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گفت وگو با مهوش وقاری 
بازیگر سریال »تمام رخ«

مخاطب، عالقه مند  به 
درام خانوادگی است

 اعتراف انوشیروانی 
سرپرست فدراسیون

کمپ وزنه برداری را 
دیدم، اشکم درآمد

بهمن6

زادروز منصور 
رستگار فسایی
 شاعر و ادیب
در سال ۱۳۱۷

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر مناطق کشور 2000 تومان
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زندگی  با شنیدن و تالوت قرآنرواق4
۱5 سال دارد و کارنامه ای مملو از عناوین و افتخارات قرآنی که همه را 

در طول چهار سال به نام خود ثبت کرده است. قاری و مؤذن بارگاه مطهر 
امام هشتم)ع( نیز هست و البته از آن دانش آموزان سختکوش و پرتالش...

پای صحبت دانش آموز مشهدی که پدیده قرآنی کشور است

گزارش خبرنگار قدس از حیاط دولت درباره طرح عزت هللا ضرغامی برای رونق گردشگردی در ایران

هدف گذاری حذف روادید با 50 کشور

گفت وگو با کارشناسان درباره طرحی که این روزها پیشنهاد می شود

امکان سنجی دریافت عوارض در تنگه هرمز
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تراژدی دیگر برای پناهجویان 
در انگلیس

۲۰۰ کودک 
مهاجر 
گم شدند
رئیس سازمان انرژی اتمی 
در پاسخ به قدس:

هیچ بن بستی 
در مذاکرات پادمان 
و برجام نیست
یک هفته تا آغاز جشنواره

فیلم های راه  یافته 
به »فجر ۴۱« 
معرفی شدند
گفت وگو با معاون 
ستاد فناوری های نرم و 
توسعه صنایع خالق کشور

ضرورت افزایش سهم 
صنایع خالق در اقتصاد
 نماینده رهبر معظم انقالب 
در شورای عالی امنیت ملی:

وقتی دشمن ناامید 
می شود، ناامنی 
ایجاد می کند
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ً راننده تاکسی نیستند  ً راننده تاکسی نیستند شده ها اصال   نیمی از بیمهنیمی از بیمه  شده ها اصال

 یک روز پای صحبت تاکسیران ها و شنیدن دغدغه هایشان 

بیمهبیمه  100100هزار راننده تاکسیهزار راننده تاکسی  
در بن بست تأمین اجتماعیدر بن بست تأمین اجتماعی  
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مزایده شماره 1401/4
اجاره و نگهداری تعدادی از امالک و سه حلقه چاه آب 

واقع در استان خراسان رضوی -  شهرستان چناران
شرح در صفحه 8
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      آگهی مناقصه شماره 22-1401  )نوبت اول( 
   •مناقصه گزار : شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان           •نوع مناقصه : عمومی  یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی

•موضوع مناقصه : موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع ترانسفورماتور توزیع بشرح جدول ذیل )تحویل در انبار فروشنده(
   

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی :
متقاضی����ان م����ی توانند از تاریخ 1401/11/0۸ لغایت 1401/11/1۲ به س����امانه الکترونیکی تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نس����بت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 3113734۸ فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307۲۸0۲00 
www.sbepdc.ir : وب         sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضیمن شركت در مناقصه: تضمین ارجاع فرایند کار این مناقصه  11،0۸0،000،000 ریال است که شرکت کنندگان می توانند یکی از تضمین های 
ارجاع فرایند کار اعالم شده در آیین نامه تضمین شرکتهای توزیع را به مناقصه گزار ارائه نمایند.

زمان و محل تحویل تضمین ش����رکت در فرایند کار : پیش����نهاددهندگان می بایس����ت ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب و ج ( در س����امانه 
الکترونیکی دولت تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/۲۶ نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و 
مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروی برق سیستان 

وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاكات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1401/11/۲۶ در سالن کنفرانس شرکت 

توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء 

الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره تلفن 41934-0۲1تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : ۸ ماه  

متقاضیان می توانند جهت کس����ب اطالعات بیش����تر به سایت معامالت صنعت برق به نش����انی Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق 
سیس����تان و بلوچس����تان به نش����انی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. بدیهی است این 

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  
به پیشنهاداتی كه فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده های كمتراز میزان مقرر ، چك شخصی و نظایرآن و پیشنهادهایی كه پس از انقضاء 

مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر شرایط مناقصه :

1.ارائه گواهینامه صالحیت احراز حداقل استاندارد اجباری از شرکت توانیر الزامی است.

امور تداركات و قراردادها- شركت توزیع نيروی برق سيستان وبلوچستان 

تعدادواحدشرح کاالردیف
۵۰دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس  AB’ 50-20 کاوا 1
۱۰۰دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس  AB’ 100-20 کاوا 2
۶۰دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس  AB’ 200-20 کاوا 3
۴۰دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس  AB’ 315-20 کاوا ۴
۱۰دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس  AB’ 400-20 کاوا ۵

* موضوع مزایده: آگهی  مزایده ضایعات ) پالس��تیک ، چوب و ضایعات آهن آالت س��بک و س��نگین (
*  زمان انتش��ار در س��ایت: از س��اعت  08:00  روز پنجشنبه  مورخ 1401/11/06 در س��امانه  س��تاد به  نش��انی

 http://setadiran.ir  می باش��د.
 * مهلت ومحل دریافت اس��ناد: تا س��اعت 10:00 روز پنجش��نبه مورخ 1401/11/13  درسامانه س��تاد به نش��انی

 http://setadiran.ir  می باش��د.
 *  مهل��ت و مح��ل تحویل پیش��نهادها:  تا س��اعت 10:00 روز یکش��نبه م��ورخ  1401/11/23 همراه ب��ا تحویل اصل فیش 

بارگذاری شده در سامانه ستاد به دبیرخانه حراست اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد.
* میزان سپرده شركت درمزایده : ضایعات ) پالستیک ، چوب و ضایعات آهن آالت سبک و سنگین (مبلغ  400.000.000 
ری��ال بصورت فی��ش بانکی جداگانه، واریزی بحس��اب بانك مركزی به ش��ماره 4001063706373510  نزد بانك مركزی 

شناسه واریز به شماره 353063782282400001063706373510 یا بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی .
*  س��اعت ، روز و محل بازگش��ائی پیشنهادها : ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ  1401/11/23  اداره كل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای استان یزد
جهت كسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت http://setadiran.ir                                                شناسه آگهی 1445013
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آگهــی  مزایده عمومی  اجاره شماره 1001003205000005 )نوبت دوم(
)شماره 10-1401( اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  استان یزد اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان یزد

 پنجشــنبه 6 بهمن 1401      4رجب 1444      26ژانویه 2023    ســال سی و ششم  
ـه ویژه خراســان         ـه رواق            4 صفـح شــماره10012     8 صفحــه           4صفـح

 وزارت امــور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در خــصــوص اعــمــال تــحــریــم علیه برخی 
اشــخــاص و نهادهای اتحادیه اروپـــا و رژیــم 
انگلیس بیانیه ای منتشر کــرد. در متن این 
بیانیه آمده است: همه نهادهای جمهوری اسالمی ایران 
برپایه مصوبات مراجع مربوط، اقدام های الزم را که شامل 
ــد و عــدم امــکــان ورود بــه قلمرو  ــ ممنوعیت صـــدور روادی
جمهوری اسالمی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی 
در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت 
صالحیت جمهوری اسالمی ایران خواهند بود، برای اجرای 
این تحریم ها معمول خواهند داشت. در بخش اتحادیه 
اروپا، رادیو جی مستقر در فرانسه؛ گروه دوستان اسرائیل 

)رژیم صهیونیستی( در پارلمان اروپا موسوم به »یی اف آی« 
و شرکت ساختمانی Bau Heberger به دلیل مشارکت در 
ساخت تأسیسات کارخانه های تولید سالح های شیمیایی 
در خاک عراق در دوران جنگ تحمیلی به فهرست تحریمی 
جمهوری اسالمی ایران اضافه شده اند. در بخش اشخاص 
نیز »اولــیــور کلن« وزیــر مشاور در امــور شهری و اسکان 
فرانسه، »دیتمار کوشتر« نماینده آلمان در پارلمان اروپا، 
»سرهنگ تیمو هایم باخ«  فرمانده نیروهای آلمانی در اردن، 

»دنیس ترینگ« رئیس فراکسیون دمــوکــرات مسیحی 
پارلمان ایــالــت هامبورگ آلــمــان، »گــرگــور النــگــه« رئیس 
پلیس دورتموند آلمان در ارتباط با قتل شهروند سنگالی 
االصل توسط پلیس شهر دورتمند، »سرهنگ تیم تسان« 
رئیس مرکز امنیت سایبری ارتش آلمان، »آن هیدالکو« 
شهردار پاریس، »فرانسوا بشیو« معاون شهردار منطقه 19 
پاریس، »ژیلبرت میتران« نماینده پیشین پارلمان فرانسه، 
»ژراد بیارد« سردبیر شارلی ابدو، » لوران سوریسو« مدیر 

انتشاراتی شارلی ابدو، » سیلوی کما« معاون مدیر انتشاراتی 
شارلی ابدو، »برنارد هنری لوی« از فرانسه، » امانوئل اسالر« 
فرمانده فرانسوی عملیات مأموریت ائتالف دریایی اروپا در 
خلیج فارس و تنگه هرمز، »لوکاس ماندل« نماینده اتریش 
در پارلمان اروپا، »آنا بونفریسکو« نماینده ایتالیا در پارلمان 
اروپــا، »عبیر السهالنی« نماینده سوئد در پارلمان اروپا، 
»بارت خروتوئیس« نماینده هلند در پارلمان اروپا، »تیئس 
رویتن« نماینده هلند در پارلمان اروپــا، »ویــدال کوادرسم 

نماینده سابق اسپانیا در پارلمان اروپا، »راسموس پالودان« 
ــن واگنسولد« اهانت  اهانت کننده به قــرآن کریم، »ادوی
کننده به قرآن کریم تحریم شده اند. از اشخاص و نهادهای 
انگلیسی نیز در بخش شرکت ها، نهاد هانری جکسون مورد 
تحریم واقع شده است و در بخش اشخاص افرادی از جمله 
دادستان کل بریتانیا، معاون دادستان کل بریتانیا، رئیس 
پیشین سرویس اطالعات مخفی بریتانیا، رئیس ستاد کل 
ارتش بریتانیا، رئیس پیشین سرویس اطالعات مخفی 
بریتانیا ام آی6، مدیر کل زندان های بریتانیا، »لیام فاکس«  
ــاع سابق بریتانیا و رئیس بخش ضدتروریسم  ــر دف وزی
بریتانیا از سوی وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران 
در فهرست جدید تحریمی منتشر شده، قرار داده شده اند. 

 وزارت خارجه با صدور بیانیه ای اعالم کرد

تحریم های جدید ایران علیه برخی اشخاص و نهادهای اروپایی

خبر

در نخستین شب جمعه ماه رجب بهترین ها 
و باالترین درجات را طلب کنیم

بایدهاونبایدهای»لیلهالرغائب«



روابط چین و 
اعراب به معنی 
عبور از ایران 
نیست

سفیر پیشین 
جمهوری اسالمی 
ایران در پکن با اشاره 
به مناسبات گسترده 
و سودآور چین با 
عربستان و سایر 
کشورهای عربی، 
تصریح کرد: توجه 
چین به این مناسبات، 
در چارچوب منافع 
ملی این کشور قابل 
درک است و به معنای 
مقابله و یا عبور از 
ایران نیست. فریدون 
وردی نژاد با بیان 
اینکه واردات نفت خام 
چین از عربستان ۴۳ 
درصد افزایش یافته 
است، گفت این امر 
عربستان را به یکی 
از بزرگ ترین تأمین 
کنندگان نفت چین 
تبدیل کرده است.

گزارش آرش خلیل خانه رئیس 
سازمان انرژی اتمی کشورمان 
به تکرار اظهارات رافائل گروسی 
در مورد بن بست در مذاکرات 
هسته ای واکنش نشان داد و 
با تأکید بر اینکه ما نه در مورد 
پادمان و نه در موضوع برجام بن بستی  نداریم، 
گفت: اینکه از جبهه ای به جبهه دیگر مهاجرت 
می کنند تا اهرم های فشار را علیه ایــران تشدید 

کنند، دشمنی است.
محمد اسالمی که در حاشیه جلسه هیئت دولت 
به پرسش خبرنگار ما پاسخ مــی داد، افــزود: ما در 
همکاری و روابطمان با آژانس هیچ بن بستی نداریم 
و آنچه در رسانه ها به نقل از آقــای گروسی تیتر 
می شود، دو بخش دارد؛ یکی موضوع پادمان است 
و دیگری برجام که بر پایه رفع اتهامات شکل گرفته 
است. برای پاسخ دادن به این اتهامات و امضای 
برجام ۲۰ ســال مــذاکــره شد و آن هــا پذیرفته اند 
اتهامات را با توجه به بازرسی هایی که تا آن زمان 
انجام داده اند کنار بگذارند و تحریم ها را بردارند، 
ایران هم محدودیت ها و نظارت های بیشتر را در 

ازای آن پذیرفت.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که آیا 
مراودات و مذاکرات فنی و کارشناسی با آژانس 
در ماه های اخیر ادامــه داشته یا متوقف بوده، 
تصریح کرد: مذاکرات ما برقرار است و سفرهای 
آقــای گروسی هم همواره وجــود داشته، ضمن 
اینکه بازرسان آژانس در ایران هستند و مرتب 

بازرسی انجام می دهند.
اسالمی خاطرنشان کرد: در مورد برجام رفتارهای 
غــرب سیاسی اســت، نه ما با آژانــس اختالف 
داریم و نه در برجام بن بست بوده. مذاکرات طرف 
مقابل و ما در چارچوب سند ۲۰۱۵ انجام شده، 
اینکه هــرازگــاهــی از جبهه ای بــه جبهه دیگر 
مهاجرت می کنند که فشار را بر ایــران تشدید 

کنند، این دشمنی است.
وی افزود: کدام منطق بر این جریان حاکم است؟ 
هر دین و آیینی هم داشته باشند باید منطقی بر 
هر سندی که طبق آن گفت وگو می شود، وجود 
داشته باشد. سند این بوده که شما تحریم ها 

را لغو کنید، اتهامات را کنار بگذارید، ما هم در 
این راستا محدودیت ها و نظارت تشدید شده را 
می پذیریم که اعتمادسازی اتفاق بیفتد، اما شما 

به تعهداتتان عمل نکردید.
رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: خودشان 
هم می دانند اتهاماتی که به جمهوری اسالمی 
می زنند دروغ بزرگی است و به عنوان اهرم فشار 
برای جمهوری اسالمی از آن استفاده کردند و در 
اسناد رسمی خود و واحدهای اطالعاتی شان گفتند 
هیچ نشانه ای از انحراف در برنامه هسته ای وجود 
نــدارد و تعامالت با آژانــس برقرار است و برنامه و 
رایزنی بــرای تنظیم سفر مدیرکل آژانــس هم در 

دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری آن هستیم.

