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در ششمین اجالس سران کشورهای حاشیه خزر  
بر همبستگی ملت ها تأکید شد

»خـزر« 
دریای دوستی

بررسی وضعیت آماری 
تشکیل خانواده 

در گفت وگوی قدس با کارشناسان

حال ازدواج 
درکشور 

بحرانی نیست

سرپرست اداره کل استاندارد 
خراسان رضوی خبر داد

کم فروشی 
صنایع غذایی 
در ۵۴ درصد 
اقالم مورد آزمون
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عملکرد دولت در حوزه اصالح نظام مالیاتی چگونه است؟ 

جراحی مالیاتی شاید وقتی دیگر

مقامات اسرائیل ضمن اذعان به ناتوانی در مقابل حمالت هکری 
به فکر چاره جویی افتادند

صهیونیست ها به دنبال گنبد آهنین سایبری
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع خریدیک 
پک کیت سرویسیون کروماتوگراف و  ولتامتر پالروگراف 797 مربوط به سلطان آباد 
شهرستان خوشاب به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه1401/04/08 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی 

موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:     الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/14
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/04/26

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

تنظیم شناورهای کولربرابر است با جلوگیری از اتالف آب

آگهی تجدید مناقصه عمومی
ول یک مرحله ای با ارزیابی ساده

ت ا
نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
خریدیک پک کیت سرویسیون کروماتوگراف و  
ولتامتر پالروگراف 797 مربوط به سلطان آباد 

شهرستان خوشاب

25.000.000.000 ریال2001001446000116
 )بیست و پنج میلیارد ریال (

1.250.000.000ريال 
)یک میلیارد و دویست 
و پنجاه میلیون ریال(

40
10
43
17

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی فشرده

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095007000001
موضوع : انجام خدمات تصدی کنترل ایستگاه های خط 1 و 2 

قطارشهری مشهد به صورت حجمی
مبلغ برآورد : 252,215,600,000  ریال

در  شرکت  و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه، 
در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
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مزای��ده عموم��ی
 ضایع��ات ح��رم مطه��ر رض��وی

آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات حرم مطهر رضوي از طریق 
مزایده عمومي اقدام نماید. جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشاني 
http://dev.razavi.irبخش مزایدات مراجعه و حداکثر تا ساعت 13:30 روز دو شنبه 
مورخه 20 / 04 / 1401 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط 
اعالم شده به آدرس مشهد مقدس حرم مطهرامام رضا )ع( خیابان نواب صفوی )نبش نواب 2( 

ساختمان مجموعه اداري حرم مطهر دبیرخانه معاونت اداري وپشتیباني اقدام نمایند.
 ضمناً هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

شماره تماس  :   32009920 - 051    و    32009906 - 051

       مناقصه عمومی یک مرحله ای 
        واگذاری حجمی امور حمل ونقل سازمان

        بانک صادرات ایران مدیریت شعب خراسان رضوی
 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع واگذاری حجمی امور مربوط به 
اداری درون و  انجام ماموریت های  راننده جهت  با  تامین خودروی سواری  نقل  حمل و 
 ، تایید صالحیت و رتبه بندی  لذا شرکت هایی که گواهینامه  نماید  برگزار  برون شهری 
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگی 
فعال در مشهد را دارا میباشند می توانند از روز شنبه 1401/4/11 لغایت دوشنبه 1401/4/13 از 

ساعت 9 الی 13 جهت دریافت مدارک شرکت در مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند 
نشانی : مشهد ، میدان جانباز - ساختمان سپهر رضوی - مدیریت شعب خراسان رضوی 

-طبقه 8 دایره تدارکات ،  تلفن : 051-37043137 
 بانک صادرات ایران مدیریت شعب خراسان رضوی
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی به شرح ذیل از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  مناقصه 
از دریافت وتحویل اسناد مناقصه  تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
انجام خواهد شد و الزم    www.setadiran.ir به آدرس الکترونیک دولت )ستاد( 
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 1401/04/04 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 
برگزاری فرایند مناقصه  و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:    الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/07
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1401/04/21 

هزینه چاپ آگهی  دو نوبت  بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

جلوگیری از کم آبی آینده فرزندانمان 
به صرفه جویی امروز ما بستگی دارد

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی 

وم
ت د

نوب

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
عملیات جمع آوری فاضالب منطقه 

200.000.000.000 ريال2001001446000103بهاران و پراکنده شهر سبزوار
دویست میلیارد ريال 

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

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/08 می باشد.  

زمان و مهلت اسناد مناقصه:   الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/14
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:       1401/04/25

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

تابستان گرم وآب کم است ، صرفه جویی کنیم
   فراخوان مناقصه عمومی 

یک مرحله ای با ارزیابی ساده  وم
ت د

نوب

مبلغ تضمین فرایند اجرای کارمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
طرح آبرسانی روستاهای 
گاچ و بسک شهرستان 

ششتمد 
2001001446000112

20.164.897.223ريال
بیست میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد 

و نود و هفت هزار و دویست و بیست و سه ريال

1.009.000.000ريال
یک میلیارد و نه میلیون ريال

2
طرح آبرسانی مجتمع 

والیت – فدافن 
شهرستان کاشمر 

2001001446000113
15.375.988.381ريال

پانزده  میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و 
هشتاد و هشت هزار و سیصد و هشتاد و یک ريال

769.000.000ريال
هفتصد و شصت و نه میلیون ريال

۸

  jj  راهبردهای جواراهبردهای جوادداالئمهاالئمه
در تبیین معارف اسالم نابدر تبیین معارف اسالم ناب

    شاگردان ایرانی امام جواد j چه کسانی بودند؟
خراسانخراسان

شهادتامامجوادعلیهالسالمراتسلیتمیگوییم.



میادین نفت 
و گاز برمدار 
توسعه و شتاب 
معاون اول رئیس 
جمهور روز گذشته 
با حضور  در شورای 
اقتصادی دولت 
گفت: باید میادین 
مشترك هر چه 
سریع تر تعیین تكلیف 
شوند. در این جلسه 
در خصوص پنج 
طرح در حوزه نفت و 
پاالیشگاهی شامل 
طرح توسعه  میادین 
گازی شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران 
و استان های خراسان 
رضوی، کرمانشاه، 
هرمزگان، بوشهر 
و فارس، ساخت 
پتروپاالیشگاه 
۳۰۰ هزار بشكه ای 
شهید سلیمانی 
بحث، بررسی و 
تصمیم گیری شد.

الــدیــن نجفی    شمس 
رئیس جمهور کشورمان، روز 
گذشته با سفر به عشق آباد 
پایتخت ترکمنستان، ضمن 
دیدار با والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه با حضور در 
ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر 
از ابتکارات ارائــه شده از سوی رؤســای جمهور 
کشورهای همسایه بــرای توسعه همکاری  در 

حوزه های مختلف استقبال کرد. 

دریای خزر منطقه صلح و دوستی  ◾
ــان ایــنــکــه اصــــل تــوافــقِ  ــی ــاب رئــیــس دولـــــت، ب
»صالحیت انحصاری و اجماعی کشورهای 
ساحلی« چــراغ روشنگر و راهنمای ماست، 
گفت:این اصل بر اســاس معاهدات قبلی، راه 
مداخالت طرف های ثالث و غیرساحلی خزر یا 
ارتکاب تجاوز و سایر اقدامات علیه هر یک از 
کشورهای ساحلی را می بندد و می تواند از وقوع 
حوادث ناخوشایند احتمالی، جلوگیری نماید. 
بنابراین ضــروری است ما به عنوان کشورهای 
ــای خــزر ایــن منطقه را بــه عنوان  ساحلی دریـ
»منطقه صلح و دوستی« حفظ کنیم و به منافع 
بلندمدت و رعایت »اصــل اتفاق آرا« در همه 

تصمیمات توجه جدی داشته باشیم.

خزر، کانون همگرایی فرهنگی ملت ها ◾
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه دریای خزر،کانون 
پیوند و دوستی و منشأ خیر و برکت برای بیش از 
۲۷۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای ساحلی آن 

است، گفت: ملت های ما به عنوان همسایگان 
همیشگی حاشیه این دریا باید با نگاه بلندمدت 
به دریای خزر به عنوان دریای دوستی و همکاری 
بنگرند تا به مسئولیت خود در قبال نسل کنونی 
و نسل های آینده نیز عمل کرده باشیم. از این 
منظر، هم گرایی فرهنگی کشورهای ساحلی 

ــویــت هــای اســاســی اســـت که  خـــزر یــکــی از اول
همکاری و دوستی را در بلندمدت تضمین و 
در دل ملت ها مستحکم می کند. جمهوری 
اسالمی ایران پیشنهاد می دهد با نهادسازی و 
برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی- اجتماعی 
این میراث معنوی حفظ و تقویت می شود. وی 
ادامه داد: حفاظت از محیط زیست شکننده، 
بهره مندی از منابع معدنی دریای خزر، ارتقای 
رفاه و امنیت و احترام به حقوق حاکمه یکدیگر 

نیز بخشی از این حقوق و تکالیف است.

تأکید بر نقش مخرب رژیم صهیونیستی  ◾
دکــتــر رئیسی همچنین در دیـــدار بــا رئیس 
جمهورآذربایجان ضمن اشاره به ظرفیت های 
دوکــشــورگــفــت: حــضــور صهیونیست ها به 
نفع امنیت منطقه نیست و ایران ثابت کرده 
دوست روزهای سخت  است و هیچ گاه دوستان 
خـــود را تنها نــمــی گــذارد. وی تــصــریــح کــرد: 
امنیت منطقه صرفاً با همکاری همسایگان 
خزر محقق می شود. »الهام علی اف« رئیس 
جــمــهــور آذربـــایـــجـــان نــیــز خــاطــرنــشــان کــرد: 
امــیــدوارم ایــن دیــدار نیز موجب تقویت روند 
گسترش روابــط و ارتقای سطح همکاری های 

دو کشور شود.

در ششمین اجالس سران کشورهای حاشیه خزر  بر همبستگی ملت ها تأکید شد

»خزر « دریای دوستی

خبرخبر
روزروز

حسین محمدی اصل این 
روزهــا که سیاست منطقه گرایی 
ــط دوســـتـــانـــه با  ــ ــ وتــقــویــت رواب
کشورهای همسایه اولویت اصلی 
سیاست خارجی دولت است، روابط  حسنه با 
ترکیه نیز از جمله محورهای عملیاتی سیاست 

خارجی جمهوری اسالمی به حساب می آید.
ضمن سفر اخیر امیرعبداللهیان وزیر  خارجه 
کشورمان به ترکیه به میان آمدن صحبت از عقد 
قرارداد همکاری بلند مدت با ترکیه از اهمیت 
باالیی برخوردار است. این روزها وخامت اوضاع 
سیاسی و بدهکاری روزافزون اقتصاد ترکیه به 
کشورهای خارجی، سیاست خارجی آنکارا را 
به واقع گرایی سودمندانگارانه نسبت به روابط 
 با دیگر کشورها سوق داده است. براساس رویه 
موجود در سیاست خارجی دولت آنکارا، اراده 
تهران برای همکاری بلند مدت و مبادالت تجاری 
با ترکیه باید مبتنی بر منافع دائمی، دوستی 
راهبردی و قدم های محتاطانه و رصد و تحلیل 
قــوی باشد. در همین راستا به ســراغ »هیراد 
مخیری« کارشناس مسائل بین الملل رفته ایم 
و در حوزه روابط ایران و ترکیه با او به گفت وگو 
نشسته ایم. در ادامه بخشی از این گفت وگو را 

مطالعه می کنید.

تأثیر دوران گذار در نظم بین الملل بر روابط  ◾
ایران و ترکیه چیست؟

ــه جـــهـــان آبستن  ــا کـ ــ ــ ــن روزه ــ ای
تــحــوالت و تغییرات کــالن است 
باید نگاه نخبگان و کارشناسان 
روابط  بین الملل نسبت به رویدادهای منطقه 
و جهان مبتنی بر شاخصه  های گــذار از نظم 

بین الملل باشد. با این اوصاف، اگرچه در جهان 
شاهد گذار از نظم تک قطبی به نظم چندقطبی 
هستیم و توجه به این موضوع حائز اهمیت 
است که ایران و ترکیه همواره در وضعیت رقابت 

به سربرده و می برند.
ایـــران و ترکیه به عنوان دو همسایه و قدرت 
منطقه ای ناگزیر هستند نسبت به کسب 
و استفاده از تمام توانایی های بــازدارنــدگــی 
تسلیحاتی و امــتــیــازات منتج بــه موقعیت 
ژئوپلتیکی خودشان نهایت استفاده را بکنند. 
این دو، حتی می توانند با اتکا به بهره برداری از 
ابزارهای بازدارنده غیر تسلیحاتی مانند حوزه 
»سالح آب و تسلیحات بیولوژیکی« در جهت 
امتیازگیری استفاده کنند. در این میان، ضرورت 
توجه طرفین به مسئله هزینه و فایده نیز از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 

توجه به مسئله  هزینه و فایده در رقابت دو  ◾
کشور به چه میزان مهم است؟

در پرداختن به مسئله هزینه و فایده برای 
رقابت بین دو کشور، باید به دو محور آثار 
رقابت دو کشور در دوره های بلندمدت و کوتاه 

مدت توجه داشته باشیم.
در سطوح تحلیلی استراتژیست های سیاسی 
ــران و ترکیه ایــن جمع بندی وجــود دارد که  ای
باتوجه به شرایط آنارشی به وجــود آمــده در 
جهان امـــروز، ثبات اقتصادی بین المللی با 
چالش وسیع روبـــه رو شــده اســت.بــه همین 
خاطر، تعامل و گره خوردن منافع چند وجهی، 
تجارت بین الملل و مسئله  انــرژی  می تواند 
فایده اش از هزینه در تعارض و تقابل بین دو 

کشور بیشتر باشد.
ــکــرد مــی تــوانــد بــه عــنــوان راهگشا   ایـــن روی

و تــنــظــیــم کــنــنــده  شـــریـــان هـــای اســاســی 
اقتصادی داخــلــی، تنظیم روابــط سیاست 
ــی امنیتی  ــه زن خـــارجـــی و بــنــیــان هــای چــان
ــان را  ــهـ ــای بـــزرگ جـ ــدرت هــ ــ ــا ق  دو کـــشـــور بـ

فراهم بیاورد.

تکلیف ماهیت ذاتی روابط بین الملل در این  ◾
میان چه می شود؟

البته که ما نباید، از ماهیت ذاتــی سیاست 
بین الملل که همواره با کلیدواژگانی همچون 
کسب قــدرت و ترفیع حداکثری گــره خــورده 
است، غفلت کنیم؛ زیرا رخدادهای بین المللی 
نیز عامل اثــرگــذاری بــر روابـــط بین دولت ها 

به حساب می آیند.
در تاریخ 5۰۰ ساله گذشته روابــط دو کشور، 
شاهد آن هستیم دولت ها به جای تعامل و 
اتحاد راهبرد بیشتر میل به تقابل و رقابت 
تضادگونه داشته اند. این نوع تضاد و تقابل 
حتی در میدان مبارزه با تروریسم در جنگ 

سوریه نیز قابل رؤیت است.
حــوزه دیگری که بسیار مهم است و همواره 
از سوی تحلیلگران مــورد غفلت واقــع شده، 
بــی تــوجــهــی بـــه تــأثــیــر پــیــشــیــنــه مــذهــبــی و 
ــط سیاسی  ایدئولوژیکی دو کــشــور در روابـ

آن هاست.
ایــن خاصیت هــمــواره بـــرای دو کــشــور عمق 
اســـتـــراتـــژیـــک و روزنــــه هــــای ابـــتـــکـــار عمل 
از خاورمیانه تــا آســیــای مــرکــزی ایــجــاد کــرده 
است و همواره دستاوردهای بــزرگ و قوی را 
برای طرفین سبب ساز شده و  هیچ کشوری 
 از چنین عــامــل قـــدرت ســـازی چشم پوشی 

نخواهد کرد. 

بررسی پیش شرط های رابطه با ترکیه در گفت وگو با دکتر هیراد مخیری

واقع گرایانه و محتاطانه 
گفتوگو

حیاطدولت

حاشیه

تحریم های 
آمریكا علیه 
جانبازان 
شیمیایی 

وزیر امورخارجه 
کشورمان در پیامی با 
اشاره  به تحریم های 
یکجانبه آمریکا، گفت: 
تحریم، تهیه و تأمین دارو 
و تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز جانبازان شیمیایی 
را به شدت دشوار کرده 
است. به گزارش ایرنا، 
امیرعبداللهیان در این 
پیام تأکید کرد: برای اولین 
بار در تاریخ بشر نظامیان 
و شهروندان غیرنظامی 
ایرانی در معرض کاربرد 
وسیع عوامل شیمیایی 
از جمله خردل و 
اعصاب قرار گرفتند. 
دانش فنی مورد نیاز 
تولید سالح شیمیایی، 
مواد شیمیایی اولیه، 
 تجهیزات 
 تولید سالح شیمیایی 
 از سال ها

 قبل با چراغ سبز برخی 
دولت های غربی به ویژه 
آمریکا، انگلیس و آلمان 
در اختیار رژیم صدام 
قرار گرفته بود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

912۰۰۰۰949      در شرایطی که هجمه های فرهنگی 
علیه ارزش های دینی، انقالبی و ملی توسط 

دشمنان با شدت ادامه دارد آیا برخی قوانین نیاز 
به بازنگری ندارد.

تبصره ماده 6۳8 قانون مجازات اسالمی: »زنانی 

که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شوند، به حبس از 1۰ روز تا دو ماه و یا 

از 5هزار تومان  تا5۰هزار تومان جزای  نقدی 
محكوم خواهند شد«.

936۰۰۰۰158     صادرات محصوالت آب بر مثل 

هندوانه، خربزه، طالبی، سیب زمینی وگوجه 
به خارج با مجوز کمیسیون کشاورزی مجلس 

همچنان ادامه دارد، اگر این محصوالت 2۰ برابر 
قیمتشان هم صادر شود آن  همه آب مجازی که 

 ازکشور خارج می کنند را جبران نمی کنند.

 9۰ درصد ملت ایران این محصوالت را باید سه 
برابر پارسال بخرند چون مجلس ودولت می خواهد 

از اقلیت تولیدکننده این محصوالت حمایت کند!؟ 
این مدل حمایت یعنی گستراندن چتر فقر در کشور 
ومزیتی برای اقتصادغیرنفتی محسوب نمی شود. 

