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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده را به شرح 
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  فراخوان  برگزاری 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  )ستاد( 
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 1401/04/11 می باشد. اطالعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/04/16 ساعت 19
مهلت تحویل پیشنهادها:1401/04/28 ساعت 13

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

با شروع فصل تابستان از مصارف غیر ضروری جدا خودداری کنیم 

تجدید  آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی  ول

ت ا
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف
مبلغ تضمین 

توضیحاتفرایند ارجاع کار 

1

تعمیر انواع 
الکتروپمپ های 

چاهها و ایستگاههای 
پمپاژ در سطح 
تأسیسات آب و 
فاضالب استان 

خراسان رضوی و 
حمل از انبار ستاد  به 

تعمیرگاه وبالعکس

2001001446000122

64.727.622.637ریال
)شصت و چهار میلیارد 

و هفتصد و بیست 
و هفت میلیون و 

ششصدو بیست و دو 
هزارو ششصد و سی و 

هفت ريال(

3.236.500.000 ریال 
سه میلیاردو 

دویست و سی و 
شش میلیون و 
پانصد هزار ریال

گواهینامه صالحیت پیمانکاری 
دارای اعتبار با رتبه 5 یا باالتر 

رشته تاسیسات و تجهیزات و یا 
گواهینامه صالحیت پیمانکاری 

دارای رتبه بهره برداری و 
نگهداشت تاسیسات آب ) رسته 
تأمین ، انتقال و توزیع ( از وزارت 
نیرو دارای اعتبار و یا پروانه تولید 

الکتروپمپ از وزارت صنعت- 
معدن- تجارت

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی
 شرکت های متخصص درخصوص انجام 

فعالیت های نقشه برداری
آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت به شناس�ایی، ارزیابی و تعیین 
اولویت ش�رکت های توانمند متخصص درخصوص » انجام فعالیت های 
نقش�ه ب�رداری « از طری�ق فراخوان عموم�ی اقدام نماید، ل�ذا واجدین 
ش�رایط جهت مش�اهده کامل متن آگهی و ش�رایط ش�رکت در فراخوان 
ب�ه آدرس http://dev.razavi.ir بخش مناقص�ات مراجعه و حداکثر تا 
س�اعت 13:30 روز چهارش�نبه مورخ 1401/04/22 مدارک و مس�تندات 
مربوطه به آدرس : مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس 
رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی کد پستی 9133743588 تحویل 
نمایند. درصورت هرگونه س�وال با شماره تلفن های 31437140-051 یا 

32001420-051 تماس حاصل نمایید.

40
10
45
33

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی خدمات تولید و توسعه
 نرم افزار سفارش مشتری مبتنی

 Oracle Apex بر فریمورک 
آستان قدس رضوي در نظر دارد خدمات تولید و توسعه نرم افزار سفارش 
مش�تری مبتن�ی ب�ر فریم�ورک Oracle Apex را از طری�ق مناقصه عمومي 
واگ�ذار نماید، لذا متقاضیان محترم به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و 
 http://dev.razavi.ir دریافت اس�ناد مربوط�ه می توانند به نش�اني
بخ�ش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 روز س�ه ش�نبه مورخ 
1401/04/21 نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق 
شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001025 
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آگهی مزایده عمومی اجاره مجتمع فرهنگی و هنری بیهقی سبزوار )108 -1401(-نوبت  دوم
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ف
ظرفیت اعیاننام ملکردی

صندلی
نوع 
عرصه

قیمت پایه به ازای 
یک ماه )ریال(

قیمت پایه به ازای 
آدرسکاربرییک سال )ریال (

مجتمع فرهنگی و 1
44/350/000532/200/000ملکی450216مترهنری بیهقی سبزوار 

فرهنگی 
و هنری

شهرستان سبزوار واقع خیابان 
کاشفی جنوبی ، ضلع شمال 

غربی میدان نقابشک  
متقاضیان واجد ش���رایط جهت ش���رکت در مزایده می بایست در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی http://setadiran.ir  ثبت نام و پس از اخذ 
گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام 
نمایند. شایان ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از فراخوان تا انتخاب برنده از 
طریق سایت فوق انجام می گردد و متقاضی می بایست کلیه مدارک را از سامانه 
ستاد ایران دریافت و  پس  از تکمیل فرم ها  به همراه کلیه مدارک و مستندات 

تکمیلی در سامانه ستاد ایران بارگذاری نماید .
1-نام سازمان مزایده گذار : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی

2-شرح مختصر موضوع مزایده : مجتمع فرهنگی و هنری بیهقی سبزوار به صورت 
اجاره به اشخاص واجد شرایط با محوریت فرهنگی و هنری واگذار می گردد .

3- مهلت واریز وجه تضمین شرکت در مزایده تا ساعت 14:00و مورخ 1401/04/25 
می باشد  و مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ 1401/05/08 ساعت 14:00 می باشد .

4-وجه تضمین شرکت در مزایده و نحوه واریز وجه :  26/610/000ریال ) دو میلیون و 
ششصدوشصت و یک هزارتومان ( به شماره شبا   490100004060026107655775 
با شناسه واریز 957114060100000000000000114060   بنام تمرکز وجوه سپرده اداره 
کل فرهنگ و ارش���اد اس���المی استان خراس���ان رضوی –بنام خزانه معین استان 

خراسان رضوی از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد .
5-ش���رکت کنندگان در مزایده باید دارای س���ابقه فعالیت های فرهنگی و هنری 
باشند و کلیه سوابق را در سامانه ستاد اسکن و سپس پیوست نمایند تا بتوانند 
امتی���ازات ش���رکت در مزایده را بدس���ت آورند و حداقل امتی���از قابل قبول 50 می 

باشد در صورت عدم بارگذاری مستندات حداقل امتیاز را کسب ننموده و از فرآیند 
مزایده حذف خواهند گردید و هیچ گونه ادعایی از شرکت کننده در این خصوص 

قابل استماع نخواهد بود 
تذکر مهم : مجوز های صادره و مستندات درخصوص بند فوق می بایست صرفا 

بنام شرکت کننده در مزایده باشد .
6-مهلت ارائه پیشنهاد : شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه 
ش���ده در پاکت )ب( و )ج( را بهراه پاکت )الف( تا س���اعت 12:00روز ش���نبه مورخ  
1401/05/08 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir بارگذاری 

نمایند .
7- کلیه شرکت کنندگان در مزایده موظف و متعهد به ارائه فیزیکی پاکات )الف( 
، )ب( و )ج( ت���ا س���اعت13:00 م���ورخ  1401/05/08 به ص���ورت فیزیکی به آدرس : 
مش���هد خیابان ملک الشعرای بهار – بهار 27 دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تحویل نمایند .
8-زمان بازگشایی پاکت مزایده : مورخ 1401/05/09 می باشد .

تذکر : به درخواست مزایده گذار ضمانت نامه شرکت در فرآیند باید به مدت سه 
ماه تمدید گردد .

9-مبلغ ماهیانه و سالیانه طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده .
10- هزینه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  45/130/000 برعهده برنده می باشد 

11-هزینه دو نوبت آگهی روزنامه برعهده برنده می باشد .
                                                       شناسه آگهی 1344917 م الف 3001

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
در نظر دارد مجتمع فرهنگی و هنری بیهقی سبزوار را از طریق مزایده عمومی طبق جدول ذیل و سایر مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اجاره دهد. متقاضیان 

می توانند جهت دریافت و بارگذاری اس���ناد مزایده  از تاریخ 1401/04/11لغایت 1401/05/08 با کد فراخوان5001000055000006 به س���ایت س���امانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس http://setadiran.ir  مراجعه نمایند . متقاضیان می توانند جهت پاسخگویی به سواالت مزایده 09305408319 خانم شیخ و بازدید ملک با 

شماره همراه   اقای شجاع 09151730399در ساعت اداری هماهنگی نمایند.

وو

رواقرواق



پیش نویس سند 
جامع صنعت 
کشور در حال 
نهایی شدن 
رئیس جمهور روز 
گذشته با حضور 
در مراسم روز ملی 
صنعت و معدن، از 
تهیه پیش نویس 
سند جامع صنعت 
کشور از سوی دولت 
پس از تأکید رهبر 
معظم انقالب خبر 
داد. دکتر رئیسی 
افزود: دولت باید 
تصدی گری های 
خود را در اقتصاد 
رها کرده و در 
جایگاه نظارت قرار 
گیرد و چابک سازی 
و جلوگیری از فربه 
شدن دولت باید 
مدنظر همه باشد.

یادداشت  حسین محمدی اصل  
ــاقـــری کــنــی کـــه بـــرای  عــلــی بـ
غربی ها بیش از هرچیز به 
روحــیــه مــقــاومــش شناخته 
شـــــده اســـــــت، ایـــــن روزهـــــا 
ناخواسته وارد متن حواشی 
مختلف شده است. از شایعات بر سر برکناری 
او توسط امیرعبداللهیان که کمی بعد تکذیب 
شد تا سفر محرمانه به مسکو، که گفته می شود 
مستقیم از دوحــه انجام شــده و روس هــا آن را 
علنی کرده اند. باقری کنی در این سفر با »سرگئی 
ریابکوف« معاون وزیرخارجه روسیه دیدار کرده 
اســت. در تصویر منتشر شــده از ایــن دیــدار، 
اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین نیز 
دیـــده مــی شــود. بــاقــری در حــالــی راهـــی مسکو 
شده که نفس حضور ایران در مذاکره با آمریکا 
آن هم یکه و تنها مورد نقد برخی کارشناسان 
قــرار گرفته بــود. حاال ماجرا جدی تر شــده؛ چرا 
که به نظر می  رسد روس ها با علنی کردن سفر، 
تالش دارند به جبهه غربی بفهمانند از مذاکرات 
مطلع هستند. همین امـــر زمــیــنــه انــتــقــاد را 
فراهم کرده تا برخی کارشناسان اقدام دستگاه 
سیاست خارجی دولت سیزدهم را نقد کنند. 
گروهی دیگر نیز براین باورند حواشی این روزها 
بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، 
شیطنت های رسانه ای برای برهم زدن تمرکز تیم 

مذاکره است.
»توحید محمدزاده« کارشناس  و 
ــا در  ــیـ پــژوهــشــگــر تــحــوالت اوراسـ
گــفــت و گــو بــا قــدس ضمن بررسی 
ــاره بــه قوانین  ــا اشــ ابــهــامــات ســفــر نــاگــهــانــی ب
تشریفات و آداب کنسولی تصریح می کند: 
سفرهای دیپلماتیک نمی توانند غیر منتظره 
باشند؛ زیرا با دستور کار از قبل تعیین شده در 

نهادهای متولی امــر سیاست خارجی انجام 
می پذیرند. با این اوصاف سفر عضو ارشد تیم 

مذاکره کننده به مسکو غیرعادی نیست. 
محمدزاده با اشــاره به اینکه، ایــن روزهــا ایــران 
و روسیه دو متحد راهبردی و در حال بحث و 
تبادل نظر در همه حوزه های اقتصادی و سیاسی 
هستند، رفــت وآمــدهــای مقامات سیاسی دو 

کشور را امری طبیعی می داند. 
این کارشناس مسائل بین المللی می افزاید: 
یــکــی از بــهــانــه هــای ســفــر بــاقــری بــه مسکو 
مــی تــوانــد رایــزنــی دربـــاره مسائل  فــی مابین 
و بــحــث و طــرح ریــزی بــابــت ابــتــکــار عــمــل در 

مذاکرات آینده با غرب و آمریکا نیز  باشد.

 دروغ پردازی رسانه ای  ◾
بی توجه به روابط راهبردی

ــردازی  ــ توحید مــحــمــدزاده بــا اشـــاره بــه دروغ پـ
رســانــه هــا نسبت بــه روابـــط تــهــران و مسکو و 
نپرداختن آن ها به عمق روابط راهبردی دو کشور 
ادامه می دهد: شرط اتحاد در روابط راهبردی، 
هماهنگی دوجانبه است. متحدان راهبردی باید 
با هماهنگی به موضوعات مشترک فی مابین 
رسیدگی کنند، به همین خاطر ما نباید انتظار 
داشته باشیم مقامات تهران و مسکو با هم 

دیدار نداشته باشند.
ــرورت تبیین و  وی تأکید می کند: اگــرچــه ضـ
ــویـــت بــاالیــی  ــره از اولـ ــذاکـ تــوضــیــح مــنــطــق مـ
برخوردار اســت، اما دروغ، تخریب، شایعه و 
اختالف افکنی و سیاه نمایی از جمله ابزارهای 
دشمنان ملت و غرب گرایان برای نفوذ رسانه ای 
و تشویش اذهان عمومی خواهد بود و جریان 
تخریب تا آخــر علیه مقاومت ادامــه خواهد 
ــد مـــدام  ــای ــور از تــحــریــم ب ــت. بــــرای عــب ــ داشـ
بــا کــشــورهــای همسو و همپیمان همراهی و 

گفت وگو داشته باشیم. 
ایــن کارشناس روابــط بین الملل معتقد است 
در نتیجه فعالیت مناسب دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی ایران، امروز شاهد رشد روابط 
خارجی هستیم و این امر بیش از هرچیز باید 
مورد قدردانی قرار گیرد. محمدزاده همچنین 
با اشاره به ابعاد ژئوپلتیکی قطر، انتخاب محل 
جدید مذاکرات را برآمده از ابتکار عمل ایران 
می داند و می گوید: آوردن مذاکرات به مجاورت 
مرزهای عربستان سعودی، نوعی قدرت نمایی به 
حکام عرب و دیگر کشورهای دنیاست و نشان 
می دهد اراده ایران برای ایجاد تغییر در مذاکرات 

بسیار مهم تلقی می شود.
ــران، روســیــه و چین  ــ ــاره بــه اینکه ای وی بــا اشـ
قطعاً به واسطه منافع مشترک تعریف شده، 
ــا یکدیگر  ــرای مـــذاکـــرات ب هماهنگی هایی بـ
دارنـــد، ادامــه مــی دهــد: در عین حــال که ما با 
ایــن کشورها مــذاکــره داریـــم، طــرف هــای غربی 
نیز با روس هــا و چینی ها رابطه دارنــد و رایزنی 
مــی کــنــنــد.وی در انــتــهــا بــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه، 
هماهنگی و برنامه ریزی در روابط دیپلماتیک 
امری جدانشدنی است، گفت: وضعیت امروز 
سیاست خــارجــی کــشــور، منطقی و مطلوب 

است و با رویکرد انقالبی دنبال می شود.

قدس در گفت وگو با یک کارشناس روابط بین الملل ابعاد عملیات روانی 
علیه مذاکره کننده ارشد کشورمان را بررسی می کند

حاشیه سازی علیه متن

خبرخبر
روزروز

دیدار امیرعبداللهیان با بشار اسد ◾
وزیر خارجه کشورمان روز گذشته با استقبال همتای 
خود وارد سوریه شد و با بشار اسد رئیس جمهور این 
کشور دیدارکرد. به گزارش ایسنا، امیرعبداللهیان حمله 
روز گذشته رژیم صهیونیستی به بندر طرطوس را ادامه 
تالش دشمن برای تضعیف سوریه دانست و از سفر 
اخیر بشار اسد به ایران با عنوان نقطه عطف روابط دو 

کشور و سرآغاز روابطی جدید یاد کرد. 

کاهش 4درصدی ذخایر آبی کشور ◾
ــای آبــی کشور از کاهش 4 درصــدی  مدیر کل داده هـ
ذخایر آبی کشور با سپری شدن ۲۸۳ روز از سال آبی 
خبرداد. به گــزارش مهر، قاسم زاده گفت: میزان کل 
حجم آب مــخــازن کشور بــه حــدود ۲5/07 میلیارد 
ــزود: میزان  ــ مترمکعب کــاهــش یافته اســـت. وی اف
 پرشدگی سد زایــنــده رود در استان اصفهان، حدود 

۲7 درصد و سد تهران ۳۳ درصد است. 

حذف ارز ترجیحی،گام اول اصالح ◾
معاون اول رئیس جمهور روز گذشته با حضور در مراسم 
اهدای ۲1 هزارمین سری جهیزیه ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(گفت: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی 
نخستین حلقه از اصالحات اقتصادی کشور بود. به 
گزارش فارس، مخبر افزود: البته دولت در صدد است 
با خلق ثروت و اشتغال زایی مشکالت زندگی طبقات 

آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.

واکنش سردار به شایعه بازداشت  ◾
ســـردار نصیری در واکــنــش بــه بازنشر دوبـــاره شایعه 
بازداشتش که پس از سه سال مطرح شده است، آن را به 
دلیل شکست های پی در پی دشمنان از سپاه دانست 
و گفت: سرباز والیت و پاسدار انقالب اسالمی هستم. 
به گزارش قدس،روزنامه نیویورک تایمز در روزهای اخیر 
باردیگر مدعی خبرکذب بازداشت ســردار نصیری به 

اتهام همکاری با سرویس )موساد( شد.

ــن نجفی  ــدی ال  شــمــس 
ــرزه ای بـــه شــــدت 6.1  ــ ــن ل ــ ــی ــ زم
ریشتر بندر خمیر و بندر لنگه 
را ساعت ۲ بامداد روز گذشته، 
لرزاند. بر اثر این حادثه روستای 400 خانواری 
سایه خوش از توابع بخش مرکزی شهرستان 
بندر لنگه به صورت 100درصــد تخریب شد 
و به برخی روستاهای دیگر نیز آسیب جدی 
ــن زلــزلــه بــا چندصد پیش لــرزه  وارد شــد. ای
خفیف و دو پس لرزه باالی 6 ریشتر حتی در 
کشورهای عربستان و پاکستان نیز احساس 
شد. خوشبختانه در نتیجه سرعت عمل گروه 
امداد و نجات این حادثه تلفات جانی زیادی 
نداشت و تنها پنج جان باخته و ۸4مصدوم 

داشت.

نجات مردم از زیر آوار پیش از طلوع آفتاب  ◾
بــاوجــود ایــن در همان ساعات اولیه حادثه، 
امدادرسانی با سرعت آغاز شد و در کسری 
از روز به اتمام رسید. استاندار هرمزگان در 
همین زمینه در جمع خبرنگاران اعالم کرد: 
امدادرسانی فوری، بالفاصله با اولویت نجات 
افــراد زیــرآوار مانده انجام شد و قبل از طلوع 
خورشید مطمئن شدیم کسی زیر آوار نیست. 
درگـــام دوم عملیات، اســکــان مــوقــت انجام 
و چــادرهــای مــوقــت مستقر شــد. ســاعــت ۸ 
صبح روز گذشته نیز دستور آغاز پخت غذا 
صــادر و در مرحله اول بیش از ۳هـــزارو500 
وعده غذا برای افــرادی که در مناطق زلزله زده 
حــضــور داشــتــنــد، تهیه شــد. مـــوارد دیگری 
مانند آب و نان نیز به زلزله زدگان رسانده شد. 

دوستی افــزود: در کمترین زمان ممکن، برق 
آب شیرین کن های منطقه وصل و  نگرانی برای 
تأمین آب رفع شد. تعدادی چــادر سالنی با 
خنک کننده ایستاده تهیه شد که بچه ها تا 

وصل برق آن جا مستقر شدند.

خانه های روستایی بیمه هستند  ◾
استاندار هرمزگان همچنین با بیان اینکه 
ــا تعامل  خوشبختانه چــنــد هفته پــیــش ب
ــداری و بنیاد بــرکــت تــمــام خانه های  اســتــان
روستایی بیمه شده بودند، گفت: کارشناسان 
بیمه  در حال ارزیابی هستند اما آوار برداری 
اصلی مربوط به مسیرهای مواصالتی بوده 
که به دلیل ریزش کوه و پل مسدود شده و به 
سرعت رفع انسداد و آسفالت ریزی در حال 

انجام اســت. احمد وحیدی وزیــر کشور نیز 
پس از تماس تلفنی با استاندار هرمزگان در 
سفری به مناطق آسیب  دیده در جمع مردم 
حضور پیدا کــرد و پس از شرکت در مراسم 
ــن حــادثــه، دستور  تشییع جان باختگان ای
بسیج امــکــانــات الزم بـــرای امــدادرســانــی به 

حادثه دیدگان را صادر کرد.

هالل احمر در خط مقدم امدادرسانی  ◾
بــا اعــالم مرکز کنترل و هماهنگی عملیات 
جــمــعــیــت هـــالل احــمــر اســـتـــان فـــــارس، در 
خصوص این رویداد تمامی نیروهای امدادی 
و عملیاتی این جمعیت به حالت آماده باش 
کامل درآمده و 9تیم تخصصی عملیاتی این 
جمعیت بــه اســتــان هرمزگان اعـــزام شدند. 

تیم تخصصی امـــداد هــوایــی نیز بــه همراه 
بالگرد، دو تیم تخصصی مجهز به سگ های 
زنــده یــاب، تیم های واکنش سریع و پنج تیم 
عملیاتی جست وجو و نجات در آوار و اسکان 
اضطراری از چهار شهرستان استان فارس به 
استان هرمزگان اعزام شدند. مهدی ولی پور 
ــداد و نجات هــالل احمر  رئیس ســازمــان امـ
نیز در هماهنگی با استان های معین برای 
امدادرسانی و کمک به آسیب  دیدگان در این 
زلزله از آمادگی استان های فــارس، بوشهر و 
کرمان بــرای اعــزام کمک به مناطق زلزله زده 
خبرداد. وی افزود: اقالم کمکی شامل چادر، 
موکت، اقــالم زیستی و بسته های غذایی از 
طریق تهران به محل حادثه ارسال و در اختیار 

مردم قرارگرفته است.