روایت وزیر کار از تحقق یک وعده دولت: ◾
از مرز ایجاد یک میلیون فرصت شغلی عبور کردیم
ــروز پــس از جلسه  سید صــولــت مرتضوی دیـ

هیئت دولت با رئیس جمهور در جمع خبرنگاران 
گفت وعده دولت برای ایجاد یک میلیون فرصت 
شغلی در سال محقق شده و حتی از این مرز هم 

عبور کرده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این پرسش 
که شاید عنوان شود شیوه صحت سنجی ما در 
این زمینه و ارائــه آمار بر چه اساسی بوده است، 
افزود: اوالً گزارش فصلی مرکز آمار که روز سه شنبه 
منتشر شد، مؤید این حرف من است و درنتیجه 
خوشبختانه نرخ بیکاری در فصل پاییز نسبت به 
فصل بهار ۷ دهم کاهش داشته و به ۲/۸ رسیده 
است.مرتضوی افــزود: بر اســاس همین گــزارش، 
درصد اشتغال کامل افزایش یافته و درصد اشتغال 

ناقص هم کاهش پیدا کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: شیوه دوم صحت سنجی 
و راستی آزمایی ما سامانه رصدی است که در 
وزارتخانه و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در سراسر کشور پیشخوان دارد و قابل مشاهده 
است.

احـــداث نخستین خــط لــولــه انتقال نفت به  ◾
سیستان و بلوچستان

وزیر نفت هم از طرح دولت برای احداث خط لوله 
انتقال فراورده های نفتی به استان سیستان و 
بلوچستان خبر داد، استانی که به گفته وی تا به 
امروز تنها از طریق حمل ونقل جاده ای و تانکری 
نیازهایش تأمین می شده و با مشکالت زیادی 

روبه رو بوده است.
اوجــی با اشــاره به سفر روز سه شنبه اش به این 
استان به همراه معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
نیرو بــرای حل ریشه ای معضل تأمین سوخت 
سیستان و بلوچستان به دستور دکتر رئیسی، 
ــراورده هــای نفتی از  گفت: مقرر شد خط لوله ف
جنوب کرمان تا زاهــدان به طــول ۵۲۰ کیلومتر و 
بــار مالی ۵ هــزار میلیارد تومان ساخته شــود که 
پیشنهاد آن در شورای اقتصاد مطرح خواهد شد 

تا مصوب شده و کار اجرایی آن آغاز شود. 
وی بابیان اینکه مشکل سوخت رسانی استان 
تا دو سال آینده با این طرح حل خواهد شد، 
گفت: تا آن زمان نیز ۶۵ تانکر سوخت رسان به 

سیستان و بلوچستان اختصاص یافت.

شبکه های ایرانی روی ماهواره های غیراروپایی ◾
رئیس ســازمــان صداوسیما هم که در جلسه 
ــود در گفت وگو  هیئت دولـــت حــضــور یافته ب
ــرارداد بــا مــاهــواره هــای  ــ بــا خبرنگاران از عقد ق
غیراروپایی بــرای مقابله با تحریم شبکه های 

صداوسیما توسط کشورهای غربی خبر داد.
پیمان جبلی با اشاره به اینکه ما سال هاست درگیر 
تحریم هستیم و موضوع جدیدی برای ما نیست 
گفت: پرس تی وی و العالم با ماهواره های غیراروپایی 
در حــال فعالیت هستند و پــس از تحریم های 
شبکه های بین المللی ما در ماهواره های اروپایی 
توانستیم با ماهواره های غیراروپایی ارتباطات 
خوبی ایجاد کنیم. بعضی از شبکه های اصلی 
ما مثل العالم و پرس تی وی همان منطقه را ولی با 

ماهواره های غیراروپایی پوشش می دهند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به قدس:

هیچ بن بستی در مذاکرات 
پادمان و برجام نیست

خبرخبر
روزروز

طرح واردات و تولید پهپاد اعالم وصول شد ◾
طــرح نحوه واردات، تولید و بهره برداری از پرنده های 
هدایت پذیر از راه دور)پهپاد( با کاربرد غیرنظامی اعالم 
ــزارش ایسنا، محمد رشــیــدی، عضو  وصــول شــد. به گ
هیئت رئیسه مجلس روز گذشته از وصـــول الیحه 
عضویت ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی 
و طرح الحاق یک تبصره به بند )د( ماده ۷ قانون ساختار 

نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز خبرداد. 

حسن فیروزی در حال فرار از کشور بازداشت شد ◾
در هفته های اخیر رسانه های معاند و بازوهای آن ها در 
فضای مجازی با انتشار تصاویری از فردی به نام حسن 
فیروزی، عملیات  رسانه ای گسترده ای انجام داده  و اخبار 
ــاره وضعیت نامساعد این فرد در زندان  مختلفی درب
منتشر کردند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، این 
نهاد اعالم کرد شخص نامبرده، در حال فرار از مرزهای 

آبی کشور بازداشت شده است. 

تالش برای نزدیک کردن تهران و ریاض ادامه دارد ◾
نخست وزیر عراق از ادامه تالش های بغداد برای نزدیک 
کردن تهران و ریاض خبرداد. به گــزارش العالم، شیاع 
السودانی تصریح کرد: دولت عراق امروز باورش نسبت 
بــه رویــکــرد گسترش روابـــط منطقه ای و بین المللی 
ــاس هــمــکــاری و تــعــادل و دوری از سیاست  بــر اســ
محوربندی ها و اعتماد به شراکت با بسیاری از کشورهای 

جهان و در رأس آن ها فرانسه بیشتر شده است.

بازدید امیرعبداللهیان از مرکز تمدن اسالمی ازبکستان ◾
وزیــر امــور خارجه کشورمان صبح روز گذشته از مرکز 
تمدن اسالمی ازبکستان دیدن کرد. به گزارش ایسنا، 
حسین امیرعبداللهیان برای شرکت در نشست وزرای 
خارجه سازمان اکو بامداد سه شنبه وارد تاشکند شد. 
وی عــالوه بر سخنرانی در ایــن نشست با تــعــدادی از 
مقامات ازبکستان و سایر کشورهای حاضر در این 

نشست دیدار و رایزنی کرد.

خلیل خانه عزت هللا ضرغامی 
روز گذشته در حاشیه جلسه 
هــیــئــت دولــــت از طـــرح وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری برای 

لغو روادید با ۵۰ کشور جهان خبر داد.
ایــن عضو کابینه بــا اشـــاره بــه اینکه پیش تر 
پیشنهاد لغو روادید با روسیه در هیئت دولت 
با مخالفت و حساسیت هایی مواجه شد، 
گفت: ازاین رو ما این بار به صورت جمعی اقدام 
می کنیم و کشورهای جهان را بــه پنج گــروه 
تقسیم بندی کرده ایم و بر مبنای مزیت ها و 
ظرفیت ها درزمینه جــذب گردشگر در نظر 
داریــم یک فهرست از ۵۰ کشور را بــرای لغو 
روادیـــد حتی بــه صــورت یک طرفه به صورت 

جمعی پیشنهاد بدهیم.
ــری و  ــگــ ــردشــ ــ ــیــــراث فـــرهـــنـــگـــی، گ ــر مــ ــ ــ وزیـ
صنایع دستی با اشاره به مزیت های این اقدام 

و تجربه مثبت دیگر کشورها در ایــن زمینه 
از جمله امــارات و ترکیه در همسایگی ایران، 
ــرد: سخت گیری کــه مــا داریــم  خاطرنشان ک

سبب شــده با توجه به مسائل خــاص در 
کشور مانند اغتشاشات در ماه های 
اخــیــر، مشکالت اینترنت و مسئله 
جاسوسی و سایر مسائل، در موضوع 

جذب گردشگر با مشکل مواجه شویم؛ 
بــنــابــرایــن پیشنهاد مــا در مــورد 

تعدادی از کشورها و توجیهات 
ــرای لغو  ــ و تــوضــیــحــاتــمــان ب
ــد یک طرفه ارائه شده  روادی
و اگــر آمــاده شــود به دولت 

می آوریم.
وی ادامــــه داد: کــشــورهــای 

همسایه و اسالمی و کشورهایی 
کــه بــه لحاظ اقــتــصــادی وضع 

مالی خوبی دارند یا در حال رشد هستند، جزو 
این پنج گروه هستند. ضرغامی تصریح کرد: 
به هرحال بــرای گردشگری و جذب گردشگر 
باید اقدام کرد و اگر بخواهیم با قوانین عادی 
عمل کنیم این صنعت ما رونق نمی گیرد.
ضرغامی گفت: به عنوان مثال وقتی 
عــده ای که تعدادشان هم زیــاد است 
برای دیدن یک کنسرت از کشور خارج 
ــد و بـــه کــشــورهــای  مــی شــون
هــمــســایــه مـــی رونـــد، اگــر 
داخل کشور با  ضوابطی 
که داریــم کنسرت های 
خــوبــی بـــاشـــد، خیلی 
ــراد بــه خــارج  از ایــن افـ

نمی روند.
ــاره تــفــاوت هــای  ــ وی درب
ساختاری کنسرت های 

خــارج از کشور و عــدم امــکــان بــرگــزاری آن هــا 
در داخــل هم گفت: من معتقدم توانایی ما 
در موسیقی و کــنــســرت هــای هــنــری آن قــدر 
خوب است که می تواند با نمونه های خارجی 
رقابت کند. البته یک وقت کسی می خواهد 
برود و  یک خواننده خاص را ببیند، اما همه 
ایــن طــور نیستند و یک فضای بــاز و شــاد  که 
اجــازه دهــد خانواده ها از موسیقی استفاده 
کنند با استقبال مواجه می شود، اما وقتی فضا 
بسته است کاری نمی شود کرد. مثالً ما سال 
قبل در نوروز برای آقای ساالر عقیلی کنسرت 
گذاشتیم و ۲۰ هزار نفر در ارگ بم آن را دیدند.

این عضو کابینه تصریح کــرد: ما باید فضا را 
بازکنیم و این قدر به مردم سخت گیری نکنیم، 
البته در چارچوب شرع و دستورات الهی تا 
در همه زمینه ها حتی در گردشگری داخلی 

موفق شویم.

گزارش خبرنگار قدس از حیاط دولت درباره طرح عزت هللا ضرغامی برای رونق گردشگردی در ایران

هدف گذاری حذف روادید با 50 کشور

گردشگری

در  حاشيه

سرلشکر باقری 
صفحه ای در 
شبکه های 
اجتماعی 
خارجی ندارد

مرکز ارتباطات و تبلیغات 
دفاعی ستاد کل نیروهای 
مسلح در اطالعیه ای 
اعالم کرد: »پیرو 
اطالع رسانی های قبلی 
تأکید می شود سرلشکر 
پاسدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح هیچ صفحه ای در 
شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان های خارجی از 
جمله توییتر، اینستاگرام، 
تلگرام و ... نداشته و 
اخبار مربوط به ایشان 
از طریق روابط عمومی و 
مرکز ارتباطات و تبلیغات 
دفاعی ستاد کل نیروهای 
مسلح و صفحه پیام رسان 
 داخلی روبیکا 
اطالع رسانی می شود. 
الزم به ذکر است هر گونه 
فعالیت در شبکه های 
اجتماعی، خارج از 
چارچوب یادشده به نام 
رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح اعتبار ندارد«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

09150008110     جریمه کردن شرکت ها 
وکارخانه های گرانفروش و متخلف چه 

فایده ای برای مردم دارد؟ مبلغ این جریمه ها 
بازهم به نفع مردم نیست، بلکه زمینه ساز 
مشکالت دیگر می شود. باید اعتمادبخشی 

قانونی را دنبال کنیم. 
09220000239     تولیدمحصوالت بدون آرم سیب 

سالمت، یا نشانه بی کیفیت ونامرغوب بودن 
است یا نظارت نکردن سازمان غذاودارو که 

درهرصورت قابل اعتماد نیست، انتظارمی رود 

تکلیف معین شود.
09120000897     چرا وام ازدواج برای فرزندان 

بازنشسته از تابستان سال ۱۴۰۰ به بعد قطع 
شده است؟ همین امتیاز را از ما دریغ نکنید!

09120000897     معلمان حق التدریس چهار ماه است 

حق الزحمه دریافت نکردند. از سازمان بازرسی 
کل کشور تقاضای رسیدگی داریم.

09130000146     چرا کارت اعتباری خرید بانک ها؛ 
شامل فرش دستباف نمی شود؟ ای کاش قدری به 

صنایع دستی ایرانی توجه می شد. 