خبـر
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یادداشت
سفری به ایران ۱۴۳۰

فاطمه امی، خبرنگار   اگر شما هم 
از شنیدن واژه جمعیت و فرزندآوری 
خسته شده اید و این حرف ها برایتان 
دیگر اهمیتی ندارد، پیشنهاد می کنم تاریخ ایران را 
مرور کنید. هنوز زمان زیادی نگذشته از روزهایی که 
صدام با تصور وجود کوچک ترین ضعف در ما، به 
خاکمان دســت درازی کرد و نفر به نفر مردم بود که 
ایران را نجات داد. شاید کسی به زبان نیاورد، ولی 
عواملی که نشانه قدرت هر کشور است، تغییری 
نکرده  و هنوز منابع، وسعت و جمعیت سه رأس 
مثلث قدرت برای کشور هاست. این روزها درحالی که 
سرگرم نگرانی هایمان راجع به مشکالت اقتصادی 
هستیم، رخداد دیگری در راه است. رخدادی که با 
قدرت و امنیت ما گره خورده و مشکالت اقتصادی را 

دغدغه دوم مردم وکشور می کند.
اگر ماشین زمان اختراع شده بود و امکان سفر به 
گذشته یا آینده وجود داشت؛ دستتان را می گرفتم 
و می بردم به سال ۱۴۳۰ ایران. زمانی که دیگر کسی 
حرفی از تسهیل ازدواج و فرزندآوری نمی زند و تمام 
فکر و ذکر مردم چیز دیگری شده است. مردمی که 
حاال نزدیک ۳۰درصدشان باالی ۶5 سال سن دارند 
و فشار اصلی مشکالت بر دوش ۷۰ درصــد باقی 
جامعه است که با پیری فاصله اندکی دارند. چون 
به تعداد نفراتی که با بازنشست شدن از چرخه 
تولید و فعالیت به خانه نشینی و مصرف اضافه 
می شود، کسی نیست جایگزین او شود؛ بنابراین 
طبیعی است کار بر دوش کسانی بیفتد که هنوز 
بازنشست نشده اند. این سالی که بــرای دیدنش 
 آمده اید، یعنی ۱۴۳۰، سن بازنشستگی باال رفته و 
ــار و پـــرداخـــت حـــق بــازنــشــســتــگــی،  ــ ــال ک ۳۰ ســ
صندوق های بازنشستگی را از ورشکستگی نجات 
نمی دهد. وضــع سالمندان هم مطلوب نیست. 
دولت در این روزها با کاهش رشد اقتصادی دست 
و پنجه نرم  می کند و باید هزینه های بسیاری صرف 
نظام سالمت کند. کمبود نیرو و امکانات نسبت 
به تعداد سالمندان از همیشه بیشتر شده . انگار 
همه در بیمارستانی باشیم که پزشک و پرستاری 
برای درمان و مراقبت ندارد. از طرفی سیاستمداران 
ــران خواب  در ایــن سال ها از فکر تهدید امنیت ای
به چشمانشان نمی آید. تهدید ها و خطرهایی که 
از سوی همسایگان ما وجود دارد؛ زیرا آن ها هنوز 
مشکالت جمعیتی ندارند و نرخ رشد جمعیتشان 
افزایشی است.  برگردیم به امروز که هنوز به پیری 
جمعیت نرسیده ایم. نرخ رشد جمعیت ما در این 
روزها زیر یک درصد است و پیش بینی کرده اند که 
در چند سال آینده به صفر می رسد. هنوز مدارس 
و دانشگاه ها شاهد کودکان و جوانانی هستند که 
قرار است به نیروی کار فعال و مولد تبدیل شوند. 
این روزهــا اگرچه مشکالت اقتصادی امان مردم را 
بریده اما شرایطی را تصور کنید که تــوازن و تعادل 
تولید و مصرف به هم خورده است و به این راحتی 
نمی توان دوباره به تعادل رسید. با این حرف ها همه 
نگران آینده خود و فرزندانمان شده ایم. آیا راه حلی 
وجود دارد؟ همان آمارهایی که آینده ایران را بحرانی 
پیش بینی کرده اند راهکار رهایی از آن را هم داده اند. 
طبق بررسی هایی که مرکز آمار ایران انجام داده است، 
اگر نرخ باروری هر خانواده ۲.۶ فرزند باشد، ۳۰ سال 
بعد جمعیت کشورمان ۱۰۴ میلیون نفر اســت و 
فقط ۱۸ میلیون نفر از جمعیت آن باالی ۶5 سال 
ــاروری هر خــانــواده ۱.5 فرزند  ــد. امــا اگــر نــرخ بـ دارنـ
باشد شرایط در سال ۱۴۳۰ متفاوت خواهد بود و 
۲۰ درصد جمعیت کشور ۶5 ساله و باالتر هستند 
و با مرگ هر نفر از جمعیت کل ایــران هم یکی کم 
می شود. موقعیتی که دلخواه هیچ کشوری نیست.  
امــا یک ســؤال، ذهــن همه را مشغول کــرده اســت. 
چرا بعضی از کشورهای اروپایی که همین االن با 
پیری جمعیت مواجه شده اند شرایطی مانند آنچه 
ــران پیش خواهد آمــد، ندارند؟  گفته شد دربــاره ای
بــرای پاسخ بــه ایــن پرسش بهتر اســت نگاهی به 
سرعت پیری جمعیت در این کشورها بیندازیم. 
کشورهای اروپایی زودتر از ما به پیری رسیدند، اما 
روند پیری جمعیت آن ها سال ها طول کشیده است. 
درحالی که کشور ما به سرعت و در عــرض مدت 
کوتاهی پیر خواهد شد. البته توجه به این مسئله 
هم مهم است که کشور های اروپایی پس از سال ها 
استعمار و خوردن خون کشور های کمتر توسعه یافته، 
درحالی به پیری رسیدند که ثروت زیادی دارند، اما 
با این حال مجبور به صرف هزینه های گزافی برای 
جمعیت سالمندشان هستند. مخلص کالم اینکه 
اگر مــدام یــادآوری می کنند که بحران جمعیت در 
 ایران جدی است و حاال وقت نجات دادن خودمان
 است؛ راست می گویند. بهتر است در کنار پس انداز 
پول در حساب های بانکی مان برای آینده؛ فکری هم 

به حال تعداد جوانان آینده کنیم.

قدس  خلیل خانه،  آرش 
روزگذشته، جلسه هیئت دولت به 
مدیریت محمدمخبر معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد. در حاشیه 
ایــن جلسه عــالوه بر بــرگــزاری نشست خبری 
سخنگوی دولـــت، شــمــاری از وزرای کابینه و 
ــاره  مــعــاونــان بــه پــرســش هــای خــبــرنــگــاران دربـ
چشم انداز آثار تورمی جراحی اقتصادی دولت 
پس از دو ماه از اجرای آن و دیگر برنامه های دولت 
و مسائل دیگر پاسخ دادنــد. خبرنگار قدس در 
این بسته خبری اهم اظهارات اعضای کابینه را 

ارائه داده است.
دفاع سخنگوی دولت ازبازنشستگان ◾

سخنگوی دولت در حاشیه این جلسه با تأکید 
بــر ضـــرورت تناسب و همخوانی رشــد حقوق 
بازنشستگان کشوری تلویحاً از مصوبه میزان 
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 

دفاع کرد و آن را باالتر از بخش دولتی دانست.
بـــهـــادری جــهــرمــی، در خــصــوص دســتــور کــار 
مذاکرات دوحه با حضور انریکه مورا و علی باقری 
ــا بر ضــرورت استمرار  گفت: مــا  واتحادیه اروپ

مذاکرات و رفع تحریم های ظالمانه و یک جانبه 
آمریکا تأکید داریم تا بتوانیم به توافقات مثبت 
و قابل قبولی در مسیر احقاق حقوق مردم ایران 
برسیم. وی دربــاره نحوه پرداخت بدهی دولت 
عراق به ایران تصریح کرد: دریافت مطالبات ما  به 
شیوه معمول  و مانند گذشته صورت می گیرد تا 

صرف تأمین نیازهای اساسی کشورشود.

سخنان رئیس جمهور تحریف شده بود ◾
وزیر اقتصاد هم دیروز در حاشیه جلسه دولت 
به بازتاب های رسانه ای سخنان رئیس جمهور 
ــرداخــت و گــفــت: بــرخــی پــس از گفت وگوی  پ
تلویزیونی رئیس جمهور این گونه القا کردند که 
گویا یک تورم باالتری در سال آینده وجود خواهد 
داشــت اما حرف این بود که دولــت در نظر دارد 
اجرای برخی احکام قانونی مثل افزایش نرخ ارز 
مبنای محاسبه حقوق قانونی گمرکی از ۴۲۰۰ 

تومان به نیمایی را بااینکه موجب افزایش قیمت 
تمام کاالهای وارداتی می شود و قیمت تمام شده 
مــواد اولیه و ماشین آالت را افــزایــش می دهد، 
با اجــازه قانون گذار در سال آینده اجرا کند. وی  
اظهار کرد: اینکه دولت بنا دارد سیاست هایی 
را طراحی کند که در سال آینده هم تورم زا باشد، 
صحت ندارد و این اخالقی نیست که ما به جهت  
رقابت های سیاسی مردمی را که با اصالحات 

عقب مانده همراهی می کنند، نگران کنیم. 

وام ودیعه مسکن و ابهامات تورم زا  ◾
رئیس سازمان برنامه  و بودجه هم با یــادآوری 
 اینکه وام ودیــعــه مسکن در یــک مرحله به 
۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: 
یا باید دولــت به بانک ها بدهکار شــود و تورم 
افزایش یابد یا از صندوق مسکن مابه التفاوت 
۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تأمین شود که هنوز 

انجام نشده اســت و از محل فــروش دارایی ها 
بخشی از منابع تأمین می شود.

نشست رئیسی با کمیسیون اصل 90 مجلس ◾
معاون مجلس رئیس جمهور نیز با اشــاره به 
همراهی مجلس با دولت در انصراف از استیضاح 
وزیر صمت پس از استماع گزارش ها و دفاعیات 
دولت، گفت: مسائل مختلف و مهمی در دیدار 
رئیس جمهور با کمیسیون اصل 9۰ در دستور 
کار قرار دارد. حسینی احیای وزارت بازرگانی را 
ازنظر دولت یک ضرورت خواند و گفت: اکنون در 

مجلس خواسته شده 
ــت الیــحــه بدهد  دولـ
تا دوفوریتی بررسی 
 شــود و کــار سریع تر 

صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به قدس مطرح کرد

تورم انتظاری در سراشیبی

انریكه مورا در حاشیه مذاکرات دوحه : آمریكا دچار خودخواهی اقتصادی است
مذاکرات احیای برجام در دوحه که میان نمایندگان ایران، 
آمریکا و به صــورت غیر مستقیم جریان دارد، آخرین 
فرصت ایــاالت متحده برای برداشتن گام های معتبر در 
راستای توافقی اســت که اجــرای آن به واسطه اقدامات 

یک جانبه و غیرقانونی کاخ سفید مختل شده است.
به گزارش تسنیم،سنگ اندازی آمریکا، موجب انتقاد 

»انریکه مورا« از آمریکا شده است. وی معتقد است: 
واشنگتن خودخواهانه به دنبال برجام و محدود کردن 
ایـــران بــدون دســتــاورد اقــتــصــادی اســت و باعث شده 
تا  نشست دوحــه هم فعالً تأثیر خاصی در پیشرفت 
مذاکرات نداشته باشد. به همین دلیل نماینده ارشد 
اتحادیه اروپــا هم از این رویکرد آمریکا در عدم تالش 

برای احیای برجام، انتقاد کرده است. کنعانی سخنگوی 
وزارت امور خارجه عصر روز گذشته از برگزاری نشست 
دوم میان دکتر باقری مذاکره کننده ایران و انریکه مورا 
هماهنگ کننده اروپایی خبر داد و گفت: مذاکرات دوحه 
در فضایی حرفه ای و جدی در حال برگزاری است. در 
همین رابطه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 

کشورمان نیز اظهار کرد: ایران از خطوط قرمز که در سطح 
سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور مبتنی بر تأمین 
حداکثری منافع ملی کشور ترسیم شده، عبور نخواهد 
کــرد و اگــر طــرف آمریکایی نیت جدید داشته باشد و 
واقع بینانه عمل کند، توافق در این مرحله و در این دور از 

مذاکرات در دسترس است. 



 وام
 ۲۰۰ میلیونی 

مسکن روستایی 
اگر پایه پولی را 
باال ببرد، تورم  

وحشتناک دارد
در حالی قرار بود 

 پرداخت وام 
 ۲۰۰ میلیونی 

مسکن روستایی از 
اول تیر آغاز شود که 

میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه 
و بودجه گفت: 

پرداخت این وام اگر 
از محل بدهی دولت 

به بانک ها تأمین 
شود، موجب افزایش 

پایه پولی و تورم 
می شود.

خبرخبر
خوبخوب

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: عالوه بر خودرو، 
قطعات یدکی و موتورسیکلت هم صادر می کنیم. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی خطیبی گفت: پارس، دنا 
و تــارا خودروهای گــروه صنعتی ایــران خــودرو هستند که 
به بازارهایی همچون ونزوئال، عــراق، سوریه، آذربایجان، 
ارمنستان، سنگال و روسیه صادر می شوند؛ پیش بینی 

شده این گروه بتواند امسال ۱۵ هزار دستگاه خودرو صادر 
کند که در پی این صادرات، دست کم ۱۵۰ میلیون دالر درآمد 
 کسب خواهد شد. به گفته او، تولید خودرو های ناقص 
ــرداد امــســال متوقف شــده و  ــودرو از ابــتــدای خـ ــران خـ ایـ
ــودرو ناقص کف  هــم اکــنــون حـــدود ۲۳ هـــزار دستگاه خـ
پارکینگ های ایــران خــودرو وجود دارد که تا پایان مرداد، 

تعداد این خودروها به صفر می رسد. بحث فضای مجازی 
درباره خودرو »ری را« مبنی بر اینکه کپی خودرو های خارجی 
است، درست نیست و با هدف تخریب صورت می گیرد. 
مرکز تحقیقات ایران خودرو نیازی به کپی برداری ندارد، 
طی ۲۰ روز آینده، رونمایی از نخستین مدل ساخته شده 

در پروژه tf۲۱ برای یک خودرو جدید هم انجام می شود.

مینا افرازه  یکی از چالش های 
دولت در حوزه اقتصادی، اصالح 
نظام مالیاتی است. گرچه دولت 
بـــرای تأمین بــودجــه ســال ۱4۰۱ 
سهم قابل  توجهی را به درآمدهای 
مالیاتی و تعیین پایه های مالیاتی 
جدید در نظر گرفته است اما در عمل فاصله زیادی با 
برنامه ها و سیاست های بیان  شده خود در این رابطه 
دارد. در همین راستا بسیاری از کارشناسان حوزه 
مالیاتی بر این باورند که دولت تمایلی ندارد هزینه 
اصــالح نظام مالیاتی و جرح  و تعدیل مالیات های 

ناعادالنه برخی مشاغل و افراد را بپردازد.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛  ◾
تنها اقدام دولت در حوزه اصالح نظام مالیات

ــاره علی مــلــک زاده، مدیر گــروه مالیات  در همین ب
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت وگو با قدس 
اظهار کرد: مهم ترین کاری که امسال در دستور کار 
سازمان امور مالیاتی قرار دارد، این است که از فرار 
مالیاتی جلوگیری کند و سهم درآمدهای مالیاتی را 
در بودجه کشور باال ببرد. با این  حال اجــرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال 98 
تصویب  شده، تنها اقدامی است که در راستای این 
رویکرد مدنظر قرار گرفته است. این قانون یکسری 
مقدمات برای اجرا دارد که در همین راستا ساماندهی 
دستگاه های کارتخوان و پایانه های پرداخت اجرا شده 
است. منظور از ساماندهی این است که پایانه های 
پرداخت دستگاه های کارتخوان مشخص شود برای 
چه کسی است و پرونده مالیاتی به کدام شعبه مالیاتی 
متصل می شود و دستگاه هایی هم که پرونده مالیاتی 
آن ها مشخص نیست غیرفعال شوند. سازمان امور 
مالیاتی این کار را تا حــدودی به  خوبی پیش بــرده و 

تراکنش ها برای سازمان شفاف شده است.
ــدام دیــگــری کــه قـــرار بــوده  ــه داد: اقـ مــلــک زاده ادامـ

صورت بگیرد اما تاکنون عملیاتی نشده، تفکیک 
حساب های شخصی و تجاری از یکدیگر است. از 
وقتی  که دستگاه های کارتخوان ساماندهی شده اند 
برخی به سمت عملیات کارت به کارت یا دریافت 
وجه نقد روی آورده اند که به  نوعی دور زدن ساماندهی 
کارتخوان هاست. راه  حل این مسئله این است که 
حساب های شخصی و تــجــاری تفکیک شوند و 
افراد شماره  حساب های تجاری که مربوط به شغل 
آن هاست را به سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی 
معرفی کنند و مابقی حساب ها به  صورت خودکار به  
عنوان حساب شخصی معرفی شود. اجرای این دو 

اقدام به  نوعی مقدمات سامانه مؤدیان و پایانه های 
فروشگاهی بوده است.

ــات گــفــت: ســامــانــدهــی  ــی ــال کـــارشـــنـــاس حــــوزه م
کارتخوان ها کمک خوبی به سازمان امور مالیاتی برای 
تعیین مالیات بر درآمد اصناف و مشاغل است. در 
قانون مالیات های مستقیم ماده ای به نام ماده۱۰۰ 
وجود دارد که در آن گفته  شده سازمان امور مالیاتی 
باید اظهارنامه مشاغل را تا پایان خرداد ماه هر سال 
دریافت کند. البته این ماده یک تبصره ای دارد و آن  
هم این است سازمان می تواند مشاغلی که دارای 
میزان فروشی با ۱۰برابر معافیت ماده 84 هستند را از 

ارائه اظهارنامه و دریافت مدارک معاف کند. سازمان 
این ۱۰برابر را برای سال های مختلف تعریف کرده و 
آخرین رقم آن ۳۰برابر ماده 84 بوده که توسط ستاد 
کرونا تصویب شده است. امسال این رقم با مجوز 
شــورای ســران به ۱۰بــرابــر معافیت مــاده 84 رسیده 
که معافیت ماده 84 در سال ۱4۰۰، رقمی حدود 48 
میلیون تومان بوده است و بدین ترتیب ۱۰ برابر آن 

4میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان می شود.
وی همچنین افزود: بدین ترتیب اصناف و مشاغلی 
که کمتر از 4میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان فروش 
داشته باشند، می توانند اظهارنامه ارائــه ندهند و 
مالیاتشان با فرایند دیگری بخشیده شود. مالیات 
این ها بدین  صورت است که سازمان امور مالیاتی با 
همکاری اتحادیه ها و اصناف ضرایبی را به هر شغل 
اختصاص می دهد که این ضرایب مشخص می کند 
چه درصــدی از فــروش اشخاص به  عنوان درآمــد و 
سودشان در نظر گرفته می شود. نکته دیگر اینکه، 
اصناف کمی نگرانی داشتند بابت اینکه چــرا به 
آن ها اعالم  نشده بود واریزی ها و تراکنش هایی که 
با کارتخوان ها انجام می دهند به  عنوان درآمدشان 
در نظر گرفته خواهد شد، زیرا ممکن است این افراد 
کارهای غیردرآمدی را هم با همین کارتخوان ها انجام 
داده باشند؛ برای مثال کارهای شخصی یا دادن قرض 

نیز با این کارتخوان ها انجام  شده باشد.
ملک زاده بیان کرد: البته دغدغه اصناف و مشاغل 
صحیح اســت و ســازمــان امــور مالیاتی باید زودتــر 
ماجرا را به مشاغل اعالم می کرد، اما نکته اینجاست 
سازمان دوبــاره نسبت به تعیین مالیات مشاغل 
مساعدت هایی داشته است. اجرای تبصره ماده ۱۰۱ 
در حیطه اختیار سازمان امور مالیاتی و امتیازی است 
که اصناف می توانند از آن بهره مند شوند یا در صورت 
عدم تمایل استفاده نکنند. بدین معنا که اگر کسی 
اعتراضی داشته باشد می تواند اظهارنامه مالیاتی 
ارائه بدهد و اصالً وارد فرایند تعیین میزان مالیات 

نشود اما اگر وارد این فرایند شد خود سازمان با توجه 
به میزان درآمد اصناف برایشان مالیات مشخص 
می کند. اصناف ســال گذشته حــدود ۱8 میلیارد 
تومان مالیات پرداخت کردند امــا بــرای امسال با 
توجه به ساماندهی که برای کارتخوان ها انجام  شده، 
میزان مالیاتشان بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان 
خواهد بود که این نشان می دهد فاصله بسیار زیاد 
و عجیبی بین ارقام مالیاتی امسال و سال گذشته 
وجود دارد. برای اینکه به اصناف فشار نیاید و میزان 
تعامل پذیری باال برود، گفتند ضرایب مشخص  شده 
برای میزان سود مشاغل تعدیل می شود و از طرفی 
طوری مالیات تعیین می شود که رقم آن بیش از سه 

برابر مالیات پرداختی سال گذشته نشود.
مدیر گــروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی 
گفت: با وجود انجام این اقدام ها توسط سازمان امور 
مالیاتی اما کماکان برخی از اصناف معترض بودند که 
تجمعاتی هم در این رابطه صورت گرفت. متأسفانه 
با دستور مستقیم رئیس جمهور بنا شد به صاحبان 
مشاغل و اصناف اعتماد شود و به  نوعی سازمان 
مجبور بــه عقب نشینی شــد. بــا ایــن کــار، مالیات 
پرداختی نزدیک به یک  میلیون مؤدی صفر و مالیات 
88 درصد این افراد زیر ۵ میلیون تومان تعیین شد، 
در نتیجه مالیات عده ای از مؤدیان با این روش عمالً 
مخدوش شد. این عقب نشینی سازمان امور مالیاتی 
که با فشار دستگاه های حاکمیتی و امنیتی صورت 
گرفت، موجب شد وعده دولت مبنی بر کاهش فرار 
مالیاتی و مقابله با آن محقق نشود و در واقــع این 

اقدام آن ها در ابتدای سال کار اشتباهی بود.
وی معتقد اســت: ایــن شرایط در حالی اســت که 
درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال رشد بیش از 
6۰درصدی داشته و اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد 
با همین  فرمان پیش برود بعید است بودجه در نظر 
گرفته  شده برای درآمدهای اصناف را محقق کند، 

بنابراین سازمان باید محکم و قاطع گام بردارد. 

