونتسک« در لوهانسک توسط ارتش 
روسیه از تغییر موازنه جنگ به نفع مسکو، با 
وجود تداوم سیل کمک های مالی و تسلیحاتی 
غرب به کی یف حکایت دارد. به نوشته وبگاه 
شبکه خبری »سی ان ان« این شهر پس از ماه ها 
درگیری خونین و طاقت فرسا اینک تحت تصرف 
روسیه است. سیورودونتسک یکی از آخرین 
سنگرهای اصلی اوکــرایــن در منطقه دونباس 
بود. کی یف عقب نشینی خود از شهر را »خروج 
تاکتیکی« برای ادامه نبرد از زمین های مرتفع تر 
در »لیسیچانسک« در ساحل مقابل رودخانه 
»سیورسکی دونــتــس« عنوان کــرده اســت. با 
وجود این، نیروهای جمهوری خلق دونتسک 
گفته اند نیروهای مسکو اکنون در حال حمله 
بــه لیسیچانسک، دومــیــن شهر راهــبــردی در 
شرق اوکراین هستند. در پی اعالم تسلط مسکو 
بر شهر »سیورودونتسک«؛ در تحولی مهم 
وزیــر دفــاع روسیه ضمن بازدید از خط مقدم، 
با فرماندهان و نظامیان روســی که در اوکراین 
مشغول نبرد هستند، دیــدار کــرده اســت. این 
نخستین بازدید »سرگئی شویگو« از نظامیان 

این کشور در اوکراین بوده است.

 ارزیابی اطالعاتی انگلیس  ◾
از پیروزی چشمگیر روسیه

بی شک سقوط سیورودونتسک شکستی بزرگ 
ــرای کی یف محسوب می شود چــرا که حفظ  ب
کنترل منطقه شرقی و جدایی طلب دونباس که 
تصرف کامل آن یکی از اهداف نظامی مهم برای 
کرملین است، بسیار حائز اهمیت بود. از سوی 
دیگر سقوط این شهر بزرگ ترین پیروزی روسیه 
از زمان تصرف شهر بندری »ماریوپل« در ماه 
گذشته بوده است. این مسئله موجب تأثیری 

بزرگ در میدان جنگ در شرق اوکراین می شود 
چــرا کــه پیشتر »ولودیمیر زلنسکی« رئیس 
جمهور اوکراین اعالم کرده بود نتیجه نبرد در این 
شهر سرنوشت منطقه دونباس )شامل مناطق 
دونتسک و لوهانسک که روسیه استقالل آن ها 

را به رسمیت شناخته( را رقم خواهد زد.
ــگــلــیــس، در  ــاع ان ــ ــن اطـــالعـــات وزارت دفـ ــ رک
ــاره  ــ ــورت گــرفــتــه درب آخــریــن ارزیـــابـــی هـــای صــ
درگیری ها در اوکراین، سیطره ارتش روسیه بر 
»سیورودونتسک« را دســتــاوردی چشمگیر 
بــرای مسکو خوانده اســت. در ادامــه ایــن پیام 
آمده است: در آوریل سال 2۰22، روسیه کارزار 
خود با هدف اشغال اکثریت خاک اوکراین را 
مورد بازبینی قرار داد و بر منطقه دونباس تمرکز 
کرد. در چارچوب این هدف محدود شده، تسلط 
بر این شهر برای روسیه دستاوردی مهم به شمار 
می آید. این پیام درباره اهمیت سیورودونتسک 
می افزاید: ایــن شهر یک مرکز عمده صنعتی 

است و موقعیت آن بر رودخانه »سیورسکی 
دونتس« راهبردی است. وزارت دفاع انگلیس 
در ادامــه آورده: با ایــن حــال، ایــن شهر یکی از 
چندین هدف چالش برانگیز است که روسیه 
باید بر آن فائق آید تا بتواند بر سراسر منطقه 
دونباس تسلط یابد که شامل پیشروی به سمت 
مرکز »کراماتورسک« و تضمین امنیت خطوط 

تدارکاتی به شهر »دونتسک« است. 

 موشکباران کی یف  ◾
همزمان با آغاز نشست سران گروه۷

این رخداد مهم که می تواند تأثیرات زیادی بر 
حوزه میدانی نبرد داشته باشد در حالی است 
که رهبران گروه7 در نشست سه روزه خود که 
از روز گذشته آغــاز شــد، در ادامــه همراهی با 
اوکراین، نحوه افزایش کمک ها به این کشور را 
به عنوان یک سرفصل مهم روی میز گذاشتند. 
ســران هفت کشور صنعتی موسوم به گروه7 