انسیه خزعلی در پاسخ به قدس:

 حضور همسر رئیس جمهور 
 در کنگره »زنان تأثیرگذار« 

طبق شیوه نامه ها بود
خلیل خانه انسیه خزعلی گفت حساسیت ها 
و حاشیه سازی ها در مورد خاص حضور همسر 
رئیس جمهور در کنگره بین المللی زنان تأثیرگذار 
به دلیل عصبانیت آن ها از آثار و موفقیت این 
همایش بود و اینکه پیش ازاین چنین حضور و 
ایفای نقشی از سوی همسر رئیس جمهور در 

کشور ما سابقه نداشته است.
معاون امــور زنــان و خــانــواده رئیس جمهور در 
پــاســخ بــه قـــدس، افــــزود: طبیعی بـــود همسر 
رئیس جمهور در این کنگره شرکت کنند، چون 
شماری از همسران رؤسای جمهور کشورها در 
این برنامه حضور داشتند و طبق شیوه نامه ها 
می بایست همسر رئیس جمهور ما از آن ها 
استقبال و با آن هــا دیــدار می کرد. البته شاید 
چون چنین چیزی در کشور ما سابقه نداشته، 
بیشتر به آن پرداخته شد. ضمن اینکه همسر 
رئیس جمهور ما یک شخصیت علمی و فردی 
دارای فعالیت های اجتماعی است و طبیعتاً 
انتظار بود در چنین رویــدادی که در حوزه زنان 
و کامالً علمی و نخبگانی است، حضورداشته 

باشند.
انسیه خزعلی در نشستی خــبــری کــه بــرای 
پاسخ به برخی نقدها و حواشی در مــورد این 
کنگره برگزار شد، در خصوص نحوه انتخاب و 
دعوت میهمانان این کنگره هم اظهار کرد: در 
سطح بین الملل ۷۰۰پرونده از زنان تأثیرگذار به 
دستمان رسید که ۷۰نفر شرایط اولیه را داشته 
و ازاین بین داوران متخصص هفت نفر شامل 
ســه زن ایــرانــی و چهار زن خــارجــی را انتخاب 
کردند، چهار روش مالک های علمی، اجتماعی، 
اقتصادی، کارآفرینی و خانواده از معیارهای 

انتخاب زنان بودند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره 
اینکه نگاه باز در مورد زنان تأثیرگذار این کنگره 
از ســـوی مــعــاون زنـــان در فــضــای داخــلــی هم 
پیاده سازی خواهد شد؟ تأکید کرد: ان شاء هللا 
این نگاه باز در داخل کشور نیز اعمال خواهد 
شد، اما شرایط و ظرفیت کشورهای مختلف 
را هم باید مدنظر قرار دهیم. آن ها در فرهنگ 
و کشور دیگری زندگی می کنند و شاید نتوان 
خیلی از انــتــظــارات را در مــورد آن هــا از داخــل 
داشته باشیم، اما مالک ها باید به نحوی باشد 
که تأثیرگذاری را به خوبی در یک منطقه و یک 

محدوده و حتی یک شهر و محله ایفا کند.
معاون رئیس جمهور در خصوص برخی نقدها 
به پوشش و حضور برخی چهره های خارجی 
در ایــن کنگره هم تصریح کــرد: بعضاً پوشش 
برخی زنان در ایران بدتر از پوششی است که این 
میهمانان داشتند. همیشه این طور بوده کسانی 
که از خــارج از کشور می آیند پوشش متفاوت 
با ایران دارند و این نبوده پوششی که به عنوان 
مــقــررات در داخــل وضــع شــده را از میهمانان 

خارجی بخواهند. 
وی گفت حاشیه سازی ها زیاد بود؛ مثالً در مورد 
خانم »مایا صباغ« درحالی که وی میهمان و 
مدعو ما نبود و خودش به ایران آمده بود ، یا در 
مورد یک میهمان روس ما، با استفاده از تشابه 
اسمی شایعاتی در مورد نوع تفریحات و سبک 

زندگی او درست کردند که واقعیت نداشت.
ــن کــنــگــره و  ــ خــزعــلــی دربــــــاره هــزیــنــه هــای ای
جایزه قابل توجه آن هــم بی آنکه عــدد ورقمی 
درخصوص هزینه صرف شده ارائه دهد، گفت: 
جایزه این همایش برای نفرات برگزیده ۲۰ هزار 
یــورو بــود که نسبت به مــوارد مشابه در سطح 
بین المللی، حتی کنگره دیگری که در داخل 
داریــم و مبالغ آن هــا بین ۵۰ تا ۲۰۰ هــزار یورو 
اســـت، بسیار کمتر بـــود. ضمن اینکه چهار 
برگزیده خارجی ما جوایز خــود را به صندوق 
نوآوری و شکوفایی که ما تأسیس کرده ایم، هدیه 

کردند تا صرف امور زنان در ایران شود.
معاون رئیس جمهور  با اشاره به اینکه معاونت 
زنان هیچ هزینه ای پرداخت نکرده و تنها نقش 
ستادی داشته، گفت: این کنگره بین بخشی 
و بین دستگاهی بــرگــزار شــد و وزارتخانه های 
مختلف مثل امور خارجه و فرهنگ و علوم و ... 

هرکدام بخشی از هزینه ها را تقبل کردند.
ــرای مـــردان و  ــزود: همایش های زیـــادی ب وی افـ
مربوط به آن ها برگزارشده، حاال یکی ویژه زنان 
بــوده، این قدر همه حساس شده اند، در حالی 
که زنــان هم صرفه جویی بیشتری دارنــد و هم 

پاک دستی دارند.

خبـر
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سعید جلیلی در نخستین دوره ملی روایــت 
پیشرفت و امیدآفرینی که در دانشگاه جامع 
امــام حسین )ع( برگزار شد، اظهار کــرد: نقاط 
ضعفی که در کشور موجود اســت با الهام از 
نقاط قوت برطرف می شود. به گــزارش قدس، 
ــوادث اخیر  ــزود: بــه عــنــوان مــثــال در حـ ــ وی اف
می توانیم عوامل مختلف و تأثیرگذار آن را اعم 
از بازیگران داخلی و خارجی بررسی کنیم و یا 
اینکه می توانیم این حــوادث را فراتر از این دو 
سه ماه تحلیل و در روند چهل و چند سال پس 
از انقالب بررسی  کنیم و هم اینکه می توانیم آن 
را در روند ۲۰۰ سال اخیر کشور تحلیل  کنیم. 
جلیلی با بیان اینکه »در بررسی مسائل دو 
سه ماه اخیر کشور بسیار مهم است تحوالت 
محیطی را هم در نظر داشت« عنوان کرد: یعنی 
تــحــوالت داخــلــی، منطقه ای و جهانی بسیار 
مهم است. باید ببینیم نسبت این حوادث با 
تحوالت این سه سطح چیست؟ چرا امروز در 
سطح جهانی، کشورهای مختلف و برخی از 
آن هایی که ادعا دارند در صحنه دنیا عرض اندام 

می کنند، ایــن گــونــه تــمــرکــزشــان بــر جمهوری 
اسالمی شده؟ نماینده رهبر معظم انقالب در 
شــورای عالی امنیت ملی ادامــه داد: ایــن یک 
پرسش مهم است، چرا امروز از نخست وزیر 
استرالیا در شرقی ترین نقطه دنیا تا نخست 
وزیر کانادا در غربی ترین منطقه دنیا در اشکال 
مختلف شروع می کنند درباره حوادث ایران نه 
تنها صحبت کردن، بلکه تحرکات خارق العاده 
انجام می دهند؟ وی تأکید کرد: اگر می خواهیم 
به این پرسش پاسخ بدهیم، باید بدانیم در چه 
نقطه ای هستیم و مختصات این نقطه را برای 
خودمان تعریف کنیم، اگر این نقطه را درست 
توصیف نکنیم، طبیعتاً درســت نمی توانیم 
تحلیل کنیم و درنتیجه تجویز درستی نخواهیم 
داشـــت. جلیلی بــا بیان ایــن کــه »هــیــچ کــدام از 
قدرت های دنیا به انقالب ما خوشامد نگفت 
و بلکه تمام تالششان را علیه آن به کار بردند«، 
ادامـــه داد: یــک اصطالحی را هــم در ادبیات 
سیاسی حتی این روزها هم می شنویم و آن این 
است که گزینه ها روی میز است. ما در نقطه ای 

هستیم که باید ایــن پرسش را مطرح کــرد که 
گزینه های تهدیدی دشمن کدامش روی میز 
است که تاکنون استفاده نکرده است؟ ترور؟ 
۱۸ هزارتا، جنگ؛ هشت سال، فشار اقتصادی؟ 
به تعبیر خودشان فشار حداکثری. گزینه های 
اصلی شان این ها بودند که همه را استفاده 
کردند. اما امــروز در چه نقطه ای هستند؟ در 
نقطه ای هستند که احساس می کنند گزینه 
قابلی دیگر روی میز نــدارنــد. وقتی دشمن از 
زور و تزویر ناامید می شود روی به ایجاد ناامنی 
می آورد، این به معنای استیصال طرف مقابل 
اســت و در نقطه ای اســت کــه دیگر گزینه ای 
نــدارد، اینجا جایی است که او باید نقاط قوت 
شما را بپوشاند. جلیلی با تأکید بر اینکه »آنچه 
که منجر به رسیدن ما به این نقطه شده، نقاط 
قوت است که همان نرم افزار انقالب اسالمی 
است«، تصریح کرد: دشمن می خواهد این را 
بپوشاند یا آن را تقلیل بدهد و این تمام تالشی 
است که آن ها در حال انجام آن هستند. وظیفه 

ما تقویت نقاط قوت است.

گزارش گزارش 

 نماینده رهبر معظم انقالب 
در شورای عالی امنیت ملی:

وقتی دشمن 
ناامید می شود 
ناامنی ایجاد 

می کند



هدف گذاری 
تجارت ۳ 

میلیارد دالری 
میان ایران و 

قزاقستان
سیدجواد 

ساداتی نژاد وزیر 
جهاد کشاورزی 

که در رأس هیئتی 
برای شرکت در 

هجدهمین اجالس 
کمیسیون مشترک 

اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران و 

قزاقستان به این 
کشور سفر کرده 

است، از هدف گذاری 
۳ میلیارد دالری در 
بخش تجاری بین 

دو کشور خبر داد و 
گفت: از این میزان در 

حال حاضر نزدیک 
به 500 میلیون دالر 

انجام شده که باید به 
6 برابر ارتقا یابد. 

زهرا طوسی طــرح دریافت 
عــوارض از تنگه هرمز به عنوان 
راهبردی ترین آبراهه بین المللی 
در واکنش به مصوبه به رسمیت 
شناختن سپاه بــه عــنــوان گــروه 
تروریستی واکنشی اســت که 
ــران به عنوان مقابله با  مجلس شــورای اسالمی ای
ــا اتــخــاذ کــرده اســت. 40درصـــد نفت  پارلمان اروپـ
مبادالتی در جهان و همچنین حــدود 90درصــد 
صــادرات نفتی کشور های حوزه خلیج فارس از این 
تنگه است و این آبراهه را می توان یکی از بزرگ ترین 
مسیرهای انتقال انــرژی در دنیا دانست. بنابراین 
تأمین امنیت تنگه هرمز، تأثیر مستقیمی بر تأمین 

منابع انرژی در جهان دارد.

طرح مجلس برای اقدام متقابل با مصوبات اروپا  ◾
 »اعمال محدودیت بر تــردد کشتی های تجاری 
در تنگه هرمز« با توجه به اهمیت ایــن آبراهه 
تجاری اهرمی است که نمایندگان مردم با دنبال 
کردن آن، خواستار عقب نشینی پارلمان اروپا از 
تصمیماتش در قبال کشورمان شده اند. این همان 
طرحی است که دو بار دیگر نیز  در مجالس نهم 
و دهم مطرح و سپس کنار گذاشته شده است.با 
این تفاسیر با فرض محقق شدن چنین ایده ای، 
پرسش این است که بستن تنگه هرمز از سوی 
ایران، چه پیامد هایی در عرصه مناسبات با دیگر 

کشورها به همراه خواهد داشت؟ 

کسب درآمد یا به جان خریدن اقدام متقابل ◾
دکــتــر مــحــمــدجــواد تــوکــلــی، رئیس 
ــور اقــتــصــادی وزارت  پــژوهــشــکــده امـ
اقتصاد با اشاره به اینکه طرح عوارض 
تنگه هرمز  احیای طرح اخذ عوارض از کشتی ها در 

تنگه هرمز است که در سال 1398 به عنوان اقدام 
پیشگیرانه بــرای مقابله با تحریم های آمریکا در 
مجلس مطرح شد، می گوید:  وقتی کشتی ها وارد 
ــای سرزمینی مــا مــی شــونــد، تحت عناصر  آب هـ
ــران اگر  ــران قـــرار می گیرند و ایـ حقوقی کــشــور ایـ
قــانــون گــذاری کند، مــی تــوانــد بـــرای کشتی ها هم 
عوارض وضع کند.  به گفته وی، در برآوردهای اولیه 
به لحاظ حقوقی، مشکلی وجود ندارد، به جز اینکه 

مستلزم عمل متقابل شود؛ یعنی ممکن است اگر 
کشتی های مــا هــم از آب هـــای سرزمینی برخی 
ــای بین المللی عــبــور کنند،  کــشــورهــا و نــه آب هــ
مشمول این عــوارض شوند.  پیگیری این طرح و 
گنجاندن آن در برنامه هفتم توسعه و الیحه بودجه 
140۲، نه تنها اقدامی برای درآمدزایی پایدار برای 
دولت است، بلکه سبب ورود فعال ایران به حوزه 

اقتصاد تحریم است.

امکان شوک به زنجیره تأمین انــرژی اروپــا توسط  ◾
ایران

مــیــالد تـــرابـــی فـــرد، کــارشــنــاس مرکز 

 

پــژوهــش هــای مجلس در گفت وگو با 
قدس می گوید: در جنگ اوکراین زنجیره 
ــا خــیــلــی شــکــنــنــده شـــده و با  ــ ــرژی اروپـ ــ تــأمــیــن انـ
کوچک ترین فشاری آسیب می بیند. در چنین 
شرایطی رفتار اروپایی ها به شدت تعجب برانگیز 
است.  اینجا پرسشی که مطرح می شود این است 
چگونه پارلمان اروپا در قبال ایرانی که ابزارهای الزم 
برای وارد کردن شوک های کوتاه مدت به زنجیره تأمین  
انرژی اروپا را دارد، چنین تصمیماتی اتخاذ می کند. 
وی یــادآور می شود: در مجموع می توان گفت این 
اقــدام اتحادیه اروپــا آن قــدر جدی نیست و روی آن 
اجــمــاع نشده و حتی مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا از این تصمیم حمایت نکرده است.