دولت در حال ارزیابی خسارت ها ◾
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان نیز روز گذشته 
با حضور در جمع خبرنگاران از  تخریب و 
آسیب جــدی حــداقــل450 واحــد مسکونی 
در کانون زلزله خبر داد. شهریار نــوری زاده با 
بیان اینکه 10 تیم تخصصی در منطقه در 
حال بررسی وضعیت منازل مردم و خسارات 
ــــه زودی  ــرد: ب ــ ــوان ک وارد شـــده هستند، عــن
کارشناسی انــجــام شــده بــرای دولــت ارســال 
خواهد شد. با توجه به گرمای شدید و شرجی 
بودن هوا در منطقه، مردم زلزله زده که محل 
زندگی شان تخریب شده باید هرچه سریع تر 
در کانکس های مجهز اسکان داده شوند و 
چادر که اسکان اضطراری است به هیچ وجه 

در این شرایط آب و هوایی مناسب نیست.

نهادهای امدادی به کمک هموطنان زلزله زده در جنوب کشور شتافتند

هرمزگان روی دور تند امداد 
گزارش

در  حاشيه

60میلیارد 
 هزینه
صفر درصد 
رشد

نتیجه هشت سال 
معطل گذاشتن فعال 
اقتصادی با بهانه 
برجام و مذاکره و هزینه 
60 میلیارد دالری از 
صندوق توسعه چیزی 
جز رشد صفر درصدی 
اقتصاد در برنداشت. 
سیدمسعود میرکاظمی 
در جلسه کارشناسان 
معاونت امور علمی، 
فرهنگی و اجتماعی 
سازمان برنامه وبودجه 
اظهار کرد: در سال های 
گذشته منابع زیادی در 
کشور هزینه شده که 
در بخش های مختلفی 
عملکردها خوب بوده 
و در بخش هایی هم 
ضعیف عمل شده 
است. اما درمجموع 
برآیند کلی عملکردها، 
در سطح ملی ضعیف 
بوده که نیاز است 
در جهت بهبود 
شاخص های کالن 
اقتصادی اقدامات 
اساسی انجام شود.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

916۰۰۰۰616     سالم. به دلیل تمرکز گفت و گوهای 

تاریخی فعالیت ها، بر زور و قدرت وگفتمان کمتر از 
 فناوری ها؛ فنی کاران، به طرف رقابت های 

زور ورزی هدایت شدند.
937۰۰۰۰1۰۰     تا ِکی من کارگر نانوای دولتی کنار 

تنور آتش و تابستان سوزان روزی ۱۴0 هزارتومان 
بگیرم. تبعیض چرا و تا کجا. نان را گران نکنید ولی 

مزد من را به ۱۴0۱بدهید نه به نرخ ۱۳۹0!
936۰۰۰۰132     باسالم وخسته نباشید. چه چیزی 

باالتر از این که وقت مسافران مترو صرف استفاده 

از کارهای مذهبی وفرهنگی وعلمی بشود. 
مسئوالن محترم ارشد مترو لطفًا دستور فرمایند 
با نصب بنر و پوستر و انتشار محصوالت صوتی 

و تصویری در زمینه های فوق به ویژه آیات و 
روایات، لحظات شهروندان را مفید کنند.

936۰۰۰۰182     سالم.  از کی قانون آمده که مالیات 
فوت شده را خانواده اش بدهند؟ وقتی کسی 

نان آور نیست، گرفتن مالیات چه صیغه ای است؟
913۰۰۰۰146     تصمیم گیری پرونده های قضایی، به 

صورت استانی زمان دادرسی را کاهش می دهد. 

تنبیه مسببان »گرد و غبار« 
مستلزم ورود عدلیه 

ظهیر حیدری نژاد، کارشناس منابع 
آبی و زمین شناسی سوء مدیریت مدیران 
ــاال دســتــی بـــرای مقابله بــا ریــزگــردهــا یکی از  ب
عناصر اصلی بروز بحران های زیست محیطی 
امروز کشور است. این مدیران اکنون با پنهان 
کردن گرایش های سیاسی که به واسطه آن در 
دولــت هــای قبل منصوب شــده بــودنــد، خــود را 
نزدیک به دولت فعلی معرفی می کنند و به جای 
پاسخگویی در مقام منتقد قرار می گیرند که این 

مهم جای توجه جدی دارد.
 مقامات وزارت صمت باید به این سازمان های 
کلیدی و مهم توجه جدی کنند و جلو این مسائل 
را سد نمایند. سازمان زمین شناسی و سازمان 
مدیریت بحران در موضوع گردوغبار باید نقشی 
پررنگ تر می داشتند. ای کاش اقداماتی انجام 
می شد که شاهد تشدید بحران های امروز نباشیم.
در پیوست شــمــاره یــک قــانــون بــودجــه سنواتی 
کشور ردیف های اختصاص یافته به دستگاه های 
دولتی به خوبی مشخص شده، به عنوان نمونه 
در پیوست یک بودجه )اعتبارات تملک دارایــی 
سرمایه ای( به سازمان زمین شناسی 5 میلیارد 
تومان برای تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات زمین 
اختصاص داده شده است که موضوع گردوغبار 
 هــم یــکــی از مــخــاطــرات زمــیــن شــنــاســی اســت.
9 میلیارد تومان به سازمان جنگل ها برای برنامه 
 تثبیت شــن هــای روان اختصاص داده شــده و 
1۲ میلیارد تومان هم بــرای کاهش ریزگردها در 
بخش کاهش آلودگی هوا درنظر گرفته شده است. 
یک برنامه کلی نیز وجود دارد که چند طرح ذیل 
آن تعریف شده و یکی از این ها برنامه سازمان 
حفاظت از محیط زیست با محوریت مقابله 
با ریزگردهاست که 7/5 میلیارد تومان بودجه 
دارد. همچنین برنامه مطالعات جامع مقابله با 
ریزگردها ۲ میلیارد تومان، ایجاد سیستم پایش 
گــردوغــبــار 5 میلیارد تــومــان، برنامه حفاظت و 
بهره برداری از زیست بوم های بخش حفاظت و 
احیای تــاالب انزلی 15 میلیارد تومان، حفاظت 
ــای تـــاالب هـــای در مــعــرض خشکسالی   و احــی
100 میلیارد تومان و نیز برنامه مطالعه و حفاظت از 
دریاچه های استان فارس 1۸ میلیارد تومان بودجه 
دارد. طرح مطالعه، حفاظت و احیای تاالب هامون 
که یکی از کانون های تولید ریزگرد است 15/۲ 
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و عالوه بر این ها 
سازمان مدیریت بحران با  دو ردیف از بودجه های 
الزم برخوردار شده اند. در بحث مقابله با گردوغبار، 
قانون مشخص است و سیاست های ابالغی رهبر 
معظم انقالب هم نمایان است و نیز سازمان های 
متولی مشخص شده اند، حال باید پرسید در زمان 
تعیین سازمان های متولی، سازمان زمین شناسی 
در حال چه کاری بوده که هیچ نام و نشانی از آن در 

این باره دیده نمی شود.
ــراد کــــاردان و  ــ بــدنــه ســازمــان زمین شناسی از اف
متخصص شکل گرفته اســت، امــا مــدیــران این 
سازمان در طول سال های اخیر مشخص نیست 
به چه کاری مشغول بوده اند که نامی از این سازمان 
در بین دستگاه های مسئول برای مقابله با ریزگردها 
به چشم نمی خورد، در حالی که وظیفه اصلی این 
سازمان شناسایی کانون های تولید گردوغبار و ارائه 
راهکارهای الزم است.با توجه به آغــاز ریزگردها 
 از ســـال 1۳۸0 تــاکــنــون، ســازمــان زمین شناسی 
در این باره گزارش مستدل و علمی منتشر نکرده 
ــداده اســت و  و بــه نظر هیچ اقــدامــی هــم انــجــام نـ
گزارش ها و مطالعاتی که عمدتاً کتابخانه ای بوده و در 
قفسه اتاق ها بایگانی می شوند، دردی از کشور دوا 
نمی کنند و در این زمینه نیازمند اقدامات جهادی 
و جدی هستیم، البته سازمان زمین شناسی یکی 
از سازمان های مسئول در این حوزه است و سایر 
دستگاه ها از جمله ســازمــان حفاظت از محیط 
زیست به عنوان متولی اصلی ایــن مسئله باید 
جوابگوی افکار عمومی و دستگاه های نظارتی 
ــرادی سال ها مسئول  باشند. این نمی شود که اف
 بوده اند و با علم و اشراف به شرایط بودجه ای و ....
 ایــن مسئولیت ها را پذیرفته اند، اکنون به جای 
پاسخگویی بهانه بیاورند که چنان شد و چنین شد. 
برای خاتمه دادن به رویه عدم پاسخگویی برخی 
مدیران باید دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به 
نحوه عملکرد کسانی که مسبب بحران موجود 
هستند، به اندازه سهم تقصیرشان رسیدگی نموده 

و در صورت لزوم تحت پیگرد قرار گیرند.
سیاست های کلی برنامه توسعه و نیز اصل 59 
قانون اساسی از دیگر اسناد باالدستی است که در 
آن ها به روشنی مشخص شده چه سازمان هایی 

متولی مقابله با ریزگردها هستند.

خبـر

WWW.QUDSONLINE.IR یکشنبه 12 تیر 1401  3 ذی الحجه 1443  3 جوالی 2022   سال سی و پنجم    شماره 9846

آرش خلیل خانه  سخنگوی دولت با رد این 
ادعا که اجــرای مرحله دوم طرح گازسوز کردن 
ــارهــای عمومی در دولــت  تاکسی ها و وانــت ب
سیزدهم متوقف شده، گفت: نه تنها این طرح 
در حال انجام است که درخواست تعمیم آن به 
برخی خودروهای دیگر هم به مراجع ذی صالح 
ارائـــه شــده اســـت.در هفته های اخیر مجمع 
فعاالن صنعت ســی ان جــی کشور، همچنین 
مدیر اجــرایــی اتحادیه کشوری سوخت های 
جایگزین در نشست های مختلفی مدعی 
شدند طرح دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی 
پس از تغییر دولت، از سال 99 تاکنون متوقف 
مانده و دچــار مشکل شده اســت. آن هــا علت 
این امر را فعالیت  دالالن و برخی اطالعات غلط 
که به مجلس ارائه شده است، اعالم کرده اند.

علی محمودیان مدیر اجرایی اتحادیه کشوری 
سوخت های جایگزین در این رابطه با اشاره به 
صرفه جویی 140میلیون دالری اجرای مرحله 
اول این طرح و تبدیل ۲00هزار خودرو بنزینی 
به دوگــانــه ســوز گفته بــود توقف ایــن طــرح در 
دولت سیزدهم سبب زیان انباشته کارخانه ها 
و کارگاه های تولید مخزن و کیت های گازسوز 
ــد بــا بــر هــم زدن تعادل  شــده و ادامـــه ایــن رون
سبد سوخت کشورپس از سال ها خودکفایی 
بنزین کشور را نیازمند به واردات دوباره بنزین 
خواهد کــرد.حــاال امــا علی بهادری سخنگوی 
دولت در پاسخ به قدس درباره این ادعا و دلیل 
توقف مرحله دوم ایــن پـــروژه گفت ایــن طرح 
بر اســاس مصوبه شــورای اقتصاد آغــاز شده و 
همچنان در حال انجام اســت.وی به خبرنگار 

ما گفت: عالوه بر این، به تازگی قــرارداد تولید 
45هــزار خــودرو عمومی دوگانه سوز ) با موتور 
پایه گــازســوز( بین شرکت پاالیش و پخش و 
ایران خودرو منعقد شده که این جدا از تبدیل 

کارگاهی خودروهاست 
و امیدواریم با تالش 
ــاران مــــا در  ــکــ ــمــ هــ
دولت شاهد شتاب 

بیشتری در اجــرای 
ــن طــرح  ــ ایـ

باشیم.

خبرخبر

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس ضمن 
تکذیب توقف اجرای طرح دوگانه سوز 
کردن خودروهای عمومی مطرح کرد

ساخت۴5هزار 
خودرو 

پایه گازسوز



قیمت تمام شده 
خودرو در حال 

کاهش است
وزیر صمت در خصوص 
قیمت تمام شده خودرو 
گفت: قیمت عرضه شده 

از سوی تولیدکننده 
در برخی از خودروها، 

پایین تر از قیمت فروش 
است بنابراین با کاهش 
قیمت تمام شده، زیان 

تولیدکننده نیز کاهش 
می یابد و تولیدکننده 

تشویق به افزایش تولید 
و عرضه می شود. سال 

گذشته قیمت تمام شده 
برخی از محصوالت 

باالتر از قیمت فروش 
بود اما اکنون به دلیل 

افزایش تولید و به 
کارگیری پنج مسیر 

برای کاهش قیمت تمام 
شده، این نرخ برای 

خودروسازان در حال 
کاهش است.

خبرخبر
خوبخوب

سیزدهمین کمیته کــاری حمل ونقل ایــران و  روسیه 
به تازگی برگزار شده است. به گــزارش ایرنا، مهم ترین 
ــرای انتقال ۱۰  موضوعات ایــن اجــاس هــدف گــذاری ب
میلیون تن کاالی ترانزیتی از طریق مسیرهای کریدور 
شمال- جنوب بود و دو طرف در مــورد جزئیات آن به 
ــن اســـاس مــقــرر شــد هــاب هــای  تفاهم رســیــدنــد. بــر ای

لجستیک برای افزایش ظرفیت انتقال کاالی ترانزیتی 
در کریدور شمال- جنوب به خصوص در بنادر شهید 
رجایی و چابهار با سرمایه گذاری طرف روس ایجاد شود. 
تعیین تکلیف اجرای پروژه های مشترک ریلی از جمله 
برقی سازی گرمسار- اینچه برون و رشت - آستارا از دیگر 
محورهای مذاکرات در این اجــاس بــود. همچنین در 

خصوص روان ســازی و ایجاد تسهیات برای رانندگان 
حمل ونقل جاده ای، ایجاد هاب های لجستیکی در بنادر 
ایران، ایجاد مقدمات الزم برای سرمایه گذاری در بنادر 
دو کشور، بررسی امکان ایجاد شرکت های مشترک 
کشتیرانی و سایر همکاری های طرفین برای افزایش توان 

حمل ونقلی توافقاتی صورت گرفت.

زهرا طوسی بر پایه مصوبه 
ــوا مستأجران ایــن حق  ســـران ق
را دارنــد که با ۲۵ درصــد افزایش 
اجاره بها، منزل مسکونی خود 
را تمدید کنند ولــی نــه  تنها با 
اجــاره هــای چندبرابری از سوی 
مالکان روبه رو شده اند که با همراهی مشاوران اماک 

از حقوق اولیه خود در قانون نیز محروم می شوند.
وزارت راه و شهرسازی با صعودی شدن روند تورم 
برای جلوگیری از فشار مضاعف بر گرده ۴۰درصد از 
جمعیت مستأجر در کشور، مصوبه سقف اجاره بها 
را تصویب کرد، مصوبه ای که بر اساس آن در سال 
۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران 
۲۵درصد، در دیگر کانشهرها ۲۰درصد و در سایر 

شهرهای کشور ۱۵درصد خواهد بود. 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
اماک تهران اعام کرد این مصوبه را به دفاتر مشاوران 
امــاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه ابــاغ کرده 
اســت و  بر اســاس ایــن مصوبه، ســازمــان تعزیرات 
حکومتی مکلف شد با مــشــاوران امــاک متخلف 

که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
در این میان مجلس هم با طرح دوفوریتی ساماندهی 
بازار اجاره تاش کرده است تا هر آنچه امکان دارد از 

فشار بر مستأجران کاسته شود. 

راه های دور زدن قانون توسط موجران ◾
 بــا ایــن  حــال نــه  تنها پیشنهاد افــزایــش ۵۰ تــا ۱۰۰ 
درصدی ادامه دارد که موجران با یافتن راه هایی دست 
و پای مستأجران را طوری می بندند که امکان هر گونه 

شکایت از سوی آن ها را سلب کنند.
یکی از فعاالن امور ملکی می گوید: موجران پس از 
مصوبه ســران قــوا، دو روش بــرای دور زدن این الزام 
قانونی در پیش  گرفته اند؛ نخستین راه این است که 
برخی از موجران درخواست دریافت یک تعهدنامه 
سفت و محکم از مستأجر را دارند که وی حق هر گونه 

شکایت را از خود سلب و متعهد می شود رأس یک 
سال خانه را تخلیه کند. برای این تعهدنامه یک چک 
به مبلغ مجموع اجاره بها ۱۲ ماه نیز دریافت می کنند 
و در تعهدنامه قید شده که اگر مستأجر از اجرای 
تعهدنامه سر باز زند این چک به  عنوان ضرر و زیان 

موجر قابل وصول است.
در روش دوم، موجر قرارداد اجاره را با یکی از نزدیکان 
خودش منعقد می کند، سپس مستأجر اول خانه 
را به  صورت قرارداد دستی به مستأجر اصلی اجاره 
می دهد. در قرارداد دستی هم ذکر شده که طرفین از 
غیرقانونی بودن این قرارداد مطلع هستند و مستأجر 
دوم تمامی مسئولیت را مــی پــذیــرد )طبق قانون 
مستأجر حق ندارد ملکی که اجاره کرده را دوباره اجاره 

دهد( در واقع با این روش مستأجر را در وضعیتی قرار 
می دهند که امکان مراجعه به دادگاه را ندارد چون کار 

غیرقانونی کرده و دادگاه حق را به موجر خواهد داد.
همچنین با وجــود اینکه مالکان حق گرفتن حکم 
ــرای مــســتــأجــران خــویــش را نـــدارنـــد امــا  ــ تخلیه ب
برخی صاحبخانه ها به  دروغ مدعی نیاز خویش 
یا فرزندانشان به ملک مــورد اجــاره  شــده و پس از 
دریافت حکم تخلیه، بافاصله با درج آگهی و با 
قیمت های غیرمتعارف، ملک تخلیه  شــده را به 

مستأجر جدید اجاره می دهند.
کارشناسان می گویند با توجه به وضعیت اقتصادی 
کشور تعیین سقف برای اجاره مسکن یا اجرای دیگر 
مصوبات نمی تواند اجرا شود، زیرا در وهله نخست 

ملک یک دارایی خصوصی است و مالک می تواند 
دارایی خود را به هر میزانی به هر کسی که می خواهد 
اجاره دهد، در وهله دوم نیز راه دور زدن این موضوع 
ــرا مالک و مستأجر در بنگاه اماک  بــاز اســت، زی
می توانند ۲۵درصد افزایش اجاره بها را در تهران ثبت 
کنند، اما مالک به  صورت غیررسمی می تواند اجاره 

بیشتری از مستأجر خود طلب کند.
ــاق اصناف مشاورین  حسام عقبایی، مسئول ات
امــاک کشور با اشــاره به روش هـــای غیرقانونی که 
موجران برای اجاره خانه خود به مستأجران به آن 
متوسل می شوند تا ملک خود را با رقم های بیش از 
۲۵درصد با قراردادهای صوری و چک های ضمانت 
اجاره بدهند می افزاید: تعزیرات به مشاورین اماک 
اعام کرده است که حق تنظیم و ثبت قرارداد اجاره 
با افزایش بیش از سقف تعیین  شده ۲۵ درصدی 
نسبت به سال گذشته را ندارند. حتی اگر موجر و 
مستأجر برای ارقام 3۰ تا ۴۰ درصدی یا بیشتر توافق 
کرده باشند، باز هم مشاور اماک حق نوشتن قرارداد 
بیشتر از ۲۰ و ۲۵ درصد را ندارد و کد رهگیری هم برای 
باالتر از این رقم صادر نمی شود، چون با وی برخورد 
قضایی می شود، اگر چنین قــراردادی نوشته شود 
حاصل توافق موجر و مستأجر است که به روش هایی 

که وجود دارد قانون را دور بزنند.
وی با اشاره به اینکه مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی 
برای اجاره بها قانون نیست و قابلیت اجرایی باالیی 
ندارد می گوید: قوانین مدیریت بازار اجاره باید به 
نحوی تنظیم بشود که قانون روی دست قانون گذار 
باقی نماند. قانون باید به شکلی وضع شود که در 
آن هم رعایت حــال موجر شــده باشد و هم حقی 
از مستأجر ضایع نشود در غیر این صــورت مردم 
آن قانون را رعایت نمی کنند.این کارشناس حوزه 
مسکن با بیان اینکه در حال حاضر در اوایل پیک 
جابه جایی ها هستیم می گوید: احتمال اینکه این 

مصوبه به شکل کامل اجرایی بشود پایین است.
وی می افزاید: تعیین سقف برای اجاره بها شاید بتواند 

یک راهکار موقت باشد، ولی برای اینکه ما بتوانیم این 
غده را جراحی بکنیم، باید در طوالنی مدت مسکن 
استیجاری و در کوتاه مدت تسهیات بدون کارمزد 
با قیمت مؤثر در موقع الزم به مستأجران بدهیم تا 
بتوانند درآمــد خودشان را با رشد اجاره بها تطبیق 
بدهند تا ما به  مرور زمان به یک کار اساسی یعنی 

تولید مسکن بپردازیم.