عملکرد دولت در حوزه اصالح نظام مالیاتی چگونه است؟ 

 جراحی مالیاتی 
شاید وقتی دیگر

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9844 پنجشنبه 9 تیر 1401  30 ذی القعده 1443  30 ژوئن 2022   سال سی و پنجم    شماره

 قیمت 
دستگاه بخور

  بخور گرم آنی ساز 
2010 MF مدل 
120.000 تومان

  بخور سرد  
HN01 مدل

139.500 تومان

  بخور سرد و گرم سایلن  
502T-MH مدل
1,599,000 تومان

  بخور سرد میگل  
60 GAH مدل

1.375.000  تومان

  دستگاه بخور درما  
DEM-F600 مدل
1.130.000  تومان

  دستگاه بخور سرد بی تی بی  
HYB-B14 مدل

1.164.000  تومان

79.500.000نیم سکه49.580.000ربع سکه1.513.715بورس 273.062دالر )سنا(59.930.000 مثقال طال 18.711دینار عراق )سنا(136.550.000سکه13.836.000 طال  1۸ عیار1.824اونس طال 74.353درهم امارات )سنا(

  موتورسیکلت 
صادر می کنیم
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان 
قوچان طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
عمومی،  مناقصه  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از 
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در    www.setadiran.ir
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 

مناقصه محقق سازند. را جهت شرکت در  الکترونیکی  امضای  گواهی 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/04/08 می باشد.اطالعات واسناد 
و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد.

زمان و مهلت اسناد مناقصه:    الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/15
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:        1401/04/26

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

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

مصرف بی رویه از آب باعث خسارت به آیند گان است

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

ول
ت ا

نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تأسیسات آب شرب و 

خدمات مشترکین شهر ستان قوچان 
2001001446000117

102.777.574.717ريال
یکصد و دو  میلیارد و هفتصد و 
هفتاد و هفت میلیون و پانصد 
و هفتاد و چهار هزار و هفتصد 

و هفده ريال

3.228.000.000ريال
سه میلیارد و دویست و بیست 

40و هشت میلیون ريال
10
43
93

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 

در سامانه1401/04/08می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق 
الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

زمان ومهلت:     مهلت دریافت اسناد:1401/04/15
مهلت ارسال:1401/04/26         

  هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

همه با هم  به صرفه جویی در مصرف آب کمک کنیم

آگهی مناقصه عمومی

ول
ت ا

نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی ساده خرید 4دستگاه دیزل ژنراتور 1
100.000.000.000 2001001446000115و8دستگاه دیزل ژنراتور کاناپه دار در شهرهای استان

)صد میلیارد ریال(
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001050224000012

موضوع: واگذاری حجم کار خدمات عمومی ) پذیرایی و نظافت( 
ساختمانهای اداری ستاد و توابع ستادی شهرداری مشهد

مبلغ برآورد : 423,928,005,213 ریال
در  شرکت  و  اسناد  دریافت  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت 
به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه، 
در  آگهی  این  نمایید.  مراجعه   www.setadiran.ir آدرس 

روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.

شهرداری مشهد
 ) مرکز (
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شرکت سهامي صنایع غذایي رضوي در نظر دارد 
تأمین نیروی انسانی خط تولید کنسرو خود را از طریق مناقصه به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران محترم دعوت می شود جهت 
دریافت فرم شرکت در مناقصه از تاریخ 1401/04/09 لغایت 1401/04/14 در 
ساعات اداری به آدرس شرکت : مشهد- ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب 

میدان بزرگ قائم- پیامبر اعظم 2 امور تدارکات مراجعه نمایند. 
ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم مربوطه می توانید به 

سایتWWW.NANERAZAVI.COM مراجعه نمائید.

آگهی مناقصه تأمین نیروی انسانی 
خط تولید کنسرو

 بدین وس��یله از کلیه س��هامداران و نمایندگان 
ایش��ان دع��وت میش��ود ک��ه در جلس��ه مجم��ع 
عمومی عادی س��الیانه ش��رکت ف��ردوس ناب که 
در روز چهارش��نبه   م��ورخ  04/22/ 1401 راس 
س��اعت 15:30 در محل فردوس،اسالمیه،شرکت 
فردوس ناب به کد پس��تی9773166477 وتلفن 
05632742197 برگ��زار م��ی گ��ردد حض��ور بهم 

رسانند.
 دستور جلسه : 

1-گزارش هیئت مدیره و بازرسان 
2-تصویب تراز نامه و عملکرد سال 1400   

3-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره   
4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل   

5-تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت  
6-س��ایر م��واردی ک��ه در مجمع میتوان��د مطرح 

شود.         
هیئت مدیره شرکت فردوس ناب

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
سالیانه شرکت فردوس ناب

)سهامی خاص( با شماره ثبت 105 
و شناسه ملی 10360005823

ح
/ 4
01
04
30
2

قابل توجه س��هامداران گرامی ش��رکت توس��عه و 
عمران دوغارون ) س��هامی خاص ( به ش��ماره ثبت 
34138 و شناس��ه مل��ی 10380493398 بدی��ن 
وسیله به آگاهی سهامداران محترم می رساند با 
توجه به تغییرات س��اختاری هیئت مدیره ، جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/4/12 به وقت 

دیگر موکول گردیده است.
هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران دوغارون

اطالعیه

ف
40
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42
42

-



کناره گیری »وودی آلن« از کارگردانی ◾
»وودی آلن« کارگردان کهنه کار سینما در 
یک مصاحبه اینترنتی با »الک بالدوین« 
تأیید کــرد پنجاهمین فیلم بلند کارنامه 
سینمایی و احتماالً آخرین فیلمش را پاییز امسال در 
پاریس کارگردانی خواهد کــرد. او به صراحت گفت: 
احتماالً حداکثر یک فیلم دیگر خواهم ساخت چون 

دیگر اشتیاق چندانی به ساخت فیلم ندارم.  

محمود کالری فیلم می سازد ◾
شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در 

جلسه اخیر با سه فیلم نامه موافقت کرد.
ــه« بــه تهیه کنندگی  ــن فیلم نامه های »آی
علی اوجی و کارگردانی و نویسندگی محمود کالری، »در 
آغوش درخت« به کارگردانی و نویسندگی قاسم لطفی 
خواجه پاشا و »انتهای باغ« به تهیه کنندگی و کارگردانی 

سیدابراهیم عامریان پروانه ساخت گرفته اند.

»معرکه در معرکه« سیاوش طهمورث روی صحنه  ◾
ســیــاوش طــهــمــورث، بــازیــگــر و کــارگــردان 
باسابقه تئاتر بــه مهر گفت: قصد دارم 
نمایش »معرکه در معرکه« را که بیش از 
دو دهه از نخستین اجــرای آن می گذرد بار دیگر روی 
صحنه ببرم.سالن اجرای جدید »معرکه در معرکه« که 
قرار است نیمه دوم مرداد ماه به روی صحنه برود، به 

زودی مشخص می شود. 

اعطای جایزه »مریم کاظم زاده« به روزنامه نگاران  ◾
ــانــوی عــکــاس و  آیــیــن یــادبــود نخستین ب
خبرنگار دفاع مقدس همراه با اهدای جایزه 
»مریم کــاظــم زاده« ویــژه روزنامه نگار برتر 
زن روز شنبه ساعت ۱۱ تا ۱۳ در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برگزار می شود. در این  مراسم زندگی  کاظم زاده 
همراه با اکران دو مستند کوتاه به روایت تصویر درمی آید و 

جزئیات جایزه مریم کاظم زاده اعالم می شود.

   امیر جدیدی 
عضو آکادمی 
اسکار شد  
آکادمی علوم و 
هنرهای سینمایی 
اسکار فهرست ۳۹۷ 
هنرمند و فعال عرصه 
سینما را به عنوان 
اعضای جدید این 
نهاد سینمایی معرفی 
کرد و امیر جدیدی، 
بازیگر ایرانی به عنوان 
یکی از اعضای جدید 
در شاخه بازیگری 
آکادمی انتخاب شد.

۵۰ درصد از اعضای 
جدید آکادمی از 
کشورهایی غیر از 
آمریکا انتخاب شده اند. 
در فهرست جدید 
اعضای آکادمی اسکار، 
۷۱ نامزد اسکار و 
۱۵ برنده این جایزه 
سینمایی حضور 
دارند.

چهره 

دنـــــیـــــای شـــــاعـــــری و  ◾
پــزشــکــی بـــرای مــن دور از هم 

نیستند
شیوا درباره تفاوت های دنیای 
یــک شــاعــر و پــزشــک کــه او 
همزمان آن را تجربه می کند 
این طور می گوید: من تفاوتی در درونم احساس 
نکردم اما می پذیرم که در نگاه دیگران شاعری و 
طبابت دنیای متفاوتی دارند. البته در گذشته 
فرهنگ ما ایــن گونه نبوده و عموماً پزشکان، 
فالسفه و اهل علم همزمان می توانستند همه 
را کنار هم جمع کنند. اگر تالش کنید این ها را 
کنار هم داشته باشید شاید مشکل باشد اما من 

برای آن تالش زیادی نمی کنم.
وی ماجرای عالقه خود به سبک هندی و شاعر 
پــــرآوازه آن یعنی صــائــب را ایــن طــور تعریف 
می کند: در واقع من بیشتر به صائب عالقه مند 
شدم و برای شناخت او سراغ سبک هندی رفتم. 
خاطرم هست سال 79 دوران تحصیل من تمام 
شده بود و شروع کردم به خواندن متون قدیمی 
نثر و نظم همچون بیهقی تا به دیــوان صائب 
رسیدم اما متوجه شدم برخالف سایر شاعران 
اطالعات کمی درباره او وجود دارد و برایم عجیب 
بود که با این شاعر ارتباط خوبی گرفتم اما در 
عین حال نمی توانستم شعرهایش را درک کنم.

بــه نظرم صائب شــاعــری اســت کــه بــه یــک بــاره 
نمی توان سراغش رفــت. در سبک های شعری 
دیگر مطالعات و پژوهش هایی وجود دارد اما در 
مورد سبک هندی باید از وحشی بافقی، ظهوری 
ترشیزی و... شروع کرد و با زبانشان کم کم آشنا 
شد و زمانی که به صائب می رسد یک اوج بزرگ 
شکل می گیرد و شاهد یک تفاوت اساسی در این 
سبک هستیم؛ در کمتر از 50ـ  40 سال بعد بیدل 
را می بینیم که او هم یک نقطه اوج ایجاد می کند.

هنوز الفبای سبک هندی را نمی شناسیم  ◾
وی معتقد اســـت؛ اگــر اشــعــار صائب سخت و 
پیچیده به نظر می آید به دلیل این است که هنوز 
الفبایش را نمی دانیم و شناخت آن نیازمند کار 
بسیار است. البته من در این حوزه فعالیت هایی 
داشتم اما این گونه پژوهش ها باید در حوزه های 
دانشگاهی اتفاق بیفتد و زمانبر اســت. شیوا 
تأکید می کند: سبک هندی زمانی پدید آمد که 

حــافــظ شعر و غــزل فــارســی را به 
اوج برده بود و پس از آن هر کسی 
ــه مــی خــواســت شــعــر بسراید  ک
چــاره ای نداشت که مانند حافظ 
باشد و بیرون آمدن از زیر سلطه 
سبک عراقی بسیار سخت بود 
اما شاعرانی مانند وحشی بافقی 
تالش کردند با مفاهیمی همچون 
واسوخت در شعر و ادب فارسی 
طعم جدیدی به شعر بدهند و 
کم کم رنگ و بوی آن را عوض کنند 
تا شاعر بزرگی مانند صائب آمد 

که ایــن سبک را به اوج رساند و شاعران دیگری 
همچون بیدل، نظیری نیشابوری، کاشانی و... 
آمدند و همزمان در ایران و هند این تغییرات زبانی 

اتفاق افتاد. 

صائب، شاعری معتدل ◾
این شاعر و پژوهشگر ادامــه می دهد: وقتی اقبال 

افزایش پیدا کرد، شاعر هم زیاد شد بــــه شــعــر 
و این با خودش آفتی به همراه 
ــر دوره صفویه  داشــــت؛ اواخــ
کسانی کــه بــا ایـــن الفبا آشنا 
نبودند دست به تکرار و تقلید 
زدند و شعر سبک هندی مسیر 
انحطاطی در پیش گرفت تا جایی 
که عده ای دوباره به سبک عراقی 
و حافظ بازگشتند. این انحطاط 
حدود 200 سال به طول انجامید 
ــر دوران مــشــروطــه که  ــا اواخــ ت
عده ای از شاعران به آن عالقه مند 
شدند و سبک هندی دوباره وارد 

بازار شعر فارسی شد اما گسستی که طی این 200 
سال ایجاد شده بود، موجب شد مردم دیگر با آن 
انس نداشته باشند و از طرفی بسیاری از شاعران به 
هند رفته بودند و باورهای مردم هند وارد شعر شده 
بود که ما هم با آن آشنا نبودیم و مؤلفه هایش برایمان 
بیگانه بود. اما معتقدم اگر شعری کمند جاذبه داشته 
باشد سراغش می رویم و من صائب را در میان این 

شاعران معتدل ترین می دانم. 
شناخت سبک هندی یک علم جدید و نیازمند 
الفبای خاص خودش است. زمانی من می گفتم ما 
در شناخت الفبای صائب مانده ایم اما االن می گویم 
به طور کلی در شناخت الفبای این سبک مانده ایم. 
به نظرم زمینه و بستر کار پژوهشی برای این سبک 
هنوز خیلی ناقص است اما خوشحالم کارهایی در 
حال انجام است. اگر به ۳0 سال پیش بازگردیم هیچ 
کدام از مقاالتی که در مورد صائب و شاعران سبک 
هندی وجود دارد عمری بیش از این نداشته، اما در 
حال حاضر این گونه نیست و از ۱5-۱0 سال پیش 
بیش از ۱00مقاله دربــاره صائب در مجالت معتبر 

منتشر شده است.

ضرورت آشنایی دانش آموزان با »صائب« ◾
ــاره ضـــرورت اینکه اشعار  ــ محمدعلی شیوا درب
صائب به کتاب های درسی دانــش آمــوزان راه پیدا 
کند، می گوید: به نظرم باید از دانشگاه شروع کرد، 
زیرا معلم باید آن را در دانشگاه خوانده باشد. اگر 
علت یابی کنیم به حوزه پژوهش و تحقیق می رسیم 
و وقتی هم وارد این حوزه می شویم می بینیم آنجا هم 
هیچ کاری صورت نگرفته تا بخشی از آن به کتاب های 
درسی منتقل شود. به طور مثال برای صائب اصالً 
کار فنی انجام نشده، شاید بنده هم در حوزه فنی 
صاحبنظر نباشم و ایــن فقط از عهده عزیزانی 
برمی آید که در بستر دانشگاهی رشد می کنند یا 

شاعرانی که خودشان ادبیات خوانده اند.

محمدعلیشیوا؛شاعروپژوهشگرازبزرگترینغزلسرایسبکهندیمیگوید

کمند جاذبه شعر »صائب«

خبرخبر
روزروز

  صبا کریمی       محمدعلي شیخ االسالمی )شیوا( بخشی 
از زندگی حرفه ای خود را به عالم پزشکی گره زده و بخشی 

دیگر از آن را به بند خیال شعر و ادبیات. او از عالقه مندان 
به سبک هندی و صائب شاعر پرآوازه این سبک است و 

تألیفات و پژوهش هایی هم در این  باره داشته که »اخوان، 

صائب و سبک هندی«، »زبور حیرت«، »در حق صائب« و... 
بخشی از آن هاست.  کتاب  »اخوان، صائب و سبک هندی« 

این شاعر و پژوهشگر در یازدهمین جشنواره شعر فجر یکی 
از نامزدهای بخش »درباره شعر« این دوره شد.  در آستانه 

روز بزرگداشت »صائب تبریزی« و شناخت بیشتر شعر این 

شاعر پای صحبت های یکی از عالقه مندان به اشعار صائب 
نشسته ایم.  شیوا درباره عالقه اش به دنیای شعر و ادبیات 
می گوید: دست کم هشت سال پیش از اینکه وارد دانشکده 
پزشکی شوم، عالقه به شعر در من به وجود آمد و از همان 
دوران دبیرستان شعرهایم در روزنامه ها منتشر می شد. 

علیرضا مهران، بازیگر:

اولویتم برای پذیرش نقش 
حال خوب است

کهندل  علیرضا مهران؛ بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون که به تازگی بازی در سریال »سلمان 
فــارســی« ساخته داوود میرباقری را به پایان 
رسانده است درباره زمان پخش این مجموعه 
تلویزیونی بــه خبرنگار مــا گفت: ایــن سریال 

احتماالً سال آینده روی آنتن خواهد رفت.
او افــزود: به تازگی هم بازی در سریال »رازهای 
ناتمام« ساخته امین امانی را  تمام کــردم که 
احتماالً امسال پخش می شود و در پیش تولید 
ــی میثم  ــردانـ ــارگـ یـــک فــیــلــم ســیــنــمــایــی بـــه کـ

محمدخانی هم هستم.
مهران که بیشترین حضور را روی صحنه تئاتر و 
قاب تلویزیون داشته است درباره اولویت مدیوم 
برای پذیرش نقش، عنوان کرد: هر جایی که حالم 
خوب باشد آنجا کار می کنم مدتی در تئاتر کار 
کردم، مدتی در تلویزیون. اولویتم برای پذیرش 
نقش، حال خوب است. طی دو دهه فعالیتم 
سعی کردم جایی باشم که حالم خوب باشد و 

آرامش داشته باشم.
این بازیگر در پاسخ به اینکه برخی بازیگران به 
خاطر دغدغه معیشت مجبورند در کارهایی 
بازی کنند که دوستشان ندارند، آیا این دغدغه 
معیشتی در قبول پیشنهادهای او اثــرگــذار 
است، اظهار کرد: متأسفانه این اتفاق افتاده 
است به ویژه دو سال کرونا موجب شد بسیاری 
از عــوامــل سینما، تلویزیون و تئاتر، کــم کــار و 
بیکار شوند و حــق انتخاب نداشته باشند. 
امیدوارم روزی برسد که هنرمندان در موقعیتی 
قــرار نگیرند که حق انتخاب نداشته باشند و 
شرایطشان طوری باشد که هر کاری را به خاطر 
غم نام و امرار معاش قبول کنند چون شرایط تلخ 

و دردناکی است که متأسفانه وجود دارد. 
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و هنر فرهنگ 

محمدعلی شیوا
شاعر و پژوهشگر

زهره کهندل   »مــجــبــوریــم« جدیدترین 
ســاخــتــه رضـــا درمــیــشــیــان اســـت کـــه اواخـــر 
اردیبهشت مــاه امــســال روی پــرده سینماها 
رفته و تاکنون یک میلیارد و 600 میلیون تومان 
فروخته اســت. انتقاداتی نسبت به نگاه تلخ 
و گزنده این کارگردان در آثــارش وجود دارد که 
بــه گفته منتقدان در فیلم جــدیــدش، شدت 
بیشتری دارد. حسین المــعــی، روزنامه نگار 
سینمایی و مستندساز پس از تماشای فیلم 
»مــجــبــوریــم« در صفحه ایــنــســتــاگــرام خــود 
نــوشــت: رضــا درمیشیان فیلمی ساخته در 

دفــاع از طبقه فرودست، ندارها و گرسنگان، 
خروجی کار اما آن است که در این فیلم چهار 
کاراکتر اصلی و مرکزی وجــود دارد: دو دکتر 
)فاطمه معتمدآریا و پارسا پیروزفر( و دو وکیل 
)نگار جواهریان و بهمن فرمان آرا( یکی از یکی 
شــیــک تــر، انــســان تــر، فــرشــتــه تــر! و در مقابل 
همه افــراد طبقه پایین، یکی از یکی انگل تر! 
احمق تر و گاوتر! بله سینما چنین است، شما 
را لو می دهد، هر چه هم بخواهید بپیچانید 
تهش، لو می روید و خروجی کار بر خالف میلتان 

می شود و اثر چرک، مغشوش و ریاکار! 