اروپا به دنبال منافع اسرائیل در منطقه ◾
وی می گوید: بــه نظر مــی رســد در دوره اخیر رژیــم 
صهیونیستی توانسته است خودش را با نشان دادن 
در منابع انرژی، همچون کشور آذربایجان و میادین 
گازی شرق مدیترانه؛ اهرم های الزم برای وارد معامله 
و مذاکره شدن با اروپایی ها بر سر فشار بر ایران را پیدا 
کند. در واقــع رژیــم صهیونیستی توانسته خودش 
را برای اتحادیه اروپا اثبات کند. یکی از عوامل جدی 
این اثبات حضور موفق این رژیم در کشور آذربایجان 
است. حال باید از مقام های ایرانی پرسید در دوره ای با 
این حال  ، چگونه به دنبال امتیاز دادن به باکو بودید و یا 
سیاست هایی مثل رشت- آستارا را پیگیری می کردید. 

تبعات عوارض گرفتن از تنگه هرمز ◾
وی با یادآوری اینکه مطابق کنوانسیون ها نمی توانیم 
عوارضی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز بگیریم، 

می گوید: به موجب کنوانسیون سال 8۲ که حقوق 
دریاها مبتنی بر آن ترسیم شده و به قانون اساسی 
دریاها معروف است، تنگه هرمز به عنوان یک تنگه 
بین المللی معرفی شده اســت. ایــران کنوانسیون 
حقوق دریــاهــا را امضا ولــی تصویب نکرده که با 
ــاز هــم بــه نــوعــی الزم االجـــراســـت.  عدم تصویب ب
وی می گوید: برپایه اســنــاد حقوقی، ایـــران طبق 
کنوانسیون 1958 ژنو این آبراهه را بین المللی دانسته 
و اعالم کرده مبتنی بر آن با کشتی هایی که از این 
منطقه می گذرند رفتار خواهد کرد. یعنی کشورهای 
مختلف می توانند در هنگام صلح »عبور بی ضرر« 
از این آبراهه داشته باشند. ایران با عدم تصویب 
این کنوانسیون در داخل  هنوز بین المللی بودن  این 
گذرگاه را نپذیرفته، ولی به واسطه امضایی که پای 

کنوانسیون زده الزم االجراست.
به گفته وی، در روابــط سیاسی اقتصادی جهان 
اگــر اقــدامــی از ســوی کــشــوری صــورت بگیرد این 
طور نیست که طرف مقابل هم ساکت بنشیند و 
اقدامی متناظر با آن انجام ندهد. ترابی فرد می گوید: 
در صــورت دریافت عــوارض و اعمال محدودیت 
بــرای کشتی های عبوری از آب هــای سرزمینی ما، 
کشورهای دیگر نیز از ناوگان کشتیرانی ما هنگام 
گــذر از آب هــای سرزمینی خــود عــوارض دریافت 
خواهند کرد و سیاست های متقابل می تواند مدام 
به شکل پینگ پنگی ادامــه یابد تا حتی به سطح 
نامطلوبی برسد. وی خاطرنشان می کند: در تنگه 
هرمز منافع کامالً با 15-10 ســال پیش فــرق کرده 
است، آن زمان آمریکا از تنگه هرمز انرژی خودش 
را می گذراند و اکنون نیازی به انــرژی خلیج فارس 
نـــدارد، از آن طــرف نیاز چینی ها به خلیج فارس 
بیشتر شده و اگر بخواهیم تک بُعدی فکر کنیم 
ساده اندیشی اســت. باید معادالت چندوجهی 

پیچیده ژئوپلیتیکی در منطقه را مدنظر داشت.

گفتوگوباکارشناساندربارهطرحیکهاینروزهاپیشنهادمیشود

امکان سنجی دریافت 
عوارض در تنگه هرمز

اقتصاد3
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آگهی مزایده عمومی شماره )850(
موضوع: فروش 35 دستگاه اتوبوس سازمان )مان 355 و بنز مدیفاید 

457 ( مطابق اسناد مزایده.
مبلغ برآورد پایه کل:  211.980.000.000 ریال .

جهت شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر به سایت تامین کنندگان 
شهرداري مشهد به آدرس http:\\ ets.mashhad.ir  مراجعه نمائید .                           

سازمان اتوبوسرانی شهرداري مشهد
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آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094995000024
موضوع : اجرای شبکه روشنایی ره باغ رضوان

مبلغ برآورد : 21.147.715.167 ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
www.rrk.ir  مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

نیز درج می گردد. .                                                                                                      امور قراردادهای شهرداری منطقه ثامن
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  مناقصه یك مرحله ای  شماره  2001095014000013
موضوع: مناقصه عمومی خرید رایانه و تجهیزات جانبی

مبلغ برآورد : 17.952.400.000 ریال
برای کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
                                                                                 سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
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مزایده زمین های ورزشی و محوطه اسکیت
 پارک ملت شماره 181217

موضوع: بهره برداری از زمین های ورزشی و محوطه اسکیت پارک ملت  
 براي کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مزایده، به 
 www.ets.mashhad.ir سامانه تامین کنندگان شهرداری به آدرس

مراجعه نمایید.
 سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد

ح
، 4

01
14

46
0

40
11

44
68

هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی  -     صنعت گردشگری پدیده شاندیز )سهامی عام( 

در اجرای ماده 87 قانون تجارت و با عنایت به عدم حصول نصاب 
قانونی در نوبت اول مجمع و بر اساس مواد 97 و 100 الیحه اصالحی 
قسمتی از قانون تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم 
می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

این شرکت در ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 1401/11/20 در محل 
دفتر شرکت واقع در شاندیز – بلوار میرزا جواد آقا تهرانی – مجموعه 

گردشگری پدیده شاندیز برگزار می گردد.
همچنین مشاهده همزمان مجمع از طریق کانال آپارات پدیده به 

آدرس  padidenews مهیا می باشد .
سهامداران محترمی که تمایل به حضور در مجمع عمومی دارند، 
بایستی در روزهای 18و 19 بهمن 1401 در ساعات اداری به دفتر 
موسسه پشتیبانی سهام پدیده واقع در مشهد خیابان بهار، نبش بهار 
17 و دفتر کیش موسسه واقع در مجموعه پدیده کیش مراجعه و 
نسبت به اخذ برگه ورود به مجمع اقدام نمایند. همچنین نمایندگان 
سهامداران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را مشتمل بر درج 
شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی همچنین کد ملی و شماره 

شناسنامه و نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده را از طریق نمابر 
شرکت ارسال و از ساعت 8  صبح روز 20 بهمن ماه  1401  نسبت به 
ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی اقدام و برگ ورود به مجمع را 

از دفتر موسسه پشتیبانی سهام دریافت نمایند.
دستور جلسه: 

-استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی 
منتهی به 1400/12/29

-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد 
سال مالی منتهی به 1400/12/29 

- بررسی و اتخاد تصمیم در مورد صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29
-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 

منتهی به 1401 و تعیین حق الزحمه ایشان
-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار شرکت 

-تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره
-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده 
شاندیز  )سهامی عام (  به شماره ثبت 22829 و شناسه ملی 10380382990
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آگهی مناقصه یک مرحله ای 
فراخوان شماره 2001094575000020 »نوبت دوم«

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد 
مناقصه بهسازی و توسعه ایستگاه آتش نشانی شماره 1و4 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران
 وبازگش��ایی پاک��ت ها ازطری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت)س��تاد(به آدرس

 )www.setadiran.ir( انج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقص��ه گران در ص��ورت عدم عضویت 
قبلی،مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریاف��ت گواهی امضا الکترونیکی راجهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند.    تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  1401/10/29 میباشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه: 1401/11/09           مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 1401/11/19

 زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/11/20                 مبلغ شرکت در مناقصه: 415/000/000 ریال
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(

به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
هادی محسنی راد-رئیس سازمان

 خبر خبر  

خوبخوب

رکوردشکنی دالری صادرات غیرنفتی در ۱0 ماهه سال ۱۴0۱
ــادرات قطعی  رئیس کل گمرک ایـــران گفت:  میزان صـ
کاالهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره 
و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل 
تجارت چمدانی و صــادرات خدمات فنی و مهندسی و 
برق در 10 ماهه سال جاری، بیش از 103 میلیون تن و به 
ارزش 45 میلیارد و 300 میلیون دالر بوده که در مقایسه 

با مدت مشابه سال1400، افزایش ۲/93درصدی در وزن 
و 17/66 درصدی در ارزش دالری داشته است. محمد 
رضوانی فر خاطرنشان کرد: میزان واردات کشور در این 
مدت به میزان 31 میلیون تن و به ارزش 48 میلیارد و 500 
میلیون دالر بوده است که کاهش 7/06 درصدی در وزن 
و افزایش 16/86 درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته نشان می دهد. وی اضافه کرد: در 
این مدت متوسط ارزش گمرکی هر تن کاالی صادراتی 
 از 385 دالر در 10 ماهه ســال گذشته به 440 دالر در 

10 ماهه ســال جــاری رســیــده کــه نشانگر رشــد 14/31 
درصــدی اســت. رضوانی فر در خصوص متوسط ارزش 
گمرکی کاالی وارداتــی اظهار کرد: متوسط ارزش گمرکی 

هر تن کاالی وارداتی هزارو571 دالر بوده که نسبت به رقم 
هزارو۲49 دالر در 10 ماهه سال گذشته، ۲5/74 درصد 
رشد داشته است. وی افزود: عمده ترین کاالی صادراتی 
گاز طبیعی مایع شده به ارزش 6 میلیارد و 800 میلیون 
دالر بوده که سهمی افزون بر 15/04درصــد از کل ارزش 

صادرات را به خود اختصاص داده است.

نظام حقوقی تنگه هرمز  
سواد اقتصادی

بر اساس ماده۱6 کنوانسیون ۱958 ژنو، عبور 
از تنگه های بین المللی عبور بی ضرر است که 
بر اساس اصل عبور بی ضرر، کشور ساحلی 

حق وضع قوانین و مقررات را درخصوص عبور 
کشتی های خارجی دارد. از طرفی به موجب 

ماده۳7 کنوانسیون ۱982 مونتگوبی، تنگه هرمز 
یک تنگه بین المللی است که قسمتی از دریای آزاد 
یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا 
منطقه انحصاری اقتصادی دیگر متصل می کند. 
ایران کنوانسیون ۱982 حقوق دریاها را تصویب 

نکرده و از اعضای آن نیست، اما عضو کنوانسیون 
۱958 ژنو است و مقررات داخلی به ویژه قانون 
دریایی ایران حق عبور بی ضرر از تنگه هرمز را 

پذیرفته است.  به نظر می رسد با توجه به عضویت 
نداشتن ایران در کنوانسیون ۱982 حقوق دریاها، 

درخصوص آن قسمت از تنگه هرمز که جزو 
دریای سرزمینی ایران است، دولت ایران می تواند 

مقرراتی وضع کند، اما درباره مناطقی که جزو 
دریای آزاد یا آب های سرزمینی عمان است چنین 

حقی وجود ندارد. 



 »نائله« 
 به »فجر« نرسید

سعید سعدی، تهیه کننده 
فیلم »نائله« گفت تصمیم 
این بود بتوانیم نسخه ای 
سینمایی از سریال 
»عشق کوفی« را به 
جشنواره فجر برسانیم، 
اما متأسفانه فیلم برداری 
تمام نشد. بخش هایی 
از فیلم در آبادان ضبط 
شد و با توجه به شرایط 
آب و هوایی و نیز فضای 
تاریخی که حساسیت ها 
را دوچندان می کند، 
ما دست کم تا ۲۰ بهمن 
تصویربرداری خواهیم 
داشت و فیلم به جشنواره 
نمی رسد.لعیا زنگنه، 
شبنم قربانی، سعید 
شریف، نادر سلیمانی، 
حسین سلیمانی و...  از 
بازیگران این سریال 
تاریخی هستند.

خبرخبر
روزروز

اعالم سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر ◾
سینماهای مردمی فیلم فجر در استان تهران اعالم شد که 
عبارت اند از: آزادی، استقالل، ایران مال، تماشا، زندگی، جوان، 
راگا، شهرک، صبا مال، فرهنگ، کیان، کوروش، اطلس مال، 
گالریا، تیراژه۲، مگامال، موزه سینما، مهر شاهد، نارسیس، 
هدیش مال، هروی مال، شمیران سنتر، فرهنگسرای ارسباران، 
پرند مال، فجر اسالمشهر، نسیم شهر، هنرپیشوا، ورامین و 

سینما شهر قرچک از شهرهای تابعه استان تهران.

تصویر خانواده ای در آستانه فروپاشی بر پرده سینما ◾
نسخه نهایی فیلم سینمایی »در آغوش درخت« به نویسندگی 
و کارگردانی بابک خواجه پاشا تحویل دبیرخانه جشنواره فیلم 
فجر شد. این فیلم نخستین همکاری سازمان سینمایی سوره 
و کانون پــرورش فکری است که روایتی دراماتیک از آخرین 
تــالش هــای یک خــانــواده در آستانه  فروپاشی را به تصویر 
می کشد. جواد قامتی، مارال بنی آدم، روح هللا زمانی و رایان 

لطفی بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

بازی پانته  آ پناهی ها و پژمان بازغی در »کاپیتان«  ◾
فیلم سینمایی»کاپیتان« به کارگردانی محمد حمزه ای و 
تهیه کنندگی سیدصابر امامی در جشنواره بین المللی 
فجر رونمایی می شود. این فیلم با بــازی بازیگرانی چون 
پانته  آ پناهی ها و پژمان بازغی با موضوع سالمت و تالش 
کادر درمان است و به مسائل انسانی و اخالقی می پردازد. 
»کاپیتان« دومین فیلم محمد حمزه ای پس از فیلم »آذر« 
است که در سال ۹۵ به مرحله تولید و اکران رسیده است. 