رقیب تراشی برای مالکان اجاره داری حرفه ای ◾
ــاق اصــنــاف مــشــاوریــن امـــاک کشور  مسئول اتـ
می افزاید: ۴۰سال از عمر مجلس می گذرد در حوزه 
تولید مسکن استیجاری کاری نکردیم، اجاره داری 
حرفه ای می تواند دادن زمین و وام و تسهیات بدون 
کارمزد یا کارمزد خیلی پایین به تولیدکنندگان باشد 
و از آن ها تعهد مقتضی گرفته شود که این واحدها 
ــاره داری به کــار گرفته می شوند، آن   در عرصه اجــ
وقت این ها می توانند با بازار آزاد با مالکان رقابت 
کنند. ولی وقتی در بازار رقیبی وجود ندارد موجران 
در حــوزه مسکن مانند شرکت های خودروسازی 
در کشور یکه تازی می کنند و ملک خود را به هر 
قیمتی که مایل باشند به اجاره می گذارند.عقبایی 
با اشاره به اینکه ممکن است تولید مسکن سه تا 
چهار سال زمان ببرد می افزاید: ولی ساخت وساز 
مسکن استیجاری باید از امروز شروع شود تا چهار 
سال دیگر برای ایجاد رقابت در بازار مسکن آمادگی 
داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه اجاره داری و نگاه 
به واحدهای مسکونی باید از حالت سرمایه ای به 
کاالی مصرفی تبدیل شود می افزاید: ابتدا باید بین 
عرضه و تقاضا توازن ایجاد کنیم، دادن تسهیات، 
وضع مالیات بر خانه های خالی، مقابله با سوداگری، 
تعیین سقف برای افزایش اجاره بها و کنترل تورم 
باید به  مرور در کشور اجرا شود تا زمینه دور زدن 
قوانین از سوی موجران کم شود در غیر این صورت 
در نبود بسترهای الزم، مالکان را به دامــن خاف 

می اندازیم.

 قدس تخلفات بنگاه های امالک و موجران را 
پس از تعیین حداکثر اجاره مسکن توسط دولت، بررسی می کند

دورزدنسقفاجارهبها
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قیمت اسکوتر
  اسکوتر کودک 

Land مدل
329.000 تومان

  اسکوتر میکرو 
مدل 200

1.239.000  تومان

  اسکوتر  
مدل میکرو کد 44

650.000  تومان

  اسکوتر برقی 
مدل هارلی 2021

53.000.000  تومان

  اسکوتر 
B 205 مدل

3.990.000 تومان

  اسکوتر   
D-MAX9 مدل

4.978.000  تومان

84.850.000نیم سکه54.500.000ربع سکه1.501.632بورس 273.718دالر )سنا(62.960.000 مثقال طال 18.764دینار عراق )سنا(147.550.000سکه14.517.000 طال  18 عیار1.810اونس طال 74.532درهم امارات )سنا(

 انتقال ۱۰ میلیون تن 
 کاالی ترانزیتی روسیه
 از مسیر ایران

      صفحه 3

شركت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای صدراالشاره به شماره فراخوان2001092447000077را 
از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( برگزار نماید. ضمنًا خاطر نش��ان میس��ازد كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی اعم از دریافت و تحویل اس��ناد 
اس��تعالم ارزیابی كیفی تا ارس��ال دعوتنامه و س��ایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ضمنًا 
تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه ستاد مورخ1401/04/18 می باشد. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی مورد نظر پس از برگزاری فرایند ارزیابی كیفی از طریق سامانه ستاد 

به اطالع مناقصه گران واجد ش��رایط خواهد رس��ید. 
1- موض��وع مناقص��ه :

الف( ش��رح مختصركار:

مبلغ تضمین شركت در مدت زمان انجام كارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
فرایند ارجاع كار)ریال(

تأمین حجم ماشین آالت تعمیرات اساسی 11401/11
401,680,000,000 روز تقویمیواحد ها در سال 1401

ب( ش��رایط متقاضی:
1- داش��تن ش��خصیت حقوقی ، ش��ماره اقتصادی و شناس��ه ملی.

2- داش��تن امکانات، توانایی مالی، نیروی انس��انی، تجربه كافی، س��وابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی حس��ن انجام كار از كارفرمایان قبلی. 
3- داش��تن گواهی نامه تأیید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران و دارا بودن مجوزهای الزم جهت مناقصه فوق االش��اره .

4- ت��وان ارائ��ه تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار )درصورت قرارگرفتن در فهرس��ت كوتاه این ش��ركت(و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعه��دات مطابق آئین نامه 
تضمین برای معامالت دولتی)درصورت برنده ش��دن(.

ج( برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 33,600,000,000 )به حروف : س��ی و س��ه میلیارد و شش��صد میلیون( ریال می باش��د.
2(كلیه اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط بند » ب « میتوانند مطابق تاریخهای مندرج درآگهی فراخوان جهت دریافت اس��ناد استعالم ارزیابی كیفی به آدرس اینترنتی سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( مراجعه نمایند و پس از دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی ، كلیه مدارك و مس��تندات مندرج در آن را مطالعه، تکمیل و در مهلت 
مقرر در س��امانه س��تاد بارگذاری نمایند. ضمنًا ارزیابی كیفی متقاضیان بصورت غیرحضوری و صرفًا از طریق س��امانه س��تاد صورت خواهد پذیرفت.بدیهی است بارگذاری 
اس��ناد و مدارك جهت ارزیابی كیفی از س��وی متقاضیان بعد از مهلت مقرر مقدور نمی باشد.خاطرنش��ان می س��ازد متقاضیانی كه اس��ناد ومدارك ارزیابی كیفی رادرمهلت 

مقرربارگ��ذاری  ننماین��د از فراین��د مناقص��ه ح��ذف م��ی گردن��د.
2( نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار:ش��ركت پاالیش نفت امام خمینی )ره(ش��ازند واقع در اس��تان مركزی، اراك، كیلومتر20جاده بروجرد-

 تلف��ن تم��اس 086-33491098
آخرین مهلت دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی:روز : ش��نبه تاریخ : 1401/04/25       آخرین مهلت ارسال اس��تعالم ارزیابی كیفی:روز : ش��نبه تاریخ : 1401/05/08

اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه:مركز تماس: 021-41934
آدرس اینترنتی : WWW. SHANA.IR    WWW.IKORC. IR                                           شناس��ه آگهی:1342569 دفت��ر ثب��ت ن��ام: 88969737 و 85193768 
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آگهی فراخوان ارزیابی كیفی 
مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره 1401/11 تحت عنوان تأمین حجم ماشین آالت تعمیرات اساسی 

واحد ها در سال 1401 ( شماره مجوز: 2164 - 1401   )نوبت اول(

روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی )ره(شازند

شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند  
»سهامي عام«

40
10
45
26

---



    مگر 
چارلی چاپلین 
چطور راه می رود؟  
سیروس میمنت درباره 
حاشیه های اخیر برنامه 
»جوکر« با بیان اینکه 
قصد این گروه توهین 
و بی احترامی به جامعه 
کم توان جسمی نبوده 
است، گفت: ما بزرگ تر از 
چارلی چاپلین در عالم 
سینما نداشتیم. چارلی 
چاپلین مگر چطور راه 
می رود؟ یا لورل و هاردی 
که به لحاظ ذهنی کم توان 
هستند. من معتقدم 
اتفاقًا اگر درباره این 
گونه افراد صحبت نکنیم 
درست نباشد، منتها 
نه به شکل توهین آمیز 
بلکه به شکل درست. 
اگر ما درباره کم توانان 
صحبت می کنیم یعنی 
فراموششان نکرده ایم، 
یعنی ما آن ها را می بینیم 
و با آن ها زندگی می کنیم.

گزارش خبری

هنرهای تجسمی

خبرخبر
روزروز

»بلوکیو«فیلمموردعالقه»اسپیلبرگ«رامیسازد ◾
مارکو بلوکیو، کارگردان سرشناس ایتالیایی 
پــس از موفقیت فیلم »خــائــن«، ساخت 
فیلم »تــبــدیــل« را شـــروع کـــرد. ایــن ســوژه 
تاریخی را پیشتر اسپیلبرگ قصد داشت بسازد اما به 
دلیل اینکه پسربچه ای که بخواهد این نقش را بازی کند 
نیافت، از ساخت آن منصرف شد و پس از آن به سراغ 

»داستان وست ساید« رفت.

»پسراندریا«برایگیشهنیست ◾
حسین قاسمی جامی یکی از کارگردانان 
فیلم سینمایی »پسران دریا« با بیان اینکه 
فیلم »پسران دریا« فیلم خاصی است که 
مخاطب خاص خود را هم دارد، بیان کرد: این فیلم را 
برای رفع افسردگی در دوران کرونا ساختیم و انتظار 
فــروش باال در گیشه از آن نداشتیم ولی از استقبال 

مردم هم تا این حد راضی هستیم.

 بازیمقابل»شهابحسینی«پراسترسبود
بهار قاسمی بازیگر جوان فیلم »طالخون« 
ــا شهاب  ــاره تــجــربــه هــمــبــازی شـــدن ب ــ دربـ
حسینی گفته است: این بازی کردن مقابل 
ایشان خیلی سخت و پر از استرس بود؛ چرا که ما بیشتر 
سکانس هایمان دونفره بود اما ایشان خیلی برایم وقت 
گذاشتند و کلی انرژی و انگیزه به من  دادند.همبازی شدن 

با شهاب حسینی برای هر بازیگری تجربه به همراه دارد.

رمضانی،رئیسدبیرخانهدائمینمایشگاهکتابشد ◾
یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی؛ علی 
رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات 
ایــران را به عنوان رئیس دبیرخانه دائمی نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران منصوب کرد.
رمضانی دانــش آمــوخــتــه کارشناسی ارشــد در رشته 

الهیات و معارف اسالمی از دانشگاه تهران است.

  برگزاری همایش کارکردهای اجتماعی و 
تربیتی ادبیات عاشقانه   

همایش کارکردهای اجتماعی و تربیتی ادبیات 
عاشقانه با تأکید بر منظومه لیلی و مجنون 

نظامی با حضور چهره های سرشناس ادبی و 

روان شناسی فردا، ساعت 17 در فرهنگسرای 
خانواده برگزار می شود.

محمدرضا سنگری؛ رئیس اندیشکده ادبیات 
پایداری، غالمعلی افروز؛ روانشناس و استاد ممتاز 
دانشگاه تهران، مصطفی مهرآیین؛ جامعه شناس 

و استاد دانشگاه، سیدضیاءالدین شفیعی؛ 
نویسنده و ناشر کتاب، سعید بیابانکی؛ شاعر و 
ترانه سرا و داود ضامنی؛ مؤلف در این همایش 

حضور دارند.
همچنین قرار است در این همایش، آیین رونمایی 

از کتاب »روایت جنون مجنون«، بررسی ریشه های 
تاریخی و اجتماعی داستان لیلی و مجنون نوشته 

داود ضامنی نیز برگزار شود.
کتاب روایت جنون مجنون از سوی انتشارات هنر 

رسانه به چاپ رسیده است.

غفلت از عظمت یک رویداد تاریخی

 جشنواره »مباهله« 
 به اندازه چندین دهه 
شعر تولید کرده است 

صبا کریمی   نشست خبری سومین دوره 
ــا حــضــور علی  جــشــنــواره شــعــر »مــبــاهــلــه« ب
انسانی؛ شاعر آیینی و دبیر علمی جشنواره، 
علی داوودی؛ مدیر دفتر شعر حــوزه هنری، 
محمد حبیبی کسبی؛ رئیس گــروه ادبیات 
عاشورایی مرکز آفرینش های ادبی روز گذشته 

در حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم حبیبی کسبی با بیان اینکه تا 
ایــن لحظه نزدیک به 604 اثــر در بخش های 
مختلف به دست ما رسیده و تا پایان مهلت 
مقرر این تعداد افزایش خواهد یافت، یادآور 
شد: امسال هم همچون دوره های قبلی سعی 
کــردیــم فضایی فــراهــم کنیم کــه شــاعــران در 
قالب های مختلف طبع آزمایی کنند و عالوه 
بر قالب منظوم و بخش شعر آزاد، نیمایی و 
سپید، پذیرای آثاری در قالب قطعه و نثر ادبی 

هم هستیم.
 حبیبی کسبی گفت: روز مباهله مصادف با

 24 ذی الحجه اســت و اختتامیه در روزهــای 
نزدیک به ایــن روز برپا خواهد شد که تاریخ 

دقیق آن متعاقباً اعالم می شود. 
ــزود: در حــوزه هــای شعر نــبــوی، علوی،  وی افـ
عــاشــورایــی و... آثــار قابل توجهی داریـــم اما 
مباهله در تاریخ شعر فارسی مغفول مانده 
در حالی که سند افتخار مستدل مسلمانان 

است. 
اگر تاریخ ادبیات فارسی را بررسی کنید پیش 
از برپایی این جشنواره کمتر ابیاتی داریم که 
مربوط به مباهله باشد اما طی این چهار پنج 
سال آثاری به اندازه چندین دهه خلق شده که 

در بین آن ها اشعار ماندگاری وجود دارد.

غفلتشعروادبیاتازروزمباهله ◾
در ادامه داوودی، مدیر دفتر شعر با بیان اینکه 
در گذشته شعر تنها رسانه رسمی اهل بیت)ع( 
بوده و عنایت ائمه)ع( به جایگاه شعر بر کسی 
پوشیده نیست، اظهار کرد: اما جشن و شادی 
در مناسبات شعری ما کمتر دیده شده و بیشتر 
حول محور سوگ و عزا بوده و در این میان از 
برخی ظرفیت ها مانند روز مباهله غفلت شده 
و طی این سال ها مانور رسانه ای روی آن صورت 

نگرفته است. 
ــوان مــرکــز فعالیت های  ــن ــه ع ــوزه هــنــری ب حــ
دینی و انقالبی در حمایت و ترویج این گونه 
برنامه ها نقش داشته و همیشه پای کار بوده 
تا شعر به ویژه شعر آیینی با دایــره مخاطبان 
 حرفه ای گسترش پیدا کند و آثار فاخری شکل 

بگیرد.  
در ادامه انسانی، دبیر علمی این جشنواره تأکید 
کرد: عظمت این رویداد در تاریخ مغفول مانده 
اما امروزه در شرایطی هستیم که توان پرداختن 
به این موضوع را داریــم. خوشبختانه توجه به 
واقعه مباهله از سوی اقشار گوناگون از جمله 
هنرمندان مورد توجه قرار گرفته و امید است 
تالش های آن ها مورد قبول و یاری اهل بیت)ع( 

قرار گیرد.

»شکار سیمرغ« گران ترین 
اثر حراج شانزدهم 

 شانزدهمین حـــراج تــهــران بــا رقــم کــل فــروش
۷۸ میلیارد و ۱00 میلیون تومان به کار خود پایان 
داد. »شــکــار سیمرغ« رضــا درخشانی کــه با 
قیمت پایه یک میلیارد تومان ارائه شده است، 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان چکش خورد و 

گران ترین اثر این حراج شد.  
مجموعه شکار در واقــع گستره جست وجوی 
عصری و محتوایی رضا درخشانی در نگارگری 
ایرانی است که همواره یکی از منابع الهام آثار 

وی بوده است.
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و هنر فرهنگ 

نقد

در  حاشيه

معرفی 
برگزیدگان 
رویداد 
تصویرگری

در افتتاحیه نمایشگاه 
تصویرسازی »قصه های 
خوب برای بچه های 
خوب« ضمن مرور 
دستاوردها و میراث 
زنده یاد مهدی 
آذریزدی، برگزیدگان 
این رویداد تصویرگری 
معرفی شدند.
در بخش اصلی پدرام 
کازرونی، نیلوفر عطایی 
و آروین فوالدی فر 
برگزیده شدند. 
همچنین آرمین 
ابوالفتحی، زهرا امینی 
و سحر خراسانی 
شایسته تقدیر 
شناخته شدند.
در بخش نگاه ویژه نیز 
نجال مهدوی اشرف، 
برگزیده و حنانه 
ملک پور، شایسته 
تقدیر شناخته شدند.
نمایشگاه تصویرسازی 
»قصه های خوب برای 
بچه های خوب« با یاد 
زنده یاد مهدی آذریزدی 
افتتاح شد. 
عالقه مندان برای 
بازدید از این نمایشگاه 
می توانند تا 20 تیر همه 
روزه از ساعت ۱۵ تا 20 
به خانه هنرمندان ایران 
مراجعه کنند.

ــی  ــل ــع ــاس ــب ع
 سپاهی یونسی  
عــصــر دهــمــیــن روز 
از تــیــرمــاه اســـت و 
هـــوای مشهد گــرم 
و کــالفــه کــنــنــده. به 
سمت تربت حیدریه حرکت کرده ایم 
تا در مراسم نکوداشت استاد محمد 
قهرمان که به بهانه سالروز تولد آن 
زنده یاد در زادگاهش روستای امیرآباد 
و شهر تربت حیدریه برگزار می شود 
شرکت کنیم. محل اسکان اقامتگاه 
بومگردی تهمینه در شهر تربت است. 
ــه اقــامــتــگــاه مــی رســیــم و  ســاعــت۱۷ ب
میهمانان هــم از شهرهای مختلف 
خــراســان مــی رســنــد؛ میهمانانی که 
شاعرند و وجه اشتراک آن ها سرودن 
شعر به لهجه محلی است که استاد 
قهرمان خود قهرمان سرودن به لهجه 
تربتی آن  هم در اوج بــود. ۷کیلومتر 
دورتر از شهر تربت روستای امیرآباد 
است و برنامه ساعت ۱۸ در امیرآباد 
ــروع مـــی شـــود؛ روبـــــــه روی کــوچــه  ــ شـ

قهرمان۱۳. 
من و دو سه دوست به همراه همسر 
استاد قهرمان در زمانی کوتاه و پیش 
ــه خانه  ــه جــلــســه، ســـری ب از ورود ب
کودکی های استاد در آن طرف کوچه 
می زنیم. استاد قهرمان کودکی هایش 
را در ایــن خانه گــذرانــده اســت و چه 
خانه باصفایی است خانه ای با جوی 
آب روانــی که در آن جریان دارد، دو 
درخت کاج که سر به فلک کشیده اند 
و فضایی که تخیلم را پرواز می دهد تا 
فکر کنم استاد قهرمان در این خانه 
چه لحظاتی را از سر گــذرانــده و چه 

بازی ها که نکرده است.
وارد جلسه مــی شــویــم، شعرخوانی 
شاعران شروع شده است. از مسئوالن 
شهر تــربــت، شــهــردار، مــدیــر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیر 

ارشاد اسالمی، مدیر میراث فرهنگی، 
اعــضــای شـــورای شهر و... آمــده انــد. 
مکان شعرخوانی حیاط خانه یکی از 
اهالی است که هم درخت انگور و انار 
دارد و هم گل آفتابگردان، خالصه همه 
چیز دســت به دســت هم داده است 
تا شنونده  شعرهای خوبی از شاعران 
هم استانی باشیم که به عشق استاد 
قهرمان و عشق شعر با گویش محلی 
به امیرآباد آمده اند و البته اجرای خوب 
ایمان مرصعی به عنوان مجری هم در 

اجرای برنامه بی تأثیر نیست.
بهمن صــبــاغ زاده، شاعر خوشنام و 
دبیر علمی نکوداشت، در تکاپوست 
که برنامه به خوبی برگزار شود و آدم را 
متوجه می کند اهالی ادبیات در تربت 
حیدریه به خصوص شاعران تا چه 
اندازه به استاد قهرمان ارادت دارند، 
این را می شود از تک تک جمالتی که 
آن ها درباره استاد می گویند، فهمید. 

چشمهایبرایتشنگانادبیات ◾
 با خودم فکر می کنم چقدر ارزشمند 
اســت وقتی شاعر از ایــن دنیا رفته 
است هم شعرهایش چشمه ای برای 
تشنگان ادبــیــات باشد و هم یادش 
روشــنــا و تسالیی بـــرای آن هــایــی که 

مانده اند. 
در بخشی از برنامه، شهردار تربت 
حیدریه از شخصیت استاد قهرمان 
مــی گــویــد و اهــمــیــت کـــار او در شعر 
محلی در کنار شعر رسمی استاد. 
وحــیــد فــرخ تــبــار همچنین از دیــدار 
ــاد بــهــار یــاد  ــا اســت اســتــاد قــهــرمــان ب
می کند و از تشویق ایشان به سرودن 
ــاد بــهــار  ــتـ شــعــر مــحــلــی تـــوســـط اسـ
می گوید تا در ادامــه نوبت به قرائت 
پــیــام اســتــاد مــحــمــدرضــا خــســروی، 
ــف کــتــاب  هــمــشــهــری اســـتـــاد و مــؤل
»جغرافیای تاریخی والیت زاوه« برای 
برنامه نکوداشت برسد که صباغ زاده 

آن را قرائت می کند. او در بخشی از 
پیام خود به مراسم نکوداشت استاد 
گفته اســت: »مــن، ایــن دورافــتــاده از 
بسترِ گرمِ خاِک زادگاهم و محروم از 
کیمیای نفس کشیدن در هوای دالرام 
زاوه، نمی توانم ناگفته بگذارم که دلم 
می خواست در آستانه بــرگــزاری آن 
آیــیــن بــاشــکــوه، خــوشــامــدگــوی شما 
خـــداونـــدگـــاران ادب و هــنــر بــاشــم و 
میزبان گرامیان که هم اینک تربت 
حیدریه و مه والت را با گام های استوار 

خویش زیور بخشیده اند«.  