او با اشاره به سکانسی از این فیلم نوشت: سکانسی 
در این فیلم وجود دارد که مهم ترین سکانس فیلم 
اســت. سکانس رودررویـــی دو نفره معتمدآریا و 
جواهریان در مطب. آنجا که معتمدآریا می گوید 
بله من لوله آن دختر فقیر را بدون اجازه اش بستم 
که دیگر نتواند بچه دار شود و جواهریان شدیداً 
مخالفش. این سکانس قرار بود، سکانسی انسانی 
باشد ولی نماها، دیالوگ ها، حس و صحنه به حدی 
چندش آور بود که گویی این دکتر و وکیل دارند در 
مــورد مشتی موش و ملخ تصمیم می گیرند! بله 

اینجاست که سینما لو می دهد.

زاویه دید زاویه دید 

انتقادبهفیلمساز»مجبوریم«

آقای درمیشیان! 
سینما لو می دهد
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مدرک دانش���نامه پای���ان تحصی���ات اینجانب 
س���میرا ضیافت���ی فرام���رزی  فرزن���د حس���ین 
مل���ی  ک���د  و   8810 شناس���نامه  ش���ماره  ب���ا 
0993479328 ص���ادره از مش���هد در مقط���ع 
کاردانی رش���ته ریاضی صادره از دانش���گاه آزاد 
اس���امی واحد مش���هد  مفقود گردیده است و 

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

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  

دی
قو
مف
هی
آگ

ب����رگ س����بز س����واری پرای����د 131 رنگ س����فید م����دل 1396 
شاس����ی:  ش����ماره   M13/5964748 موت����ور:  ش����ماره 
NAS411100H3388361 ش����ماره انتظام����ی: 358 ن 
54 ایران 36 بنام جال رجائی نژاد فرزند مجتبی کدملی 
0703769642مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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گواهینام���ه موقت پایان تحصی���ات آقای محمد 
رضا حیدری فرزندعلی اصغر باش���ماره شناسنامه 
0690547374 صادره از تربت حیدریه در مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته عمران-عمران صادره از 
دانشگاه آزاد اسامی  واحد تربت حیدریه  مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اس���امی تربت حیدریه به نشانی:  
اس���تان خراس���ان رضوی ،تربت حیدریه ، شهرک 
واح���د  اس���امی  آزاد  دانش���گاه  ولیعصرمجتم���ع 
تربت حیدریه اداره امور فارغ التحصیان ارس���ال 

نمایید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

کارت و برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 1387 
 NAAA46AA79G048553 به شماره شاسی
و ش����ماره انتظام����ی 168 ط 84 ای����ران 36 ب����ه 
مالکیت س����ید حسن موس����وی مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری پیکان تیپ 1600 مدل 
79 رن���گ س���فید روغنی ، ش���ماره انتظامی  ایران 
89 _ 453 ب 27، ش���ماره موت���ور 11127979261 
ش���ماره شاس���ی 79483281 مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
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مدرک موقت پایان تحصیات خانم زهره طوسی  
فرزند ماش���اهللا باش���ماره شناس���نامه 150 صادره 
از نیش���ابور و ک���د مل���ی 1063442265 در مقطع 
کاردانی رش���ته تربی���ت بدنی-مربیگ���ری صادره از 
دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د نیش���ابور  مفق���ود 

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

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو
مف
هی
آگ

م���دل 95  ان���رژی  موت���ور س���یکلت  ب���رگ س���بز 
رن���گ قرمز ب���ه ش���ماره انتظام���ی 775/ 63578  
ش���ماره موت���ور 0125N1K136702 و ش���ماره تن���ه 
N1K***125E9503642 به مالکیت مهدی لنگری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اصل برگ سبز سواری هاج بک ، تیپ MT کوییک – 
  M15/9004048  رنگ سفید  مدل 1399-  شماره موتور
ش���ماره شاس���ی  NAS841100L1073162 و شماره  
مل���ی  ش���ماره  ب���ه   13 د   287  52 ای���ران  پ���اک 
5239189201 متعلق به خانم شهرزاد عظیمی طبس 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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م���درک موق���ت پای���ان تحصی���ات اینجان���ب 
فائزه ج���اودان مهر فرزند ابوالفضل با ش���ماره 
شناس���نامه 932 صادره از نیش���ابور و کد ملی 
1062899105 در مقط���ع کارشناس���ی پیوس���ته 
رش���ته فیزیک کاربردی صادره از دانشگاه آزاد 
اس���امی واحد مش���هد  مفقود گردیده است و 

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

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.  
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برگ س���بز خ���ودروی پرای���دGTXi م���دل 85 رنگ 
نق���ره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 532ب89 
ایران 12 ش���ماره موتور 1619098 و شماره شاسی 
S1412285231532  ب���ه مالکی���ت کاظ���م فان���ی 
خلف باغی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ف
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برگ سبز سواری پژو 405SLX_TU5   پاک 33ق557 
ایران32  مدل 1396 شماره موتور:181B0015170  شماره 
شاس���ی: NAAM31FE0HK070284  بن���ام  علیرض���ا 
اس���ماعیلیان نوقاب���ی به ش���ماره مل���ی :0919516084 
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط میباش���د.

ح
,4
01
04
27
8

دی
قو
مف
ی
گه
آ

برگ س���بز و س���ندکمپانی س���واری هاچ بک سیستم 
ج���ک تی���پ S5  مدل 1395 به رنگ س���فید - روغنی 
و   HFC4GA31DF3039765 موت���ور  ش���ماره  ب���ه 
شماره شاسی NAKSH7316GB114478  به شماره 
پ���اک 668 ل 26 ایران 54 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبارساقط می گردد.

ح
,4
01
04
30
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ

کارت سبز و کارت ماشین سواری پراید جی تی ایکس 
رنگ سفید مدل 1387 شماره پاک 42-672 س53 
شماره شاس���ی S1412287579352، ش���ماره موتور 
2739896 متعل���ق ب���ه خان���م ناهی���د محم���ود ن���ژاد 
مفق���ود ش���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط می باش���د.

ح
,4
01
04
30
8

دی
قو
مف
ی
گه
آ

 CG 125 برگ س���بز و کارت موتور سیکلت هوندا
پاک 768/14325 به شماره بدنه 82143239 و 
ش���ماره موتور HT156FMI/11427302 متعلق به 
آقای علی اکبر وکیلی نس���ب مفق���ود گردیده و از  

در جه ی اعتبار ساقط می باشد.

ح
,4
01
04
19
6

دی
قو
مف
ی
گه
آ

م���دل1400 ش���ماره  تیوفایوس���فید  پ���ارس  ماش���ین 
ب���ه ش���ماره شاس���ی:  ای���ران 95  پ���اک 791 ن 41 
بن���ام   167B0128680 :ش���ماره موت���ور MK142787
محم���د مازه���ی ب���ه ش���ماره مل���ی 3701673594 
ب���ه س���رقت رفت���ه از یابن���ده تقاضامن���د اس���ت ب���ه 
ش���ود. گرفت���ه  تم���اس   09151550700 ش���ماره 

ح
,4
01
04
28
9

دی
قو
مف
ی
گه
آ

س���ند کمپان���ی و برگ س���بز خودرو س���واری پراید 
111SE م���دل 1393 به ش���ماره موت���ور 5028905 
شماره شاسی NAS431100E5768840 و شماره 
انتظامی 188 ی 22 ایران 42 به مالکیت افسانه 

قرخانی مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 

40
10
43
88

دی
قو
مف
ی
گه
آ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت پردیس سالمت توس)سهامی خاص(

بدینوس��یلهازس��هامدارانمحت��رمش��رکت
ثب��ت ب��هش��ماره ت��وس پردی��سس��امت
23125دع��وتب��هعملم��یآیدتادرجلس��ه
مجمععمومیعادیش��رکتدرس��اعت14روز
ش��نبه1401/4/25ک��هدرمحلش��رکتواقع
درنبشوکیلآباد-کلینیکتخصصیدیابت

مشهدتشکیلمیگرددحضوربهمرسانند.
دس��تورجلس��ه:1-بررس��یعملکردوتصویب
ترازنامهواظهارنامهوصورتهایمالیمنتهیبه
14002/12/29-انتخاببازرس��ان3-روزنامه
کثیراالنتشار4-سایرمواردیمهدرصاحیت

مجامععادیاست.
هیئتمدیره

40
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43
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قتل 21 نفر به 
دلیل احساس 
نیاز به احترام
بر اساس آمارها  

ایاالت متحده رتبه 
نخست جهانی در 

کشتار جمعی را از آن 
خود کرده است. البته 

این مسئله ریشه در 
فرهنگ آمریکا هم 

دارد؛  کارخانه های 
 ساخت سالح 

اسلحه را به عنوان 
راهی برای کمک به 
احترام مردان تبلیغ 

می کنند و من فکر 
می کنم راموس، قاتل 
19 کودک و دو معلم، 
احساس می کرد نیاز 

به احترام دارد و در 
نهایت قربانی این 

نیاز خود شد.

خبرخبر
روزروز

دیوید کوتز، استاد بازنشسته 
اقتصاد در دانشگاه ماساچوست 
ــاد مــمــتــاز  ــ ــت ــرســـت و اســ ــهـ آمـ
دانشکده اقتصاد در دانشگاه 
مالی و اقتصاد شانگهای است. 
تحقیقات و نوشته های او درباره 
مشکالت و سیاست های کالن اقتصادی، چرخه های 
تجاری و رکودهای بلندمدت اقتصادی، تغییرات 
نهادی در نظام های اقتصادی، رژیم های سیاست 
اقتصادی و نظام های اقتصادی مقایسه ای بوده 
است. او در مورد اقتصاد ایاالت متحده، نظام های 
اقتصادی شوروی و پس از شوروی و تحوالت اقتصاد 
چین تحقیق کرده است. کوتز نویسنده کتاب ظهور 
و سقوط سرمایه داری نئولیبرال، انتشارات دانشگاه 

هاروارد، 2015 است.

به نظر می رسد ایــاالت متحده در سالیان اخیر  ◾
متحمل ضربات جبران ناپذیری شده  و بعد از ظهور 
پدیده ای به نام ترامپ و مواجهه با همه گیری کرونا که 
بهداشت و سالمت جهانی را با بحران روبه رو کرد هنوز 

نتوانسته سر بلند کند؟ 
بله؛ در بحبوحه بحران بهداشت عمومی که شاید هر 
قرن یک بار هم اتفاق نمی افتد، ایاالت متحده تقریباً 
توسط نماینده جمهوری خواهان که یکی از دو حزب 
سیاسی ملی کشور است، عمالً از درون سرنگون شد؛ 
متأسفانه فرماندهی کاخ سفید به دست ترامپ یک 
اقتدارگرای برتری طلب سفیدپوست افتاده بود. البته 
افول ایاالت متحده از دهه ها قبل آغاز شده است؛ 
یعنی از زمانی که کارگران آمریکایی جایگاه خود را 
از دست می دادند و بزرگ ترین شرکت های جهان 
 توانستند با موفقیت نیروی کار این کشور را کنار 
بزنند. درواقع سال هاست ایاالت متحده نتوانسته  به 
طور مستقیم به جنایات علیه بشریت که سنگ بنای 
سرمایه داری آمریکایی و بخشی از روندی است که 
نژادپرستی سیستماتیک را به شرایط فعلی ما تسری 
داده است، رسیدگی کند. متأسفانه باید بگویم که 
شخصیت و برند جهانی ایاالت متحده ممکن است 
بر اساس برابری باشد، اما تجربه زیستی ده ها میلیون 
آمریکایی کامالً عکس این مدعا را نشان می دهد و 
اگر نتوانیم درک کنیم گرفتار چه بالیی شده ایم و عمق 
وضعیتی را که در آن به سر می بریم بفهمیم، هیچ 

حرکت رو به جلویی وجود نخواهد داشت. 

منظورتان این است که اولویت ها در ایاالت متحده  ◾
دچــار تغییر شده اند یا ساختار نظام سرمایه داری 

وضعیت کنونی را در ایاالت متحده رقم زده است؟
ببینید؛ هر دولتی باید رفاه مردمش را نسبت به سود 
خودش در اولویت قرار بدهد؛ امروز متأسفانه این 
ترجیح در تصمیمات سران ایاالت متحده دیده نمی 

شود؛ درواقع باید بگویم تاریخ آمریکا به هم ریخته 
اســت، از طرفی متعجبم چرا به نظر نمی رسد که 

تالشی هم برای تسلط بر سرنوشت خود نمی کنیم.
در سال های اخیر ما شاهد شکست های عمده ای 
در نظام مراقبت های بهداشتی خصوصی و عمومی 
هستیم.  اکنون هم در لبه پرتگاه قرار داریم. در شرایط 
فعلی چگونه می توان تصویری از کشوری ارائه کرد که 
می تواند قدرت نظامی عظیمی را در هر نقطه از جهان 
به نمایش بگذارد، اما نمی تواند از فرزندانش در برابر 
کشتار جمعی در مـــدارس داخـــل کشور خــودش 
محافظت کند؟ کشوری که می تواند ثروت هنگفتی 
را برای 0/01 درصد جمعیتش به ارمغان بیاورد اما 
نمی تواند شیر خشک کافی برای نوزادان تولید کند.

چه اتفاقی برای زنجیره تأمین ایاالت متحده رخ  ◾
داده است؟ دلیل این اختالالت چیست؟

اختالالت زنجیره تأمین مسئله خاصی به حساب 
نمی آیــد و کسب وکارها بــه صـــورت روزانـــه بــا این 
اختالالت مواجه می شوند و تیم های مخصوصی 
که نقش آن ها کامالً مبتنی بر انتظار و پیش بینی این 
اختالالت است به این مسائل رسیدگی می کنند. به 
جای مقصر دانستن زنجیره تأمین، باید با واقعیت 
تلخ تری روبه رو شویم؛ شرکت های دولتی و خصوصی 

بــرای جبران ضررهای دو سال گذشته قیمت ها را 
ــد و نظام نمی تواند آن را مدیریت  افــزایــش داده انـ
ــروز شاهد آن هستیم کــه ایــن شرکت ها  کند. امـ
تــالش می کنند دو ســال از دســت رفته به واسطه 
همه گیری، سقوط اقتصادی جهانی سرمایه داری 
در ســال هــای 2020 و 2021 را بــه هــر شکل ممکن 
جبران کنند. آن ها در سال های اخیر نتوانستند در 
بیشتر مــوارد، سودهایی را که برای آن برنامه ریزی 
کــرده بــودنــد، بدست آورنـــد البته استثنائاتی هم 
وجــود داشــت. آن  ها پــول قــرض کــرده بودند و باید 
جبران کنند و سریع ترین و آسان ترین راه برای انجام 
آن در حال حاضر افزایش قیمت اســت. اما طبق 
معمول کسب وکارها وقتی قیمت هایشان را افزایش 
می دهند، به شما می گویند تقصیر شخص دیگری 
است! این مسئله یک فروپاشی سیستماتیک ناشی 
از افول نظام سرمایه داری است و زمان آن رسیده که 
به جای تزریق مُسکن به دنبال راه حل های واقعی تر 

و پایدارتر بگردیم.

پس از کنار رفتن ترامپ ایاالت متحده تالش کرد  ◾
با حضور بایدن و معاونت هریس شخصیت از دست 
رفته خودش را تا حدودی بازیابد. به نظرتان در این زمینه 

موفق بوده است؟

خب در 20 ژانویه 2021 جو بایدن، رئیس جمهور 
ــاال هـــریـــس بـــه عـــنـــوان مــعــاون  ــامـ و ســـنـــاتـــور کـ
ــاد کــردنــد، در گــام اول  رئیس جمهور  سوگند ی
حضور هریس نشان دهنده اعتالی بی سابقه ای 
از یک زن آن هم یک زن رنگین پوست به عنوان 
دومین مقام عالی ایاالت متحده بود؛ با این حال، 
ایــن اتفاق در شرایطی رخ داده اســت که بحران 
بهداشت عمومی قرن - که شدیدترین ضربه را 
به فقرا و رنگین پوستان وارد می کند- در غیاب 
یک برنامه هماهنگ ملی، همچنان کشور را تحت 
تأثیر قرار می دهد. از طرفی شاهد تقابل بی پایان 
و عمیق بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 
بــر ســر مسائلی همچون قــانــون حمل ســالح در 
ــاه عالی و مجلس سنای ایـــاالت متحده و  دادگـ
حق سقط جنین هستیم؛ این مسائل حکایت 
 از عمق شکاف سیاسی در این کشور دارد. نفوذ 
سرمایه داران قدرتمند و شرکت های خصوصی 
سیاست ایاالت متحده را به شدت تضعیف کرده 
است. دموکراسی آمریکا امروز در آسیب پذیرترین 
زمــان خــود در طــول تاریخ به سر می بــرد. حمله 
خشونت آمیز به ساختمان کنگره توسط گروه های 
راست افراطی یکی از بارزترین نمودهای تضعیف 

دموکراسی ایاالت متحده بود.

بــه قــانــون حمل ســالح و ســوابــق تــیــرانــدازی های  ◾
جمعی در آمریکا اشاره کردید؛ ریشه این مسائل را در 

چه می دانید؟
به نظرم ریشه این تیراندازی های دسته جمعی در 
ایاالت متحده و به ویژه آخرین تراژدی در یووالد، 
تگزاس را می توان در دالیل روانی، عاطفی، سیاسی 
و اقتصادی بررسی کرد بر اســاس آمارها  ایاالت 
متحده رتبه نخست جهانی در کشتار جمعی 
را از آن خــود کــرده و در عین حــال راه حلی برای 
پایان دادن و برون رفت از این چرخه خشونت و 
مــرگ ارائــه نمی کند. البته ایــن مسئله ریشه در 
فرهنگ آمریکا هم دارد؛  بحران اسلحه بحرانی 
است که خود ما ساخته ایم. کارخانه های ساخت 
ــرای کمک به  ســالح، اسلحه را به عنوان راهــی ب
احترام مــردان تبلیغ می کنند و من فکر می کنم 
رامــوس، قاتل 19 کودک و دو معلم، احساس می 
 کــرد نیاز به احترام دارد و در نهایت قربانی این 

نیاز خود شد.

به تازگی بحث لغو 1/7 تریلیون دالر بدهی وام های  ◾
دانشجویان مطرح شده چه تأثیری بر تورم کنونی در 

ایاالت متحده خواهد داشت؟
دولت بایدن در ماه دسامبر)آذر-دی( بازپرداخت 
وام دانشجویی را تا اول ماه می)اردیبهشت( به 
تعویق انداخت. مباحث مختلفی در این زمینه 
از سوی رهبران سیاسی ما مطرح شد که البته، از 
نظر اقتصادی، بی پایه هستند؛ زیرا رابطه بسیار 
پیچیده ای بین بدهی، خواه افزایش یا کاهش آن 
و تــورم وجــود دارد. اگر بدهی دانــش آمــوزان را به 
شکلی گسترده کاهش دهند، چیزی که قرار است 
اتفاق بیفتد، آن ها اکنون می توانند چیزهایی را 
داشته باشند که قبالً نمی توانستند. مثالً ثبت نام 
برای تحصیالت تکمیلی، خرید خانه و حتی ازدواج 
و بچه دار شدن. همه این موارد تأثیرات مثبت و 
منفی بر تورم آینده خواهد داشت که نمی توان از 

قبل محاسبه یا پیش بینی کرد.