اکران »دِرب« از ۲۶ بهمن در گروه هنر و تجربه ◾
فیلم سینمایی »دِرب« بــه کــارگــردانــی هـــادی محقق و 
تهیه کنندگی رضــا محقق پــس از حــضــورهــای موفق در 
جشنواره های جهانی، آماده اکران در ایران می شود. بر اساس 
آخرین توافق های انجام شده این فیلم قرار است از ۲۶ بهمن 
در سینماهای »هنر و تجربه« روی پرده برود. این چهارمین 
فیلم برادران محقق است. »دِرب« روایتگر مأمور اداره برقی 
است که قرار است برق خانه ای تَک و دورافتاده را وصل کند.

  روایتی از کشتی گیر شهید »سیدمصطفی میرشاکی«
عالقه مندان به مطالعه آثار تاریخ شفاهی می توانند کتاب 

»برف و باروت« نوشته »محمدتقی عزیزیان« را که روایتی از 
زندگی کشتی گیر شهید »سیدمصطفی میرشاکی« است، 
بخوانند. این کتاب به تازگی در دسترس قرار گرفته است.  

علیرضا دبیر؛ رئیس فدراسیون کشتی در مراسم رونمایی 
از این کتاب از انتشار چند کتاب دیگر با موضوع شهدای 

کشتی گیر خبر داده و گفته است: همزمان با نوشتن کتاب 
شهدا کتاب زندگی نامه سید علی اکبر حیدری به مرحله آخر 

رسیده، همچنین کتاب زندگی نامه استاد امامعلی حبیبی و 

دیگر قهرمانان کشتی نیز در حال انجام است که تا پایان سال 
از پنج تا 6 کتاب دیگر رونمایی می شود.   وی با بیان اینکه 
هزار و 5۰۰ کشتی گیر شهید هستند که باید درباره همه 
آن ها تولید محتوا شود افزوده ۱6 کتاب دیگر از مجموعه 

پهلوانان کشتی گیر در دست تولید و انتشار قرار دارد. 
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و هنر فرهنگ 

پیشنهاد امروز

زاویه دید

خبر

زهــره کهندل    ســریــال 
»تمام رخ« که از اوایل دی  ماه 
روی آنتن شبکه3 سیما رفته 
اســت، توانسته متفاوت تر 
از سایر سریال های امنیتی 
ســـال هـــای اخــیــر بــاشــد و با 
پررنگ کردن درام خانوادگی، مخاطب را با خود 
همراه کند. قصه سریال دربــاره داروســازی به 
نام »پیمان« است که در زندگی شخصی اش 
مشکالت فــراوانــی دارد و طمع پــول و کمبود 
عاطفی موجب می شود او در دام عشق زنی 
بــه نــام »بــرژیــت« گــرفــتــار شــود و ناخواسته 
در مسیری بی بازگشت بیفتد. در کنار این 
قصه، ماجرای »ناهید« عشق قدیمی پیمان 
و همسر سابق شیبانی هــم روایـــت می شود 
و درام خــانــوادگــی بــا پیچیدگی روابـــط آدم هــا 
پیش می رود. این سریال به کارگردانی محمود 
معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری از 
سریال های پربیننده این شب های تلویزیون 
است. یکی از بازیگران کم کار سال های اخیر 
که در این سریال نقش کوتاهی دارد، »مهوش 
وقــاری« است. با او که در این مجموعه نقش 
ــوران« مـــادر »نــاهــیــد« را بـــازی کـــرده است  ــ »ت

گفت وگو کردیم.

 چه شد به گروه بازیگران سریال »تمام رخ«  ◾
اضافه شدید؟

من پیشتر تجربه همکاری با برادران معظمی 
را داشتم. پارسال هم با من تماس گرفتند و 
ــد، البته پیش از این  پیشنهاد همکاری دادن
مجموعه هــم بـــرای کــار دیــگــری بــا مــن تماس 
ــی بــه خــاطــر شــرایــطــی کــه در زمــان  گرفتند ول
پرستاری از همسر مرحومم )محسن قاضی 
مــرادی( داشتم فرصت کــار پیدا نکردم. پس 
از فــوت همسرم، بسیاری فکر می کردند که 
ــدارم ولـــی پیشنهاد  ــ ــردن ن مــن شــرایــط کـــار کـ
همکاریشان را قبول کــردم. همسرم در زمان 
بــیــمــاری شــرایــطــی داشـــت کــه یــک لحظه هم 
نمی توانستم تنهایش بــگــذارم. پس از فوت 
محسن از نظر روحــی، شرایط خوبی نداشتم 
ولی بازیگری، هم حرفه من است و هم محل 

گذران زندگی ام.

 وقتی فیلم نامه را خواندید، نقش »تــوران«  ◾
چه جذابیتی برایتان داشت؟ 

فیلم نامه ای که برای من فرستاده بودند کامل 
ــاده شـــده بــود  نــبــود و تــا قسمت هایی کــه آمــ

را خــوانــدم. بــه نظرم مــوضــوع بسیار جذابی 
داشــت، گویی مــروری بر زندگی خــودم بــود به 
ویـــژه سختی هایی کــه در نــبــود دارو در زمــان 
بیماری همسرم متحمل شدم. جذابیت های 
دیگر فیلم نامه هم قرار گرفتن آدم ها در دوراهی 
انتخاب بود یا اهمیت یافتن مسائل مالی در 
جامعه و عشق های ناکام. اینکه چقدر مسائل 
مالی روی تصمیم گیری های آدم هـــا اثــرگــذار 
اســت. از آنجا کــه فیلم نامه کامل بــه دستم 
نرسیده بود و از پایان ماجرا اطالع نــدارم، هر 
شب ایــن سریال را دنبال می کنم و قصه اش 
برایم جذابیت دارد. برای مخاطب هم جذاب 
ــاره مسائل روز و  است چون قصه سریال درب
ارتباطات آدم هاست که این روزها بر مبنای پول 

و مادیات تعریف می شود.

ــفــای نقش  ◾  شــمــا در نــقــش مـــادر نــاهــیــد ای
می کنید و ناهید یکی از شخصیت های محوری 
درام است که به خاطر ازدواجی انتقام جویانه از 
سوی خــانــواده اش طرد می شود، رفتار خانواده 
ناهید را در مواجهه با این اشتباه فرزندانشان 

چطور می بینید؟
من به ناهید حق چنین اشتباهی را نمی دادم 

چـــون او در خـــانـــواده ای بـــزرگ شـــده بـــود که 
نــوع رفتار پــدر و مــادرش بــراســاس بخشش و 
بزرگ منشی اســت. ناهید رفتاری احساسی 
و هیجانی در انتخاب همسرش داشــت و در 
موقعیت هایی قــرار گرفت که چندان اخالقی 
و انسانی نبود به همین دلیل  درهــای منطق 
به رویش بسته شد و رفتاری انتقام جویانه از 
ــروز داد. ناهید در جوانی شاهد از  خــودش ب
دست دادن اموال پدرش به خاطر طمع کاری 
و فریب کاری شیبانی بود. از سوی دیگر، ذهن 
مقایسه گر انــســان هــم او را بــه ســمــت خطا 
بـــرد، ناهید خــانــه لــوکــس شیبانی را بــا خانه 
قدیمی پــدرش مقایسه مــی کــرد. ایــن شرایط 
ــرای بسیاری از جــوانــان اتفاق  ممکن اســت ب
بیفتد و اختالف طبقاتی سبب تصمیم های 
اشتباهشان شــود. ناهید به خاطر ظلمی که 
شیبانی به او و خانواده اش کرده بود، وجودش 
پر از کینه بود ولی همه تالشش را می کند که از 

این راه رفته اشتباه برگردد. 

 با توجه به اینکه »تمام رخ« قصه ای امنیتی  ◾
و جاسوسی را دنبال می کند اما درام خانوادگی 
را هم پررنگ نگه داشته و این موجب جذابیت 

کار می شود، ساخت چنین سریال هایی چقدر 
می تواند مخاطبان بیشتری را جذب تلویزیون کند؟
زمانی که فیلم نامه این سریال را می خواندم 
چــون کارهای مشابه دیگری همچون »خانه 
امـــن«، »ســرجــوخــه«، »گــانــدو« و... در ژانــر 
جاسوسی و امنیتی ساخته شده بودند گمان 
کردم جنبه های حادثه ای و معمایی این سریال 
هم پررنگ باشد ولی پس از خواندن فیلم نامه 
دیــدم درام خانوادگی کار چقدر جدی است. 
سریال هایی که قصه های خانوادگی دارنــد، 
دایره مخاطبان  تلویزیون را وسیع تر می کنند در 
حالی که اگر جنبه های جاسوسی و امنیتی کار 
غالب بود، عده خاصی جذب سریال می شدند. 
با اینکه نقش پررنگی در این سریال ندارم ولی 
بازخوردهای خوبی از آن گرفتم مثالً برخی به 
من می گفتند ما تلویزیون تماشا نمی کنیم ولی 
»تمام رخ« را می بینیم یعنی یک سریال خوب 
سبب می شود مردم پیگیر آن باشند. یکی از 
دالیــل دیــده شــدن ایــن مجموعه هم توجه به 
نقش خانواده و قصه های روز خانوادگی است.  

 گفتید به خاطر بیماری همسرتان، مدتی  ◾
ناچار به دوری از بازیگری شدید، حضورتان در 
»تمام رخ« می تواند پیشنهادهای کاری بیشتری 

را متوجه شما کند؟
بــه هــر حــال هــر بــازیــگــری بــا بـــازی اش در جلو 
دوربین، از کــارش ویترین می سازد. امیدوارم 
نــقــش کــوتــاهــم در »تــمــام رخ« مــوجــب شــود 
کارهای بیشتری به من پیشنهاد شود نه فقط 
برای من که برای بسیاری از بازیگران قدیمی 
که کم کار و خانه نشین شده اند. متأسفانه در 
شرایط فعلی، فقط یک تیم خاص در بیشتر 
سریال ها و فیلم ها حضور دارنــد و امثال من 
کــه جــزو ایــن تیم نیستیم، کــم کــار می شویم. 
عــده ای می گویند دوره بازیگران پیشکسوت 
بــه ســر رســیــده اســت، ایــن حــرف هــا دل آدم را 
می شکند. فکر می کنم اگر چندین کار دیگر 
هم از من پخش شود در آینده کاری ام تأثیری 
ندارد چون جزو آن تیم و گروه نیستم. باید نگاه 
گروهی و تیمی به بازیگری عوض شود. زندگی 
شخصی امثال من فدای بازیگری شده است 
و از خواسته ها و زندگی معمولیمان گذشتیم. 
شاید در زمانی که نیاز بوده تا در کنار عزیزانمان 
باشیم به خاطر تعهد کاری، سر صحنه بودیم 
اما عده ای فکر می کنند به خاطر شهرت و دیده 
شدن، کار کردیم. متأسفانه سختی های حرفه 

بازیگری دیده نمی شود.

مهوشوقاری،بازیگرسریال»تمامرخ«ازپربینندهشدناینسریالمیگوید

مخاطب، عالقه مند به درام خانوادگی است
نگاهی به سریال »تمام رخ« 

ساخته محمود معظمی
بر باد رفته ها

جبار آذین- منتقد    بــا آنکه طی 
سال ها، افــراد و دولت های مختلف در 
حد دانش و بضاعت تخصصی و تجارب 
خــود، بــرای سامان یابی حوزه های مختلف اقتصاد 
کوشیده و در مقاطعی هم توانسته اند تأثیرهای 
مقطعی بر احیا و رونق اقتصاد بگذارند اما باز هم یکی 
از مشکالت اساسی و بنیادین کشور، اقتصاد بیمار و 

نابسامانی های اقتصاد، خانواده ها و جامعه است.  
چند سالی است عالوه بر مسئوالن، هنرمندان متعهد 
با ساختن فیلم های سینمایی و سریال های مختلف 
تلویزیونی به آسیب شناسی اقتصاد از زاویه های 
مختلف پرداخته اند؛ برخی از نظر حضور و نفوذ 
جریان های سیاسی و اقتصادی، مسئله را بازگو کرده 
و بعضی به نمایش نقش افــراد ثروت طلب و طماع 
در ایــن عرصه توجه کــرده و گروهی هم تحریم ها و 
تخریب های داخلی و خارجی در امور اقتصادی کشور 

را روایت کرده اند. 
ــارگــردان سینما و تلویزیون با  محمود معظمی، ک
پیشینه تولید آثاری مانند بوی باران، نازلی، شاید برای 
شما هم اتفاق بیفتد، تکیه بر باد، پیکسل، شیوع، 
فاخته و... دایـــره نگاهش را بــه مسائل اجتماعی 
گسترش داده و این بار با ساخت یک سریال اکشن 
اجتماعی، خانوادگی و پلیسی به مشکالت اقتصادی 

جامعه پرداخته است. 
»تمام رخ« نوشته آزیتا خیری و کارگردانی محمود 
معظمی، از دریچه نگاه و باور افراد و خانواده های فریب 
خـــورده ای است که متأثر از جاه طلبی و ثروت طلبی 
در دام جــریــان هــای سیاسی و اقــتــصــادی داخــلــی و 
خارجی افتاده و تیشه به ریشه خود، خانواده هایشان 
و جامعه می زنند. این افراد خواسته یا ناخواسته عمله 
استعمار برای ضربه زدن به ایران می شوند. کارگردان 
از این منظر به معضالت اقتصادی کشور پرداخته 
و کوشیده تــا حـــدودی در آسیب شناسی و معرفی 
آلودگی های اقتصادی به توفیق رسد. گرچه مسائل 
اقتصادی به دلیل فراوانی آسیب ها از ابعاد مختلف 
قابل ارزیابی است تا بتواند کمک حال کارشناسان 
اقتصاد و مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی باشد، 
اما همین حد از توجه و احساس مسئولیت توسط 
هنرمندان در قبال مسائل جامعه، قابل تحسین است. 
تمام رخ، راوی داستان زندگی یک خانواده است که 
مناسبات آن ها با یکدیگر و دیگران در تاروپود مسائل 
و مشکالت اقتصادی تنیده شده و طمع، زیاده خواهی 
و نادرستی جــای اخالقیات و روابـــط سالم را گرفته 
است.   در کشاکش رخدادها و مراودات ناگوار مالی و 
خانوادگی، افراد مختلف این خانواده وارد مسیرهای 
انحرافی می شوند و دامنه انحطاط به سوی خانواده، 
بیشتر دهان می گشاید و فریب خوردگان جاه طلب و 
دنیاطلب در دام مفسدان اقتصادی و عوامل جاسوسی 
خارجی می افتند و زندگی و دســتــاوردهــای علمی، 
اقتصادی و فرهنگی کشور را در معرض تخریب و 
نابودی قرار می دهند. تمام رخ با یک متن منسجم و 
بازیگری خوب در نتیجه کارگردانی خوب به عنوان یک 
اثر آسیب شناسانه دیدنی و هنرمندانه، در رده تولیدات 

خوب تلویزیون قرار می گیرد.