شنوندهشعر30شاعر ◾
روز دوم برنامه با گشت و گذار شاعران 
میهمان در تربت حیدریه و بازدید از 
نمایشگاه آثار خوشنویسی برگرفته از 
اشعار استاد شروع می شود و در ادامه 
بــه مرکز آمــوزشــی رفــاهــی فرهنگیان 
شماره یک در خیابان باهنر می رویم 
ــا شــنــونــده شــعــر شــاعــران میهمان  ت
باشیم. لحظاتی کــه دوســتــان شاعر 
شعر می خوانند با خودم خیال می کنم 
استاد گوشه ای از سالن نشسته است 
و شنونده شعر ۳0 شاعری است که از 
شهرهای مختلف استان خودشان را 

به تربت حیدریه رسانده اند.
ســـرانـــجـــام عــصــر شــنــبــه مـــی رســـد و 
ــاه استاد  ــ مــوقــع خداحافظی بــا زادگ
قهرمان است. حاال شاعران دارند به 
شهرهایشان برمی گردند که هر کدام 
از شهری آمده اند از گناباد، نیشابور، 

باخرز، تایباد، کاشمر، مشهد و... . 
شعر محلی اهمیت و ارزش خــود را 
دارد و در ایــن سفر دوروزه شنونده 
شعرهایی بــا لهجه های مختلف از 
خراسان بودند برنامه ای که می توان 
آن را در دیگر شهرهای خراسان نیز 
برگزار کرد و بخشی از عالقه مندان به 
شعر را به شنیدن شعرهایی متفاوت 

میهمان کرد.

نکوداشت مرحوم استاد محمد قهرمان در زادگاهش برگزار شد 

در پاسداشت شعر با لهجه  محلی
بهزاد پارسایی   همزمان با آغاز تصویربرداری مجموعه 
تلویزیونی »سلمان فارسی« به کارگردانی داود میرباقری در 
شهرک دفاع مقدس، از تصویر علیرضا شجاع نوری بازیگر 

نقش »سلمان فارسی« رونمایی شد.
نقش سلمان فارسی را در این پروژه سه بازیگر در سه مقطع »کودکی و 
نوجوانی«، »جوانی« و »میانسالی و پیری« ایفا می کنند که شجاع نوری 
در این سریال نقش دوران میانسالی و پیری سلمان فارسی را بازی می کند.

 
دربارهسریال»سلمانفارسی« ◾

پــروژه »سلمان فارسی« که نگارش اولیه آن در ۱۳۷۸ به پایان رسیده 
بود، پس از وقفه  ای 20 ساله در دی ماه ۱۳۹۸ در کرمان کلید خورد. قشم، 
شاهرود، جلفا و رود اَرَس، شهرک غزالی، سواحل مــازنــدران، شهرک 
سینمایی نور و... از مکان هایی بودند که ظرف دو سال گذشته فیلم  برداری 

در آن صورت گرفت.
در ابتدای سال جاری، تمرکز گروه بر ساخت دکورهای دیر عموریه؛ کاخ 
سناتور خاروس و بخش  های داخلی کلیسا بود و پس از وقفه  ای یک ماهه، 
فیلم  برداری در شهرک دفاع مقدس آغاز شد. ادامه این سکانس  ها که 
مربوط به قصر خاروس است، در شهرک غزالی تصویربرداری خواهد شد.
طبق زمان  بندی، فیلم  برداری سکانس  های مربوط به کلیسا )شاهرود( و 
کاروانسرای عقیق )آبسرد( در دستور کار آتی گروه قرار دارد. تاکنون کشور 
ارمنستان، اصلی ترین مقصد برای ضبط بخش  های باقی  مانده از فصل 
بیزانس است. اگر فرایند تولید مطابق با برنامه  ریزی کنونی پیش برود، 
بیزانس )که فصل میانی سریال محسوب می  شود( پس از کوششی 
۳6 ماهه، در اواخر پاییز ۱40۱ به پایان می  رسد و گروه تولید از زمستان، 
فصل ایران را آغاز خواهند کرد. تاکنون بیش از ۱۹ قسمت از این مجموعه 

تلویزیونی تصویربرداری و تدوین اولیه شده است.   
بازیگرانی همچون فرهاد اصالنی، داریوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، 
احترام برومند، رامونا شاه، علی دهکردی، مرحوم چنگیز جلیلوند، مهدی 
فقیه، محمدجواد جعفرپور، علیرضا مهران و چند بازیگر خارجی )از 
کشورهای تونس، ارمنستان، مراکش، یونان و...( و حدود هزار و ۵00 بازیگر 

تئاتری و بومی جلو دوربین این سریال رفته اند.
چند روز پیش یکی از بازیگران خارجی این پروژه، هشام رستم، درگذشت. 
سکانس های سلمان فارسی، واپسین یادگارهای تصویری این هنرمند اهل 
تونس بود. نقش این بازیگر فقید در سریال به پایان رسیده بود و نیازی به 
حذف بخش های آتی، ضبط دوباره یا ادامه کار با بازیگری دیگر و تمهیداتی 

از این دست نیست.

دغدغههایمیرباقریبرایسلمانفارسی ◾
به گفته امــرهللا احمدجو؛ داود میرباقری همیشه دغدغه ساخت 
»سلمان فارسی« را داشته است اما به »مختارنامه« رسید و پس از 20 
سال پشتوانه کار تحقیقاتی برای نوشتن قصه سلمان فارسی سرانجام 

ساخت آن را کلید زد. 
احمدجو می گوید: پیش از »مختارنامه«، داود می گفت: »سلمان«! 
۳0 سال دغدغه داشت سلمان فارسی را بسازد و من به او می خندیدم. 
می گفتم: داود! سلمان یک شخصیت فرهنگی بوده و ماجرای آنچنانی 
نــدارد. چون در تاریخ اطالعات زیادی دربــاره سلمان وجود ندارد و فقط 
ــاره اش مطرح شده اما دو سال پیش که فیلم نامه را خواندم  کلیاتی درب
آن  قدر خوب و جذاب بود که متوجه شدم کامالً اشتباه می کردم. حق 
بــا داود مــیــربــاقــری بــود که 
می گفت: »سلمان« 
کار بزرگی می شود. 
آن  قــــــــدر قــصــه 
ــارســی  ــمــان ف ســل
شیوا نوشته شده 
است که مرا اسیر 

خودش کرد.

 رونمایی از تصویر علیرضا شجاع نوری
در نقش »سلمان فارسی«

تلویزیون

آیین بزرگداشت مریم کاظم زاده، عکاس و خبرنگار دفاع مقدس 
روز گذشته در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 

شد.
ایــن مراسم با عنوان »روایـــت مریم« با حضور محمدمهدی 
اسماعیلی؛ وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، فرشاد مهدی پور؛ 
معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی 
از اصحاب رسانه به مناسبت چهلمین روز درگذشت »مریم 
کاظم زاده« در باغ زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 

شد.
در این مراسم، مستندی دوبخشی درباره زندگی مریم کاظم زاده 
پخش شد و توضیحاتی درباره جایزه مریم کاظم زاده که توسط 

معاونت مطبوعاتی در نظر گرفته شده، ارائه شد.
مرتضی کاظم زاده، برادر زنده یاد مریم کاظم زاده نیز در ادامه این 
مراسم به روی صحنه آمد و ضمن تشکر از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی بــرای برگزاری چنین مراسمی، اظهار کــرد: »در سال 
۱۳۵۷ بود که او نزد امام)ره( به پاریس رفت و برای ایشان چنین 
نوشت: یک زن مسلمان می تواند خبرنگار باشد؟ امام)ره( نیز در 
پاسخ به او گفته بود اصل قضیه ایرادی ندارد؛ مگر اینکه حجاب 
رعایت نشود. مریم در زمان جنگ تحمیلی به منطقه ابوذر رفت 

و نخستین خبرنگار زن در دوران جنگ بود«.
او به صفحه مجازی این عکاس جنگ که یک سال پیش تأسیس 
شده بود، اشاره کرده و گفت: »امیدوارم با تجدید چاپ آثار مریم، 

مردم بیشتر با انقالب آشنا شوند«.
در ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از خانواده مریم کاظم زاده 
قــدردانــی کــرد. در همین راســتــا دو سفر بــه کربال بــه خــانــواده 

کاظم زاده هدیه شد.
مریم کاظم زاده، همسر شهید اصغر وصالی فرمانده »دستمال 
ســرخ هــا« در زمــان دفــاع مقدس و عکاس باسابقه سال های 
انقالب و جنگ تحمیلی بود که چهارشنبه چهارم خــرداد ماه 

درگذشت.
مریم کاظم زاده نخستین عکاس زن جنگ بود که مهر سال ۵۹ 
به مناطق جنگی رفت و خاطرات بسیاری از حضور رزمندگان و 

فرماندهان در مناطق جنگی ثبت کرد.

آیین بزرگداشت نخستین عکاس و خبرنگار زن دفاع مقدس به مناسبت چهلمین روز درگذشت او برگزار شد

روایت »مریم«



بخشی از پیام 
امام خمینی)ره( 

پس از جنایت 
آمریکا

باید نگذاریم که تالش 
فرزندان انقالبیمان در 
جبهه ها از بین برود. 

برای برپایی احکام 
اسالم عزیز، دست 

اتحاد به یکدیگر داده 
محکم و استوار تا 

پیروزی اسالم حرکت 
کنیم. مسئوالن نظام 

باید تمامی هّم خود را 
در خدمت جنگ صرف 

کنند. این روزها باید 
تالش کنیم تا تحولی 

عظیم در تمامی 
مسائلی که مربوط به 
جنگ است به وجود 

آوریم. باید همه برای 
جنگی تمام عیار علیه 

آمریکا و اذنابش به 
سوی جبهه ها رو 

کنیم. امروز تردید به 
هر شکلی خیانت به 

اسالم است.

روایت روایت 
جنایتجنایت

دلیل مداخله مستقیم  ◾
نظامی آمریکا در ســال پایانی 
جنگ تحمیلی علیه ایران و آنچه 
در آن سال ها جنگ نفتکش ها 

نام گرفت چه بود؟
ــر جــنــگ شــرایــط  ــال آخــ در ســ
میدانی کامالً متفاوت از اوایل جنگ تحمیلی بود 
که بخش های قابل توجهی از خاک ایران در اختیار 
نیروهای عراقی قرار داشت. نیروهای ایرانی موفق 
شده بودند تقریباً تمامی خاک کشور را پس بگیرند 
و در بخش هایی هم ما وارد خاک عراق شده بودیم و 

عملیات موفق و بزرگی اجراشده بود.
اما آنچه بیشتر موجب دخالت مستقیم نیروهای 
نظامی آمریکا در جنگ به نفع ارتش بعث و صدام 
بود، شرایط مقطعی است که از آن به عنوان جنگ 

نفتکش ها نام  برده می شود.
پس  از آنکه رژیم صدام بندر بصره و دو پایانه نفتی 
خود در نزدیکی فاو را از دست داد و برای صادرات 
نفت به مشکل برخورد، تصمیم گرفت با ناامن 
کــردن خلیج فارس، ایــران را هم از صـــادرات نفت 

محروم کند.
ــس از اجــــــرای والـــفـــجـــر 8 و عــمــلــیــات   ایــــــران پـ
کربالی ۵ در جبهه های دفاع مقدس، در موقعیت 
برتری قرار گرفت. حامیان صدام و آمریکا و شوروی 
که از این افزایش قدرت نظامی ایران ترسیده بودند، 
به بهانه تأمین امنیت کشتی های تجاری عراق و 

نفتکش های آن وارد خلیج فارس شدند.
در حقیقت ورود نیروهای آمریکایی به منطقه 
خلیج فارس بــرای مداخله مستقیم در عملیات 
نظامی به نفع عراق و فشار بر نیروهای ایران بود تا 
فروش نفت و منبع اصلی درآمد ایران را مختل کند. 
آمریکایی ها سعی داشتند همزمان ایران را عامل 
ناامنی و تهدید نفتکش ها نشان دهند تا در آن 
روزها بتوانند ائتالفی بین المللی علیه کشور ما به 

بهانه تهدید جهانی شکل بدهند.

ارتش آمریکا در دریا برتری کامل نظامی داشت.  ◾
حتی در همان روز واقعه حمله موشکی به ایرباس 
ایران گفته شده آن ها چند شناور نیروهای ایرانی را 

در منطقه هدف قراردادند. حمله به یک هواپیمای 
مسافری و غیرنظامی آن هم در داخل فضای ایران به 
نظر شما با چه هدفی صورت گرفت. آیا آمریکایی ها 
می خواستند با ایــن حرکت پیام خاصی به تهران 

بدهند؟ و آیا به اهداف خود رسیدند؟
آمریکایی ها حــدود یک ســال بــود که وارد جنگ 
نفتکش ها شده بودند و به طور مستقیم در جنگ از 
ارتش عراق حمایت می کردند. برای آن ها قابل قبول 
نبود باوجود فشار سنگینی که وارد می کردند تا با 
ناامن کردن خلیج فارس در منبع اصلی درآمد ایران 
برای تأمین هزینه دفاع مقدس که صادرات و فروش 
نفت بود، خلل ایجاد کنند، اما  جمهوری اسالمی 
ایران مقاومت نشان داده و می توانست نفت خود را 

بفروشد و جنگ را به هر شکلی اداره کند.
در آن مقطع به نظرم آمریکایی ها باهدف قرار دادن 
هواپیمای مسافربری ما می خواستند فشار را به اوج 
برسانند یا به تعبیر امروز فشار حداکثری را وارد کنند 
و بگویند از هیچ اقدامی حتی جنایت آشکار و نقض 
همه مقررات و موازین بین المللی و کنوانسیون های 

جهانی هم ابایی ندارند.
آن ها می خواستند تا همه شاهراه های تجاری ما 

را ناامن کنند و با چنین اقداماتی روحیه نیروهای 
ایرانی را ضعیف سازند. عــالوه بر این آن هــا گمان 
می کردند با چنین حرکتی می توانند افکار عمومی 
مــردم ما را دچــار رعــب و وحشت کنند و روحیه 
 مردم ما را هم پایین بیاورند، اما با درایت حضرت 
امام )ره( و هوشیاری رزمندگان و اعتقاد راسخ مردم 
به آرمان های انقالب و غیرت آن ها در دفاع از کشور و 
صالبت و صبر آن ها این توطئه هم خنثی شد و مردم 
و رزمندگان ما منسجم تر و باانگیزه تر راه مقاومت را 
ادامه دادند که نتیجه کوتاه و میان مدت آن در همان 
مقطع شکست رژیــم بعث و حامیانش و نتیجه 
درازمـــدت آن که امــروز درک می کنیم و می بینیم 
شکست راهــبــردی سیاست های کــالن آمریکا و 
متحدانش در منطقه است که مصادیق آن اخراج 
آمریکایی ها از عــراق و افغانستان و برتری محور 

مقاومت است.

آمریکایی ها می دانستند که زدن هواپیمای  ◾
مسافری برای آن ها هزینه خواهد داشت و نخواهند 
توانست افکار عمومی جهان را اقناع کنند. به همین 
دلیل هــم آن هــا مدعی شدند ایــن جنایت در اثر 

یک اشتباه رخ داده و داستان سرایی های مختلفی 
دراین باره ارائــه دادنــد. مثل اینکه پشت هواپیمای 
ایــربــاس یک جنگنده پــرواز مــی کــرده یا هواپیمای 
مسافری مستقیم به سمت ناو آمریکایی در حرکت 
بوده است. چه اسنادی در رد این ادعا وجود داشت 
و آیا به لحاظ فنی با توجه به تجربه باالی نظامی شما 
به ویژه در میدان نبرد چنین خطایی در تشخیص 

هواپیمای مسافری ممکن بود؟
ایــن اتفاق به هیچ وجه ناشی از یک خطا نبود و 
این یک دروغ بزرگ بود. مگر می شود ناو پیشرفته ای 
که به آخرین تجهیزات روز مجهز بود نتواند یک 

هواپیمای مسافری را تشخیص دهد؟
هواپیمای ایرباس ایران کامالً در کریدور بین المللی 
مسافری حرکت می کرد. در کانال باز پیام های او 
مخابره و هویت خودش را معرفی کرده بود. هواپیما 
هــنــوز در حــریــم هــوایــی کــشــورمــان قـــرار داشـــت و 
به هیچ عنوان هم در مسیر ناو آمریکایی نبود. همه 
این ها در اسنادی که به ایکائو و دادگــاه الهه ارائه 

شد، مستند بود.
حتی در گزارشی که بعدها وزارت دفاع آمریکا در 
مورد این واقعه ارائه داد هم تصریح شد پرواز 6۵۵ 
ایران ایر از بندرعباس شروع شد و به پرواز خود در 
مسیری عادی ادامه داد تا اینکه هفت دقیقه پس 
از پــرواز، توسط یک موشک پرتاب شده از سوی 
ناو وینسنس مورد اصابت قرار گرفت و در بخش 
 دیگری از این گزارش به آخرین تماس خلبان برای 
گــزارش دهــی در خصوص موقعیت هواپیما هم 
اشــاره شــده کــه در کــریــدور مسافری بــوده اســت؛  
بنابراین در زمان مزبور، آمریکا از مسئله مسافربری 
ــرواز اطالع  بــودن هواپیما و غیرنظامی بــودن آن پ
کاملی داشته است.ناو آمریکایی مدعی شده بود 
به هواپیمای ایرانی هشدار داده اما این هشدار به 
اذعان خود آن ها در کانال نظامی صورت گرفته که 
هواپیمای ایرباس امکان شنیدن آن را نداشته است، 
درحالی که کانال ارتباطی هواپیماهای مسافری 

توسط همه ناوهای آمریکایی قابل شنیدن بود.
ازاین رو باید گفت این حادثه جنایت بار برخاسته 
از خباثت آمریکایی ها بود که باوجود اطالع کامل 
از اینکه هواپیمایی که از فرودگاه بندرعباس بلند 
شده و هنوز در حریم هوایی ایران قرار داشت و در 
کــریــدور بین المللی مسافری حرکت مــی کــرد، به 
دلیل شدت خشم و کینه ای که از نیروهای مدافع 
ایرانی داشتند و نتوانسته بودند به اهــداف خود 
در جنگ نفتکش ها برسند، هــدف قــرار دهند و 

دست به چنین جنایتی بزنند. درواقــع نیروهای 
نظامی آمریکا در منطقه و ناوهای ایــن کشور با 
داشتن پیشرفته ترین تجهیزات آن زمان در مقابل 
قایق های مدافع ایران که با کمترین تجهیزات و با 
ایثار و شجاعت مقابل آن ها می ایستادند و مانع 
تعرضات آن ها می شدند برای آمریکایی ها بسیار 
سنگین و تحقیرکننده بود و من معتقدم این اتفاق 
برای فرمانده ناو آمریکایی وینسنس خیلی سخت 
بود و او را واداشت تا از روی خشم دست به چنین 
جنایتی بزند تا شرایط خودش و نیروهایش را در 
داخل ساختار نظامی آمریکا نجات دهد. دیدیم 
دولت آمریکا هم با وقاحت تمام به جای مجازات وی 

و خدمه ناو وینسنس به آن ها مدال شجاعت داد.
جالب آنکه آمریکایی ها مدعی شدند هدف قرار 
گرفتن این هواپیما براثر یک اشتباه و خطا بوده 
و حتی در ایــن صــورت هم بــاز باید خدمه کشتی 
و فرمانده آن مؤاخذه می شدند، نه اینکه مدال 
شجاعت و افتخار دریافت کنند. این یک نمونه از 
حقوق بشر آمریکایی و غربی است که در آن منافع 
و اهداف نظام استکبار تعریف کننده و توجیه کننده 

همه امور است. 
این مصداق تعبیر امام خمینی )ره( است که فرمودند 
آمریکا شیطان بــزرگ اســت، یعنی بــرای منافع و 
اهداف خودش حاضر است دست به هر جنایتی 
بزند و بــرای اعمال قــدرت خود بر تمام جهان هیچ 

خط قرمز اخالقی، سیاسی و انسانی قائل نیست.
رفتارها و سیاست های غرب و به ویژه آمریکایی ها 
در چهار دهه گذشته از این چارچوب و مدل خارج 
نبوده و به تعبیر رهبر معظم انقالب هــرروز دیوار 

بی اعتمادی به آن ها را بلندتر ساخته است.
حتی امــروز هم که به نوع و شکل دیگری با ما در 
جنگ اقتصادی و اطالعاتی و به تعبیر شما در 
شکل دیگری از جنگ نفتکش ها هم هستند، باز 
این خباثت و دودوزگی و بی صداقتی در رفتار آن ها 

موج می زند.
نمونه آن، مذاکرات یک سال گذشته برای بازگشت 
آن ها به برجام و رفع تحریم هاست که با کارشکنی 
و سکوت و بی عملی آمریکایی ها بی نتیجه مانده و 
دولت جدید آمریکا هم عمالً همان رفتار و مدل و 
سیاست شکست خورده فشار حداکثری ترامپ 
را دنبال کرده و می کوشد تا میراث او را حفظ کند. 
با این توهم که فشار و عملیات روانی می تواند اراده 
جمهوری اسالمی و مردم ایران را بشکند و وادار به 

عقب نشینی کند.