)جـــی7( نشست خــود را در آلــمــان زیــر سایه 
ــن آغـــاز مــی کــردنــد. نشستی با  ــرای جنگ اوک
حضور سران آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، 
ژاپــن، کانادا و ایتالیا که یکی از محورهای آن، 
حصول توافق برای اعمال تحریم های اقتصادی 
بیشتر علیه مسکو و حمایت مالی بیشتر از 
اوکــرایــن جنگ زده اســت. تحریم واردات طال 
از مبدأ روسیه از موارد مهمی است که سران 
این هفت کشور بر آن توافق کرده اند. بوریس 
جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در آستانه 
ــرگــزاری نشست از آمــادگــی کــشــورش بــرای  ب
تضمین وام 525 میلیون دالری بانک جهانی به 
اوکراین خبر داد که در صورت تحقق، مجموع 
حمایت مالی لندن از کی یف را در سال 2۰22 
به 1.5میلیارد دالر می رساند. گفته می شود 
ولودیمیر زلنسکی نیز از قصد خود برای شرکت 
در نشست جی 7 و پس از آن نیز نشست ناتو 

خبر داده است.
در سوی دیگر ارتش روسیه روز گذشته کی یف، 
پایتخت اوکراین را همزمان با آغاز نشست یاد 
شده، موشکباران کرد. اولکسی گونچارنکو، یکی 
از اعضای پارلمان اوکراین با انتشار پیامی در 
حساب تلگرام خود نوشته: براساس برآوردهای 
اولــیــه دســت کــم 1۴ فــرونــد مــوشــک بــه سمت 
منطقه کی یف و خــود پایتخت شلیک شده 
اســت. از ســوی دیگر رئیس جمهور آرتیست 
اوکراین که با اشتباه گرفتن صحنه نمایش با 
میدان واقعی، گرفتار دام طراحی شده از سوی 
غــرب شــده و کــشــورش را بــه قربانگاه جنگ با 
روسیه کشانده، در ادامــه ایــن مسیر با انجام 
کارهای نمایشی تالش دارد کمک های بیشتری 
از غرب گدایی کند. ولودیمیر زلنسکی که پیشتر 
ــرای حمله به  بــا اغـــراق در مــورد خطر روســیــه ب
ــا تالش  کــشــورهــای حـــوزه بالتیک و شــرق اروپـ
داشت آن ها را علیه روسیه بشوراند و اروپا را با 
خود همراه کند، در آخرین اظهاراتش با تأکید بر 
خطر پوتین، از کشورهای جهان خواست برای 
نبرد با روسیه، سامانه های پدافند هوایی در 

اختیار این کشور قرار دهند.

 اعالم تسلط کامل روسیه بر شهر راهبردی »سیورودونتسک« 
همزمان با نشست سران گروه 7 و حمایت از اوکراین

تغییر موازنه به نفع مسکو

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی
سید ابوالقاسم قائم مقام مشهور به قائم مقام فراهانی 
)درگذشته در 6 تیر 1214 خورشیدی( صدر اعظم و 

شخصیت تأثیرگذار ایران زمین در عرصه حکومت قاجار در 
نیمه اول قرن سیزدهم هجری بود. او عالوه بر مقام سیاسی، 

دارای تبّحر علمی بویژه در علوم ادبی و ساده  نویسی بود 
و سبکی جدید در نثر فارسی ایجاد کرد. از آثار مشهور این 

سیاست مدار و نویسنده ایرانی می توان به کتاب های منشات، 
جالیر نامه و دیوان اشعار او، اشاره کرد. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/7

4/4

اذان مغرب

20/45

غروب خورشيد

20/24
 نیمه شب شرعی

00/14
طلوع فردا

5/51

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/35

3/28

اذان مغرب

20/15

غروب خورشيد

19/53
 نیمه شب شرعی

23/41
طلوع فردا

5/16
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زینب اصغریان  نحوه مواجهه 
دنیای به اصطالح متمدن غرب با 
مهاجران، موضوعی است که این 
روزها حتی صدای برخی محافل 
نزدیک به خودشان را هم درآورده است. در این 
زمینه پس از اخباری که از نحوه مقابله وحشیانه 
کشورهای اروپایی با مهاجران در مرزهای اتحادیه 
طی یکی دو سال اخیر به گوش می رسید، این 
بار برخورد خشونت بار مأموران امنیتی اسپانیا 
با مهاجران خبرساز شــد. گفته می شود طی 
دو روز گذشته و در تالش مهاجران آفریقا برای 
ورود به خاک اسپانیا در آفریقا و مقابله مأموران 
اسپانیایی با آن ها 27 تن کشته و ده ها تن زخمی 
شدند. به نوشته خبرگزاری های خارجی، حدود 
2هزار نفر از مهاجران که بیشتر آن ها از مناطق 
مرکزی آفریقا بودند تالش کرده اند با عبور از موانع 
و فنس های مرزی منطقه ملیله در شمال غرب 
آفریقا، وارد خاک اسپانیا شوند. این دیوارهای 
فنسی ارتفاع زیــادی دارنــد و برخی از آن هــا به 
دلیل افتادن از باالی این دیوارهای فنسی، کشته 