 جامعیت فیلم های 
جشنواره امسال

آرش خلیل خانه    محمدمهدی اسماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در خصوص فیلم های چهل و یکمین دوره فیلم 
فجر، گفت: تعداد بسیاری از فیلم های راه پیدا کرده 
به بخش مسابقه با شعار جشنواره در یک راستا بود 
که آن ایجاد همدلی، وفاق، شور و نشاط در جامعه و 
دیدن همه بخش های ایران عزیز است. این فیلم ها در 
ژانرهایی به جشنواره آمده که جامعیت خوبی دارد و 
هیئت  داوران هم به این امر توجه داشته است. وی در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره پاسخ هنرمندان به 
فراخوان و درخواست وی برای از سرگیری کنسرت ها 
هم گفت: کنسرت ها از هفته های پیش شروع  شده، 
در همین هفته هم چند اجرا داریم و تا آغاز جشنواره 
موسیقی فجر که ۲۸ بهمن خواهد بود، چندین اجرای 

عمومی هم خواهیم داشت.

با اینکه نقش پررنگی در این سریال ندارم ولی بازخوردهای خوبی از آن گرفتم 
مثالً برخی به من می گفتند ما تلویزیون تماشا نمی کنیم ولی »تمام رخ« را می بینیم 
یعنی یک سریال خوب سبب می شود مردم پیگیر آن باشند. یکی از دالیل دیده 

شدن این مجموعه هم توجه به نقش خانواده و قصه های روز خانوادگی است.
گزیدهگزیده

در  حاشيه

کوچه ای 
به نام خسرو 
شکیبایی 

در ادامه نام گذاری 
بعضی از خیابان ها و 
کوچه های تهران به نام 
چهره های فرهنگی، 
هنری و علمی؛ کوچه 
»ماه« )بین فلسطین 
جنوبی و برادران مظفر( 
به نام خسرو شکیبایی 
نام گذاری شده است.
ایرج راد، رئیس هیئت 
مدیره خانه تئاتر و پوریا 
شکیبایی پسر خسرو 
شکیبایی هر دو به 
ایسنا از این نام گذاری 
اظهار بی اطالعی 
کردند.
شورای شهر تهران 
تابستان سال گذشته 
نام گذاری کوچه »ماه« 
به نام خسرو شکیبایی 
را تصویب کرده بود ولی 
این موضوع به تازگی 
اجرایی شده و کسی 
زمان دقیق اجرایی 
شدن آن را نمی داند.

در فاصله یــک هفته تــا شــروع 
چهل  و یکمین جشنواره فجر 
ــان جــمــع بــنــدی هیئت  ــای ــا پ و ب
انــتــخــاب چهل  و یکمین دوره 
جشنواره فیلم فجر، مجتبی امینی، دبیر 
جشنواره عصر روز گذشته اسامی فیلم های 

بخش سودای سیمرغ را اعالم کرد.
همچنین پوستر جــشــنــواره فیلم فجر که 
تــوســط مسعود نجابتی طــراحــی شــده بود 
در مـــوزه سینما بــا حــضــور جــمــال شــورجــه، 

کارگردان سینما رونمایی شد. 
ــه مــجــتــبــی امــیــنــی ضــمــن معرفی  ــ در ادامـ
۲۴ فیلم بخش ســودای سیمرغ جشنواره 
ــفــت: چــهــار فــیــلــم »بهشت  فــیــلــم فــجــر گ
تبهکاران« به کــارگــردانــی مسعود جعفری 
جــوزانــی و تهیه کنندگی جعفری جــوزانــی، 
»اخت الرضا« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
سیدمجتبی طباطبایی، »جــان جانان« به 
کــارگــردانــی شـــادی آفــریــن الــهــیــاری  و »۴۸ 
ســاعــت« بــه کـــارگـــردانـــی ابــــوذر حــیــدری و 
تهیه کنندگی حسین رضوی در بخش رزرو 

قرار دارند. 
 بدین ترتیب اسامی فیلم های راه یافته به 

بخش سودای سیمرغ عبارت اند از:
»آن ها مرا دوست داشتند« به کارگردانی و 

تهیه کنندگی محمدرضا رحمانی، »آه سرد« 
به کارگردانی ناهید عزیزی و تهیه کنندگی 
سیدرضا محقق، »اتاقک گلی« به کارگردانی 
محمد عسگری و تهیه کنندگی داود صبوری، 
»استاد« به کارگردانی سیدعماد حسینی و 
تهیه کنندگی بهروز افخمی، »بعد از رفتن« به 
کارگردانی رضا نجاتی و تهیه کنندگی محمود 
بابایی، »بچه زرنـــگ« بــه کــارگــردانــی هــادی 
محمدیان، بهنود نکویی، محمدجواد جنتی 
و تهیه کنندگی حــامــد جــعــفــری، »پــرونــده 

بــاز اســت« به کارگردانی کیومرث پوراحمد 
و تهیه کنندگی علی قائم مقامی، »جنگل 
پرتغال« به کارگردانی آرمــان خوانساریان 
و تهیه کنندگی رســـول صــدرعــامــلــی، »چــرا 
ــه نــمــی کــنــی« بــه کـــارگـــردانـــی علیرضا  گــری
معتمدی و تهیه کنندگی سیدرضا محقق، 
»در آغـــوش درخـــت« بــه کــارگــردانــی بابک 
خــواجــه پــاشــا و تهیه کنندگی محمدرضا 
مصباح، »روایت ناتمام سیما« به کارگردانی 
علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجیدرضا 

بـــاال، »ســرهــنــگ ثــریــا« بــه کــارگــردانــی لیلی 
ــاج و تــهــیــه کــنــنــدگــی جــلــیــل شــعــبــانــی،  ــ ع
»متروپل« به کــارگــردانــی محمدعلی باشه 
آهنگر و تهیه کنندگی سیدحامد حسینی، 
»شماره ده« به کارگردانی حمید زرگرنژاد و 
تهیه کنندگی ابراهیم اصغری، »عطرآلود« به 
کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی 
یوسف منصوری، »غــریــب« بــه کارگردانی 
محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی حامد 
عنقا، »کــت چرمی« به کارگردانی حسین 
میرزامحمدی و تهیه کنندگی کامران حجازی، 
»کاپیتان« به کارگردانی محمد حمزه ای و 
تهیه کنندگی سیدصابر امــامــی، »گل های 
ــاوارده« به کارگردانی مهرداد خوشبخت  بـ
و تهیه کنندگی سعید سعدی، »وابـــل« به 
کــارگــردانــی تـــورج اصــالنــی و تهیه کنندگی 
سپهر سیفی، »های پاور« به کارگردانی هادی 
محمدپور و تهیه کنندگی مهدی عظیمی و 
اباذر جوکار، »هفت بهار نارنج« به کارگردانی 
فرشاد گل سفیدی و تهیه کنندگی محمد 
کمالی پور، »هـــوک« بــه کــارگــردانــی حسین 
ریگی و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور و 
»یادگار جنوب« به کارگردانی پدرام دوماری 
و حسین امــیــری و تهیه کنندگی مجتبی 

رشوند. 

یک هفته تا آغاز جشنواره

فیلم های راه  یافته به »فجر ۴۱« معرفی شدند 

سينمای ایران



رکوردشکنی 
جدید 

 دانش بنیان ها 
در سال ۱۴۰۱

رئیس مرکز شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان 

معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد 

دانش بنیان ریاست 
جمهوری گفت: تعداد 

شرکت های دانش بنیان 
به ۸هزار و ۱۲ رسید. 
رضا اسدی فرد با بیان 
اینکه این شرکت ها در 
سه دسته شرکت های 

مستعد دانش بنیان، 
نوع دو و نوع یک 

فعالیت می کنند، گفت: 
حدود هزار شرکت 

مستعد، 6هزار شرکت 
نوع دو و نزدیک به 

هزار شرکت نیز از نوع 
یک هستند که سطح 

فناوری باالتری نسبت 
به شرکت های مستعد 

و نوع دو دارند. 

خبرخبر
روزروز

صنایع فرهنگی و خالق  ◾
به طــور مــوازی مــورد توجه بنیاد 
ــد، این صنایع  نخبگان قــرار دارن
در عین شباهت هایی که باهم 
دارند تفاوت های مشخصی نیز با 
یکدیگر دارند، علت این موضوع 

چیست؟
این جمله کامالً درست است، صنایع 
فرهنگی و خالق در عین برخورداری از 
شباهت ها باهم متفاوت اند. در واقع 
صنایع فرهنگی گونه  ای از صنعت است که به 
خلق ایــده، تولید و توزیع محصوالت و خدماتی 
ــد. همچنین  مــی  پــردازد که ماهیت فرهنگی دارن
مخاطب آن هــا جنبه  ها و ابــعــاد فرهنگی فــرد و 
جامعه اســـت، ایــن صنایع وقتی بــا خالقیت و 
نــوآوری ترکیب می شوند تبدیل به صنایع خالق 
می شوند، با وجود این، هر دو این صنایع به ایجاد 
اشتغال و داشتن بازده اقتصادی سریع و مناسب 
برای کاهش آلودگی محیط زیست کمک کرده، از 
این حیث ستاد فناوری  های نرم و توسعه صنایع 
خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
این صنایع توجه داشته و از آن ها حمایت می کند.

ــرم و توسعه صنایع خالق  ◾ ستاد فــنــاوری  هــای ن
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا چه اندازه 

با این نگاه از این صنایع حمایت می کند؟
بله، صنایع فرهنگی و خالق سبب فرهنگ سازی 
می شوند. به عنوان مثال، در اینستاگرام فضایی 

ایجاد شده که بسیاری از فعاالن صنایع فرهنگی 
جهان با انتقال سبک زندگی خود به مخاطب 
در حال انتقال فرهنگ و هویت خود هستند. در 
کشور ما نیز همه صنایع فرهنگی از صنایع دستی 
و پویانمایی بگیرید تا مد و لباس، گردشگری و 

حتی گیاهان دارویی وجود دارد.
در واقع فرهنگ سبب انتقال هویت هر منطقه 
و سرزمینی مــی شــود بــه همین خاطر اســت که 
در ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال 

شناسایی و حمایت از صنایع فرهنگی و خالق 
هستیم و تاکنون 2هــزار و 700 صنایع فرهنگی 
خالق که ثبت ملی شده اند را شناسایی کــرده و 
برای حمایت از آن ها، برنامه هایی را اجرا کرده ایم.

صنایع فرهنگی و خالق چطور می توانند یکی از  ◾
گام های تحقق اقتصاد مقاومتی باشند؟

ایــن صنایع عــالوه بر اینکه عامل ایجاد اشتغال 
هستند، بـــرای حــوزه هــای ســرمــایــه گــذاری بسیار 
ــرا برخالف دیگر صنایع راهبردی  مناسب اند، زی

مانند نفت، پتروشیمی و...، صنایع فرهنگی بسیار 
زودبـــازده هستند و سرمایه گذار در این صنایع به 

سرعت می تواند سرمایه اش را بازگرداند.
عالوه  براین، در صنایع فرهنگی با مشاغلی رو به رو 
هستیم که با کمترین سرمایه می توانند بیشترین 
سود را بــرای کارآفرین یا فعال اقتصادی در این 
عرصه فراهم کنند.همچنین موضوعات فرهنگ و 
هنر که معموالً در کشور با تحریم دشمنان رو به رو 
هستند ظرفیتی عظیم دارنــد یعنی کافی است 
کارآفرین یا فعال اقتصادی ایده و خالقیت خاصی 
را برای شغل خود اجرایی کند این موضوع سبب 
می شود نه تنها تحریم را دور بزند، بلکه به اشتغال 
و مــیــزان ســوددهــی اقــتــصــادی کشور نیز کمک 
کند. از این رو این صنایع گامی بزرگ برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.

با وجود چنین ظرفیت هایی، سهم صنایع فرهنگی  ◾
و خالق در اقتصاد کشور چقدر است؟

متأسفانه در کشور آماری در این خصوص نداریم، 
این موضوع یکی از چالش های مدیران بنیاد ملی 
نخبگان در ستاد فناوری  های نرم و توسعه صنایع 
خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
است، زیرا آن ها به شدت برای اجرای برنامه های 
حمایتی خود از صنایع فرهنگی و خالق به آمار و 
ارقام این صنایع در سهم آن ها از اقتصاد کشور 
ــد.امــا آمــارهــای جهانی نشان می دهد  نیاز دارن
صنایع فرهنگی در جهان سبب ایجاد اشتغال 
برای حدود 30 میلیون و نیز ایجاد 2 هزار و 700 

میلیارد دالر اعتبار و سرمایه در جهان شده است.

چرا در کشور با وجود برخورداری از فرهنگ، هنر  ◾
و خالقیت با قدمت طوالنی، از سال 91 و این اندازه 
دیر به صنایع فرهنگی و خالق با نگاه اقتصادی و 
دانش بنیانی توجه شده، در حالی که به نظر می رسد 
این صنایع می توانند ظرفیت بسیاری در اقتصاد 

کشور داشته باشند؟
این صنایع مستقیم با ذوق و خالقیت هنرمند 
ارتــبــاط دارنـــد و در دهــه هــای گذشته هنرمندان 
معتقد بــودنــد نباید بـــرای هنر ارزش و قیمت 
گذاشته شود به طوری که این موضوع را در شأن 
فرهنگ و هنر کشور نمی دانستند تا اینکه بعدها با 
مطرح شدن موضوعاتی مانند اقتصاد دانش بنیان 
و حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
در حــوزه هــای مختلف بــه ویــژه فرهنگ و هنر در 
ــال91 بــا ورود شــرکــت هــای نــانــو دانش بنیان،  سـ
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این 
نتیجه رسید دبیرخانه ای با عنوان زیست بوم 
صنایع فرهنگی و خالق ایجاد کند. پس از چند 
ــرای  ــه ایـــن نتیجه رســیــدنــد ب ســـال مــســئــوالن ب
شــنــاســایــی بیشتر صــنــایــع فرهنگی و خـــالق و 
حمایت دقیق و جدی تر، این دبیرخانه را تبدیل 
به ستاد کنند تا بتوانند برنامه های کالن تری ذیل 
این ستاد اجرا کنند، این موضوع سبب شد تا طی 
پنج سال اخیر شاهد رشد صنایع فرهنگی و خالق 

در کشور شویم.