واکاوی حمله ناو »وینسنس« به ایرباس مسافری ایران در گفت وگو با سردار کوثری

12 تیر، ایرباس و جنگ به سبک آمریکایی
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حمله به ایرباس، حمله به انسانیت
در تاریخ 1367/4/12، برابر با سوم ژوئیه 1988میالدی، 
هواپیمای مسافربری A300 شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران ) باشماره پرواز 6۵۵ ( که از بندر عباس، 
طی یک پــرواز منظم برنامه ریــزی شــده، عــازم دبی بود 
برفراز آب هــای سرزمینی خود هدف دو فروند موشک 
کــروز از کشتی جنگنده جــک وینسنس، متعلق به 

نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا، قرار گرفت و تمامی 
290 سرنشین آن ) شامل 1۵6 مرد، ۵3 زن، ۵7 کودک 
12-2 سال ، هشت کودک زیر دو سال و 16 خدمه ( جان 
باختند. از این تعداد، 2۵4 ایرانی ، 13 نفر تبعه امارات 
عربی متحده، 10 نفر هندی، 6 نفر پاکستانی، 6 نفر تبعه 

یوگسالوی و یک نفر ایتالیایی بود.

پس از این واقعه، مقامات آمریکایی اعالم کردند یک 
فروند هواپیمای اف-14 ایرانی را مورد هدف قرار داده اند. 
پس از روشن شدن نوع هواپیما، دولت آمریکا اعالم کرد 

در این مورد مرتکب اشتباه شده است. 
دولت آمریکا هیچ گاه مسئولیت وقوع حادثه را بر عهده 
نگرفت و در ســال 1996 در توافقی با دولــت ایــران در 

 دیوان بین المللی دادگستری حاضر به پرداخت غرامت 
61٫8 میلیون دالری به خــانــواده هــای ایرانی قربانیان 

حادثه تحت عنوان پرداخت بالعوض شد.
در سال 1990 ناخدا ویل راجرز مدال لژیون لیاقت را از 
رئیس جمهور وقت آمریکا، به عنوان افسر فرمانده ناو 

وینسنس دریافت کرد.

اسماعیل کوثری
فرمانده سابق سپاه
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  آرش خلیل خانه   34 سال پیش در چنین 
روزی ناو آمریکایی »یواس اس جک وینسنس« با 
شلیک دو موشک هدایت شونده کروز، هواپیمای 
ایرباس مسافربری ایران را که از بندرعباس عازم 

دبی بود، هدف قرار داد و 290 انسان بی گناه و غیر 

نظامی را به شهادت رساند.مسافران آن پرواز 
قربانیان طرحی بودند که باهدف تحت فشار قرار 

دادن منابع درآمدی تأمین کننده هزینه دفاع مقدس، 
رژیم بعث عراق را از زیر بار ناکامی در جنگ خارج 

کند. پروژه ای که از آن به عنوان جنگ نفتکش ها یاد 

می شد.سالروز جنایت آمریکایی ها ما را بر آن داشت 
تا آن واقعه و اثرات آن را تا به امروز، در گفت وگو با 
سردار اسماعیل کوثری فرمانده لشکر 2۷ محمد 

رسول اهلل در دوران جنگ تحمیلی و عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واکاوی کنیم.

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5

 بدینوسیله ازکلیه سهامداران شرکت توس اشتات دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که 
در روز یکشنبه  مورخ1401/4/26 در ساعت10 صبح در محل دفتر مشهد به نشانی: مشهد بلوار هاشمیه نبش 

هاشمیه 76 پالک 100 ساختمان سرو طبقه دوم واحد 4  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دس��تور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی راجع به فعالیت شرکت 2-تصویب ترازنامه 
و بیالن سالیانه و حساب سود و زیان و تعیین ذخیره قانونی و تقسیم سود 3- انتخاب حسابرس و بازرسین 
ش��رکت 4-تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های ش��رکت 5-سایرمواردی که در صالحیت مجمع 

عمومی عادی باشد.                                                        هیئت مدیره شرکت  ف
/4
01
04
53
4

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه شرکت توس اشتات )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 438909 و شناسه ملی 10380319105

آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز رضوی سهامی خاص به
 شماره ثبت 390446 و شناسه ملی 10380455051

آگهی تغییرات ش��رکت توس��عه نفت و گاز رضوی س��هامی خاص به شماره ثبت 390446 و شناس��ه ملی 10380455051 به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401،02،28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آقای علیرضا ضیغمی به کد ملی 0532790421 به نمایندگی از طرف آس��تان قدس رضوی به شناس��ه ملی 14004342173 
به س��مت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی نعمتی به کد ملی 0930811445 به نمایندگی از موسس��ه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694به سمت 
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد امیر نیکو همت به کد ملی 0047297425 به نمایندگی از موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به شناسه ملی 
10380057953 به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد باقر ضمیر خورسندی به کد ملی0940550504 به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه 
ملی 10380186188 به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا مهرافشان به کد ملی 2279187388 به نمایندگی از شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی 
به شناسه ملی 10861642000 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با 
مهر شرکت و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد. - هیئت مدیره با تفویض اختیارات خود مندرج در بندهای 3،2،1 )به استثنای پاداش( 

4،6،9،12،14،15،16 ماده 39 اساسنامه به مدیرعامل موافقت تا ایشان با رعایت قانون و در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت، اقدامات الزم را به عمل آورند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1345231( 40
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اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در نظر دارد 
59مظفر ولیعصر خ رشت پ  نشانی: خیابان  به  زینب  ایثارگران حضرت  آموزشی   ملك ساختمان 

 با شماره مزایده  5۰۰۱۰9۰6۱۲۰۰۰۰۰۲ را  از طریق مزایده عمومی با جزئیات  مندرج  در اسناد مزایده 
با بهره گیری از سامانه تداركات الكترونیكی دولت )www.setadiran.ir( را به صورت الكترونیكی جهت 

اجاره واگذار نماید.
متقاضیان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  4  روز جهت دریافت اسناد و ۱۰ روز برای ارسال پیشنهاد قیمت در 
سامانه الكترونیكی دولت مهلت دارند   برای رویت مكان مورد نظربه كارشناسی تداركات و پشتیبانی اداره آموزش 

و پرورش منطقه 6 به نشانی میدان فلسطین خ طالقانی-خ سرپرست شمالی مراجعه نمایند.88983567

آگهی مزایده 

شناسه آگهی ۱344336 م الف ۱363
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آگهی مزایده محصوالت سردرختی 
     موقوفه عبدا..رضوی در نظر دارد محصوالت س��ردرختی ش��امل آلو ش��ابلون 
و آل��و س��یاه ب��اغ س��وران را از طری��ق مزای��ده کتب��ی روز چه��ار ش��نبه مورخه 
1401/04/15س��اعت11صبح ب��ه ف��روش برس��اند.متقاضیان محت��رم میتوانندجه��ت 
بازدید ودریافت فرم ش��رکت در مزایده در،روزهای دوشنبه وس��ه شنبه )13و14تیرماه 

س��ال جاری به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
ش��رایط مزایده:

1-مبل��غ ودیع��ه 1.500.000.000ری��ال
2-مبلغ ودیعه باید بصورت چک بین بانکی یا فیش واریز به حس��اب موقوفه باش��د.

3-مزایده گذار در رد وقبول هریک از پیش��نهادات مختار اس��ت.
4-فرم ش��رایط عمومی مزایده همراه با فرم ش��رکت درمزایده تقدیم میگردد. 

آدرس:جاده شاندیز امام رضا)ع(1)جاده سوران(باغ موقوفه عبدا...رضوی 
تلفن05132672635
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با توجه به اینكه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شركت در روز شنبه 
مورخه ۱4۰۱/4/۱۱ رأس ساعت9 صبح در محل دفتر شركت – خیابان فارسی 
بین سلمان 4 وچهارراه كالهدوز پالک99 تشكیل گردید , ولیكن به علت عدم 

حضور حد نصاب قانونی سهامداران محترم به رسمیت نرسید . 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت دوم (شركت احیاء صنایع خراسان 
در روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/4/۲3ساعت 9:۰۰ صبح به آدرس: مشهد– بزرگراه 
شهید كالنتری –بین میدان تلویزیون و میدان جهاد–مجتمع فرهنگی آیه ها 
-سالن انقالب تشكیل می گردد . لذا بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت 

می گردد در جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : ۱-گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

۲-تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱4۰۰/۱۲/۲9
3-انتخاب حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل

4-تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود 
5-انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت

6-سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی است 
تذكر مهم : ۱-با توجه به ابالغیه شماره ۱84874مورخ ۱4۰۰/۱۱/3 دبیر محترم 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با كرونا وابالغیه مورخ ۱4۰۰/۱۱/9مدیریت 
محترم نظارت بر ناشران  سازمان بورس واوراق بهادار حضور سهامداران در 

مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه 
ابالغیه  اینكه حسب  ،توضیح  باشد  می  مانع  بال  معتبر  واكسن  كارت 
ستاد ملی كرونا و تأكید سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای ابالغیه 
پیوند  طریق  از  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  مشاهده   ، فوق 
https://livekadeh.com/official/ehyaco فراهم می باشد.

۲- سهامداران محترمی كه قصد شركت در مجمع را دارند از تاریخ ۱4۰۱/4/۱8  
لغایت پایان وقت اداري مورخ ۱4۰۱/4/۲۱ می توانند از طریق تماس تلفنی با 
امور سهام شركت به شماره ۰5۱384۱8۱88 و۰5۱384۱8۱99 ثبت نام نمایند 
.بدیهی است در روز مجمع با در دست داشتن اصل كارت سهام و كارت ملی 

،كارت ورود به جلسه  به سهامدار ارائه خواهد گردید.
حضور سهامداران محترم در مجمع منوط به ارائه كارت ورود به جلسه خواهد بود .

در  حضوری  بصورت  خواهند  می  كه  محترمی  سهامداران  به  3-ضمناً 
مجمع حاضر شوند اعالم می گردد كه به منظور حفظ سالمتی خود و دیگر 

شركت كنندگان موارد زیر الزم االجرا می باشد
-همرا ه داشتن ماسك و دستكش و خودكار شخصی

توسط  وآنفلوانزا  سرماخوردگی  عالئم  دارای  سهامداران  ورود  از  -ضمناً 
برگزاركنندگان ممانعت بعمل خواهد آمد.

هیئت مدیره شركت احیاء صنایع خراسان

آگهی دعوت  مجمع عمومی  عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان )) سهامی عام((
 بشماره ثبت 11321 وشناسه ملی 10380270277ثبت شرکتهای مشهد )) نوبت دوم ((



ذخیره 
 راهبردی 
۴۰ میلیون دز 
واکسن کرونا
مصطفی قانعی، 
عضو کمیته 
واکسیناسیون کرونا 
با اشاره به اینکه خط 
تولید واکسن های 
ایرانی کرونا متوقف 
شده، به ایسنا 
گفت: دلیلی وجود 
ندارد وقتی مصرف 
نداریم، تولید 
صورت گیرد؛ اما 
تولیدکنندگان این 
توانایی را دارند تا به 
محض ثبت سفارش 
واکسن، دوباره تولید 
را از سر بگیرند.

وی افزود: میزان 
ذخیره مناسب است 
و بیش از ۴۰میلیون 
دز واکسن کرونا 
ذخیره راهبردی 
داریم. 

محمود مصدق از بیست و 
چهارم خــرداد گذشته تاکنون 
دست کم بیش از 125زلــزلــه در 
استان های بوشهر و هرمزگان 
رخ داده که زیاد بودن شمار این 
رخدادها که فقط یکی از آن ها 
در بندر خمیر به فوت پنج تن از هموطنان ما منجر 
شد؛ محمل و بهانه ای شد برای انتشار شایعات 
در فضای مجازی؛ ادعای اینکه این زلزله ها منشأ 
طبیعی نــدارنــد و بــه دلــیــل انــجــام آزمــایــش هــای 
نظامی از سوی ایران رخ می دهند یا این اتفاق ها 
تالشی است از سوی یک کشور خارجی و متوسل 
شدن به سالحی به نام هارپ برای ایجاد زلزله های 
مصنوعی با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین 

مردم و بیرون کردن مردم از این مناطق! 
بــرای بررسی این ادعــا و تحلیل چرایی وقــوع این 
زمین لرزه ها و اینکه آیا از این پس باید منتظر وقوع 
زلزله هایی با ریشتر بزرگ تر باشیم یا نه به سراغ 

کارشناسان این حوزه رفته ایم.

حتی افراد مبتدی نیز می توانند تشخیص دهند ◾
دکتر علی بیت اللهی؛ رئیس بخش زلزله شناسی 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ 
ــودن زلــزلــه هــای  بــه قـــدس، ادعــــای غیرطبیعی بـ
اخیر در استان های هرمزگان و بوشهر را کامالً 
بی اساس می خواند و به قدس می گوید: چنین 
ادعایی از اســاس پوچ اســت؛ به این دلیل واضح 
و ساده که رکورد و شکل موجی که ایستگاه های 
ما و همه ایستگاه های دنیا از زلزله ها می گیرند 
کامالً شناخته شده هستند و کامالً با شکل موج 

انفجارها تفاوت دارنــد. یعنی تفاوت شکل موج 
ــدر زیاد  ناشی از زلزله با شکل مــوج انفجار آن ق
است که حتی افراد مبتدی نیز می توانند این دو را 

از هم تشخیص دهند. 
وی اضــافــه می کند: زلــزلــه هــای اخــیــر نــه تنها از 
سوی مرکز لرزه نگاری ایران؛ بلکه توسط سازمان 
لرزه نگاری اروپا - مدیترانه، سازمان زمین شناسی 
آمریکا و مرکز جی.اف.زد آلمان هم گزارش و بزرگی 
آن هـــا هــم اعـــالم شــده اســـت. بـــرای مــثــال بزرگی 
زلزله بندر خمیر 6، 6/1 و 6/2 ریشتر اعالم شده 

است؛ بنابراین مردم مطمئن باشند اگر این شکل 
موج ها شبیه به زلزله نبود آن ها قطعاً خیلی زودتر 
از شایعه پراکن ها آن را با شکل و اسالید نشان 
می دادند و مطرح می کردند. بنابراین موضوعات 

مطرح شده دیگر هیچ پایه علمی ندارد. 
وی سپس به چرایی افزایش تعداد وقوع زلزله در 
مناطق یاد شده می پردازد و می گوید: از 24 خرداد 
مــاه گذشته که نخستین زلزله های بندرچارک 
در جزیره کیش رخ داد تاکنون بیش از 100زلزله 
ــورت خــوشــه ای در آنــجــا بــه ثبت رسیده  بــه صـ

است. سپس در بندر »مقام« هم تعدادی زلزله 
بــه صــورت خــوشــه ای ثبت شــد و از ساعت 2:2 
ــروز- یازدهم تیرماه  بامداد تا ساعت 8 صبح دی
1400 - هم 25 زلزله در بندر خمیر رخ داد که به 
احتمال قوی بر تعداد آن ها اضافه می شود. از سوی 
دیگر امروز نیز این تجمعات زلزله ای را در منطقه 
ــان اســتــان هــرمــزگــان- شــمــال خلیج فارس-  دژگـ
ــرزه هــا نــشــان می دهند  خــواهــیــم داشــــت. ایــن ل
الیه های درونــی زمین پس از یک دوره مقاومت 
و تحمل تنش، به مرز گسیختگی رسیده اند اما 
ــرژی زمین به صــورت مرحله ای و با  آزاد شــدن ان
تعداد زیاد زلزله همراه است. در واقع زمین این 
مناطق با توجه به خصوصیتی که دارد به گونه ای 
 رفتار می کند که زلزله های ویرانگر مثالً به بزرگی 
7 ریشتر رخ ندهد. توجه داشته باشیم که اگر 
به جای این تعداد زلزله انرژی زمین با یک زلزله آزاد 
می شد آن وقت االن در بندر خمیر شاهد تخریب 

گسترده خیلی بیشتری بودیم.
وی با اشاره به اینکه رفتار یاد شده زمین را در بندر 
گناوه استان بوشهر و همچنین در شمال هرمزگان 
نیز شاهد بودیم، می افزاید: یعنی این رفتار زمین 
در جنوب ایران و در استان های بوشهر و هرمزگان 
تقریباً عــادی و طبیعی اســت. بنابراین احتمال 
وقوع زلزله های بزرگ در این مناطق بسیار بسیار 
ضعیف است. ضمن اینکه زلزله های واقع شده در 
جزیره کیش از زلزله های هرمزگان و بوشهر کامالً 

مجزا هستند. 
وی در خصوص میزان آمادگی در برابر زلزله در 
استان های یــاد شــده هم می گوید: سازمان های 
هالل احمر و مدیریت بــحــران اســتــانــداری بــرای 
مدیریت بحران زلزله در منطقه حاضر می شوند 
اما نقطه ضعف عمده ما کیفیت پایین ساخت و 
سازها به ویژه در مناطق روستایی استان هرمزگان 
و بوشهر است. در واقع بیشتر مصالح خانه های 
روســتــایــی از سنگ و گــل یــا مصالح نامرغوب 

هستند کــه بــا زلــزلــه هــای کوچکی هــم تخریب 
می شوند؛ این موضوع جان و مال مردم را به خطر 

می اندازد. 

احتمال کم وقوع زلزله های بیش از 6/5 ریشتر  ◾
ــت عــلــمــی  ــئ دکـــتـــر مـــهـــدی زارع، عـــضـــو هــی
زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران هم 
منشأ زمین لرزه های اخیر در دو استان هرمزگان 
و بوشهر را کامالً طبیعی می خواند و به قدس 
می گوید: همه ایــن زلزله ها بــر اســاس نگاشت 
طبیعی و ماهیت جنبش زمین هستند بنابراین 
ارتــبــاط دادن آن هــا به منشأ غیرطبیعی کامالً 

بی منطق است. 
وی عمده دلیل وقوع زیاد زلزله در جزیره کیش، 
بندر خمیر و بندرهمام را تغییر شکل زیــادی 
در پوسته زمین مــی دانــد و می گوید: بخشی از 
ــورت  ــه صـ ــوســتــه زمـــیـــن بـ ــن تــغــیــیــر شــکــل پ ــ ای
زمین لرزه آزاد مــی شــود. یعنی حــدود 10 درصد 
آن به صــورت زمین لرزه آزاد می شود که طبیعتاً 
بخشی از این زلزله ها در ریشتر کم اتفاق می افتند 
ــزرگــی 5 تا  ــه هــای مــتــوســط یعنی در ب ــزل  ولـــی زل
6 ریــشــتــر و هــمــیــن طــــور زلـــزلـــه هـــای شــدیــد 
ــش از 6 ریـــشـــتـــر  ــ ــی ــ ــی ب ــ ــ ــزرگ ــ ــ ــه ب ــ ــ یـــعـــنـــی ب
 هــــــم بــــیــــن ایــــــن هــــــا رخ مــــــی دهــــــد کــــــه در 

بندر خمیر این اتفاق افتاد. 
وی با اشاره به اینکه در مناطق یاد شده زلزله هایی 
تا بزرگی 7 ریشتر هم اتفاق افتاده است، می افزاید: 
یعنی تجربه زلزله هایی به بزرگی 6/5 تا 7 ریشتر 
را هم در این مناطق  داشته ایم. بنابراین وقوع زلزله 
به بزرگی بیش از 6/5 ریشتر می تواند قابل انتظار 

باشد اما احتمالش کم است.
وی از تــداوم وقــوع زلزله در مناطق یاد شده خبر 
می دهد و می گوید: بزرگی زلزله های احتمالی در این 
مناطق هم در همین حدی خواهد بود که تاکنون 

اتقاق افتاده اند. 

تالش ناکام شایعه سازان برای تخریب اعتماد مردم

زلزله های اخیر منشأ غیرطبیعی ندارند

ددستچينستچين

دکتر مهدی زارع
عضو هیئت علمی زمین شناسی 

دانشگاه شهید بهشتی

عمق زمین لرزه هایی که به ثبت رسیده اند بین 
1۰ تا 18 کیلومتری زمین بوده است که این 

عمق اصاًل در دسترس انسان نیست، اعم از اینکه 
بخواهد در این عمق حفاری یا انفجار نظامی 

انجام شود. 

ضمن اینکه انسان هر کاری هم در سطح زمین 
و تا عمق 2 تا 3 کیلومتری انجام دهد، قابل 
تحریک کردن الیه های زمین در عمق 15 یا 

18کیلومتری زمین نیست. 
عالوه بر این موارد، هر زلزله ای رخ دهد عمق آن 

از طریق امواج لرزه ای با دقت سنجیده و گزارش 
می شود که در زمین لرزه های اخیر هیچ نگاشتی 
که شاهدی بر غیرطبیعی بودن زمین لرزه ها در 

کشورمان باشد، وجود ندارد. 

بیشتر مصالح خانه های روســتایی در این مناطق از سنگ و گل یا مصالح 
نامرغوب هستند که با زلزله های کوچکی هم تخریب می شوند؛ این موضوع 

جان و مال مردم را به خطر می اندازد. 
گزيدهگزيده
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 آموزش و پرورش عالقه ای به سمپادی ها ندارد ◾
به گـــزارش فـــارس، سورنا ســتــاری؛ معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور در جلسه 
شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
علمی کشور گفت: بدنه آموزش و پرورش هیچ عالقه ای 
به افراد المپیادی به خصوص سمپاد ندارد و عمالً این 
سازمان سختی کار زیادی دارد چون بدنه با آن همراه 

نیست. 