می شوند. 
اتفاقات اخیر در اسپانیا البته مشت نمونه از 
خروار است. گفتنی است بحران مهاجرت این 
روزها به یکی از موضوعات مهم سیاسی در قاره 
سبز تبدیل شده است. این بحران که با جنگ 
اوکــرایــن تشدید شــده بازتاب های گسترده ای 
را به همراه داشته اســت. در حــال حاضر آمار 
مهاجران در سراسر جهان به 275میلیون، شمار 
آوارگـــان به 85میلیون و تعداد پناهندگان نیز 
به 3۰میلیون نفر نزدیک شده است. به دنبال 

درگیری ها میان روسیه و اوکراین نیز به آمار فعلی 
پناهجویان 5میلیون تن دیگر اضافه شده است. 
در این میان از آنجا که اتحادیه اروپــا به شدت 
بر سر صــدور اجــازه ورود به مسلمانانی که از 
خاورمیانه و آفریقا می آمدند مقاومت می کند، 
یکی از مهم ترین بحران های مهاجرت در اروپا بر 
سر ورود مسلمانان در این اتحادیه است. دنیای 
غرب در این زمینه رویکرد دوگانه ای را در پیش 
گرفته؛ از یک سو درهای خود را به روی کشورهای 
مسلمان می بندند )مانند آنچه در هنگامه ورود 

پناهندگان جنگ زده سوری و افغانستانی روی 
داد(، کشتی های آن ها را در دریاها غرق می کنند 
)مانند آنچه در مواجهه با مهاجران آفریقایی 
روی می دهد( و از سوی دیگر درهای خود را به روی 

جنگ زدگان اوکراینی باز نگه می دارند. 
پیش از این، نحوه مواجه دولت ایتالیا و یونان با 
مهاجران و نگه داشتن کشتی حامل آن ها روی 
آب بدون پذیرش آن ها در جغرافیای سرزمینی 
خود نیز بارها خبرساز شده است. چندی پیش 
نیز بریتانیا در اقدامی که حتی صدای محافل 
داخلی این کشور را درآورد، اعــالم کرد در نظر 
دارد آن دسته از پناهجویانی را که غیرقانونی وارد 
خاک این کشور می شوند به کشور آفریقایی 
رواندا بفرستد. هدف از این طرح منصرف کردن 
پناهجویانی است که از راه دریای مانش خود را 
به بریتانیا می رسانند. همه این  موارد در حالی 
است که باوجود ادعاهای کشورهای اروپایی در 
روز جهانی پناهنده، اوضاع پناهندگان در جهان 
روزبه روز وخیم تر می شود و بسیاری از حرف ها، 

در حد وعده باقی مانده است.

پلیس مرزی اسپانیا 27 مهاجر آفریقایی را کشت

خون چشم آبی  ها رنگین تر از سیاهان! 
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مزایده فروش دام زنده 
                           

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی )سهامی خاص( 

تاریخ مزایده  
مورخ 1401/04/15 ساعت 12:00

این ش�رکت در نظر دارد دام زنده مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برس�اند لذا 
جهت شرکت در مزایده لطفا حداکثر تا تاریخ 1401/04/15 ساعت 10 به آدرس کیلومتر 5 جاده سرخس 
مزرعه نمونه آس�تان قدس رضوی کارخانه لبنی واحد فروش دامپروری مراجعه و نس�بت به تکمیل اسناد 

مزایده و واریز وجه شرکت در مزایده اقدام فرمایید.
 مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده 300،000،000 ریال بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حساب 83887459 

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

تلفن: 12-33960510-051 داخلی 249 - 298
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی خرید اقالم مورد نیاز 

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی )سهامی خاص( 

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی 
)سهامی خاص( در نظر دارد 

اق�الم م�ورد نی�از خود اع�م از مرغ کامل و قطع�ه بندی و آالیش م�رغ، تخم مرغ، ان�واع ماهی منجمد و گرم، ش�ترمرغ، 
بلدرچین، بوقلمون، دام سبک زنده، الشه شتر و گوسفند، قطعات و آالیش را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری 
نمای�د. لذا از تامین کنندگان واجد ش�رایط دعوت به عم�ل می آید جهت دریافت مدارک ش�رکت در مناقصه به تارنمای 
www.epf.ir قس�مت معامالت )مناقصه و مزایده( مراجعه و فایل مربوط را دریافت و پاکات تکمیل ش�ده را از طریق پست 
سفارش�ی به صندوق پس�تی 9183794455 و یا به صورت حضوری به آدرس: مش�هد-خیابان دانش�گاه 31 )کفائی( پالک 4 

حداکثر تا تاریخ 1401/04/16 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
 مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1-پاک�ت ال�ف( واریز معادل 5 درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب 3422222311 بانک ملت ش�عبه آس�تان 
قدس به نام ش�رکت دامپروری صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناس�ه پرداخت با واحد مالی تماس حاصل فرمائید(. 
2-پاکت ب( تصویر کارت ملی اش�خاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه ثبت ش�رکت، آخرین آگهی تغییرات ش�رکت و مجوز 

بهره برداری شرکت .
3-پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مشخص نمودن شرایط بازپرداخت.

•   این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
•   هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 جهت اطالعات بیشتر با شماره 09153019096 تماس حاصل فرمائید .
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