آیا ایــاالت متحده نیازمند تغییر سیستماتیک  ◾
 اســـت؟ تغییر مطلوب را در طــول زنــدگــی مــا ایجاد 

می کند؟
درواقــع پرسش کلیدی این است؛ یعنی اگر قرار 
باشد دربـــاره وضعیت کنونی یک ســؤال اصلی 
داشته باشیم  تا به آن پاسخ دهیم همین است؛ 
باید بگویم بله، ایاالت متحده نیازمند فروپاشی 
بــرخــی نهادهاست کــه نــظــام فعلی را حفاظت 
می کنند؛ آمریکا امــروز بیشتر از هر زمــان دیگر 
نیازمند توسعه آگاهی است تا بداند وقتی نظام 
از هــم پاشید چگونه باید واکــنــش نشان دهــد؛ 

چگونگی واکنش بسیار مهم است.

گفت وگو با کارشناس نظام های اقتصادی دنیا درباره بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایاالت متحده

آمریکا، در لبه پرتگاه
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سایه همزمان سه بحران بر کاخ سفید
به گــزارش ایرنا، آمریکا همواره با بحران های مختلفی 
ــو بــایــدن«  ــا پــس از ورود »جـ ــواجــه بـــوده اســـت، امـ م
رئــیــس جــمــهــوری دمـــوکـــرات بـــه کـــاخ ســفــیــد موجی 
ــت را گرفته است.  ــازه گریبان ایــن دول از بــحــران هــای ت
تشدید تیراندازی های جمعی، افزایش تورم و کووید 19 
بحران هایی هستند که بسیاری آن ها را نتیجه مدیریت 

ناکارآمد تیم بایدن می دانند.
تیراندازی های جمعی پی در پی مانند حمله نژادپرستانه 
به یک خواربارفروشی در شهر بوفالو نیویورک و تیراندازی 
در یک مدرسه ابتدایی در شهر اوالد در تگزاس، آخرین 
بحران هایی است که بایدن با آن ها دست به گریبان است.
تورم در آستانه دورقمی شدن در ماه های اخیر به دلیل 

بحران اوکــرایــن و تأثیر آن بر اقتصاد و زنجیره تأمین، 
ایاالت متحده یکی از دشوارترین شرایط معیشتی را تجربه 
می کند.در حال حاضر تورم در ایاالت متحده به باالترین 
سطح خــود در چهار دهــه اخیر رسیده و خانواده های 
آمریکایی را برای تأمین نیازهای اولیه خود مانند خواربار، 

بنزین و اجاره مسکن با مشکل مواجه کرده است. 

بیماری کرونا نیز که اکنون جــان بیش از یک میلیون 
آمریکایی را گرفته است، هشدارهای مربوط به یک توفان 
اقتصادی را افزایش داده و  نارضایتی عمومی از جمله در 
میان حامیان بایدن را عمیق تر کرده است. تلفات کرونا 
در این کشور نشان دهنده حدود یک مرگ به ازای هر 

۳2۷ آمریکایی است.

دیوید ام. کوتز 
 استاد بازنشسته 

دانشگاه ماساچوست 

  سید احمد موسوی  نظام سیاسی آمریکا 
در سال های اخیر نتوانسته اعتماد مردم را  جلب 
کند و از نظر جامعه شناسان سیاسی این اعتماد 

از دست رفته محصول مؤلفه هایی  همچون 
جامعه قطبی شده، روحیه تهاجمی ترامپ 

و شرایط ویژه ای است که به لحاظ سیاسی و 
اجتماعی در این کشور درحال رخ دادن است. 

البته باید به این مؤلفه ها بحران اقتصادی ناشی 
از همه گیری کرونا، بحران اوکراین و تقابل با 

چین را هم اضافه کرد تا درک کامل تری از آنچه 

تعبیر به دالیل افول هژمونی ایاالت متحده 
می شود، پیدا کرد. به نظر می رسد آمریکا در 

سالیان اخیر متحمل ضربات جبران ناپذیری 
شده و هنوز نتوانسته سر بلند کند. قدس در 

 گفت وگو با پروفسور »دیوید کوتز «

) David Kotz( استاد بازنشسته اقتصاد در 
دانشگاه ماساچوست آمهرست و استاد ممتاز 

دانشکده اقتصاد در دانشگاه مالی و اقتصاد 
شانگهای، بحران کنونی ایاالت متحده را مورد 

بررسی قرار داده است.

گفت وگوی 
ویژه
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن آزاد آفتاب امید خراسان رأس ساعت 14  روز 
جمعه 1401/04/31 در محل دفتر شرکت به آدرس : مشهد بلوار نماز-نماز 27 خیابان دوم سمت چپ پروژه 
آفتاب با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضا یا نمایندگان محترم دعوت میشود راس 

ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند.
دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
2-   ارائه و تصویب صورتهای مالی 1400 و بودجه 1401 شرکت

3-   اخذ مصوبه تامین مالی پروژه از محل اخذ تسهیالت بانکی و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
4-   انتخاب هیئت پنج نفره موضوع بند 8 ماده 33 قانون

5-   تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای غیر متعهد
6-   انتخاب بازرس اصلی و علی البدل سال مالی 1401

ضمناً هر عضو می تواند حق رأی و حضور خود در مجمع عمومی را به موجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگر 
و یا غیر عضو واگذار نماید . در اینصورت هر عضو عالوه بر رأی خود ،حداکثر سه رأی با وکالت و هر غیر 
عضو یک رأی وکالتی می تواند داشته باشد . متقاضیان نامزدی سمت بازرسی موظفند جهت ثبت نام 
حداکثر یک هفته پس از انتشار آگهی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .جهت 
دریافت کارت ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت ، اعضا باید به همراه نماینده خود با همراه داشتن 

مدرک شناسایی معتبر از تاریخ 1401/04/11 تا 1401/04/29  به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند .
هیئت مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(                                    
تاریخ انتشار: 1401/04/09
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دهیاری کوشک مهدی

بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد، اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر 
روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت امور خدماتی 
از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه )خرید و 
   www.Setadiran.ir دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
صورت می گیرد و شرکت های متقاضی می بایست نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

در این سامانه اقدام نمایند .
مبلغ برآورد اولیه: 10,407,861,776 ریال         مدت زمان اجرای کار : 12 ماه 

شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2001096133000001
مهلت خرید و دریافت اسناد از سامانه: از زمان چاپ آگهی تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1401/04/20

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: تا ساعت 8  صبح روز پنجشنبه 1401/04/30
مبلغ سپرده شرکت درمناقصه:  521,000,000 ریال )پانصد و بیست و یک میلیون ریال( 

دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامیست . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به آدرس مشهد ،  بلوار توس ، انتهای توس 65 ، روستای کوشک مهدی ، امام مهدی 4/1 ، دفتر 

دهیاری روستای کوشک مهدی مراجعه نمایند . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول
دهیاری روستای کوشک مهدی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد 
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اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی - آگهی فراخوان عمومی

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان استعالم، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل 
www.setadiran. مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس

ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

طریق سامانه  از  را  ذیل  نیاز  مورد  فراخوان  دارد  نظر  در  خراسان رضوی  و شهرسازی  راه  كل  اداره 
برگزار  مذكور  سامانه  در  مندرج  زمانی  برنامه  و   مدارك  شرایط،  طبق  دولت  الكترونیكی  تداركات 

نماید:

مبلغ برآورد به موضوع فراخوان
ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

ارائه خدمات مالی سازمان ملی زمین و 
مسكن در سطح استان خراسان رضوی

10،755،691،5742001003374000020

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
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آگهی مناقصه عمومی
شماره فراخوان سامانه ستاد 200105024000009

و  )نظافت  عمومی  خدمات  کار  حجم  واگذاری  موضوع: 
پذیرایی( ساختمان کارخانه نوآوری شهرداری مشهد

مبلغ برآورد : 21,992,017,413 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در 
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.ir نیز درج می گردد.

شهرداری مشهد
 ) مرکز (
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فراخوان عمومی
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در نظر 
برون سپاری شهرداری مشهد  کمیته  مصوبه  راستای  در  دارد 
نسبت به واگذاری مدیریت، ناوبری و بهره برداری شبکه بیسیم 
133 اقدام نماید. لذا شرکت های دارای پروانه معتبر نمایندگی 
حمل و نقل مسافر درون شهری از این سازمان می توانند نسبت 
به دریافت اسناد مربوطه تا پایان وقت اداری 1401/4/18 از طریق 

سامانه تامین کنندگان)vendor( اقدام نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1401/4/18 می باشد.
اسالم  فداییان  انتهای خیابان   – : مشهد  اسناد  آدرس تحویل 
– ساختمان معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک – طبقه اول 
– سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد – 

واحد دبیرخانه.

اداره روابط 
عمومی سازمان 

مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی 

شهرداری مشهد

بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1401/04/25 كه رأس س��اعت 12:00 با دستور كار ذیل درمركزاصلی شركت واقع در مشهد , بلوار 
فلس��طین  فلسطین 14 ، پالك 28 برگزار میگردد حضور بهم رسانند . ضمنا" برگه حضور در جلسه 

مجمع فوق نیز یك ساعت قبل از زمان برگزاری در مكان فوق ارائه خواهد شد . 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ 1401/04/25  
شرکت کائولین و خاکهای نسوز خراسان ) شماره ثبت 3968 (

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی   
2-  بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 

1400/12/29
3 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

4 - بررسی و تصویب پرداخت سود  به سهامداران 
5- بررسی و تصویب پاداش هیئت مدیره 

6 -  انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
7 - بررسی و تصویب و تنفیذ معامالت مشمول 

ماده 129 قانون تجارت 
8- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد .  

رئیس هیئت مدیره

دستور کار جلسه : 



واکنش

 واکنش 
وزیر علوم به 
تغییرات کنکور 
از سال ۱۴۰۲

به گزارش ایسنا، 
محمدعلی زلفی گل؛ 
وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در واکنش به 
تغییرات کنکور از سال 
۱۴۰۲ گفت: وزارت علوم 
در مورد کنکور ۱۴۰۲ 
منتظر تصمیم شورای 
عالی انقالب فرهنگی 
است. ما فقط مجری 
برگزاری کنکور هستیم 
و سیاست گذاری توسط 
مجلس و شورای عالی 
انقالب فرهنگی انجام 
می شود. نمی توانیم 
برای این دو نهاد تعیین 
تکلیف کنیم و فقط 
مجری هستیم.
وزیر علوم همچنین 
افزود: اگرچه بر 
اساس قانون باید 
یک سال زودتر شیوه 
برگزاری آزمون را ابالغ 
و اعالم کنیم اما با 
کمی انعطاف پذیری و 
آمادگی سعی می کنیم 
سیاست ها را اجرایی 
کنیم.

سوءتفاهم 
درباره سوابق 
تحصیلی 
کنکوری ها

به گزارش ایسنا، 
منصور کبگانیان؛ دبیر 
ستاد علم و فناوری 
شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: در 
اذهان عمومی نسبت 
به سوابق تحصیلی 
سوءتفاهمی وجود 
دارد و برخی ها تصور 
می کنند نمره دوران 
دبیرستان، همان 
سوابق تحصیلی 
آن هاست؛ در حالی 
که سوابق تحصیلی 
امتحانات نهایی 
عادالنه ای است که 
در آن یک داوطلب 
روستایی با داوطلب 
شهری تفاوتی 
ندارد و منظور همان 
آزمون های تشریحی 
است.

خبر مشروح

اعظم طیرانی ازدواج و 
تسهیل آن، شرط مهم تحقق 
قانون حمایت از خــانــواده و 
ــــی جــمــعــیــت اســــت.  ــوان جــ
موضوعی که به نظر می رسد 
بیش از همه بــا موضوعات 
مهمی همچون تنگناهای اقتصادی و فرهنگ 
اجتماعی گــره خـــورده اســت. بــه همین دلیل 
نگرانی از کاهش میزان ازدواج در کشور و بحرانی 
بـــودن ایــن مسئله، ذهــن بــســیــاری را بــه خود 

مشغول کرده است.
اما آیا واقعاً می توان از شرایط حاضر به عنوان 

شرایط بحرانی یاد کرد؟ 

تعداد ازدواج با میزان ازدواج متفاوت است ◾
شهال کاظمی پور؛ دانشیار گروه جمعیت شناسی 
دانشگاه تهران معتقد است براساس آمار های 
ــران بحرانی  شــاخــص، وضعیت ازدواج در ایـ
نیست. نکته مــورد اشــاره این استاد دانشگاه 
به هرم جمعیتی ایران است، به این مفهوم که 
معتقد است در ۱5 سال گذشته آمار افــراد در 

سن ازدواج تغییر کرده است.
کاظمی پور به ما توضیح می دهد: در سال 85 

تعداد زنان مجرد ۱5تا ۴9 ساله کشور 7میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر بوده که این تعداد سال 95 نزدیک 
6 میلیون نفر شده است؛ یعنی یک میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر از زنان مجرد کم شده است. طی 
سال 85 همین زنان ۱5 تا ۴9 ساله حدود 7۴۰ 
هزار ازدواج داشته اند که در سال 95 به 66۰هزار 
ازدواج رسیده اســت. بنابراین هرچند تعداد 
ازدواج هــا در این دوره زمانی کاهش پیدا کرده، 
اما به همان نسبت تعداد زنــان ۱5 تا ۴9 ساله 
هم در این بازه زمانی کاهش داشته است. براین 
اســاس میزان ازدواج با تعداد ازدواج متفاوت 
است. تعداد ازدواج ها از دهه 9۰ به بعد همواره 
رو به کاهش بوده و دلیل آن، کاهش جمعیت در 
معرض ازدواج بوده است، اما میزان ازدواج طبق 
قانون احتماالت تقسیم بر جمعیت در معرض 
ازدواج می شود، بنابراین براساس آمار موجود و 
مقایسه آن با هرم سنی جمعیت در سن ازدواج، 
طی سال های گذشته ما همواره با افزایش میزان 

ازدواج مواجه بوده ایم.

ازدواج دختران متولد دهه 60  ◾
این دانشیار گــروه جمعیت شناسی دانشگاه 
تهران در خصوص کاهش آمار ازدواج دختران 

متولد دهـــه 6۰ نیز مــی گــویــد: مــیــزان ازدواج 
متولدان ایــن دهــه هم در مقایسه با دهه های 
قبل و هم در مقایسه با دهه پس از آن باال بوده و 
دلیل آن نیز این است که تعداد این متولدان در 
مقایسه با متولدان دهه 5۰ و همچنین متولدان 
ــوده اســـت، چـــرا کــه بیشتر  دهـــه 7۰ بیشتر بـ
متولدان دهه 6۰ در دهه 8۰ ازدواج کرده اند و 
بیشترین آمار ازدواج در دهه 8۰ بوده است و 
با توجه به اینکه در هر ازدواج یک دختر و یک 
پسر سهیم اســت قطعاً ازدواج ایــن دختران 
با آمــار کاهشی مواجه نبوده، ولی مسئله این 
است که جمعیت در معرض ازدواج این دختران 
بیشتر بــوده و تعدادی از آن هــا به دلیل اینکه 
باید با پسران پنج سال بزرگ تر از خود ازدواج  
می کردند و با توجه به اینکه جمعیت مــردان 
در معرض ازدواج با این گروه سنی کمتر بوده، 
شانس ازدواجشان را از دست داده و در تجرد 
باقی مانده اند. به طوری که طبق آمارهای اعالم 
شده در سال 95 حدود 5 درصد جمعیت ۴۰ تا 

۴۴ سال دختران کشور مجرد هستند. 
این تحلیلگر حوزه جمعیت  در خصوص آمار 
تجرد قطعی دختران و پسران کشور می گوید: 
ــاال هستند  مــجــردهــا همه افـــراد ۱5 ســال بــه ب

که ۱3میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل 
مــی شــونــد و هــمــه آن هـــا نــبــایــد طــی یــک ســال 
ازدواج کنند، ضمن آنکه این آمار باید تقسیم 
بر دو شود که نتیجه آن می شود 6.5 میلیون 
ازدواج. اکنون ما سالی 7۰۰هــزار ازدواج داریم 
که به طــور متوسط ساالنه ۱۰درصـــد مجردها 
ازدواج می کنند. بنابراین در زمینه ازدواج هیچ 
مشکلی نــداریــم. امــا مسئله ایــن اســت که در 
گذشته دخــتــران و پــســران در سنین پایین تر 
ازدواج می کردند و اکنون سن ازدواج افزایش 
یافته و البته دلیل آن توسعه شهرنشینی، 
افزایش میزان تحصیالت، توسعه اجتماعی و 
اقتصادی جامعه است که موجب شده جوانان 
با احتیاط بیشتری ازدواج کنند. با ایــن حال 
ضــرورت دارد دولتمردان با اصــالح زیربناهای 
اقتصادی، ایــن مشکالت را برطرف کنند چرا 
که اکنون ۱/8درصــد دختران باالی 35 سال و 
۲درصد مردان باالی 5۰ سال تجرد قطعی دارند.

افزایش 5 درصدی تعداد ازدواج ها در کرونا  ◾
صالح قاسمی؛ پژوهشگر تحوالت جمعیت ایران 
و جهان نیز به ما می گوید: روند آمار ازدواج طی 
دو دهه گذشته کاهشی بوده است، اما یک نکته 
وجود دارد و اینکه آمار ازدواج از سال ۱398 تا 
پایان سال ۱۴۰۰ حدود 5درصد افزایش داشته و 
ریشه یابی آن نشان می دهد بسیاری از زوج های 
جوان در این دوره احساس کردند با توجیه کرونا 
می توانند بخشی از آداب و رسوم پرهزینه مراسم 
ازدواج را حذف کنند و این موضوع موجب شد 
باوجود رونــد کاهشی آمــار ازدواج طی دو دهه 
گذشته، طی سه سال اخیر با افزایش 5درصدی 
ازدواج مواجه شویم که احتمال می رود تا چند 

سال این روند ادامه داشته باشد. 
قاسمی در پاسخ به آمار تجرد دختران و پسران 
نیز اظهار می کند: سن متعارف ازدواج ۱8 تا 35 
سال است که در این بازه سنی ما 9 میلیون و ۲۰۰ 
هزار جوان هرگز ازدواج نکرده داریــم، اما از 35 
سالگی تا 5۰ و 5۰ سال به باال نیز حدود 3میلیون 
مجرد داریم که یا هرگز ازدواج نکرده و یا ازدواج 
کرده و به دلیل طالق یا فوت همسر اکنون مجرد 
هستند. اما افرادی که سن آن ها بیش از 5۰ سال 
شده و هرگز ازدواج نکرده و دچار تجرد قطعی 
شده اند حدود 35۰هزار نفر هستند که دو سوم 

این آمار را دختران تشکیل می دهند.
 وی می گوید: قانون »جوانی جمعیت و حمایت 
از خــانــواده« درصــدد تسهیل فرایند ازدواج و 
فرزندآوری است و درصدد تشویق نیست، چرا 
که اساساً امتیازهایی که این قانون در نظر گرفته 
به میزانی نیست که موجب تشویق افراد شود، 
اما می تواند موجب تسهیل ازدواج و فرزندآوری 
ــر طــی دو ســال نخست  شـــود؛ بــه طــوری کــه اگ
6۰درصد اجرایی شود می تواند روی آمار ازدواج 
و با یک فاصله زمانی روی آمار موالید تأثیرگذار 
باشد اما اگر کمتر از ۴۰ درصد اجرایی شود اثر 

جدی در ازدواج و فرزندآوری نخواهد داشت. 

بررسی وضعیت آماری تشکیل خانواده در گفت وگوی قدس با کارشناسان

حال ازدواج در کشور بحرانی نیست

ددستچينستچين

رحسینبانكیپور
امی

میسیونمشترک
رئیسک
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در ۳۰سال گذشته برخالف اصل۱۰ قانون 
اساسی براساس سیاست های تعدیل جمعیت و 

برنامه های توسعه همه مسیر ها به سمت سخت 
شدن ازدواج و خانواده جلو رفت و موانع زیادی 

جلو پای مردم گذاشته شد.

در ۳۰ سال گذشته کسانی که می خواستند 
ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند به نحوی بوده 

که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند 
تا این افراد ازدواج نکنند و فرزندآوری نداشته 

باشند.