دستمزد ماماها در جیب دیگران ◾
ناهیدخداکرمی، رئیس انجمن مامایی 
ایــران به ایلنا گفت: در کشور ما بیش از 
ــد زایــمــان هــای طبیعی را ماماها  70درصـ
انجام می دهند، اما منافع مالی آن به جیب دیگران 
مــی رود. بی توجهی به ماماها سبب شده هزینه های 
زیــادی از صندوق های بیمه صرف درمــان بیماری های 

غیرواگیر ناشی از سزارین شود.

سرانه فاجعه بار آب در سال 2050 ◾
عباس اکــبــرزاده؛ مدیر مرکز تحقیقات 
آب و فــاضــالب بــه ایــرنــا گفت: میانگین 
بــارش در کشور از250میلیمتر در سال، 
به حــدود 200 میلیمتر در سال کاهش یافته است. 
پیش بینی های بین المللی نشان می دهد ایران سال 
2050 به سرانه فاجعه بار 500 متر مکعب آب به ازای 

هر نفر می رسد.

یک تحلیل نادرست درباره کرونا ◾
حمید سوری؛ اپیدمیولوژیست به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه بررسی ها 
ــواب تــســت کــرونــای  ــ  نــشــان مـــی دهـــد جـ
4٠ درصد مسافران استانی مثبت است. این افراد سبب 
چرخش ویروس و انتقال بیماری می شوند. رنگ بندی 
شهرها و تحلیل ها، بــر مبنای مــیــزان جانباختگان و 

بستری هاست که کامالً نادرست است.

جامعه

برگ س���بز ،برگ کمپانی خودرو س���واری س���مند تیپ  
۱۷۰۰ رنگ سفید روغنی ، مدل ۸۸ ، شماره انتظامی 
ایران ۷۹_ ۹۶۹ ل ۸۳ ،شماره موتور ۱۴۷۸۸۰۰۰۲۰۰

ش���ماره شاس���ی NAACJ1JC19F251477 مفق���ود 
گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب���رگ سبز،س���ندکمپانی و س���ند محض���ری خودروی 
پراید ۱۳۲ مدل ۸۷ رنگ نقره ای به ش���ماره انتظامی 
و  موت���ور ۲۷۲۸۹۷۷  ش���ماره   ۷۴ ای���ران  ۷۱۷ق۶۴ 
ش���ماره شاس���ی S۱۴۲۲۲۸۷۰۴۷۲۲۲  ب���ه مالکی���ت 
وحید حس���ن زاده مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
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برگ س���بز خودرو س���واری تویوتا تی���پ پریوس رنگ 
س���فید -صدف���ی -متالی���ک س���ال ۲۰۱۶ ب���ه ش���ماره 
ش���هربانی ۲۲ ص ۴۸۸ ای���ران ۳۲ و ش���ماره بدن���ه 
موت���ور  ش���ماره  و   JTDKB۳FU۶G۳5۱۷۶۰۳
۲ZRR۸۶۰۱۶۰ به مالکیت علی اصغر مرادی تیموری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز خودرو سواری رنو سپند  مدل ۱۳۷۷ رنگ 
سفید روغنی به ش���ماره موتور ۰۰۲۳۸۸  و شماره 
انتظام���ی  شاس���ی PSX۶۸E۷۰۰۴۳5۱ و ش���ماره 
۴۳۳ ل ۴۶ ایران ۱۲ به مالکیت غالمرسول آزموده 
احمد آبادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو سواری پیکان۱۶۰۰  مدل ۱۳۷۶ 
رنگ سفید روغنی به شماره موتور ۱۱۱۲۷۶5۹۳5۰  
و شماره شاس���ی ۷۶۴۶۰۷۸۲ و ش���ماره انتظامی 
۷۶۳ م ۳۳ ایران ۳۲ به مالکیت محس���ن فتحی  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودرو س���واری پژو 
۴۰5GLX-XU۷ م���دل ۱۳۹۶ب���ه رنگ خاکس���تری 
متالی���ک  و ش���ماره انتظامی ای���ران 5۲-۲۷۱ط۴۷ 
و ش���ماره موتور ۱۲۴K۱۰۸۳۲۹۱ و ش���ماره شاسی 
NAAM۰۱CE۸HK5۹۴۷۳۳  مفقود و اعتبار ندارد.
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کلیه اسناد و مدارک خودرو سواری رنو PK  مدل ۱۳۸۱ 
  M۱۱۱۰۳۰۴۰ رنگ نوک مدادی متالیک به شماره موتور
و شماره شاسی PSW۶۸F۱۰۰۲۸5۶ و شماره انتظامی 
۷۲5 ن ۷۸ ایران ۱۲ به مالکیت مصطفی صفدریان 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 ۱۴۰۱ م���دل   TU5 پ���ارس  پ���ژو  س���بز  ب���رگ 
انتظام���ی۸۶۲س۱۲                                                                                       ش���ماره  ب���ه  س���فید  رن���گ 
ای���ران ۱۲ بنام تکتم جوادی فرزند علی اکبر  کدملی: 
 139B0282648  : موت���ور  ش���ماره   ۰۹۲۳۲۶۷۷۹۴
ش���ماره شاس���ی : NK191446 مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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پروانه احداث بنا به ش���ماره ۱۰۰۰۱۲۹۴۱ با کدنوسازی 
۰-۰-۰-۱۶-۱۹-۱۰-۱   مرب���وط ب���ه بخ���ش ثبتی ۷ پالک 
ثبتی ۱۱۳۱۴ فرعی از ۷ فرعی از ۲۳۶ اصلی بنش���انی 
محل���ه جنت  بن���ام حمید رضا محم���دی ارکی مفقود 

گردیده و اعتبار ندارد.
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۱۶۰۰OHvب���رگ س���بز خ���ودرو وانت پی���کان تی���پ
ب���ه رنگ س���فید ش���یری –روغن���ی م���دل۱۳۹۳ به 
ش���ماره موت���ور ۱۱۸P۰۱۱۸۴۱5ب���ه ش���ماره شاس���ی

پ���الک  ش���ماره  NAAA۳۶AA۶EG۶۹۷55۰ب���ه 
۲۷۶ج۸۹ایران۹5 بنام مریم هوتی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد/ایرانشهر
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م����درک گواهینام����ه موق����ت ف����ارغ التحصیل����ی اینجانب 
محمد مال اس����د فرزند غالمحس����ن به شماره شناسنامه 
۴۴۲۰۷۳۰۷۷۳ در مقطع کارشناس����ی رش����ته مهندس����ی 
مکانیک صادره از واحد دانش����گاهی ی����زد مفقود گردیده 
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����داز یابنده تقاضا می ش����ود 

مدرک را به دانشگاه آزاد یزد ارسال نمایید.
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عربیان���ی  مبین���ا  اینجان���ب  دانش���جوئی  کارت 
نیش���ابوری فرزندمحمدرضا به شماره دانشجویی 
مهندس���ی  رش���ته  دانش���جوی   ۹۸۱۳۰۱۶۲۴۰
فن���ی  عال���ی  آموزش���ی  مجتم���ع  از  کامپیوت���ر 
مهندس���ی اس���فراین مفقود وفاقد اعتبار اس���ت.
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برگ س���بز خودرو سواری س���ایپا تیپ ۱۱۱SE رنگ 
ن���وک مدادی-متالی���ک  س���ال ۱۳۹۴ ب���ه ش���ماره 
ش���هربانی 5۷ ط ۹۴۹ ای���ران ۳۶ و ش���ماره بدن���ه 
NAS۴۳۱۱۰۰E5۸۰۹۹۲۸و شماره موتور 5۲۶۸۷۹۱ 
ب���ه مالکیت عل���ی قدمگاهی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی نیسان مدل ۷۲ 
رنگ سفید به شماره انتظامی ۳۹۷و۹۷ ایران ۳۲  
ش���ماره موتور ۰۱۶۲۲۹ و ش���ماره شاسی ۰۹۴۰۲5  
به مالکیت زهرا شمسی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

برگ سبز خودرو سواری پژو پارس  مدل ۱۴۰۰ رنگ 
سفید به ش���ماره موتور ۱۲۴K۱۶۶۰۴۳۶  و شماره 
ش���ماره  و   NAAN۰۱CEXMK۱۶۸۱۳۶ شاس���ی 
انتظام���ی ۶۸۲ و ۸۴ ای���ران ۱۹ ب���ه مالکی���ت بیژن 

مقدم مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و سندکمپانی س���واری سایپا  ۱۳۱SL مدل 
۱۳۹۰ ش���ماره پالک ایران ۳۲-۱5۱ج۶5  شماره موتور 
۴۱۱۷۲۰۰ ش���ماره شاس���ی S۱۴۱۲۲۹۰۷۶5۹5۰ به نام 
علیرض���ا جلمبادان���ی مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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پروانه کس���ب  تزیینات ساختمان مربوط به خانم 
ثری���ا عالم���ی  باشناس���ه صنف���ی ۰۴۶۶5۳۳۳۲۶  
تاریخ انقضا ۰۹/ ۱۴۰۲ مفقودشده ازیابنده تقاضا 
می شودبه اتحادیه مربوطه تحویل دهدیاباشماره 

۰۹۰5۷55۱۳۱۱   تماس حاصل فرمایید.
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 cc۱۲5 سند موتورسیکلت سیستم روان سیکلت تیپ
رن���گ آبی مدل ۱۳۸۶ به ش���ماره موت���ور 39038626  
و  ش���ماره تن���ه  NEK***125A8605304 به ش���ماره 
پ���الک ۲۸۲۲5-۷۷۹ متعل���ق ب���ه اینجان���ب عب���اس 
نودهی مفقود گردیده از درجه اعتبار س���اقط اس���ت.
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 بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم خانه معدن خراسان رضوی می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه در 
ساعت 9:00 صبح روز شنبه 1401/04/25 با رعایت تشریفات قانونی در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به نشانی مشهد، خیابان امام خمینی - جنب باغ ملی برگزار 
خواهد ش��د. لذا از تمامی اعضایی که دارای کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق بازرگانی خراسان رضوی                   
می باشند و همچنین عضویت قطعی در خانه معدن را داشته باشند، جهت شرکت در مجمع دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه:  1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس  
 2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400                   3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل             

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار                                                                    5- تعیین حق ورودیه و عضویت    
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 هیئت مدیره خانه معدن خراسان رضوی
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آگهی فراخوان دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 خانه معدن خراسان رضوی

 ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه مجم��ع نوب��ت اول  م��ورخ 
1401/04/08 به حد نصاب نرسید لذا از کلیه اعضای 
ش��رکت تعاونی مسکن مهر بس��یجیان نعیم آباد

 ) در حال تصفیه ( دعوت می شود در جلسه مجمع 
عموم��ی نوبت دوم ک��ه در روز چهارش��نبه مورخ 
1401/04/29 س��اعت 18برگزار م��ی گردد حضور 

بهم رسانند .
کس��انی که تمایل به دادن وکالت دارند، وکیل و 
موکل م��ی توانند جهت دادن وکال��ت در روزهای 
زوج س��اعت 17 ال��ی 19 در محل دفت��ر ) نگهبانی 
مجتمع ترمه( به آق��ای نهنگ زاده مراجعه کنند.

دستور جلسه :
1- گزارش عملکرد هیئت تصفیه

2- ارائ��ه و تصوی��ب صورت های مال��ی 1399 الی 
1400

3- تمدید مدت هیئت تصفیه 
4- تعیین حقوق ودستمزد هیئت تصفیه

 هیئت تصفیه بسیجیان نعیم آباد) در حال تصفیه (

 مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن مهر بسیجیان 

نعیم آباد یزد ) در حال تصفیه (
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 به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت شیراز سرم )سهامی خاص( به شماره ثبت 11833 و شناسه ملی 
10530242441 می رساند ، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره  
به تاریخ 1401/04/22  راس ساعت 9 صبح در محل شرکت به آدرس: شیراز-جاده شیراز سپیدان-ورودی 
دوم شهر صدرا-منطقه صنعتی صدرا-کارخانه شیراز سرم تشکیل میگردد. لذا از کلیه صاحبان سهام ، 

نمایندگان و وکالی سهامداران جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. 
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره
رییس هیئت مدیره شیراز سرم ح

/ 4
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آگهی  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شیراز سرم
به شماره ثبت 11833 و شناسه ملی 10530242441

محمدکاظم کاظمی شاعر برجسته 
افغانستانی که سال هاست در ایران 
و مشهد زندگی می کند ، در صفحه 
شخصی خــود بــه مــســدود شــدن هــمــراه  بانک 
بــرای اتــبــاع غیرایرانی واکــنــش نشان داده و به 
مشکالتی که بــرای جامعه مهاجر در این راستا 

ایجاد می شود، اشاره کرده است.
به گزارش تسنیم، چند سال پیش بود که فهرست 
مشاغل مجاز برای اتباع افغانستانی منتشر شد 
و حاشیه های بسیاری را نیز به دنبال داشــت. 
کاظمی آن زمان هم در اعتراض به آن گفته بود: 
»چون شاعری در هیچ گروهی از فهرست مشاغل 

نبود پس من چوپانی را انتخاب کردم«.
حاال این بــار، در تازه ترین اقــدام بــدون مالحظه، 
ــره زنــدگــی مهاجران  ــد روزمـ ــازه در رون مشکلی ت
افغانستانی در داخل ایران ایجاد شده و آن اینکه 

بدون هشدار و اعالم قبلی، همراه بانک بسیاری 
از مهاجران در ایران با مشکل مواجه شده است.

کاظمی در صفحه شخصی خود به این موضوع 
ورود کــرده و نوشته اســت: »فــرزنــدم یک خرید 
اینترنتی دارد. باید پولی کارت به کارت کند. می روم 
سراغ همراه بانک و می بینم برای ما اتباع مسدود 
شده است. با دوچرخه می روم به عابربانک. خراب 
است. می روم به عابربانکی دیگر. صفی طوالنی 
است و باالخره نوبت به من می رسد و پرداخت را 
انجام می دهم در حالی که دخترم منتظر است و 
پیام می دهد چه شد. بارها اتفاق افتاده که دخترم 
در اسنپ بوده و به دلیلی نتوانسته کرایه را بپردازد. 
به من پیام داده و من پرداخته ام. بارها بسته ای دم 
در آمده است و من کرایه راننده را کارت به کارت 
کــرده ام. می شود به راننده بگویم تو همین جا دم 
در خانه باش تا من عابربانک به عابربانک بروم و 

کرایه ات را بپردازم؟
مقررات وضع شده است که همراه بانک برای اتباع 
مسدود شود. علت هم اموری از قبیل پولشویی 
بیان می شود. خوب پولشویی که با 50هزار تومان 
و 100هــزار تومان اتفاق نمی افتد. در مبالغ باال و 
به دفعات متوالی رخ می دهد. نمی شود سقف 
ــرداخــت را مــســدود کنند؟ نــمــی شــود دفعات  پ

پرداخت در روز را محدود کنند؟ 
ــرای ایــن امــر بسته  گیرم کــه همراه بانک اتــبــاع ب
شد. کسانی که دست در معامالت پنهانی دارند 
نمی توانند پولی بدهند و کارت یک تن از تبعه ایران 
را به عاریه بگیرند؟ واقعاً محدود ساختن ده ها 
هزار نفر از اتباع که شرافتمندانه در این کشور کار 
می کنند به خاطر تخلفات مالی چند نفر، مانع آن 
تخلف خواهد شد؟ یا تخلفات دیگری را هم به این 
ماجرا اضافه خواهد کرد همچون استفاده از کارت 

بانکی دیگران که خودش ممکن است پیگیری ها 
را سخت تر کند و مسائل حقوقی و امنیت پولی 

کشور را پیچیده تر سازد؟
ــواردی، جمع وسیعی از  ــ همیشه در چنین مـ
دوستان ایرانی، اظهار محبت و همدردی می کنند 
و من ممنون محبت این عزیزان هستم. بهترین 
هــمــدردی ایــن اســت کــه اگــر ایــن مطلب را بحق 
می دانید، آن را منتشر کنید تا شاید به گوش 
کسانی که می توانند در ایــن جریان مؤثر واقع 
شــونــد، بــرســد. از مــن جــز همین نوشتن کــاری 

برنمی آید«.
کاظمی دو سال پیش نیز در یادداشتی به مسدود 
ساختن های مقطعی کارت های بانکی برخی از 
مهاجران در ایران واکنش نشان داده و نوشته بود 
»نه« و »محدودیت« به عنوان اولین راهکار در 
اغلب موارد مربوط به مهاجران مطرح شده است.

بازتاببازتاب

شاعر برجسته افغانستانی بیان کرد

گالیه از بی ثباتی 
سیاست های 

معیشتی درباره 
مهاجران



مطهری در 
رادار سپاهان 

سپاهان اصفهان که 
بعد از جدایی سجاد 
شهباززاده یک جای 
خالی در خط حمله 

خودش احساس 
می کند به تازگی 

برای جذب مطهری 
از استقالل اقدام 

کرده و به باشگاه نامه 
زده تا شرایط جذب 
او را جویا شود. باید 

دید استقاللی ها 
 اقدام به دادن 
رضایت نامه 

مطهری برای 
سپاهان خواهند 

کرد یا مذاکره برای 
جذب این بازیکن 

نتیجه ای به دنبال 
نخواهد داشت.

در  حاشيه

رکوردشکنی 
علیپور در 

جام جهانی 
سنگ نوردی 

قهرمان سنگ نوردی 
ایران و جهان رکورد ماده 

سرعت کشورمان را 
شکست.

در مرحله رکوردگیری 
مسابقات جام جهانی 

سنگ نوردی در ویالرس 
سوئیس »رضا علیپور« 
دو بار پیاپی رکورد ملی 

ایران را که متعلق به 
خودش بود و به مدت 
پنج سال رکورد جهان 
محسوب می شد، به 
میزان 15 صدم ثانیه 

بهبود بخشید. رکورد 
پیشین وی 5.۴۸ ثانیه 

بود.
وی ابتدا به رکورد 5.۴1 

و سپس 5.۳۳ ثانیه 
دست یافت تا ضمن 

راهیابی به مرحله 
نهایی، رکورد خود را که 
در سال ۲۰1۷ در چین 
ثبت کرده بود، بهبود 

بخشد.

خبرخبر
روزروز

  مخیتاریان 
اینتر که قرارداد هنریک مخیتاریان 
را ثبت کرده بود، رسمًا از این وینگر 

ارمنستانی رونمایی کرد. مخیتاریان 
پس از جدایی از آاس رم با قراردادی 

دو ساله به نراتزوری پیوست.

عبداحد   علی 
تیم ملی بسکتبال 
در چارچوب پنجره 
ــوم مــســابــقــات  ــ سـ
ــام  ــی جــ ــ ــاب ــخــ ــ ــت ــ ان
جـــهـــانـــی، در یک 
دیـــدار پرانتقاد، ضعیف، غیرفنی، 
بی برنامه و سردرگم بازی دوم خود را 
مقابل قزاقستان با نتیجه 6۸ بر 6۰ 
واگذار کرد )دیدار اول این دو تیم در 
تهران نیز با برتری ۷۳-69 قزاقستان 
همراه بود(. سایت فدراسیون جهانی 
بسکتبال در مورد این بازی نوشت: 
»کسب دومــیــن پــیــروزی قزاقستان 
مقابل ایران نشان داد پیروزی در بازی 

نخست هم تصادفی نبوده است.  
ایران به قصد انتقام و جبران شکست 
دور رفت به قزاقستان رفته بود و این 
مــوضــوع از حــضــور حــامــد حـــدادی، 
ــرای  ــا تــجــربــه ایــرانــی کــه ب اســطــوره ب
نخستین بار در مسابقات انتخابی 
جــام جهانی بــه کــار گرفته می شد، 

مشخص بود.
حدادی برای تماشاگران قزاقستانی 
کامالً آشنا بــود؛ چــون در مسابقات 
انتخابی جام جهانی قبلی، خون همه 

را به جوش آورده بود. 
پــیــروزی ۴1 بر ۳5 قزاقستان مقابل 
ایران در پایان نیمه نخست نشان داد 
قزاق ها چیزی از حریف کم نداشتند 

و پیروزی در دسترس آن ها بود«.

بدون ارمغان ◾
سعید ارمغانی سرمربی جدید تیم 
ملی که در نخستین دیدار و حضورش 
هیچ ارمغان و آورده ای برای تیم ملی 
نداشت! مقابل بــازی مبتدی گونه و 
پراشتباه بازیکنانش فقط فریاد زد! 
در واقع تیم ملی عالوه بر اینکه بازی 
معمولی خود را هم مقابل قزاقستان 
انجام نــداد، هم بــازی را باخت و هم 
نشان داد با روزهای خوب خود خیلی 

فاصله دارد. 
ــاورش سخت باشد با وجود  شاید ب
حــضــور بازیکنانی همچون سجاد 
مشایخی، بهنام یخچالی، محمد 
جمشیدی و... تیم ملی بسکتبال 
ــازی مــقــابــل قــزاقــســتــان  ــ ــران در ب ــ ایـ
ــــاب  ــرت ــ ــــی یـــــک پ ــت ــــســــت حــ ــوان ــ ــت ــ ن
سه امتیازی موفق را به نام خود ثبت 
ــازی 19 پــرتــاب  ــران در ایـــن بـ ــ کــنــد! ای
سه امتیازی داشــت که حتی یکی از 

آن ها نیز وارد سبد نشد. 
اینکه یک تیم در طول یک مسابقه 
به طور کلی موفق به ثبت یک پرتاب 
سه امتیازی موفق هم نشود، شاید 
کمتر در بسکتبال جهان رخ دهد، اما 
بازیکنان ایــران حتی در شرایطی که 
هیچ مدافعی را هم پیش روی خود 
نمی دیدند، نتوانستند از فرصت ها 

استفاده کــرده و پرتاب سه امتیازی 
موفق داشته باشند.