مهم ترین برنامه ای که ستاد فناوری های نــرم و  ◾
توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری از این صنایع دارد چیست؟
ایــن ستاد در حــال راه انــدازی پلتفرم هایی برای 
صنایع خالق است تا بتواند از آن ها حمایت کرده 

و سهمشان را در اقتصاد ارتقا دهد.

فهیمه محمدزمانی، معاون ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت وگو با قدس مطرح کرد

ضرورت افزایش سهم صنایع خالق در اقتصاد
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هزارو77۲  شرکت دانش بنیان در زمینه بازار فناوری اطالعات و نرم افزارهای رایانه ای فعالیت می کنند
رونق بــازار به گونه ای بود که آثار آن به شکلی محسوس 
در زندگی مردم احساس شد و صنایع مرتبط با این حوزه 
توانستند نیازهای خــود را به شکل بومی و با تولیدات 
داخلی تأمین کنند. بــازاری که اقتصاددانان معتقدند از 
عوامل اصلی رشد کشورهای مختلف و توسعه بازارهای 
مالی است. به باور آن ها فناوری اطالعات و ارتباطات با 

تسهیل مبادالت مالی نقش تسهیلگر و سرعت دهنده 
به تبادالت مالی را بازی می کند.در اثبات اهمیت این حوزه 
همین بس که در دنیا باوری وجود دارد مبنی بر اینکه کندی 
رشد اقتصادی در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه 
به ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات مرتبط است. به همین دلیل به کشورها توصیه 

می شود اصالحات نظام مند این بخش را برای دستیابی به 
رشد اقتصادی بیشتر و سریع تر آغاز کنند.ایران این روند 
اصالحی را چند سالی است آغاز کرده که با شکل گیری 
زیست بوم فــنــاوری و نـــوآوری، ایــن اقــدام هــا جدی تر و با 
هم افزایی بیشتری دنبال شد و این حوزه یکی از عرصه هایی 
اســت که با گذشت انــدک زمانی از آغــاز گفتمان علم و 

فناوری در کشور و با دریافت حمایت های ویژه دولتی به 
یکی از حوزه های شاخص و توسعه یافته زیست بوم فناوری 
و نوآوری بدل شده است. بر همین اساس در حال حاضر 
فعالیت هزارو772 مجموعه دانش بنیان کشورمان در این 
حوزه به ثبت رسیده که تعداد قابل توجهی از نخبگان و 

متخصصان بومی را در دل خود جای داده است.

دانش بنیان
مهدیه قمری روزی که معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری در سال 9۱ ابتکاری به خرج داد 
و با ایجاد دبیرخانه زیست بوم صنایع فرهنگی و 

خالق، حمایت از شرکت های خالق را آغاز کرد شاید 
کسی فکر نمی کرد در طول این ۱۰ سال دبیرخانه 

زیست بوم صنایع فرهنگی و خالق با ارتقا به یک 
ستاد ملی و شناسایی ۲هزارو7۰۰ صنایع خالق 

ثبت شده در کشور بتواند سهم این صنایع را در 
اقتصاد کشور افزایش دهد. حتی آن زمان کسی فکر 
نمی کرد جرقه اولیه صنایع فرهنگی و خالق داشتن 

ایده و خالقیتی است که در حوزه فرهنگ و هنر 
نهادینه شده و امروز نه تنها به عنوان یک اقتصاد 

دانش بنیان ذیل بنیاد ملی نخبگان مورد توجه و 
حمایت مسئوالن است، بلکه یکی از گام های عملیاتی 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. آن طور که دکتر 

فهیمه محمدزمانی، معاون ستاد فناوری های نرم 
و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به قدس می گوید، این ستاد در حال 
راه اندازی پلتفرم هایی برای صنایع خالق است تا 

بتواند از آن ها حمایت کند.

گفتوگو
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 کنکور 
دو مرحله ای 
 نشده؛

 صدا و سیما 
اشتباه می کند

 به گزارش آنا 
منصور کبگانیان 
قائم مقام ستاد 
نقشه جامع علمی 
کشور گفت: 
اشتباه های بزرگی 
در صدا و سیما انجام 
شده که مرتب اعالم 
می کنند کنکور دو 
مرحله ای شده است؛ 
باید گفت به هیچ 
وجه این گونه نیست 
بلکه داوطلبان دو 
بار در سال شانس 
قبولی دارند. گفتن 
دومرحله ای شدن 
کنکور موجب 
افزایش بار روانی 
منفی داوطلبان 
می شود. 

خبر محمود مصدق 76ســال 
ــه شــرکــت  ــ ــی کـ ــ ــال از آن ســ
»ب.ب.تــاکــســی« با استفاده 
ــودرو فیات،  از ۱۰دســتــگــاه خــ
نخستین شرکت تاکسیرانی 
را در تــهــران راه انـــــدازی کــرد تا 
مسافران با پــرداخــت ۵ قــران به مقصد برسند، 
می گذرد.چندی بعد، تاکسی به پدیده  ای مدرن و 
شوفر تاکسی به شغلی پرطرفدار تبدیل شد. عالوه 
بر آن، دیدن رانندگان جوان با لباس های یک شکل و 
کت و شلوارهای یکدست که روی آن،آرم مخصوص 
تاکسی نصب شده بود موجب شد افراد بیشتری 
به رانندگی و دریافت گواهی نامه رغبت پیدا کنند.

حاال این روزها با افزایش تاکسی ها، دغدغه های 
تاکسیران ها بیشتر از جاذبه های آن شده؛ کافی 
است در یک مسیر چند دقیقه ای، پای صحبت 

آن ها بنشینی و از مشکالتشان بشنوی. 

مجبوریم تا 15 ساعت کار کنیم ◾
یکی از همین رانندگان که در خط فردوسی-میدان 
آرژانتین تهران به انتظار مسافر، کنار جایگاه 
سوخت بنزین نزدیکی مــیــدان فــردوســی پــارک 
کــرده، می گوید: کــارمــان واقــعــاً سخت و زیــان آور 
است چون تمام اعضای بدن و اعصاب فرد را درگیر 
می کند. راننده تاکسی عــالوه بر آنکه ریه هایش 
به دلیل آلودگی هوا آسیب می بیند، اگر به سن 
پیری بــرســد، مجبور اســت درد مفاصل گــردن، 
کمر و پاها و دست ها را تحمل کند. ضمن اینکه 
همواره از تــرس اینکه مبادا تصادف کند، دچار 
استرس و فشار روحــی اســت. بنابراین از دولت 
و مجلس می خواهیم بـــرای سخت و زیـــان آور 

شناختن تاکسیرانی تالش کنند. 
ــودن نـــرخ کــرایــه هــا را مشکل دیگر  وی پایین بـ
تاکسیران ها عنوان می کند و می گوید: هر سال 
چند بار قیمت اجناس و خدمات گــران می شود 
اما نرخی که بابت کرایه تاکسی ها تعیین می کنند 
حداقلی اســت. مثالً نــرخ کرایه تاکسی امسال 
2۰درصـــد افزایش داشته امــا تــورم دست کم 46 
درصــد بــوده و همچنان رو به افزایش اســت. این 
یعنی من برای تأمین هزینه های خودرو و خانواده ام 
به جای هشت ساعت یا حداکثر ۱۰ ساعت کار، 

باید ۱۵ساعت پشت فرمان باشم. 
تاکسی مثل همه خودروها چهار چرخ دارد که باید 
دو چرخش برای تأمین هزینه های خانواده و دو 
چرخ دیگر هم برای تأمین هزینه های بیمه و تعمیر 
و نگهداری خودش بچرخد اما متأسفانه در حال 
حاضر این گونه نیست. اکنون سه چرخش برای 
خود اتومبیل است و با درآمد یک چرخ هم فقط 
می توان شکم زن و بچه ها را سیر کرد و بی خیال 

تأمین خیلی از نیازهای اساسی دیگر شد. 

تاکسی نو نمی دهند ◾
با یدهللا رضــازاده، یکی دیگر از رانندگان تاکسی 
در میدان فاطمی تهران هم که صحبت می کنیم، 

می گوید: مشکالت رانــنــدگــان تاکسی یکی دو 
ــم، مشکل تعرفه  تــا نیست؛ مشکل بیمه داریـ
داریـــم، مسافربرهای شخصی هم در شهر کار 
می کنند. با ایــن حــال مهم ترین مشکل ما این 
اســت که نمی توانیم خــودرو فرسوده مان را با نو 
جایگزین کنیم. مثالً  خــودم با این خــودرو بیش 
ــرده ام، حــال و روزش از مــن هم  ــ ــال کــار ک از ۱8سـ
بدتر شده اما تاکسی نو به ما نمی دهند. سازمان 
تاکسیرانی برخالف گذشته که ابتدا وام خرید 
خودرو برای جایگزینی تاکسی فرسوده به راننده 
مــی داد، می گوید ابتدا پول نقد به حساب واریز 
کن تا بعد خودرو جدید تحویل شود. ضمن اینکه 
االن مدت هاست اصــالً وام جایگزینی تاکسی 
فرسوده هم نمی دهند. وی با اشاره به اینکه به طور 
میانگین روزی ۵۰۰هزار تومان با تاکسی درآمد دارد، 
می افزاید: پنجشنبه و جمعه ها را هم کار نمی کنم، 
چون 62سالم شده و دیگر توان کار کردن را ندارم؛ 
بنابراین در ماه حدود ۱۰ تا ۱2میلیون کار می کنم 
که دست کم ۵-4میلیون آن هزینه خود ماشینم 
می شود چون قیمت لوازم یدکی 3۰۰ تا 4۰۰ درصد 

افزایش داشته است. 

خدا کند به بیماری سخت مبتال نشوم ◾
رزاق طهماسبی میانسال است و با تاکسی سمند 
مدل 88 در مسیر بولوار کشاورز – هفت تیر کار 
می کند. او از فعالیت تاکسی های اینترنتی و پایین 
بــودن نــرخ کرایه تاکسی گله می کند و می گوید: 
با فعالیت تاکسی های آنالین، درآمــد ما هم کم 
شد. امــروز دخل رانندگان تاکسی به خرجشان 
نمی رسد. این درحالی است که بیش از ۱۰سال 

است با تاکسی کار می کنم اما هنوز بیمه نشده ام. 
االن هم دیگر سنم از ۵۰گذشته و به طور قانونی 
نمی توانم بیمه شوم. سازمان تاکسیرانی و اتحادیه 
تاکسیرانی هم هیچ خدماتی به ما نمی دهند. با این 
وضعیت، از سرنوشتی که برای چند سال دیگر در 
انتظارم است واقعاً وحشت دارم. فقط خدا کند 

دچار بیماری خیلی سختی نشوم. 

190 هزار تاکسی با سن بیش از 10 سال  ◾
ــل اتـــحـــادیـــه  ــامـ ــرعـ ــدیـ ــی، مـ ــنـ ــامـ مـــرتـــضـــی ضـ
تاکسیرانی های شــهــری کــشــور در گفت وگو با 
مــا مشکل جایگزینی تاکسی های فــرســوده را 
تأیید می کند و می گوید: از 26آذر طرح نوسازی 
تاکسی های فرسوده پس از یک وقفه هفت ماهه با 
امکان ثبت نام و انتخاب خودرو سمند سورن پالس 
پایه گازسوز با سطح آالیندگی یــورو۵ آغــاز شده 
اســت. پیش از ایــن، مالک تاکسی می توانست 
ــافــت تسهیالت 9۰مــیــلــیــون تــومــانــی و با  بــا دری
پرداخت 2۰ تا 3۰میلیون تومان دیگر برای نوسازی 
خودرو خود اقدام کند؛ یعنی پژو4۰۵ یا سمند نو 
خریداری کند اما با حذف خودرو سمند و پژو4۰۵ 
از سبد تولیدی شرکت ایــران خــودرو اکنون باید 
ایــن جایگزینی را بــا سمند ســـورن کــه قیمتش 
273میلیون تومان است، انجام دهد که خیلی از 
تاکسیران ها توان مالی این کار را ندارند. بنابراین 
الزم اســت دولــت در راســتــای حمایت از اقشار 
آسیب پذیر به ما کمک کند تا بتوانیم این نوسازی را 
انجام دهیم. اگر این ماده قانونی به درستی اجرایی 
شــود آن وقــت می توانیم به جــای ساالنه ۱۰هــزار 

تاکسی، تاکسی های بیشتری را نوسازی کنیم. 