اوایل انقالب درصدی که به تأهل و حق اوالد 
پرداخت می شد عدد قابل توجهی بود اما در 
برنامه های مختلف این عدد به قدری کاهش 

پیدا کرده که امروز حق تأهل و اوالد دیگر به یک 
شوخی شبیه است تا چیز دیگر!

 آغاز رقابت میلیونی 
در کنکور پنجاه و دوم 

کنکور سراسری ســال ۱۴۰۱ به عنوان پنجاه و 
دومین رقابت داوطلبان برای ورود به دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی کشور از صبح دیروز 

آغاز شد.
دیــروز داوطلبان گروه هنر به رقابت با یکدیگر 
پرداختند. داوطلبان گروه علوم انسانی و علوم 
ریــاضــی و فنی نیز صبح امـــروز پنجشنبه در 
کنکور شــرکــت می کنند و کنکور گـــروه علوم 
تجربی صبح فردا جمعه و کنکور گروه زبان های 

خارجی صبح شنبه ۱۱ تیر برگزار می شود.
آزمون سراسری امسال با یک میلیون و ۴89هزار 
و ۲۲۰ داوطلب نسبت به سال گذشته حدود 
63هـــزار داوطلب بیشتر دارد، امــا با توجه به 
اینکه داوطلبان می توانند عالوه بر گروه اصلی 
در گروه های هنر و زبان های خارجی هم شرکت 
کنند، در کل تعداد شرکت کنندگان آزمون سال 
۱۴۰۱ به میزان ۱۲۰هــزار بیشتر از سال گذشته 
بوده و میزان قابل توجه این افزایش در گروه علوم 

انسانی )۴۲ هزار و ۱8 نفر( است.

مهم ترین تغییر آزمون امسال ◾
امسال برای نخستین بار تعداد پاسخنامه های 
کنکور مهم ترین تغییر آزمــون خواهد بــود که 
البته تــعــداد دفترچه ها نیز تغییر پیدا کــرده 

است.
بر این اســاس، یک دفترچه عمومی و در کنار 
آن یک پاسخنامه عمومی به داوطــلــب داده 
می شود و تعداد ســؤاالت عمومی ۱۰۰ سؤال 
است. این سؤاالت در یک دفترچه عمومی در 
اختیار داوطلبان قرار می گیرد و داوطلبان 75 
دقیقه زمان برای پاسخگویی در اختیار خواهند 

داشت.
در گــروه هــای دیــگــر کنکور وضعیت ســؤاالت 
آزمــون هــای اختصاصی مــقــداری تغییر کــرده 
است، مثالً در گروه آزمایشی هنر یک دفترچه 
ــؤال بــه داوطــلــب داده  اختصاصی بــا ۱6۰ سـ
می شود و داوطلب باید در ۱65 دقیقه به سؤاالت 

پاسخ دهد.
در گـــروه عــلــوم ریــاضــی نیز عـــالوه بــر دفترچه 
عمومی، دفترچه شماره ۲ اختصاصی به تعداد 
5۰ ســؤال ریاضیات تــوزیــع مــی شــود کــه زمــان 

پاسخگویی آن 8۰ دقیقه است.
ضمن اینکه دفــتــرچــه شــمــاره ســه مــربــوط به 
دفترچه فیزیک با ۴۰ سؤال و شیمی نیز با 3۰ 
سؤال با زمان پاسخگویی 8۰ دقیقه به داوطلبان 
داده می شود. بنابراین این گروه سه دفترچه و 

سه پاسخنامه دریافت خواهند کرد.
در گــروه علوم انسانی داوطلبان یک دفترچه 
عمومی خواهند داشت. عالوه بر آن، دو دفترچه 
اختصاصی که در دفترچه  شماره ۲ به ۲۰ سؤال 
ــان و  ریــاضــی، ۱5 ســؤال اقتصاد، 3۰ ســؤال زب
ادبیات فارسی و ۲۰ سؤال علوم اجتماعی پاسخ 
می دهند و در دفترچه بعدی که 9۰ سؤال است 
به ۲۰ سؤال زبان عربی، ۱5 سؤال تاریخ، ۱5 سؤال 
جغرافیا، ۲۰ سؤال فلسفه و منطق و ۲۰ سؤال 

روان شناسی در 8۰ دقیقه پاسخ خواهند داد.
ــردا )جمعه  در گــروه علوم تجربی کــه صبح ف
۱۰ تیرماه( بــرگــزار مــی شــود عــالوه بــر دفترچه 
عمومی، دفترچه شماره ۲ نیز توزیع می شود 
و در این دفترچه ریاضی 3۰ و زیست شناسی 
ــبــان در 9۰  ــؤال خــواهــد بـــود کــه داوطــل 5۰ سـ
دقیقه پاسخ می دهند و در دفترچه شماره 
3 نیز که دفترچه اختصاصی دوم اســت 3۰ 
ســؤال فیزیک، 35 ســؤال شیمی و ۲۰ سؤال 
زمین شناسی گنجانده شده و داوطلبان نیز 
باید در 9۰ دقیقه به ســؤاالت پاسخ دهند و 
داوطلبانی که بهیاری در گــروه علوم تجربی 
ــاره ۴ را  ــمـ انـــتـــخـــاب مــی کــنــنــد دفـــتـــرچـــه شـ
ــافــت خــواهــنــد کــرد کــه 35 ســـؤال در  نیز دری
 آن بــا مــدت پاسخگویی ۲۰ دقیقه گنجانده 

شده است.
داوطلبان کنکور زبــان نیز عــالوه بر ۱۰۰ سؤال 
عمومی، در دفترچه اختصاصی به 7۰ سؤال در 

۱۰5 دقیقه پاسخ خواهند داد.

نتایج اولیه، مرداد و نتایج نهایی، شهریور ◾
انــتــظــار مـــی رود نتایج اولــیــه آزمـــون ســراســری 
ســال جــاری همانند سال های گذشته اواســط 
مـــرداد اعــالم شــود. انتخاب رشته داوطلبان، 
پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۱ 
ممکن خواهد بــود و نتایج آن نیز اوایـــل دهه 
سوم شهریور یا قبل از مهرماه از طریق سایت 

سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.

مسئله این است که در گذشته دختران و پسران در سنین پایین تر ازدواج می کردند و اکنون سن ازدواج افزایش یافته و 
البته دلیل آن توسعه شهرنشینی، افزایش میزان تحصیالت، توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه است که موجب شده 
جوانان با احتیاط بیشتری ازدواج کنند. با این حال ضرورت دارد دولتمردان با اصالح زیربناهای اقتصادی، این مشکالت 

را برطرف کنند .
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 هیچ سالی سؤاالت کنکور لو نرفته است! ◾
سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی 
اجتماعی پلیس فتا به فارس گفت: هیچ 
سالی سؤاالت کنکور لو نرفته است، فرضاً 
دانش آموز کرونایی گوشی سر امتحان برده و از روی 
ســؤاالت عکس گرفته که آن هم اثــری نداشته چراکه 
وقتی همه دانــش آمــوزان سر جلسه هستند عکس 

گرفتن از سؤاالت و انتشار آن فایده ای ندارد.

اخراج کارمندان بدحجاب از ادارات شایعه است ◾
حــجــت االســــــالم عــلــی خــانــمــحــمــدی، 
سخنگوی ستاد امــر به معروف و نهی از 
منکر درباره اخراج زنان کارمند بدحجاب از 
ادارات به ایلنا گفت: این موضوع شایعه است. در این 
طرح با مسئول دستگاه های دولتی برخورد می شود نه 
با شخص بدحجاب. مسئول مافوق اداره باید درزمینه 

این مسئله تذکر بگیرد.

بدهی 14هزار میلیارد تومانی دانشگاه های پزشکی ◾
ــلـــت، حسینعلی  ــانـــه مـ بـــه گــــــزارش خـ
شهریاری؛ رئیس کمیسیون بهداشت با 
بیان اینکه تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
۱۴هزار میلیارد تومان بدهی دارند، افزود: زمان کرونا، 
شرکت های دانش بنیان و داروسازی را تشویق به تولید 
واکسن کردیم، اما متأسفانه طلب 5هزار میلیارد تومانی 

آن ها هنوز پرداخت نشده است.

هشدار به مقصران تأخیر در اجرای رتبه بندی  ◾
به گزارش میزان، حسن شجاعی، رئیس 
کمیسیون اصل 9۰ گفت: با وجود قانون، 
آیین نامه و حتی برگزاری دوره های آموزشی 
و توجیهی در استان ها، رتبه بندی معلمان هنوز اجرا 
نشده و در این خصوص شکایاتی واصل شده است. 
اگــر اجــرا بیش از ایــن بــه تأخیر بیفتد، مقصران به 

کمیسیون اصل 9۰ احضار می شوند.
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خانه و خانوادهخانه و خانوادهرفاه و خدمات اجتماعیرفاه و خدمات اجتماعی آموزش عالیآموزش عالی

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خبر داد

حمایت از ۲۸ هزار دانش آموز 
کنکوری نیازمند

ــزارش مهر، حجت االسالم علی جعفری؛ معاون امور  به گ
فرهنگی کمیته امــداد با تشریح خدمات کمیته امــداد به 
دانـــش آمـــوزان نیازمند بــرای موفقیت در کنکور سراسری 
افــزود: دانــش آمــوزان کنکوری مورد حمایت کمیته امــداد در 
تمام مراحل از مهرماه ۱۴۰۰ تا مردادماه ۱۴۰۱ از خدمات گروه 

پشتیبان برخوردار هستند.
جعفری افزود: خدمات کمیته امداد در زمینه کنکور سراسری 
تا مرحله انتخاب رشته ادامه دارد و طرح مشاوره انتخاب رشته 

دانش آموزان، پس از اعالم نتایج کنکور اجرا خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته هشت نفر از دانش آموزان 
مورد حمایت کمیته امداد، حائز رتبه زیر ۱۰۰ شدند، همچنین 
65 نفر نیز رتبه های زیر 5۰۰ و ۱۴۴ نفر رتبه زیر هزار را کسب 

کردند و به دانشگاه های معتبر کشور راه یافتند.

معاون وزیر بهداشت :

کمتر از یک دهه برای جوانی 
جمعیت فرصت داریم

به گزارش مهر، کمال حیدری؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت 
اظهار کرد: برای نجات جمعیت ایران کمتر از یک دهه زمان 
ــم و اگــر نتوانیم کاهش مسئله جمعیت را به افزایش  داری
جمعیت تغییر معکوس دهیم کشور دچار ضررهای هنگفت 

و آسیب های زیادی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بحث جوانی جمعیت یک بحث فرهنگی، 
راهبردی و حیاتی است و باید جدی تر به این مسئله وارد شده و 
این موضوع را نهادینه کنیم .معاون بهداشت وزارت بهداشت 
با بیان اینکه وزارت بهداشت در موضوع جوانی جمعیت 
مسئولیت مستقیم دارد، گفت: همه واحدهای مربوط به 
سالمت و بهداشت کشور باید در بحث اقناع کردن عمومی 
فرزندآوری فعال شوند چرا که تغییر نگرش جامعه در مورد 

فرزندآوری به دست شماست و باید تفهیم کنید.

رئیس سازمان سنجش بیان کرد

نگرانی از ورود داوطلبان 
غیرواقعی به جلسه کنکور

بــه گـــزارش مــهــر، عــبــدالــرســول پــورعــبــاس؛ رئــیــس ســازمــان 
سنجش گفت: سازمان سنجش نگران داوطلبان غیرواقعی 
اســت که با غــرض به جلسه کنکور می آیند. ممکن است 
چهار نفر ادعای واقعی داشته باشند اما ۱۰ نفر از داوطلبان 
ــراد پنهان می شوند تا در سیستم  غیرواقعی پشت ایــن اف
 نفوذ ایجاد کنند و از نبود کنترل الزم سوءاستفاده کرده و وارد 

جلسه شوند.
ــزود: سازمان تمام داوطلبان را رصد کــرده است و اگر  وی اف
کسی است که حرفه ای در آزمون ها شرکت می کند شناسایی 
کـــرده ایـــم، اگــر کسی اســت کــه بــا قصد و غــرض در آزمــون 
شرکت کــرده نیز شناسایی کرده ایم و داوطلب واقعی را هم 
می شناسیم. قطعاً افرادی که دقیقه 9۰ می آیند قصد و غرضی 

دارند. 



سیدجالل 
رسمًا مربی 

پرسپولیس شد
سید جالل حسینی با 
حضور در ساختمان 

باشگاه پرسپولیس 
جلسه ای را با محمد 

محمدی معاون 
باشگاه برگزار کرد و 
سپس قرارداد خود 

را به عنوان مربی 
برای یک فصل با 
پرسپولیس امضا 

کرد تا در جایگاهی 
متفاوت با این تیم 

همکاری داشته 
باشد.

کاپیتان فصل های 
گذشته تیم 

پرسپولیس در حالی 
یحیی گل محمدی را 
همراهی می کند که 

هنوز تکلیف دستیار 
اول این مربی 

مشخص نیست.

در  حاشيه

درخواست 
تحریم 

حضور رژیم 
صهیونیستی 
در جام جهانی

گروه »عمل االقصی« 
)AWG( که یک جنبش 

بشردوستانه برای 
فلسطین است، شرکت 

تیم اشغالگر قدس در 
جام جهانی فوتبال 

زیر 20 سال به میزبانی 
اندونزی را محکوم کرد 
و خواهان تحریم این 
تیم از حضور در این 

مسابقات شد.
این درخواست از 

سوی جنبش ضد 
صهیونیست درحالی 

رقم خورد که تیم 
فوتبال جوانان رژیم 

صهیونیستی در اوایل 
این هفته به مرحله 

نیمه نهایی مسابقات 
قهرمانی فوتبال اروپا 
زیر 19 سال 2022 در 

اسلواکی راه یافت.
گروه AWG به دلیل 
حمالت وحشیانه و 
مکرر رژیم اشغالگر 

اسرائیل و اعمال رفتار 
خشونت آمیز علیه 
کودکان و سالمندان 

فلسطینی این 
درخواست را کرد تا 
صهیونیست ها با 
ابزار ورزش نتوانند 
جنایت های خود را 

پوشش دهند.

خبرخبر
روزروز

  پرویز پرستویی 
بازیگرسینمای کشورمان همراه با هادی 

حبیبی از کشتی گیران اسبق تیم ملی 
تمرین کرد. پرستویی در کارهای خیر 

همراه با کشتی گیران در مناطق محروم 
حضور داشته و به جامعه خدمت می کند.

  فرانکی دی یونگ 
منچستریونایتد در آستانه جذب  

هافبک باشگاه بارسلوناست. مبلغ پایه 
۶۵ میلیون یورو به عنوان مبلغ اصلی 

این انتقال عنوان شده است. این بازیکن 
هنوز با بارسلونا تا ۲۰۲۶ قرارداد دارد.

  مارکو وراتی  
زمانی  که ستاره پاری سن ژرمن برای 

گذراندن تعطیالت تابستانی خود 
راهی جزیره ایبیسا شده بود از منزل 

او در فرانسه مقدار زیادی طال به 
ارزش ۳ میلیون یورو به سرقت رفت.

جواد رستم زاده   
باشگاه پرسپولیس 
نــقــل و انــتــقــاالت 
را بــالفــاصــلــه بعد 
ــان بیست  ــ ــای ــ از پ
دوره  یـــکـــمـــیـــن  و 
لیگ برتر آغاز کرد و با جذب علیرضا 
بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، دانیال 
اسماعیلی فر، محمد مهدی احمدی، 
ســروش رفیعی، گئورگی ولسیانی و 
سعید صادقی گام محکمی برداشت 
تا به نوعی بتوان سرخپوشان را برنده 
اصلی نقل و انتقاالت تابستانی تا 
اینجای کار دانست. با این حال هنوز 
ســرمــربــی پــرســپــولــیــس گــالیــه هــایــی 
نسبت به نقل و انتقاالت دارد.در حال 
حاضر لیست بــزرگــســاالن تیم روبــه 
تکمیل اســت امــا بــه غیر از احمدی 
هنوز نفرات مدنظر گل محمدی برای 
فهرست زیر 2۳ سال جذب نشده اند.

مدرسه پیرمردها ◾
ــو، محمدمهدی  ــنــده ل محمد خــداب
احــمــدی، سیدمهدی هاشمی نژاد،  
یاسین سلمانی، سامان فالح و چند 
بازیکن دیگر بودند که سرمربی برای 
تکمیل فهرست زیر 2۳ ساله هایش 
روی جذب آن ها نظر داشت اما به غیر 
از احمدی هیچ یک از این نفرات جذب 
نــشــدنــد.مــوضــوع کلیدی ایــن است 

کــه میانگین سنی تیم پرسپولیس 
ــاال اســت و ایــن تیم بــا وجـــود جذب  ب
ــامــدار بــه هـــوای تـــازه در  ســتــاره هــای ن
ــخــش هــــای مــخــتــلــف تــیــمــی نــیــاز  ب
دارد. پرسپولیس جز مهدی عبدی 
مدت هاست که جوان اولی در سطح 
لیگ برتر نداشته و عموماً بار اصلی 
موفقیت های این تیم بر دوش بازیکنان 
مسنی چون سیدجالل و کامیابی نیا و 
امیری بوده است.این در حالی است 
که با پیوستن عبدی به تیم پرتغالی 
پرسپولیس دیگر نــه جـــوان اولـــی در 

ترکیب خود دارد و نه مهاجمی.

تیم بی مهاجم ◾
آمدن مهاجم برزیلی که در کیفیتش 
حــــرف و حــدیــث هــایــی اســــت هــنــوز 
قطعی نشده و وضعیت آل کثیر هم 
که مشخص است. در چنین شرایطی 
دغدغه اصلی گل محمدی در نوک 
ــال قبل  ــت. جــایــی کــه سـ حــمــلــه اســ
هــم بیشتر مــواقــع هــــواداران را خون 
بــه جگر کــرد. حــاال گفته مــی شــود با 
کنار گذاشتن شرزود تمیروف، باشگاه 
پرسپولیس به دنبال جذب دو مهاجم 
خارجی است. ابتدا قرار بود کاسیانو 
دیاز تنها مهاجم خارجی جذب شده 
توسط پرسپولیس باشد، امــا یحیی 
گل محمدی در جلسه خود روی جذب 
دو مهاجم خارجی تأکید کرد تا باشگاه 

پرسپولیس به دنبال گــادویــن منشا 
برود.در مورد منشا هنوز اتفاق تازه ای 
رخ نداده و آقای گل لیگ برتر به دنبال 
افزایش رقم دستمزد خود است.نکته 
مهم اینکه با توجه به جذب گولسیانی 
و حفظ وحدت حنانوف، پرسپولیس 
ــذب دو مــهــاجــم خــارجــی،  ــرای جــ ــ بـ
منوچهر صفروف و شرزود تمیروف را 
کنار گذاشته تا سهمیه خارجی مورد 
نیاز را داشته باشد.البته مجموع رقم 
پرداختی پرسپولیس برای دو مهاجم 
خود کمتر از یک میلیون دالر خواهد 

بود.

در جست وجوی دستیار خارجی ◾
جدا از مهاجم خارجی گل محمدی 
دســتــور جـــذب دســتــیــار خــارجــی را 
هم داده است. یحیی اولویت خود 
را اســتــخــدام مــربــی خــارجــی اعــالم 
ــرده و قــصــد دارد از بــیــن مربیان  کـ
اروپایی، یک نفر را به عنوان دستیار 
اول بــرگــزیــنــد.بــر هــمــیــن اســـاس او 
به باشگاه اعــالم کــرده باید تا زمان 
آغــاز تمرین امــور مربوط به قــرارداد 
مربی خارجی نهایی شــود. او برای 
فصل جدید کریم باقری، سیدجالل 
حسینی و محمد عــســگــری را هم 
در کنار خود خواهد داشت اما نیاز 
مبرمی به یک تمرین دهنده در کادر 

پرسپولیس احساس می شود.