شاید اگر سه، چهار پرتاب سه امتیازی 
ایـــــران وارد ســبــد حــریــف مــی شــد، 
می توانست جلو شکست دوباره تیم 

ملی برابر قزاق ها را بگیرد. 

تیم بی پشتوانه ◾
متأسفانه با وجود هشدار کارشناسان 
هنوز در حباب نسل طالیی گرفتاریم 
و برای جایگزینی همان نسل طالیی 
هیچ اقدامی نکردیم. در این سال ها 
با اصرارهای کودکانه به حامد حدادی 
ظلم و به لیگ برتر به عنوان کارخانه 
ستاره سازی بی توجهی شد. اشتباه 
متولیان بسکتبال کشور این است که 
تیم ملی را از دریچه تیم های لیگ برتر 

نمی بینند. 
در لیگ برتر ذوق می کنیم کــه فالن 
بازیکن خارجی ۴۰ یا 5۰ امتیاز آورده، 
در حالی کــه در همان لحظه  هاست 
کــه کمر بازیکنان ایــرانــی کــه بــه آنــان 
بـــازی و فــرصــت دیـــده شــدن نرسیده 
ُـــرد و یا  را می شکنیم. بحث جــدی ب
باخت تیم ملی نیست، آنچه امروز به 
آن تأکید داریم، هشدار برای روزهای 

بعدی تیم ملی است.
دومــیــن دیـــدار تیم ملی بسکتبال با 
سوریه است که روز دوشنبه 1۳ تیرماه 

برگزار می شود.

قزاقستان زنگ خطر را برای تیم ملی بسکتبال به صدا درآورد

گرفتار در حباب نسل طالیی
زیر ذره بين

خبر

قراردادهای میلیاردی چگونه پرداخت می شوند؟

ولخرجی ابربدهکاران پایان ندارد
ــرخ  ــــش ن ــزای ــ ــوع اف ــوضـ سینا حسینی   مـ
ــای مــربــیــان و بــازیــکــنــان بـــرای فصل  ــراردادهــ ــ ق
بیست و دوم رقابت های لیگ برتر به یکی از 
سوژه های جنجالی فوتبال ایــران تبدیل شد تا 
جایی که حاال همه اعضای خانواده فوتبال در 
این خصوص اظهارنظر می کنند و تالش دارند 
با پیشنهادهای متعدد و گوناگون راه حلی برای 

برون رفت از شرایط فعلی را پیدا کنند.
اما یکی از بزرگ ترین چالش های موجود در این 
مسیر که تا به امروز هیچ کسی به آن توجه نداشته 
اســـت، مــوضــوع چگونگی پــرداخــت تعهدات 
قید شــده از ســوی باشگاه بــه بازیکن یــا مربی 
است؟ هرچند آن ها در مقطع کنونی با هیجان 
و ذوق زدگــی کامل زیر قراردادهای چهار برگی را 
امضا می کنند و هیچ توجهی به صفرهای رقم 
قرارداد ندارند، اما برای پرداخت ریال به ریال این 
مبالغ بایستی برنامه ای مشخص و مدون داشت، 
در غیر این صورت در پایان فصل آتی شاهد رشد 
ناباورانه شکایت های مرتبط با عدم انجام تعهدات 
مالی از سوی باشگاه ها خواهیم بود تا شانه های 
متزلزل فوتبال باشگاهی ورشکسته ایران نسبت 

به گذشته لرزان تر و ناپایدار تر شود.
وقتی باشگاه های متمول فوتبال ایـــران هنوز 
نتوانسته اند تعهدات مالی فصول گذشته را 
پرداخت کنند تا بدهی های انباشت شده گذشته 
به کلی از بین برود چگونه آن ها قادرند این مبالغ 
سنگین را سر وقت به حساب طرفین قرارداد خود 
واریز کنند. باشگاه هایی که هر روز فریاد بی پولی 
و نداری سر می دهند با کدام منبع مالی بناست 
ایــن رقم های نجومی را تسویه کنند آن هم در 
شرایطی که هنوز نه تکلیف حق پخش تلویزیونی 
روشن شده نه تبلیغات محیطی استادیوم ها، پس 
چگونه و بر اساس چه فرمولی بناست این مبالغ 

پرداخت شود؟
هرچند ممکن است برخی مدیران برای فرار از 
پاسخگویی به این پرسش موضوع همکاری با 
کــارگــزاران اقتصادی را مطرح کنند، اما کارنامه 
استقالل و پرسپولیس در موضوع همکاری با 
کارگزاران اقتصادی نه تنها دغدغه مالی پیش روی 
باشگاه ها را برطرف نخواهد کرد، بلکه نگرانی ها 
را تشدید می کند؛ چــون هر دو باشگاه از نظر 
درآمدزایی از این طریق به مشکل برخوردند تا 
قراردادهای 6۳۰ میلیاردی و 5۰۰ میلیاردی تنها 
در حد حرف باقی بماند و پرونده ای حقوقی بابت 
آن در یکی از شعب دادگاه های عمومی تشکیل 
شــود. آنچه پیداست اینکه اگــر چنین رویــه ای 
ادامــه یابد، قــراردادهــای ســال بعد قــراردادهــای 
عجیب و غریب تری خواهد بود که صفرهای آن 

سر به فلک می زند.

 برگزاری »سوپرجام« 
معضل سازمان لیگ

رئیس کمیته مسابقات لیگ می گوید به دلیل 
فشردگی مسابقات منتهی بــه جــام جهانی 
فاصله بین بــازی هــای لیگ پنج روزه یا 6 روزه 

خواهد بود.
ــزاری مسابقات  ــرگ سهیل مــهــدی، مسئول ب
سازمان لیگ درباره تاریخ سوپرجام عنوان کرد: 
اصلی ترین نکته این جلسه همین بود که به 
دلیل شروع لیگ همزمان با محرم و همچنین 
ــا فــیــفــادی هــای تــیــم مــلــی، بــرای  نــزدیــکــی آن ب
برگزاری این دیدار کمی به مشکل برمی خوریم. 
ایده آل ترین حالت ممکن برای ما این است که 
پیش از لیگ، سوپرجام را برگزار کنیم اما اگر 
مساعدت سرمربی تیم ملی رخ نــداد، تاریخ 

دیگری را برای آن هماهنگ می کنیم.
مهدی دربــاره آمــاده بودن ورزشگاه های تیم ها 
بــرای شــروع لیگ برتر تصریح کــرد: متأسفانه 
هنوز تــعــدادی از ورزشــگــاه هــا آمـــاده نیستند. 
شهید وطنی هنوز آمــاده نشده و حتی ممکن 
است در سه هفته ابتدایی نتواند میزبانی کند. 
یادگار امام تبریز، تختی آبــادان، شهید باهنر 
کرمان و ورزشــگــاه انزلی دیگر استادیوم هایی 
ــاده نیستند. متأسفانه این  هستند کــه آمــ
مشکالت زیرساخت های ماست و ما حتی در 
تهران که کالنشهر است، چهار ورزشگاه درست 
نداریم. قبل از اینکه اتفاقی برای ورزشگاه آزادی 
رخ دهــد، سازمان توسعه و تجهیز تست های 
الزم را انجام می دهد و نواقص را یادآوری و ذکر 

خواهد کرد.
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رونمایی از رقبای ایران در جام جهانی هندبال ◾
مراسم قرعه کشی بیست و هشتمین دوره رقابت های 
ــروز در شهر کاتوویتس  هندبال قهرمانی جــهــان دیـ
لهستان برگزار شد. تیم ملی هندبال ایران در گروه A قرار 
گرفت و با تیم های شیلی، مونته نگرو و دارنده مدال برنز 
دوره گذشته یعنی اسپانیا هم گروه شد. این رقابت ها با 
حضور ۳۲ تیم و به میزبانی مشترک لهستان و سوئد و از 

۲1 دی ماه تا 9 بهمن امسال برگزار خواهد شد.

زاهدی با پوشکاش تمدید کرد ◾
باشگاه پوشکاش آکادمی مجارستان اعالم کرد شهاب 
زاهدی به صورت قرضی و به مدت یک فصل دیگر در این 
باشگاه خواهد ماند. سایت باشگاه پوشکاش نوشت 
این مهاجم ایرانی پس از تمدید قرارداد قرضی خود تا 
پایان ژوئن سال ۲۰۲۳،  تمرینات خود را پیگیری می کند 
و روز یکشنبه به اردوی تیم در اتریش ملحق می شود.او 

در جمع گزینه های پرسپولیس بود.

هافبک برزیلی در حوالی استقالل  ◾
ژان کارلوس هافبک برزیلی که گفته می شود در لیست 
ریکاردو ساپینتو قرار دارد و در همین راستا مذاکراتی هم 
با وی صورت گرفته است، یک قدم به حضور در استقالل 
نزدیک شد. این بازیکن در صفحه شخصی اش صفحه 
رسمی باشگاه استقالل و همچنین صفحه رافائل سیلوا 
مدافع برزیلی این تیم را هم به صفحات دنبال شده 

توسط خودش اضافه کرده است.

طارمی در جمع 100 بازیکن برتر جهان  ◾
ــا پــیــراهــن پــورتــو   مــهــدی طــارمــی در دو فــصــل اخــیــر ب
درخشیده با انتشار فهرست 1۰۰ بازیکن برتر جهان از 
دید رسانه مشهور مارکا، نام طارمی نیز در آن به چشم 
می خورد. در ابتدای این لیست کریم بنزما، کورتوآ و 
وینیسیوس جونیور قرار گرفته است. رتبه طارمی در 
این فهرست، 96 است و  از ایران بازیکن دیگری در این 

لیست حضور ندارد.

باشگاه لیورپول به شکلی غیرمنتظره خبر از تمدید قرارداد 
محمد صالح داد. ستاره مصری که تنها یک سال دیگر از 
قراردادش باقی مانده بود و گفته می شد به دلیل اختالف بر 
سر دستمزد پیشنهادی قصد جدایی دارد، برای چند سال 
دیگر خود را به لیورپول متعهد کرد. قرارداد صالح تا سال ۲۰۲5 اعتبار خواهد 
داشت و دستمزد او نیز به ۴1۰ هزار پوند)۴6۲ هزار یورو( در هفته افزایش 

یافت. به این ترتیب دستمزد صالح به ۲۲ میلیون یورو در سال رسید.
در بیانیه لیورپول آمده است:» باشگاه لیورپول خوشحال است اعالم 
کند محمد صالح قرارداد طوالنی مدت جدیدی با این باشگاه امضا کرده 
است«. صالح نیز پس از تمدید قرارداد گفت:» احساس فوق العاده ای  
دارم و برای بردن جام های بیشتر با باشگاه هیجان زده هستم. این یک 
روز شاد برای همه است. فکر می کنم تمدید قرارداد کمی بیش از تصور 
زمان  برد، اما اکنون همه چیز انجام شده است؛ بنابراین ما فقط باید روی 
اهداف بعدی تمرکز کنیم. می توانید ببینید در پنج یا 6 سال گذشته، تیم 
همیشه روندی صعودی داشته است. فصل گذشته به چهار قهرمانی 
نزدیک بودیم، اما متأسفانه در هفته آخر فصل دو جام را از دست دادیم. 
ما همچنان در موقعیت خوبی هستیم و می توانیم بــرای همه جام ها 

بجنگیم. فکر می کنم دوباره دنبال همه جام ها برویم«.
لیورپول در ژوئــن ۲۰1۷ صالح را از رم به خدمت گرفت و او به سرعت 
درخشش را آغاز کرد. صالح همان فصل توانست ۴۴ گل به ثمر برساند.

۳۲ گل در لیگ برتر بود و او رکورد بیشترین گلزنی در یک فصل و پس از 
۳۸ بازی را به نام خود ثبت کرد. او به عنوان بهترین گلزن و بازیکن فصل 
نیز برگزیده شد. صالح به قرمزها کمک کرد تا به فینال لیگ قهرمانان اروپا 
مقابل رئال مادرید در کی یف برسند، اگرچه این بازی با شکست لیورپول 
و مصدومیت صالح پایان یافت. فصل بعد صالح به درخشش ادامه داد 
و کمک کرد لیورپول با شکست تاتنهام، قهرمان چپیونزلیگ شود، هرچند 
قرمزها در لیگ برتر با یک امتیاز کمتر از سیتی به رتبه دوم رضایت دادند.
فصل ۲۰-۲۰19 صالح به همراه دیگر هم تیمی هایش فصلی تاریخی را 
به ثبت رساندند و انتظار ۳۰ ساله لیورپول برای فتح لیگ برتر به پایان 
رسید. فصل ۲1-۲۰۲۰ برای قرمزها خوب پیش نرفت و کسب رتبه سوم 
و سهمیه لیگ قهرمانان بهترین دستاورد بود. صالح فصل گذشته در 
همه بازی های فصل ۳1 گل زد و نقش مهمی در کسب دو جام حذفی و 

اتحادیه داشت.

محمد صالح با لیورپول تمدید کرد

گران ترین ستاره آنفیلد 

جهان فوتبال

ستارگان ورزش

ــا وجــود  دروازه بـــــــان تــیــم فــوتــبــال اســتــقــالل ب
پیشنهادهای داخــلــی و خــارجــی کــه دارد، 
همچنان مشخص نیست در جمع آبی پوشان 
می ماند یا خیر. رضایی، از جمله بازیکنانی بود 
که با وجود درخشش سید حسین حسینی، 
ــل قــبــولــی در جمع  ــاب ــوانــســت عــمــلــکــرد ق ت

آبی پوشان پایتخت داشته باشد.
او چــهــار بـــازی در لــیــگ بــرتــر و ســه بـــازی در 
رقابت های جــام  حذفی بــرای استقالل درون 
دروازه ایستاد و در ایــن بــازی هــا تنها دو گل 

دریافت کرد.
رضایی با وجود اینکه با استقالل قرارداد دارد 
اما وضعیتش برای آینده همچنان مشخص 
نیست. ایــن بازیکن چند پیشنهاد خوب 
داخلی در لیگ برتر و دو پیشنهاد از تیم های 
ــان استقالل، طبق  ــ اروپــایــی دارد. ایــن دروازه ب
بند فسخی که در قـــراردادش وجــود دارد، کار 
راحت تری برای ترانسفر شدن خواهد داشت 
و در صورت توافق مدیران استقالل می تواند به 
یکی دیگر از دروازه بانان لژیونر ایران تبدیل شود. 
با وجود این مسائل، مدیران استقالل همچنان 
مذاکره ای برای آینده علیرضا رضایی نکرده اند 
و این بازیکن همچنان منتظر است وضعیت 
پیشنهادهای این بازیکن و توافقش با باشگاه 
استقالل مشخص شــود. با توجه به شرایط 
موجود، باید منتظر ماند و دید مدیران استقالل 
چه مــذاکــره ای با رضایی خواهند داشــت و به 

نظر می رسد اگر شرایط بــرای ترانسفر شدن 
ایــن بازیکن فــراهــم بــاشــد، می تواند بــه یکی 
از پیشنهادهای خارجی خــود پاسخ مثبت 
بدهد.این در حالی است که با تمدید قرارداد 
حسینی به طور مشخص او در صورت ماندن 
در استقالل همچنان باید نقش دروازه بان 
دوم تیم را ایفا کند و 

همین مورد احتماالً او را دچار تردیدهایی در 
ماندن کند.تیم هایی چون گل کهر و نساجی 
از جمله مشتریان این دروازه بـــان هستند که 
البته آن ها هم دروازه بان اول های خود را حفظ 
کرده اند. رضایی در روزهای باقیمانده امیدوار 
است پیشنهاد خوب خارجی به دستش برسد 

که بتواند از این برزخ خارج شود.

سرنوشت مبهم علیرضا رضایی در استقالل

می خواهم شماره یک باشم
حمیدرضاعرب   دروازه بان استقالل پس 
از توافق با مدیران باشگاه برای تمدید قرارداد 
این جمالت را به زبان آورد:» مذاکرات من با 
مدیران باشگاه استقالل از دو هفته پیش 
شروع شده بود، اما به دلیل پیشنهادی که  
از پرتغال داشتم، به مدیران باشگاه اعالم 
کـــردم قـــدری صبر کنید تــا ایــن پیشنهاد را 

ــم.  ــنـ  ارزیـــــــابـــــــی کـ
پس از تحقیقاتی که داشتم متوجه شدم 
ماندن در استقالل به نفع من است. در این 
تصمیم بیشتر مسائل فنی را درنظر گرفتم، 
چون در ماه های منتهی به جام جهانی فوتبال 
هستم و باید جایی باشم که بیشتر بازی کنم، 
از سوی دیگر دوری از خانه هم دشوار است«. 

حسینی دربـــاره اینکه قبل از توافق نهایی 
با مــدیــران باشگاه استقالل جو نامناسبی 
به وجود آمده بود، این توضیح را داد:» این 
مسائل درنــقــل وانــتــقــاالت طبیعی اســت. 
همیشه این سوءتفاهم ها به وجود می آید، 
اما به شخصه همیشه به پیشنهاد استقالل 
طــور دیگری نگاه کــردم و استقالل بــرای من 
اولویت بوده است«. حسینی درباره استوری 
 احساسی خود نیز این توضیحات را داد:
ــردم بالفاصله این  »پــس از اینکه تــوافــق ک
موضوع را از طریق صفحه شخصی ام اعالم 
کردم. برای من استقالل تیم محترمی است 
و دوســت دارم تا زمانی که در فوتبال ایــران 
بــازی می کنم، در استقالل باشم. استقالل 
تیم دوران جــوانــی مــن اســت و سختی ها و 
رنج های بسیاری کشیدم که اکنون شماره یک 
استقالل هستم. امیدوارم درآینده هم بتوانم 
به تیم محبوبم کمک کنم. استقالل برای 
من همیشه اولویت بــوده، هست و خواهد 
بود«. حسینی دربــاره اینکه استقالل فصل 
بعد چه نتایجی را بدست مــی آورد نیز این 
توضیحات را داد:» ما مدافع قهرمانی هستیم 
و کــارمــان دشــوار اســت و می دانیم خیلی از 
تیم ها می آیند جلو تکرار قهرمانی استقالل 
را بگیرند، اما هم من و هم همه بازیکنانی که 
برای ماندن دراستقالل قول داده اند، به دنبال 

تکرار قهرمانی هستیم«.

ورزش7

حسینی در گفت وگو با قدس:

دوری از خانه دشوار است

  لواندوفسکی 
ستاره لهستانی در جزیره ایبیزا با 

ژاوی مالقاتی داشت. تصاویری 
از ورود همزمان لوا و ژاوی به یک 

رستوران منتشر شده که نشان 
می دهد این دو قرار مالقاتی داشتند.

  صمد نیکخواه بهرامی 
کاپیتان و ستاره سابق تیم ملی بسکتبال 
روی صفحه اینستاگرام خود به دومین 

شکست ایران برابر قزاقستان واکنش 
نشان دادو نوشت:»»نگرانیم، برای 

ورزشی که عاشقانه دوستش داریم«.



    ستایش 
مقاومت یمنی ها  
»جرج قرداحی« وزیر 
پیشین اطالع رسانی 
لبنانی فداکاری و 
پایداری مردم یمن در 
برابر جنگی که بیش 
از هفت سال به طول 
انجامیده را تبریک 
گفت و ابراز امیدواری 
کرد آتش بس اعالم 
شده در یمن ادامه 
یابد. قرداحی پیشتر 
اقدامات ائتالف عربی به 
رهبری سعودی در یمن 
را »تجاوز« توصیف 
کرده بود و تأکید داشت 
مردم یمن نه در حال 
جنگ، بلکه به دنبال 
»دفاع از خود« هستند. 
این موضع موجب بروز 
تنش دیپلماتیک میان 
بیروت و ریاض شد.

یادداشت شفاهی

بدون تیتر

در  حاشیه

خانه غصبی 
نخست وزیر 
صهیونیست!

رسانه های رژیم 
صهیونیستی فاش 
کردند محل اقامت 
نخست وزیر جدید 
این رژیم متعلق به 
یک فلسطینی است 
که سال ۱۹۴۸ از آن 
بیرون رانده شده است. 
»یدیعوت آحارونوت« 
گزارش داد: خانه »یائیر 
الپید« واقع در خیابان 
بالفور، به دست »حنا 
جون سالمه« تاجر 
ثروتمند فلسطینی 
و نماینده شرکت 
خودروسازی جنرال 
موتورز ساخته شده 
است. به نوشته روزنامه 
»رأی الیوم«، سالمه در 
جریان فاجعه اشغال 
فلسطین در سال ۱۹۴۸، 
منزل خود را ترک کرده و 
به بیروت پایتخت لبنان 
منتقل شده است.

 بایدن 
همچنان اسیر پاتک های ترامپ

ــزی ،  ــزی ــف ع ــوس ــر ی ــت دک
پژوهشگر ویرجینیا تک   این 
روزها انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا در جریان اســت. در رقابت بــرای گرفتن 
سبد آرای مردم آمریکا، بایدن همیشه به دنبال 
این بوده که اهرم های ترامپ را در انتخابات آمریکا 
خنثی کند تا در انتخابات آینده دیگر او یا هر 
کس دیگر با ذهنیت ترامپ نتواند روی کار بیاید. 
بعضی از این اهرم های ترامپ را می توان به شرح 

ذیل مطرح کرد.
 خروج از افغانستان: ترامپ در زمان حضورش 

نیروهای آمریکا در خاورمیانه را کاهش داد و این 
یکی از موضوعاتی بود که درباره آن در انتخابات 

20۱6 خیلی صحبت کرده بود.
 واقعی کردن هزینه های ناتو: کشورهای عضو 

ناتو طبق اساس نامه این گروه باید حداقل 2درصد 
از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور امنیتی 
و نظامی کنند. پس از جنگ جهانی دوم و بعد 
از اینکه ناتو تشکیل شــد، با توجه به شرایط، 
آمریکا معوالً هزینه بیشتری نسبت به کشورهای 
اروپایی در ناتو صرف می کرد. در تمام این سال ها 
اروپایی ها به خصوص کشورهای مهمی مثل 
فرانسه و آلمان زیر 2درصــد بودجه شان صرف 
امور امنیتی و نظامی می کردند. ترامپ خیلی روی 
این مسئله حساس بود و تأکید داشت اروپایی ها 
باید هزینه های امنیتی را خودشان پرداخت کنند 
و حتی بعضی از نیروهایش را به صورت نمادین 
از آلمان به لهستان برد و یا به سمت شرق آسیا 

منتقل کرد.
 نزدیک شدن به روسیه: یکی از اقدامات ترامپ 
این بود که تالش داشت به روسیه نزدیک شود. 
اما با تحوالت اخیر اشتباهی که اروپــا و آمریکا 
کردند ایــن اســت که روسیه را بیشتر به دامن 
چین هل دادند؛ یعنی روسیه االن در امور مالی 
و اقتصادی درواقــع می خواهد بیشتر و بیشتر 
وابسته به چین شود و این درواقــع به چین یک 
ــع هرچقدر  ــاد مــی دهــد. درواقـ ــدرت بسیار زی ق
غرب در حوزه نفت و انرژی، مسکو را تحریم کند، 
روسیه چین را به عنوان مشتری بالقوه در اختیار 
خــواهــد داشـــت. پــس درحقیقت آمریکا یک 
اشتباه راهبردی کرده و از طرف بسیاری از کسانی 
که طرفدار نظریه واقع گرایی در روابط بین الملل 

در آمریکا هستند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
 سروسامان دادن به اقتصاد آمریکا: ترامپ 

حــدود 2هــزار میلیارد دالر روی زیرساخت های 
آمریکا سرمایه گذاری کــرد. از آن طــرف اقتصاد 
آمریکا به خصوص جهان غرب به خاطر شیوع 
کرونا در 2020 و 202۱ وارد رکــود شدیدی شده 
اســت؛ تورمی که االن آمریکا دارد در ۴0ســال 
اخیر بی سابقه بوده است. تورم ۹-۸ درصدی در 
اقتصاد آمریکا تورمی باورنکردنی برای مردم این 
کشور است. شاید نصف جمعیت آمریکا چنین 
تورمی را هیچ وقت در عمرشان تجربه نکرده اند 
و این تأثیرات مخربی روی کشورشان می گذارد. 
غرب در ماه های اخیر دوباره داشت زنده می شد 
و رشد اقتصادی اش پیشرفت می کرد اما مسئله 
ــرژی را بسیار بــاال بــرد. بحث  اوکــرایــن، قیمت ان
قیمت انرژی در آمریکا بسیار مهم است؛ شیوه 
زندگی )life style( آمریکایی ها براساس خودرو 
شخصی اســت؛ بنابراین افزایش قیمت نفت 
تأثیر بسیار زیادی روی سبد رأی رأی دهنده ها در 
انتخابات چند ماه آینده )پاییز ۱۴0۱ کنگره( دارد 
و خیلی ها این باور را دارند که حزب دموکرات به 
احتمال زیاد با این وضعیت تورم و با این قیمت 
انــرژی و با عملکرد دولــت بایدن هر دو مجلس 

یعنی سنا و کنگره را به جمهوری خواهان ببازد.

  وزارت دفاع روسیه ضمن رد ادعاها درباره حمالت 

روسیه به مناطق مسکونی در اوکراین، اعالم کرد: 
اوکراینی ها برای مقصر جلوه دادن مسکو در این 

زمینه اقدام به صحنه سازی می کنند.
  داعش در نشریه رسمی خود به نام »النبأ« 

با بیان اینکه اعضای این گروهک در زندان های 
عربستان سعودی در حال شکنجه هستند، 

خواستار حمله به زندان ها در این کشور شد.
  »گلبدین حکمتیار« رهبر حــزب اسالمی 

افغانستان ضمن انتقاد از حضور نداشتن زنان 
در نشست علما، خواستار بازگشایی مدارس 

دخترانه در این کشور شد.
  منابع فلسطینی از آتش سوزی گسترده در 

یک پادگان متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی 
در نزدیکی شهر »رام« واقــع در شمال قدس 

اشغالی خبر دادند.
  جنبش انصارهللا یمن اعالم کرد در نظر دارد 

طــرح یکجانبه خــود را در راســتــای بازگشایی 
راه های مواصالتی در کنترل خود، در استان تعز 
)جنوب غربی یمن( به منظور کاهش درد و رنج 

مردم اجرایی کند. 
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جهان

زینب اصغریان   شماری از مردم لیبی 
در واکنش به وضعیت نابسامان معیشتی 
با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز به مقر 
مجلس نــمــایــنــدگــان)پــارلــمــان( در طبرق 
واقــع در شرق این کشور که تحت کنترل 
شورشیان خلیفه حفتراست، یورش بردند. 
بنابر گــزارش شبکه الجزیره، معترضان وارد مقر پارلمان 
شــده و برخی اسناد رسمی و محتویات آن را آتــش زدنــد. 
لیبی از زمان اعتراضات سال 20۱۱ که با حمایت ناتو منجر 
به سرنگونی معمر قذافی شد، در هرج و مرج به سر می برد. 
اکنون نیز دو دولت موازی در طرابلس )دولت »وفاق ملی« به 
ریاست فائز السراج( و طبرق )تحت امر خلیفه حفتر( بر این 

کشور حکم می رانند. 
بر این اساس هرگونه ناامنی در این شرایط آشفته می تواند 
لیبی را بیش از پیش به هم ریخته و این کشور را وارد دوره 
دیگری از تنش های داخلی نماید. سفیر پیشین کشورمان 
در لیبی ضمن اشاره به این نکته در ریشه یابی تحوالت این 
کشور نفت خیز شمال آفریقا می گوید: اگرچه نارضایتی های 
مردمی از وضعیت اقتصادی وجود دارد با این حال آنچه 
اتفاق افتاده زاییده مداخالت خارجی است. جعفر قنادباشی 
در این باره افزود: پارلمان شرق لیبی به تازگی مواضعی مغایر 
با خواسته های غرب داشته و این موضوع مورد رضایت اروپا 
و آمریکا نبوده و به نظر یکی از دالیل تنش را باید در همین 
نارضایتی جست وجو کــرد. وی افـــزود: غربی ها پیشتر بر 
حمایت از خلیفه حفتر تأکید داشتند اما حال ظاهراً پشت 

حفتر را خالی کرده و او را تضعیف می کنند تا هم روسیه را زیر 
فشار بگذارند و هم اینکه ثبات نسبی با تمرکز بر طرابلس را 
برقرار سازند. قنادباشی با بیان اینکه غرب البته در این مقطع 
ترجیح می دهد دامنه اعتراضات در لیبی گسترش پیدا 
نکند، ادامه داد: لیبی کشوری نفت خیز است و غرب که در 
شرایط حاضر با بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین مواجه 
است، سعی دارد کشورهای نفت خیز که به بازارهای مصرف 
نزدیک هستند را آرام نگه دارد تا جریان صدور انرژی به اروپا 

مختل نشود. 
سفیر پیشین کشورمان در لیبی در مورد بیانیه چند روز پیش 
کشورهای غربی که در آن به شدت با تجزیه این کشور آفریقایی 
مخالفت کرده بودند هم می گوید: آمریکا و اروپا در حال حاضر 
به شدت مخالف تنش در این کشور هستند چرا که هراس دارند 
آتش آن به فراتر از مدیترانه هم برسد. نباید از یاد برد اتحادیه اروپا 
به شدت در موضوع مهاجران زیر فشار است و بنابراین به راه 
افتادن موجی دیگر از مهاجرت برای آن ها غیرقابل تحمل خواهد 
بود. وی در مورد آینده تحوالت و اعتراضات در لیبی هم گفت: 
واقعیت این است که جنگ لیبی جنگی نیابتی بوده که در یک 
طرف آن فرانسه، عربستان و مصر و در طرف دیگر ترکیه و قطر 
قرار داشتند. اما اکنون کلیت غرب درباره احتمال نفوذ روسیه 
در تحوالت لیبی در صورت وقوع هر درگیری که می تواند موجب 
گرانی انرژی شود به شدت نگران است. این نگرانی بی دلیل نیست 
چراکه هر افزایش بهای انرژی می تواند هم اروپا را زیر فشار بگذارد 
و هم اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات میان دوره ای پارلمانی در 

آمریکا بایدن را در موقعیت ضعف قرار دهد.

وزیر خارجه فنالند در مصاحبه ای هشدار داد احتمال 
گسترده شدن جنگ به اروپا وجود دارد. »پکا هاویستو« که 
با شبکه خبری سی ان ان مصاحبه می کرد، افزود: »احتمال 
گسترده شدن جنگ به اروپــا وجود دارد به همین دلیل 
حمایت از اوکراین بسیار مهم است«. وی اضافه کرد: »ساختار امنیتی 
در اروپا به دلیل جنگ در اوکراین فروپاشیده است«. این در حالی است 
که نخست وزیر نروژ نیز در دیدار با رئیس جمهور اوکراین گفت کشورش 
خواهان ابراز همبستگی با مردم اوکراین در مبارزه برای بقا بوده و بر این 
اساس اسلو متعهد به کمک به کی یف در دفاع از خود است. »یوناس گار 
استوئره« گفت: مبارزه اوکراین فقط برای اوکراین نیست. این مسئله در 
ــورد سرنوشت همسایه مــاســت. ینس  ــورد امنیت در اروپـــا و در م م
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو  نیز چهارشنبه گذشته طی سخنرانی در 
نشست سران ناتو در شهر مادرید گفت: این اتحاد نظامی با بزرگ ترین 

چالش از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است. 
اما ادامه همراهی کشورهای اروپا با اوکراین و همزمان هشدار آن ها در 
مورد احتمال کشیده شدن دامنه بحران به درون این اتحادیه در حالی 
است که وزیرخارجه آمریکا همزمان با رجزخوانی برای مسکو از اعطای 
میلیون ها دالر کمک مالی دیگر از سوی واشنگتن به اوکراین خبر داد. 
 »آنتونی بلینکن«؛ در حساب توییتری خود اعالم کرد: »جو بایدن«

 ۸20 میلیون دالر کمک مالی دیگر، تسلیحات، تجهیزات و تدارکات 
اضافی را برای تقویت دفاعی اوکراین در برابر روسیه تأیید کرده است. ماه 
گذشته نیز دولت واشنگتن یک بسته کمک نظامی دیگر برای اوکراین 
را اعالم کرد که محموله یاد شده شامل هزار موشک ضد تانک جاولین، 

چهار هلی کوپتر Mi۱7 و چهار سامانه موشکی توپخانه بود.
ایاالت متحده به تازگی به تنهایی مبلغ ۴0 میلیارد دالر ارسال کمک های 
نظامی و… به اوکراین را تصویب کرده است. جدا از آمار کمک های مالی 
سازمان های بین المللی، کشورهای غربی از زمان آغاز درگیری ها در اوکراین، 
مقادیر قابل توجهی تسلیحات به ارزش میلیاردها دالر به این کشور ارسال 
کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد. آمریکا همچنین طی ماه های 
گذشته و در پی حمله روسیه به اوکراین شمار نیروهای خود در اروپا را از 
70 به ۱00هزار نفر رسانده است. روزنامه ال پاییس اسپانیا چند روز پیش 
با اشاره به حجم گسترده کمک های مالی و نظامی غرب به اوکراین نوشته 
بود: کشورهای عضو ناتو قصد دارند به بهانه اوکراین کشورهایی که شرق 

اروپا و در مجاورت روسیه قرار دارند را به دژ نظامی بدل کنند.

وزیر خارجه فنالند:

احتمال گسترش جنگ به اروپا وجود دارد 

گزارش خبری

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت حاج مالمحمد هاشم خراسانی )1352 ق(
حاج مالمحمد هاشم خراسانی معروف به ثقه االسالم 
فقیه و مورخ بزرگوار شیعه است. آثار متعددی از وی 

به جای مانده اما بی شک مهم ترین و جاودانه ترین 
اثر او کتاب ارزنده و گرانسنگ »منتخب التواریخ« است 

که به عنوان دایره المعارف زندگی امامان و عالمان 
شیعه شناخته شده و می شود. سرانجام این عالم 

گرانقدر در سال 1352 ق در مشهد به لقاءاهلل پیوست 
و در همان شهر به خاك سپرده شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

13/09

4/08

اذان مغرب

20/45

غروب خورشيد

20/24
 نیمه شب شرعی

00/16
طلوع فردا

5/53

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/36

3/32

اذان مغرب

20/14

غروب خورشيد

19/53
 نیمه شب شرعی

23/42
طلوع فردا
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مهدی خالدی   روز گذشته و در میان سکوت مرگبار کشورهای 
غربی و نهادهای جهانی، بار دیگر شاهد نقض حاکمیت سرزمینی 
سوریه توسط رژیم متجاوز صهیونیستی و حمله موشکی به خاک 
ــد در این  آن کشور بودیم. آن گونه که منابع خبری گــزارش داده ان
تهاجم خصمانه که با شلیک چند موشک از فراز دریای مدیترانه 
صورت گرفته، تأسیسات غیرنظامی در شهرک »الحمیدیه« در 
جنوب طرطوس مورد هدف واقع شده و در نتیجه آن، دو شهروند 
سوری زخمی شده اند. رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با 
نقض حریم هوایی لبنان یا از طریق بلندی های اشغالی جوالن به 
سمت اهدافی در شرق و شمال غرب سوریه حمالت موشکی انجام 
می دهد. با وجــود ایــن، مناطق علوی نشین الذقیه و طرطوس در 
حاشیه دریای مدیترانه که از پایگاه های عمده نفوذ روسیه در حوزه 
مدیترانه نیز محسوب می شود از جمله نقاطی بودند که کمتر مورد 
هدف صهیونیست ها قرار می گرفت. به همین دلیل در گفت و گو با 
سیدرضا میرابیان، تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد ابعاد اهمیت 
این تهاجم و نوع واکنش احتمالی روسیه به آن گفت وگو کردیم که 

در ادامه می خوانید.

تحلیل شما از اقدام خصمانه جدید رژیم صهیونیستی چیست؟ ◾
حمله اسرائیل به سوریه اقدام جدیدی نیست. این رژیم متجاوز 
دست کم در سه سال اخیر بارها دمشق و برخی مناطق دیگر این 
خطه را هدف قرار داده است. به نظر تل آویو از این رویه دو هدف مهم 

را دنبال می کند. نخست تضعیف دولت مرکزی سوریه است. دولت 
بشار اسد این روزها به واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است. 
رژیم صهیونیستی و شرکای غربی و عربی اش باوجود تحمیل جنگ 
۱0ساله به دمشق و مداخالت و تجهیز تروریست ها نتوانستند به 
اهداف خود برسند. حال که با همه ترفند ها و دسیسه ها نتوانستند 
اهداف خود را محقق کنند در تالش هستند با انجام این حمالت، 
دولت مرکزی را تضعیف کنند. هدف دوم زیر فشار قرار دادن بشار 
اسد در موضوع مقابله با ایران است. روابط تهران و دمشق این روزها 
راهبردی شده و پس از کم شدن حضور روسیه در سوریه تحت تأثیر 
بحران اوکراین، حال حضور نظامی و مستشاری جمهوری اسالمی 
در کنار مرزهای اسرائیل تقویت شده؛ موضوعی که به هیچ وجه برای 
تل آویو قابل تحمل نیست. پس اسرائیل تالش دارد با این اقدامات، 

اسد را به دوری از تهران ترغیب کند.

به تازگی روسیه و اسرائیل با هم وارد جدل لفظی شده اند. چقدر  ◾
حمله به طرطوس می تواند موجب جدی تر شدن این تقابل شود؟

همان گونه کــه گفتید مسکو و تــل آویــو پــس از بــحــران اوکــرایــن و 
جانب داری صهیونیست ها از زلنسکی وارد دوره ای از تنش شده اند. 
در ادامه این تقابل، تل آویو باوجود مخالفت روسیه، از صادرات گاز 
به اروپا خبر داده است. در مقابل مسکو هم دو روز پیش حاکمیت 
رژیم صهیونیستی بر بلندی های جوالن سوریه را به چالش کشیده 
و اشغالی خوانده است. به تازگی هم مسکو از دستگیری یک نظامی 
صهیونیست که در اوکراین و مقابل روسیه می جنگید خبر داد. همه 
این مباحث از دور شدن مواضع دو طرف حکایت دارد و اقدام اسرائیل 
در حمله به طرطوس می تواند بر این تنش بیفزاید. نباید از یاد برد 
این حوزه جغرافیایی در سوریه از پایگاه های مهم روسیه محسوب 
می شود. در سال های اخیر، روسیه که از همپیمانان دولت سوریه 
است، یک پایگاه دریایی در طرطوس و پایگاهی هوایی در الذقیه 
مستقر کرده است. این در حالی است که حدود سه سال پیش، اواخر 
شهریور ۱۳۹7 اسرائیل دست به حمله ای کم سابقه در بندر الذقیه زد 
که منجر به سرنگونی یک هواپیمای ترابری روسیه و کشته شدن ۱۵ 
نظامی این کشور شد. در نهایت اینکه از گذشته هم انتقادهایی به 
عدم مواجهه جدی پدافند هوایی روسیه با جنگنده های اسرائیلی در 
خاک سوریه وجود داشت. با این حال حماقت جدید صهیونیست ها 
و همچنین زمینه های ایجاد شده تحت تأثیر جنگ اوکراین می تواند 

روس ها را در مواجهه با اسرائیل مصمم تر کند.

واکاوی پیامدهای حمله موشکی رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه

تقابل مسکو و تل آویو جدی تر می شود؟

فرانسهفرانسهبحرینبحرین لبنانلبنان
 منامه سفر شیعیان 

به عراق و سوریه را ممنوع کرد
دولت بحرین پس از اعمال محدودیت سفر مردم این کشور 
به ایران، اکنون تشرف شیعیان بحرینی به سوریه و عراق 
را ممنوع کرده است. این در حالی است که در هفته های 
گذشته پس از بازگشت زائران بحرینی از عراق و سوریه از 
آن ها درباره دالیل سفر بازخواست می شد و شیعیان زیر 
فشار زیادی بودند. اما اکنون آل خلیفه که مناسبات ویژه ای 
را با رژیم صهیونیستی هم پی ریزی کرده به طور کلی سفر 
زیارتی به سوریه و عراق را نیز ممنوع کرده است. ساالنه 
بیش از ۱00هــزار بحرینی به غیر از ایــام اربعین به زیارت 

اعتاب مقدسه عراق مشرف می شدند.

 کارکنان فرودگاه پاریس 
اعتصاب می کنند

همزمان با آغــاز سفرهای تابستانی، کــارگــران معترض 
فــرودگــاه پاریس بــرای درخــواســت مطالبات دستمزدی 
خود قرار است دست به اعتصاب بزنند. کارگران فرودگاه 
پاریس که به وضعیت حقوقی خود معترض هستند، 
اعالم کردند از ۸ تا ۱0 ژوئیه )۱7 تا ۱۹ تیر( در یکی از مراکز 
پایتخت فرانسه دست به اعتصاب خواهند زد تا بار دیگر 
نارضایتی خود را از وضعیت دستمزد خود بیان کنند. 
پیش از این بخشی از کارکنان فرودگاه شاردوگل پاریس به 
منظور مطالبه افزایش دستمزد همزمان با باال رفتن نرخ 

تورم، دست به اعتصاب زدند.

 تأکید وزیران خارجه عرب 
بر حمایت از لبنان و فلسطین

وزرای خارجه عرب طی نشستی در بیروت ضمن بررسی 
ــاره ای از مسائل مــربــوط بــه جــهــان عــرب بــر حمایت و  ــ پ
همبستگی با لبنان و مسئله فلسطین تأکید کردند. عبدهللا 
بوحبیب، وزیــر خارجه لبنان که کشورش رئیس دوره ای 
شــورای وزیــران خارجه عرب است، ریاست افتتاحیه این 
نشست را بر عهده داشت. به گفته »حسام زکی« معاون 
دبیرکل اتحادیه عرب همچنین در این نشست، آمادگی 
ــرای بــرگــزاری اجــالس ســران عــرب در الجزایر، وضعیت  ب
فاجعه بار گرسنگی در سومالی در سایه اوضاع وخیم آب  و 

هوا و امنیت غذایی جهان عرب بررسی شده است.

 معترضان خشمگین در طبرق لیبی 
پارلمان را به آتش کشیدند

خنجر از پشت 
به »حفتر«
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