ناراحتی گل محمدی از جذب نشدن بازیکنان جوان و مهاجم خارجی

شیربیدندانوبینفس
یادداشت

خبر

هدف؛ جمع آوری رأی برای انتخابات شهریور

 سازمان لیگ 
آدرس اشتباه می دهد

سینا حسینی   مــاجــرای نامه اخیر حیدر 
بــهــارونــد بــه مــدیــران باشگاه های لیگ برتری 
درخصوص پیشنهاد تعیین سقف قــرارداد از 
سوی این سازمان برای قرارداد بازیکنان و مربیان 
حاضر در لیگ بیست و دوم و ایده افزایش تعداد 
بازیکن خارجی بــرای باشگاه ها شاید در نگاه 
نخست ایــده متولیان حــوزه فوتبال در جهت 
حمایت از باشگاه های فوتبال به حساب آید، اما 
در واقع نوعی امتیاز دادن به اعضای  دارای حق 
رأی در مجمع انتخاباتی شهریورماه فدراسیون 

فوتبال است.
متولیان ســازمــان لیگ که شنیده می شود به 
احتمال زیــاد در انتخابات آتــی سازمان لیگ 
یک کاندیدا در میان نامزدهای ریاست داشته 
باشند و دو سه نفر از اعضای هیئت رئیسه 
این مجموعه در قالب کارشناس و گزینه نایب 
رئیسی اقدام به ثبت نام کردند، با استقبال از 
این دو پیشنهاد نگاه منتقدان را به خود معطوف 
ساختند تا این ابهام به وجود بیاید که آن ها چرا 
به جای این موضوع به مسائل کالن تر و مهم تر 
رسیدگی نکردند و حاال یک شبه تصمیم گرفتند 

به موضوع قراردادهای نجومی رسیدگی کنند.
یکی از ایـــرادهـــای عــمــده ای کــه بــه مجموعه 
ســازمــان لیگ فــدراســیــون فوتبال وارد اســت، 
نبود شفافیت در حوزه مالی این زیرمجموعه 
پول ساز فدراسیون فوتبال است! آن ها از سال 
1۳99 تاکنون نسبت به برگزاری مجمع عمومی 
سازمان لیگ هیچ اقدامی انجام ندادند و تنها 
ــاره مسائل کــالن را به حلقه  تصمیم گیری درب
بسته هیئت رئیسه سازمان لیگ ارجاع دادند 
در حالی که فعالیت ایــن مجموعه بر اساس 
قواعد و مقررات خالف قانون است اما از آنجا 
که ایــن سازمان هیچ توجهی به اجــرای قانون 
ندارد و صرفاً بر اساس موارد دلخواه خود عمل 
می کنند، هیچ واکنشی به این موضوع نشان 
ندادند.اگر حیدر بهاروند و دیگر اعضای هیئت 
رئیسه ســازمــان لیگ بــه دنــبــال احــقــاق حق 
باشگاه های فوتبال و دفاع از نظام باشگاه داری 
در فوتبال ایــران هستند، چرا تا به امــروز هیچ 
گونه گزارش شفافی در خصوص درآمدهای این 
سازمان به افکار عمومی و مدیران باشگاه ها ارائه 
نکردند؟ چرا دربــاره درآمــد تبلیغات محیطی، 
حق پخش تلویزیونی و رایــت مسابقات لیگ 
برتر در بستر فضای مجازی هیچ گونه گزارشی 
وجود نــدارد؟ آیا صرفاً حق و حقوق باشگاه ها 
به موضوع عقد قــراردادهــای فوتبالیست ها با 

باشگاه و مربیان با مدیران عامل برمی گردد؟
ــزارش مالی ساالنه سازمان لیگ توسط کدام  گ
مرجع تأیید شد؟ آیا اعضای مجمع سازمان لیگ 
تا به امــروز به جز یک کاغذ آچهار مبنی بر رقم 
علی الحساب خود از محل تبلیغات محیطی و 
سایر درآمــدهــا گــزارش خاصی دریافت کردند؟ 
آیا اعضای هیئت رئیسه این سازمان برای تنویر 
افکارعمومی به شکل شفاف جدول درآمدهای 
خود را در اختیار رسانه ها قرار دادند که همه اهالی 
فوتبال بفهمند میزان درآمدزایی این سازمان چقدر 
است یا اینکه با الپوشانی و ماست مالی هر بار این 
موضوع به عنوان مطالبه مردمی مطرح شد، با 
بهانه ای واهی آن را زیر سبیلی رد کردند تا مجبور 

نشوند رازهای مگوی این سازمان را برمال کنند.
ــن کــه رسیدگی بــه مــوضــوع افــزایــش نرخ  در ای
بی رویه قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه 
اتفاقی ضروری است تردیدی نیست اما مرجع 
رسیدگی کننده به این ماجرا باید خودش در زمره 
سازمان هایی باشد که در حوزه مالی شفافیت الزم 
را به کار گرفته باشد؛ هرچند درباره سازمان لیگ 

چنین موضوعی صدق نمی کند.

 کمیل قاسمی بعد از ۱۰ سال 
به مدال طالی المپیک رسید

در سفر حمید ســجــادی وزیــر ورزش و جوانان 
و سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی 
المپیک به لوزان سوئیس جهت دیدار با توماس 
باخ رئیس IOC مدال طالی کمیل قاسمی تحویل 
مسئوالن کمیته ملی المپیک شــد. قاسمی در 
المپیک 2012 لندن موفق به کسب مدال برنز 120 
کیلو گرم کشتی آزاد شد که پس از مثبت اعالم 
شدن تست دوپینگ نفرات اول و دوم، مدال طالی 

وی تحویل مسئوالن کمیته ملی المپیک شد.
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جانشین منصوریان مشخص شد  ◾
جهانگیر کی شمس مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان 
در گفت وگو با روابط عمومی صنعت نفت آبــادان اظهار 
کرد: صبح دیروز جلسه هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت 
با حضور تمامی اعضا، مدیر فنی و معاونت ورزشی باشگاه 
برگزار شد و پس از بررسی جامع و کامل تمامی گزینه ها، 
رضا پرکاس با اتفاق نظر به عنوان سرمربی تیم بزرگساالن 

صنعت نفت آبادان در فصل بیست ودوم انتخاب شد.

توافق چشمی و مرادمند با استقالل  ◾
روزبه چشمی مدافع تیم فوتبال استقالل با مسئوالن این 
باشگاه برای تمدید قراردادش به توافق رسیده و به زودی 
قراردادش را امضا خواهد کرد. همچنین محمدحسین 
مرادمند کارهای پایان خدمت خود را انجام داده است و 
به استقالل بازمی گردد. این بازیکن نیم فصل دوم سال 
گذشته مشمول خدمت سربازی شده بود.آن ها با سیلوا 

هم به توافقات اولیه دست پیدا کردند.

طارمی در تیم منتخب فصل پرتغال ◾
به نقل از رکورد، مهدی طارمی در ۳1 گل از ۸۶ گلی که پورتو 
در این فصل به ثمر رساند حضور مستقیم داشت و پنج بار 
به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد. همین امر باعث 
شد تا کارشناسان او را در تیم منتخب فصل لیگ پرتغال 
قرار دهند. دیوگو کاستا، پدرو پوررو، پپه، امببا، ماتئوس 
ریس، اوتاویو، ویتینیا، ماتئوس نونس، داروین نونز، ریکاردو 

هورتا و طارمی در تیم منتخب فصل حضور دارند.

تمدید قرارداد معروف با فنرباغچه  ◾
باشگاه ترکیه ای به طور رسمی اعالم کرد قرارداد پاسور 
ایرانی خود را تمدید کرده است؛ بنابراین سعید معروف 
یک فصل دیگر به کار خود در والیبال اروپــا و باشگاه 
فنرباغچه ترکیه ادامه خواهد داد. فنرباغچه این روزها 
فعالیت زیادی در نقل و انتقاالت دارد و به نظر می رسد 
مدیران این باشگاه قصد دارند یک تیم مدعی را روانه 

مسابقات کنند.

تیم ملی تکواندو ایران در بدترین نمایش خود در 20 سال 
گذشته از رفتن به روی سکوی اول تا سومی آسیا بازماند 
تا بیژن مقانلو در نخستین آزمــون خود پس از بدست 
گرفتن هدایت تیم ملی، نتیجه ای ضعیف را رقم بزند. 
بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا در کره جنوبی 

با نتیجه ای ناامید کننده برای تیم ملی مردان ایران به پایان رسید.
تیم ملی تکواندو ایران که روزگاری نه چندان دور قدرت برتر تکواندو 
جهان محسوب می شد، حتی از ایستادن بر سکوی اول تا سومی آسیا 

نیز بازماند و به عنوانی بهتر از پنجمی نرسید.
پس از انتخاب هادی ساعی به عنوان رئیس جدید فدراسیون تکواندو، 
بیژن مقانلو بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد اما در 
اولین آزمون نسبتاً جدی خود در رقابت های قهرمانی آسیا نتوانست 
انتظارات را برآورده کند تا تکواندو ایران پس از 20 سال ناباورانه از سکوی 

آسیایی پایین بیاید و در رسیدن به مدال طال نیز ناکام باشد.
تیم ملی تکواندو ایران از سال 2002 همواره یکی از عناوین قهرمانی 
یا نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کرد، تا اینکه که در دوره قبل این 
رقابت ها، پس از 19 سال سوم شد و امسال نیز در سقوط ادامه دار خود، 
حتی از رسیدن به سکوی سومی نیز بازماند و پنجم آسیا شد! در این 
رقابت ها، میرهاشم حسینی یکی از دو نماینده ایران در المپیک توکیو، 
مهدی حاج موسایی و علی نادعلیان به مدال نقره رسیدند و دانیال 
بزرگی نیز مدال برنز گرفت. فرزان عاشورزاده و امیرمحمد بخشی نیز 

با نمایشی ضعیف از دور رقابت ها کنار رفتند.
حــال با توجه به عملکرد ضعیف تیم ملی تکواندو در رقابت های 
قهرمانی آسیا و اینکه عملکرد مقانلو در رقابت های قهرمانی آسیا 
و در رقابت های آزاد کره جنوبی، مالک تعیین سرمربی تیم ملی در 
رقابت های قهرمانی جهان عنوان شــده بــود، باید دیــد کمیته فنی 
فدراسیون تکواندو در نهایت حکم به ابقای مقانلو می دهد یا فرد 

دیگری جایگزین او خواهد شد؟
هر چه هست تکواندو مردان ایران بر خالف تیم بانوان که با تاریخ سازی 
در کره جنوبی، بر سکوی نخست آسیا ایستاد، حال و روز خوشی ندارد 
و با این روند نمی تواند انتظارات را در رقابت هایی به مراتب مهم تر 

همچون قهرمانی جهان و المپیک پاریس برآورده کند.
باید منتظر ماند و دید آیا هادی ساعی رئیس جوان فدراسیون تکواندو 
و کمیته فنی راهکاری برای سر و سامان دادن به وضعیت تیم ملی 
تکواندو با توجه به انتظارات مــوجــود، خواهند داشــت و دســت به 

تغییرات زودهنگام خواهند زد یا خیر؟

راهکار ساعی و کمیته فنی چیست؟

ناکامی تاریخی تکواندو با بیژن مقانلو 

گزارش

ستارگان ورزش

باشگاه پاری سن ژرمن در تابستان سال 2017 
دست به کــاری بــزرگ زده و با پرداخت 222 
میلیون یورو به بارسلونا، نیمار را به خدمت 
گرفت. اما هر فصل شرایط این ستاره برزیلی 
بدتر شده و رادیو مونته کارلو امروز در گزارشی 
مدعی شد هفته گذشته نماینده باشگاه 
ــدر ایــن بازیکن تماس  پــاری ســن ژرمـــن بــا پ
گرفته و به او اطالع داد می خواهند راهی برای 
جدایی این ستاره برزیلی پیدا کنند. یکی 
از نزدیکان ناصر الخلیفی، رئیس پاری سن 
ژرمن نیز این خبر را تأیید کرده و مدعی شد 

آن ها دیگر عالقه ای به حفظ نیمار 
ندارند. این تصمیم زمانی شکل 
گرفت که مالکان پاری سن ژرمن 
به دشواری قرارداد کیلیان امباپه 

را تمدید کردند و او را رهبر پروژه 
ــد. کیلیان  ــ خـــود قـــرار دادنـ

امباپه خواستار تغییراتی 
در سازماندهی باشگاه 
ــیــن گـــام نیز  شــد و اول

بــرکــنــاری لــئــونــاردو، 
مدیر ورزشی سابق 
بـــاشـــگـــاه و رفــیــق 
صمیمی نیمار در 

باشگاه بود. 
این ستاره فرانسوی از بی انضباطی 
همیشگی نیمار در تمرینات، اضافه 

وزن دائمی این بازیکن و روند ضعیف ریکاوری 
او به ستوه آمده و از مدیران پاری سن ژرمن 
خواسته به هر طریقی زمینه جدایی نیمار را 

فراهم سازند. 
ــی جدید  ــ لــوئــیــس کــامــپــوس، مــدیــر ورزشـ
پاری سن ژرمن به درخواست مالکان باشگاه، 
مسئولیت نهایی کردن این تصمیم را بر عهده 
گرفته است. اما نیمار نیز به افراد مورد اعتماد 
خود در PSG گفته که در این شرایط احساس 
بسیار بدی داشته و امیدوار است همچنان 
فرصت بــازی در یک باشگاه بــزرگ دیگر را 

داشته باشد. 
او آرزوی بازگشت به بارسلونا را در سر داشته 
و می خواهد به سران قطری پاریس ثابت 

کند در موردش اشتباه می کنند. 
این ستاره برزیلی به دوستانش 
تأکید کــرده حــاال فقط به 
فتح جایزه توپ طال در 
ــارج از باشگاه  خـ
پاری سن ژرمن 
فکر می کند. 
البته دستمزد 
بــاالی نیمار، 
کــــــار جـــذب 
ــرای هر  ــ او را ب
باشگاهی دشوار 

می سازد.

تصمیم جنجالی پرزیدنت امباپه

 اخراج فوق ستاره!
از همان 47 روز پیش که باشگاه ادهورلی 
بلژیک خبر رســمــی جــدایــی کـــاوه رضایی 
را روی صفحه اینستاگرام خــود قــرار داد، 
پیش بینی ها حکایت از بازگشت این ستاره 
بــه فــوتــبــال ایـــران و البته پــوشــیــدن دوبـــاره 
پــیــراهــن اســتــقــالل تــوســط او داشــــت. در 
روزهــای گذشته شایعات متعددی دربــاره 

رضایی وجود داشت. 
ــدا از احـــتـــمـــاالت خــفــیــفــی کـــه دربــــاره  جــ
ماندگاری او در فوتبال اروپا مطرح می شد اما 

بحث پیشنهاد دو باشگاه سپاهان 
و استقالل به او بسیار داغ بود. 

دو باشگاه مطرح فوتبال ایران در 
روزهـــای گذشته مذاکراتی را با 
کاوه رضایی و مدیربرنامه هایش 

ــا ایــن  ــا بـ ــ جــلــو بـــردنـــد ام
حـــــــــال مـــشـــخـــص 

بـــود مقصد کــاوه 
ــیــم  ــی ت ــ ــ ــای ــ رضــ
ســـــابـــــق خــــود 
پـــوشـــیـــدن  و 
ــی  پـــیـــراهـــن آب
ــــگ  ــی ــ ل در 
بـــرتـــر اســـت. 

ــاوه  ــ ــه ک ــرچــ ــ اگ
رضــایــی هــم اکــنــون 

در ایران حضور ندارد 

و در بلژیک به سر می برد اما مذاکرات او و 
مدیربرنامه هایش با مدیران کامال مثبت 

بود. 
در چنین شرایطی مسئوالن استقالل درباره 
کاوه رضایی از ریکاردو ساپینتو هم استعالم 
کردند و این مربی پرتغالی مهاجم پیشین 

ادهورلی بلژیک را تأیید کرد.
در کنار همه این اتفاقات مذاکرات استقالل و 
رضایی به مراحل پایانی خود رسید و سرانجام 
ــرارداد همکاری بــه امضای  ــ شــب گذشته ق
طرفین رسید تا  شاهد بازگشت کاوه رضایی 

به تهران  در چندروز آینده باشیم. 
استقالل تاکنون در خــط حمله خود 
آرمــــان رمــضــانــی، ارســــالن مــطــهــری و 
سجاد شــهــبــاززاده را در اختیار دارد و 
بــا جــذب کـــاوه رضــایــی در کــار هجومی 

قدرتمند تر هم خواهد شد.
 البته رضــایــی مثل شــهــبــاززاده و 
مطهری توانایی بــازی در پست 
ویــنــگــر را هـــم دارد کـــه دســت 
ساپینتو را بـــرای چیدمان 
نــــفــــرات خــــط حــمــلــه 
ــالل بـــاز  ــقــ ــ ــت اســ
می گذارد.
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ساپینتو اوکی داد، آجورلو اقدام کرد

بازگشت کاوه رضایی به استقالل



   خطر حمله 
چین به تایوان 
وجود دارد  
»لیز تراس« وزیر 
خارجه انگلیس بدون 
رعایت اصل چین 
واحد، مدعی شد 
همزمان با افزایش 
قدرت اقتصادی و 
نظامی چین، پکن 
ممکن است خطایی 
با تبعات فاجعه بار 
مانند حمله به تایوان 
ترتیب دهد. وی 
طی سخنان خود 
در نشست سران 
ناتو در شهر مادرید 
پایتخت اسپانیا 
اعالم کرد: مسئله 
تهاجم به تایوان، 
اشتباه محاسباتی 
فاجعه بار چین 
خواهد بود.

یادداشت

در  حاشيه

 مار گزیده
  از ریسمان 
 سیاه و سفید 
نمی ترسد!

آلمان یکی از طرف های 
اصلی در هر دو جنگ 
جهانی اول و دوم بود که 
در نهایت با شکست، 
هزینه هنگفتی بر سر 
این ماجراجویی متحمل 
شد. پیرو همین تجربه، 
برلین پس از جنگ 
جهانی دوم به کاهش 
هزینه های نظامی 
رو آورد. همین رویه و 
تمرکز بر حوزه اقتصادی 
به اذعان بسیاری از 
تحلیلگران زمینه های 
رشد سریع این کشور در 
چند سال اخیر را فراهم 
کرد. با این وجود ظاهراً 
آلمان این روزها به دنبال 
تغییر در این سیاست 
است. »اوالف شولتز«، 
صدراعظم آلمان روز 
گذشته اعالم کرد در 
سال های آینده، ساالنه 
بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد 
یورو در بخش های 
دفاعی هزینه خواهد 
شد، موضوعی که 
هرچند در همراهی با 
آمریکا صورت می گیرد 
اما می تواند پیامدهای 
زیانباری تحت تأثیر 
عدم درس گیری برلین 
از تاریخ گذشته اش به 
بار بیاورد.

 گام های لرزان طالبان 
برای کسب مشروعیت سیاسی 
مــیــراحــمــدرضــا مــشــرف، 
تحلیلگر مسائل افغانستان  
امروز طالبان خود را مهیای برگزاری 
نشست بزرگی در کابل می کنند که حتی هنوز 
بر سر نام دقیق آن هم به اتفاق نظر نرسیده اند. 
بر این اساس در حالی که مولوی شهاب الدین، 
یکی از وزرای دولت طالبان عنوان »لویه جرگه« 
را برای این نشست به کار می برد؛ برخی دیگر 
از مقامات طالبان همچون ذبیح هللا مجاهد 
ــای دیــگــری چــون »مجمع افغان ها«  از واژه هــ
اســتــفــاده می کنند. بــه طــور قطع اگــر در یک 
سالی که از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان 
می گذرد همه تحوالت بر وفق مرادشان سپری 
می شد آن ها هرگز تن به تشکیل چنین نشستی 
نــمــی دادنــد. امــا اکنون وجــود برخی فشارها و 
ــی و از آن مــهــم تــر عــدم  مــقــاومــت هــای داخــل
شناسایی بین المللی از سوی جامعه جهانی، 
رهــبــران طالبان را نــاچــار ساخته بــرای کسب 
مشروعیت دســت بــه دامـــن یــک گردهمایی 
سنتی شــونــد. امــا پرسش اســاســی ایــن است 
برگزاری این نشست تا چه حد می تواند بر روند 
کسب مشروعیت داخلی و بین المللی ساختار 
سیاسی موردنظر طالبان مؤثر واقع شود؟                            
در یک نگاه اجمالی شاید بتوان به دو عامل 
مهم و تأثیرگذار در ایــن زمینه اشــاره کــرد. در 
وهله نخست ترکیب مشارکت کنندگان در 
این اجالس بسیار حائز اهمیت تلقی می شود. 
در حالی که در آستانه بــرگــزاری نشست قرار 
گرفته ایم، طالبان تاکنون به روشنی مشخص 
نکرده اند از چه شخصیت هایی بــرای حضور 
ــوت بــه عــمــل آورده انــــــد.  ــالس دعــ ــن اجــ در ایـ
نقل قول های نه چندان دقیق حکایت از آن دارد 
که علمای دینی و برخی ســران قومی والیــات 
)استان ها( که در حال حاضر از نظام سیاسی 
طالبان حمایت و پشتیبانی می کنند، به این 
اجــالس فراخوانده شده اند. در این شرایط به 
نظر می رسد به دعوت از زنان و اقلیت ها نباید 
چندان امیدوار بود. در مورد مخالفان سیاسی 
هم بسیار بعید اســت به آن هــا میدانی برای 
حضور و عرض اندام داده شود. در نهایت اگر 
طالبان شگفتانه ای )همچون حضور ناگهانی 
ــه  ــرادی مانند اشـــرف غنی در اجـــالس( ارائ ــ اف
نکنند، برگزاری چنین نشستی احتماالً نخواهد 
توانست بــه کسب مشروعیت آن هـــا کمک 

چندانی کند.
امــا موضوعات مــورد بحث در ایــن گردهمایی 
دومین عامل تأثیرگذار بر کسب مشروعیت 
محسوب مــی شــود. طالبان تاکنون بــه شکل 
رســمــی بــه مباحث و مــوضــوعــاتــی کــه در این 
اجــالس به آن پرداخته خواهد شد اشـــاره ای 
نــکــرده انــد. بــا ایــن حــال و بــا توجه بــه اظــهــارات 
بــرخــی علمای طــالــب، تثبیت نــظــام سیاسی 
و اعـــالم خـــروج آن از حالت موقت بــه شکلی 
دائمی مهم ترین محور بحث خواهد بــود. در 
چنین چارچوبی بسیار بعید است طالبان به 
مباحث مورد نظر جامعه جهانی همچون حقوق 
زنان، اقلیت ها و حقوق بشر بپردازند. البته در 
این مورد هم شاید رهبران طالبان با مانور روی 
مباحثی چون امکان تحصیل دختران که علمای 
آن هــا در ماه های گذشته روی آن کــار کرده اند 
سعی در جلب نظر نسبی جامعه جهانی 

داشته باشند. 
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جهان

آمریکای جنوبیآمریکای جنوبیاروپااروپا آسياآسيا
 فنالند و سوئد 

در مسیر پیوستن به ناتو
منابع خبری از توافق ترکیه با سوئد و فنالند، دو کشور 
واقع در شمال اروپا برای پیوستن به ناتو خبر دادند. سران 
ترکیه، سوئد و فنالند به تازگی یادداشتی را برای پیوستن 
دو کشور شمال اروپا به ناتو امضا کرده اند. سوئد و فنالند 
۲۸ اردیبهشت بــرای پیوستن به ناتو درخواست دادنــد. 
انتظار می رفت آن ها در این اجالس در مادرید دعوت نامه 
دریافت کنند، اما ترکیه روند الحاق را مسدود کرد. آنکارا از 
این کشورها می خواهد تعدادی از گروه های کرد را به عنوان 
سازمان های تروریستی به رسمیت بشناسند و افراد تحت 

تعقیب ترکیه را به اتهامات تروریستی تحویل دهند.

 شورش زندانیان در کلمبیا 
۵۱ قربانی گرفت

شورش در یکی از زندان های کلمبیا به آتش سوزی و مرگ ده ها 
تن منجر شد. رئیس سازمان ملی زندان های کلمبیا اعالم کرد 
در پی وقوع آتش سوزی در زندان شهر تولوآ در جنوب غربی 
کلمبیا، دست کم ۵۱ نفر جان خود را از دست دادند. بنا به 
گفته این مقام کلمبیایی، آتش سوزی پس از شورش در زندان 
شهر تولوآ رخ داده است. بنا به اعالم مسئوالن این زندان، 
۴۹زخمی در زندان و دو نفر پس از انتقال به بیمارستان جان 
خود را از دست دادنــد. زندان های کلمبیا ظرفیت پذیرش 
۸۱هزار زندانی را دارند، اما آمار رسمی می گوید در حال حاضر 

حدود ۹۷هزار نفر در این زندان ها نگهداری می شوند.

 ۱۹ میلیون یمنی 
از گرسنگی رنج می برند

استفان دوجاریک، سخنگوی رسمی دبیرکل سازمان ملل 
در جریان یک کنفرانس خبری در مقر دائمی سازمان ملل 
در نیویورک، از وضعیت بغرنج مردم یمن خبر داد. وی با 
اشــاره به اینکه در شرایط کنونی بیش از ۱۹میلیون یمنی 
از گرسنگی رنج می برند، افــزود: این باالترین آمار به ثبت 
رسیده در زمینه بحران گرسنگی در یمن از سال ۲۰۱۵ )آغاز 
تجاوز ائتالف سعودی و محاصره همه جانبه یمن( تاکنون 
اســت. وی افــزود: در شرایط فعلی بیش از ۸میلیون زن و 
کودک یمنی به کمک های غذایی نیازمند هستند و ۱۶۰هزار 

نفر دیگر در یمن در آستانه گرسنگی قرار دارند. 

ــه دومــیــنــوی حمالت  در ادامــ
پــر تــعــداد و سخت سایبری 
بــه اهــدافــی در سرزمین های 
اشــغــالــی، شبکه تلویزیونی 
۱۲ اسرائیل گــزارش داد: یک 
گــــروه هــکــری بـــه نـــام پــســران 
ــزار  ــ زیــــــــرک»Sharp Boys«، اطـــالعـــات ۱۲۰هـ
فــایــل مرتبط بــا فعالیت های جــاســوســی رژیــم 
صهیونیستی را به سرقت برده است. در این فایل ها 
اطالعاتی شامل، نام، بیوگرافی، زمان سفر، هزینه 
سفر و اطالعات کارت های اعتباری تحت اختیار 
این جاسوس وجود داشته که در این حمله هکری، 
فاش شده است. به اذعــان منابع صهیونیستی 
افشای ایــن اطالعات می تواند عوامل مرتبط با 

موساد را در معرض خطر جدی قرار دهد. 
روز گذشته همچنین دو گروه از هکرهای عراقی 
یک شرکت صهیونیستی متخصص در زمینه 
امنیت دیجیتال و هوش مصنوعی را هدف حمله 
سایبری قرار دادند. کانال تلگرامی »صابرین نیوز« 
در این خصوص گزارش داد: سرورهای وب سایت 
شرکت اطــالعــات دیجیتال سلبرایت  از خاک 
عراق هدف قرار گرفته است. »یونیوز« به نقل از 
یک منبع آمریکایی گزارش داد: شرکت یاد شده 
برای سازمان های امنیتی و مجری قانون در غرب 
نرم افزارهای امنیتی تولید می کند. دو تیم سایبری 
»الطاهره« و »تیم ۱۸۷۷« مسئولیت این حمالت 

را بر عهده گرفتند.

فصل جدید تقابل با اشغالگران ◾
ــــی انــــجــــام شـــــده کــه  ــال ــمــــالت در حــ   ایـــــن حــ
»گابی پورتنوی« رئیس سازمان سایبری اسرائیل، 

روز سه شنبه اعالم کرد این رژیم به منظور تقویت 
خود در برابر حمالت سایبری علیه اقتصاد و جبهه 
داخلی به دنبال ایجاد »گنبد آهنین سایبری« 
است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش به ایران 
پرداخت و گفت: »ایــران امــروز در کنار حماس و 
حزب هللا به یکی از بازیگران اصلی عرصه سایبری 
مبدل شده است«. رژیم صهیونیستی از مدت ها 
پیش برای در امان ماندن از موشک های مقاومت 
سامانه ای به نام گنبد آهنین را ایجاد کــرده بود 
که البته عملیات های متعدد مقاومت اسالمی 
فلسطین علیه این رژیم نشان داد این سامانه در 
مقابله با موشک های مقاومت ناتوان است. نفتالی 
بنت، نخست وزیر اسرائیل نیز روز گذشته به انجام 
حمالت سایبری گسترده به زیرساخت های این 
رژیم اعتراف کرده بود. به اذعان کمیته سایبری رژیم 
صهیونیستی، هکرهای مرتبط با محور مقاومت 
در ماه های اخیر بیش از ۳هزار مورد حمله علیه 
اهداف رژیم صهیونیستی به اجرا گذاشته اند که 

در بسیاری از آن ها موفق بوده اند. 
گفتنی است از سال ۹۹ نبرد سایبری مقاومت و 
رژیم صهیونیستی با شیبی قابل توجه روز به روز 
جدی تر و گسترده تر شده است. در پی آن، گروه های 
هکری همچون »الطاهره« و »سایه سیاه« فعالیت 
خود را از پاییز سال گذشته به طور مشخص آغاز 
کرده اند که نشان دهنده فصل جدیدی از تقابل با 
اشغالگران است. این روزها به ویژه عصای موسی بر 
سرزبان هاست. این گروه هکری ناشناس به تازگی 
مسئولیت حمله سایبری به سامانه ها و آژیرهای 
خطر در اراضی اشغالی را برعهده گرفت. این اقدام 
موجب شد آژیرهای خطر در پنج شهر بزرگ واقع 
در اراضی اشغالی به صدا درآید. در برخی مناطق 
این آژیر به مدت بیش از ۵۰ دقیقه ادامه داشته 
و صهیونیست ها را به پناهگاه کشاند. حمله 
سایبری این گروه در ۳۱ فروردین ماه هم موجب 
توقف سایت فرودگاه بن گوریون در تل آویو شد. 
ساقط کردن بالن جاسوسی صهیونیست ها در 

نــوارغــزه که ارزش آن ۲میلیون »ِشــکـِـل« معادل 
۵۸۰هزار دالر بود از دیگر اقدامات مورد توجه این 

گروه هکری بود.

رژیــم صهیونیستی چگونه در جنگ سایبری  ◾
تسلیم شده است؟

در کنار نمونه های گفته شــده، آتش سوزی های 
گــســتــرده چند هفته اخــیــر در بــرخــی مناطق و 
کارخانه های مهم نظامی، ضعف رژیم صهیونیستی 
را در جنگ سایبری بیش از پیش عیان کرده است. 
این اتفاقات علناً رژیــم صهیونیستی را فلج کرده 
است. نباید از یاد برد حمالت سایبری، این روزها 
به عنوان یکی از ابزارهای قدرت و همچنین تهدید 
دولت ها در جهان شناخته می شوند. به همین دلیل 
دولت ها در این سال ها برای تأمین امنیت خود به 
سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه رو آورده انــد. 
نیروی زمینی ایاالت متحده در سال ۲۰۲۰ با ارائه 
پیشنهادی بابت ارائه آموزش های سایبری، از وزارت 
دفــاع درخواست بودجه یک میلیارد دالری کرده 
اســت. رژیــم صهیونیستی نیز باوجود راه انـــدازی 
واحد نبرد سایبری در ارتش از سال ۲۰۱۱ و هزینه کرد 
زیاد در دهه گذشته و ادعای قرار داشتن جزو پنج 
قــدرت برتر سایبری، امــا از ســال ۹۹ به ایــن سو در 
حال واگذاری این نبرد به مقاومت و نوارغزه است. 
آسیب پذیری زیاد اسرائیل در ماه های اخیر و نفوذ 
سایبری به سامانه های مهم نظامی و اطالعاتی زنگ 
خطر جدی ای را برای رژیم به صدا در آورده است. 
حال تل آویو یک ساحت نبردی دیگری را پیش روی 
خود می بیند، با این تفاوت که می داند با دشمنی 
روبــه رو است که در این حوزه جزو برترین هاست و 

دست برتر را دارد.

مقامات اسرائیل ضمن اذعان به ناتوانی در مقابل حمالت هکری به فکر چاره جویی افتادند

صهیونیست ها به دنبال گنبد آهنین سایبری

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت سیداحمد پیشاوری ادیب و شاعر
سید احمد ادیب پیشاوری )درگذشته ۹ تیرماه 

۱3۹0( در پیشاور پاکستان چشم به جهان گشود. 
ادیب در چهل سالگی به تهران هجرت کرد و تا پایان 

عمر، در آنجا ماند. وی عالوه بر فنون ادبی و عربی 
و حفظ اشعار و نحو و لغت و حکمت و ریاضیات، در 

حسن خط نیز استاد بود. از ادیب آثاری به جای 
مانده که دیوان اشعار، تصحیح دیوان ناصرخسرو و 

تعلیقات بر تاریخ بیهقی از آن جمله اند. 

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/08

4/06

اذان مغرب
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  دادگــــاه جنایی مصر بــه ریــاســت »محمد 

شیرین فهمی« به اتفاق آرا حکم اعدام ۱۰ نفر از 
اعضای جماعت اخوان المسلمین را صادر کرد. 
این افــراد به قتل شماری از افسران و نیروهای 
پلیس و تخریب اموال عمومی پس از کودتای 

۲۰۱۳ علیه »محمد مرسی« متهم شده بودند.
  »نجیب میقاتی« نخست وزیر لبنان در 

اظهاراتی از کاخ ریاست جمهوری لبنان »بعبدا« 
اعالم کرد طرح ساختار جدید کابینه این کشور 
را کــه مناسب دیـــده، تحویل »میشل عــون« 

رئیس جمهور داده است.
  »پیتر ســیــارتــو« وزیـــر امـــور خــارجــه و روابــط 

اقتصادی خارجی مجارستان اعالم کرد کشورش 
ــا دربـــاره اعمال ممنوعیت گاز  با اتحادیه اروپ
روسیه گفت وگو نخواهد کــرد؛ زیــرا ایــن اقــدام 

اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد.
  وبگاه تایمز رژیــم صهیونیستی در گزارشی 

اعالم کرد: اسرائیل در نظر دارد کشورهای عربی 
ــارات متحده عــربــی، مصر، اردن،  از جمله امـ
بحرین، قطر و عربستان سعودی را به سامانه 
دفاع هوایی موسوم به »آیرون بیم« مجهز کند.

  »کرل پتکوف« نخست وزیر بلغارستان اعالم 

کرد این کشور ۷۰ دیپلمات روس را که علیه منافع 
بلغارستان فعالیت داشتند اخراج می کند.

مهدی زارع   جنگ اوکــرایــن یا 
ــرار دارد،  ــ آنــچــنــان کــه مــســکــو اصـ
»عملیات ویژه روسیه در اوکراین« 
از چهار ماه عبور کرده است و هرچه 
ــن پــرســش بیشتر ذهــن هــا را  جلوتر می آییم ای
قلقلک می دهد که »بــاالخــره سرنوشت جنگ 
چه می شود؟« سؤالی که به نظر می رسد هر یک 
از طرف های درگیر در جنگ پاسخی مختص خود 

برای آن دارند.

اوکراین؛ سرزمین سوخته ◾
اگرچه معموالً در هر جنگی دو طرف با نسبت های 
نزدیک متحمل خسارات می شوند اما در جنگ 
اخیر، تاکنون کی یف بسیار بیشتر از مسکو آسیب 
دیده است. زیرساخت های اوکراین کامالً از بین 
رفته و تاکنون بیش از ۵میلیون اوکراینی آواره 
شده اند، دو منطقه اصلی در شرق اوکراین از این 
کشور جدا شده اند و خطر جدایی دیگر مناطق 
هم هست. با این نگاه، کامالً منطقی است اگر 
بگوییم کی یف بیش از هر مقام و کشور دیگری 
دوست دارد این جنگ نابرابر هرچه زودتر به پایان 
برسد. البته زلنسکی اصرار دارد پایان جنگ، تنبیه 
روسیه باشد و به همین منظور در هر فرصتی که 
گیر می آورد تالش می کند غرب را به این کار وادارد. 
گرچه ایــن موضع گیری ها بیش از آنکه واقعی 

باشند جنبه رسانه ای دارند.

روسیه؛ کرملین واقع نگر شده است ◾
مسکو که برای آغاز جنگ بهانه قابل قبولی داشته 
و با هدف حفظ امنیت پیرامونی خود این جنگ 
را شروع کرده تاکنون در رسیدن به بعضی اهداف 
نظامی خود موفق بوده است. اما از آن طرف دولت 
زلنسکی که سرنگونی آن هدف روسیه بود هنوز 
پابرجاست و گویا پــس از ایــن هــم خــواهــد بــود. 
همچنین پیوستن به ناتو از قانون اساسی اوکراین 
حذف نشده است. باوجود این در مجموع به نظر 
می رسد روسیه از نتیجه کار تا اینجا راضی است 
و روز گذشته دیمیتری پولیانسکی، معاون اول 
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست 
شــورای امنیت این سازمان زمــان پایان عملیات 
نظامی کشورش در خاک اوکراین را اعالم کرد. به 
گفته او عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین تا 

زمانی که گلوله باران دونباس توسط کی یف متوقف 
نشود و هیچ تهدیدی از خاک این کشور متوجه 
روسیه نباشد ادامه خواهد داشت. این جمالت 
نشان می دهد پوتین در نتیجه مقاومت اوکراین 
)که البته باید گفت ناتو( و همچنین تحریم های 
اقتصادی، واقع نگرتر شده و دوست دارد درگیری ها 

خاتمه پیدا کند.

جبهه غرب؛ جنگ طلبی آمریکا، نگرانی اروپا ◾
در تحلیل مــوضــع جبهه غـــرب دربـــرابـــر جنگ 
اوکراین باید ۲ محور اصلی را از یکدیگر تفکیک 
کرد. اتحادیه اروپا و به طور کلی کشورهای اروپایی 
به ویژه آن ها که صنعتی تر هستند از خاتمه هرچه 
سریع تر جنگ حتی در همین شرایط فعلی حمایت 
می کنند. هرچند این ایــده را در فضای رسانه ای 

باصدای بلند تکرار نمی کنند. اما آثار اقتصادی 
که جنگ اوکراین بر اروپا گذاشت، گرانی سوخت، 
گرانی حامل های انرژی و البته بحران امنیت غذایی 
که گریبانگیر اروپا شده سبب می شود کشورهای 
اتحادیه خواهان پایان جنگ باشند. اما در این 
میان اروپایی ها دوست دارند جنگ در شرایط برابر 
یا شکست روسیه خاتمه پیدا کند.  محور دیگر 
در جبهه غرب، آمریکایی ها هستند. به طور کلی 
آمریکایی ها دوست دارنــد این جنگ ادامــه پیدا 
کند. اوکراین و روسیه هر دو به اندازه کافی از مرزهای 
آمریکا دور هستند و در هر صورتی ادامــه جنگ 
موجب تحمیل خسارت ها بر مسکو می شود. 
عالوه بر این، جنگ یعنی استفاده از تسلیحات 
و این خودش یعنی رونق گرفتن بازار کارخانه های 
اسلحه سازی در آمریکا. واشنگتن بــودجــه ای 
۴۴میلیارد دالری برای کمک به اوکراین تصویب 
کــرده اســت. بخش اعظم ایــن بــودجــه بــه جیب 
کارخانه های اسلحه سازی می رود تا آتش جنگ را 
روشن نگه دارند. از این گذشته سایه جنگ نیاز به 
حضور ژاندارم گونه آمریکا را افزایش می دهد. در 
بین آمریکایی ها تنها گروه معدودی از رئالیست ها 
مانند کسینجر هستند که تالش دارند جنگ ولو 
با اعطای بخشی از خاک اوکراین خاتمه پیدا کند. 
آن ها معتقدند جنگ با روسیه سبب نزدیک شدن 
این کشور به چین می شود و اتحاد این دو کشور 

برای هژمونی غرب مخرب ترین عامل است.

4 ماه پس از شروع عملیات ویژه روسیه در اوکراین بررسی می شود

جریان شناسی موافقان و مخالفان جنگ در اروپا 
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