وی به موضوع بیمه رانندگان تاکسی هم اشاره 
می کند و می گوید: بر اســاس قانون هدفمندی 
یارانه ها باید همه رانندگان وسایل حمل ونقل 
عمومی زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار 
گیرند که ۵۰درصــد حق بیمه از طریق یارانه های 
دولتی و بقیه آن باید توسط خود راننده پرداخت 
شود تا بتواند از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار 
شود.ضامنی با اشاره به وجود 326هــزار تاکسی 
و نزدیک به 4۰۰هـــزار رانــنــده -اصلی و کمکی- 
تاکسی در کشور می افزاید: اما ۱۰۰هزار نفر از این 
تعداد زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند 
که ایــن مشکل به به روزرسانی نشدن فهرست 
بیمه رانندگان برمی گردد. در واقع بر اساس اعالم 
سازمان تأمین اجتماعی، نام بیش از 4۰۰هزار نفر 
به عنوان راننده تاکسی در فهرست بیمه ثبت شده 
و به همین دلیل امکان افزایش اسامی بیشتری 
به این فهرست نیست. این در حالی است که بر 
اساس پایش های انجام شده، نام ۵۰درصــد این 
افراد در هیچ یک از بانک های اطالعاتی مرجع که 
رانندگان فعال در حوزه حمل ونقل عمومی را ثبت 
می کنند، درج نشده؛ این یعنی تعدادی از آن ها 
یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده اند 
و اصــالً راننده نبوده اند یا در چند ســال اخیر از 
حوزه حمل ونقل خارج شده اند. بنابراین برای رفع 
این مشکل حدود دو سال پیش تفاهم نامه ای با 
سازمان تأمین اجتماعی امضا کردیم و بر اساس 
آن، فهرست اسامی رانندگان بیمه شده اصالح 
ــرار دارنـــد را  و كسانی كــه بــه اشتباه در لیست ق
به ســازمــان تأمین اجتماعی ارســـال كردیم ولی 
متأسفانه تاکنون این حذف و اضافه توسط سازمان 
تأمین اجتماعی انجام نشده است. البته وعده 
داده اند این موضوع به زودی انجام می شود. اگر این 
لیست اصالح شود مشکل بیمه شدن رانندگان 

تاکسی حل خواهد شد. 
وی در خــصــوص شغل رانــنــدگــی هــم می گوید: 
بی تردید رانندگی شغلی سخت و زیــان آور است 
اما این موضوع هنوز به قانون تبدیل نشده؛ به 
همین دلیل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
و سازمان شهرداری ها پیگیرند از طریق مجلس 
این مشکل را هم حل کنند. ضامنی در خصوص 
ارزیابی اش از نرخ کرایه های تاکسی هم می گوید: 
اتحادیه اصالً به موضوع کرایه ها ورود پیدا نمی کند؛ 
تعیین کرایه تاکسی ها تکلیف قانونی شوراهای 
اسالمی شهر و روستاست و شورا هم باید بر اساس 
نرخ تورم سالیانه، تعرفه تاکسی را تصویب کند که 
با تأیید مصوبه توسط کمیته انطباق فرمانداری، 
برای اجرا ابالغ می شود. وی درباره سهمیه سوخت 
تاکسی هم می گوید: سهمیه سوخت تاکسی ها 
هم مثل خودروهای دیگر توسط کارگروه سوخت 
تعیین می شود که به نظر نمی رسد رانندگان تاکسی 
مشکل خاصی در این زمینه داشته باشند چون 
98درصــد تاکسی ها در شهرهای باالی 2۰۰هــزار 
جمعیت، دوگانه سوز هستند و سهمیه سوخت 

2۵۰لیتر بنزین برای آن ها هم مناسب است.

نیمی از بیمه شده ها اصالً راننده تاکسی نیستند

بیمه 100هزار راننده تاکسی 
در بن بست تأمین اجتماعی

ددستچينستچين

مرتضی ضامنی
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 

شهری کشور

طبق تبصره 1 و 2 ماده 8 قانون هوای پاک، 
دولت باید از محل صرفه جویی حاصل از بهبود 

و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، 
سازوکار و تسهیالت الزم را برای جایگزینی 
خودروهای فرسوده حمل ونقل عمومی با 

خودروهای نو با سود بانکی 4درصد و با 
بازپرداخت 10ساله فراهم کند اما این ماده 
قانونی چندان اجرایی نمی شود و رانندگان 

نمی توانند برای جایگزینی خودرویشان اقدام 
کنند.

 به همین دلیل اکنون با انباشت تاکسی های 
فرسوده روبه رو هستیم یعنی افزون بر 190هزار 

تاکسی فرسوده با سن بیش از 10سال در کشور 
وجود دارد که جایگزینی آن ها با توجه به 

آلودگی هوای شهرها و... بسیار ضرورت دارد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خبر داد

تربیت هزار دانشمند جوان 
علوم پایه در ۱۰سال آینده

ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان 
ــن بنیاد از  در گفت وگو بــا ایــرنــا از حمایت ای
43برگزیده المپیادها که وارد رشته های علوم 
ــزود: امــیــدواریــم سال  پایه شــده انــد گفت و افـ
آینده بتوانیم آن را به 2۰۰نفر افزایش دهیم. این 
طرح را تربیت هزار دانشمند جوان علوم پایه در 
۱۰سال آینده نام گذاری کردیم. البته این کمک ها 
به شرط پویایی علمی و ماندن در مسیر علمی 

است چراکه به دنبال کمک بی دلیل نیستیم.

بخشنامه  وزارت آموزش و پرورش:

مبالغ گرفته شده از 
دانش آموزان جبران شود

ــی وزارت  بــه گـــزارش مهر، مدیرکل دفتر وزارتـ
آمـــوزش و پـــرورش در بخشنامه ای بــا امضای 
حجت هللا الماسی از مدرسه ها خــواســت با 
توجه به اینکه از ابتدای سال تحصیلی جاری، 
به صــورت مکرر و به دالیــل مختلف از جمله 
بــرودت، آلودگی هوا و… فعالیت مدرسه ها به 
شکل غیرحضوری بوده، مبالغی که مدرسه های 
دولــتــی و غیردولتی به منظور انــجــام خدمات 
خاص از اولیا دریافت کرده اند و به ازای آن ها به 
دلیل غیرحضوری بودن کالس ها اقدامی صورت 

نگرفته، به نحو مقتضی جبران شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:

آقایان سکاندار،  دیپلماسی 
محیط زیست را فعال کنند

به گزارش خانه ملت، رفیعی، رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس در نطق میان دستور 
خــود بــا انتقاد از ضعف دیپلماسی محیط 
زیست گفت: مردان دیپلماسی باید منطقه 
اردبیل و دشت مغان، خوزستان و هورالعظیم 
و ایالم، سیستان وبلوچستان و تاالب هامون و 
رود هیرمند را دریابند. زمان زیادی را به انفعال 
و بی خیالی سپری کرده ایم و هنوز هم برخی 
بانیان وضع موجود، سکان داری هدایت امور 
را به دست دارند اما آقایان امیرعبداللهیان، 
ــع مــــوجــــود را  ــ  مـــحـــرابـــیـــان و ســـالجـــقـــه وضـ

دریابید.
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 دیواری کوتاه تر از مدرسه ها پیدا نمی کنند   ◾
به گزارش ایسنا، صادق ستاری فرد، معاون 
وزارت آمـــوزش وپـــرورش گــفــت: دستگاه 
اجرایی آموزش و پرورش را یک ماه تعطیل 
کردند، واحدهای عملیاتی این دستگاه یعنی مدرسه ها 
تعطیل می شوند، اما قانون هوای پاک اجرا نمی شود. آیا 
به اجرای این قانون توجه می شود یا هراتفاقی می افتد 

دیواری کوتاه تر از مدرسه پیدا نمی کنند؟

کارایی واکسن های ایرانی  ◾
علی کرمی، فوق تخصص مهندسی ژنتیک 
به فارس گفت: من و تعدادی از استادان 
دانشگاه پس از تزریق واکسن های ایرانی، 
آزمایش دادیم. آن قدر آنتی بادی تولید شده در بدن ما 
خوب بود که منِ متخصصِ واکسن، از کارایی خوب 
واکسن ها حیرت می کردم. بی دلیل نیست هنوز مجوز 

واکسن های ایرانی صادر نشده است.

چرا ردیف اعتباری قانون معلوالن حذف شد؟ ◾
علیرضا انجالسی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع سازمان بهزیستی به ایرنا گفت: 
پرسش ما از سازمان برنامه و بودجه این 
است چرا ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیت حذف شده است؟ وقتی زحمت کشیده  
و اعتبار لحاظ کرده اند، زیباتر این بود ردیف این بودجه 

باقی می ماند. 

وزیر ارتباطات تا 24 بهمن فرصت دارد ◾
رضــاخــواه، نماینده مــردم تهران به خانه 
ملت گفت: اگر وزیر ارتباطات تا 24بهمن 
رضایت مجلس را به ویژه در مورد افزایش 
ــاره به  کیفیت اینترنت جلب نکند این موضوع دوب
صحن مجلس ارجــاع می شود و تذکر می گیرد. اگر 
کارت زرد دوم را بگیرد به استیضاح نزدیک خواهد 

شد.

جامعه

آگهی تاریخ30/ 09  / 1401       صفحه 6

برگ س����بز خودرو سواری س����ایپا تیپ 111SE مدل 1393 
به رنگ س����فید – روغنی به ش����ماره موت����ور 5169174 به 
ش����ماره شاس����ی NAS431100E5791199 به شماره پالک 
937ص23-ایران85 بنام اسحاق علی اکبر خانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد / ایرانشهر /

40
11
44
80

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

207 IMC(AT(   اصل  برگ  سبز  خودروی  سواری هاچ بک
مدل 1401 رنگ مش���کی ش���ماره انتظام���ی 535د64 
ایران52 و ش���ماره موتور 191B0001340  و ش���ماره 
شاس���ی  NAAR434E3NJ247932 متعلق به خانم 
س���یما مصطفائی  مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.

ح
,4
01
14
47
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

بش���ماره  س���ایپا   151 وان���ت   خ���ودرو  س���بز  ب���رگ 
انتظام���ی 21 -211 م65 به رنگ س���فید-روغنی، مدل 
1398  وش���ماره موت���ور M13/6325942  و ش���ماره 
شاس���ی  NAS451100K4996829 متعل���ق به آقای 
مجی���د علیاری گ���زاز مفقود و از درجه اعتبار س���اقط                        

می باشد.

ح
,4
01
14
47
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند موتورس���یکلت تیزتک 125 س���ی سی رنگ 
مشکی به شماره انتظامی 764_ 79348  شماره 
موتور 2010143227 و ش���ماره بدنه 9007255 به 
مالکی���ت علی ش���ورئی مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ف
,4
01
14
44
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ندکمپانی موت���ور س���یکلت دایچ���ی 
200cc مدل 1390 ش���ماره پالک ای���ران 61314-765 
شاس���ی  ش���ماره   163FML31763 موت���ور  ش���ماره 
N2G***200B9012660  ب���ه ن���ام حس���ن مزینان���ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
,4
01
14
46
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت، ب���رگ س���بز و کلی���ه مدارک موتورس���یکلت 
پارت مدل 1384 به ش���ماره موت���ور 12050127 و 
ش���ماره تنه 8486478 و شماره انتظامی 45717 
ایران 771 به مالکیت مرتضی داش���خانه مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

40
11
45
01

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی خ���ودرو س���واری پرای���د 
ج���ی تی ایکس آی م���دل 1387 به رن���گ نقره ای به 
شماره انتظامی ایران 45-325 ل 22  و شماره موتور 
2727100 و ش���ماره شاس���ی S1412287577728 به 

نام امیر حسین نصراللهی مفقود و اعتبار ندارد.

ح
,4
01
14
49
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز سواری پراید صبا GTX مدل 1379 رنگ 
سفید شماره پالک 37د114 ایران 12 شماره موتور 
196935 شماره شاسی S1412279675959 بنام 
محمدکاظمی بیدختی با شماره ملی 0919601839 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ح
,4
01
14
45
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز سواری پراید مدل 1380 تیپ صبا جی تی 
ایکس رنگ س���فید روغنی ش���ماره پ���الک 88ق342 
ایران 32 ش���ماره موتور 00238162 ش���ماره شاس���ی 
S1412280709626 بن���ام نس���رین محرابی فودنجان 
ش���ماره ملی 0910093512 مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

ح
,4
01
14
46
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر)در حال تصفیه( رأس 
ساعت 14 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 در محل حسینیه حضرت ابوالفضل )ع( به نشانی: تقاطع 
بلوار امامت و آموزگار- به س��مت جالل آل احمد برگزار می ش��ود. بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم دعوت 
میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که 
امکان حضور آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی به 
فرد دیگری واگذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرفرد غیر عضو تنها 

یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 16 تا 20 روزهای پنجشنبه ،  یکشنبه و 
دوشنبه 13، 16 و 1401/11/17 به نشانی: بلوار خیام - خیام جنوبی 22 -پالک 39 - طبقه همکف مراجعه تا پس 

از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیأت تصفیه و ناظر.
2- تصویب صورتهای مالی سالهای 1399 و 1400 شرکت.
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 هیأت تصفیه.

4- تمدید مدت تصفیه شرکت.
5- تمدید مدت ماموریت اعضاء هیأت تصفیه و ناظر تصفیه ) در صورت عدم تمدید، انتخاب هیأت تصفیه و 

ناظر جدید بمدت دو سال(
ف هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر)درحال تصفیه(

/4
01
14
42
7

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر )درحال تصفیه( تاریخ انتشار: 06ر11ر1401

ب���ک  پ���ژو 206 ه���اچ  ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری 
م���دل 1399 ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه ش���ماره 
شاس���ی: ش���ماره  و   182A0112087 موت���ور: 
 NAAP03EEXLJ029873 و شماره پالک:36 ایران 
549ص97 متعلق به امیرحس���ین زارع فیض آبادی 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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8
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مف
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ب���رگ س���بز وانت پی���کان مدل 1386 رنگ س���فید 
ش���یری ش���ماره موت���ور: 11486026636، ش���ماره 
شاس���ی: 31626250 و شماره پالک 58س752-
ایران42 متعلق ب���ه خدادادیان حق وردی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
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14
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

-



سیامک نعمتی 
شاگرد قلعه نویی 

شد
بازیکن مازاد 

پرسپولیس ادامه 
فصل را در سیرجان 
توپ خواهد زد. پس 
از اعالم لیست مازاد 

پرسپولیس که سیامک 
نعمتی نیز در آن قرار 

داشت، در حالی که 
تیم هایی همچون 
تراکتورو فوالد به 

دنبال وی بودند در 
نهایت  این بازیکن با 
گل گهر سیرجان به 

توافق رسید و شاگرد 
قلعه نویی شد. نعمتی 

قراردادی به مدت
2/5 فصل با گل گهر 

امضا کرده تا نیم فصل 
دوم و دو فصل بعدی را 

در این تیم توپ بزند.

در  حاشيه

برگزاری 
مسابقات 

»ام ام ای« برای 
نخستین بار

 در ایران

رقابت های قهرمانی 
کشور رشته هنرهای  
رزمی ترکیبی)ام ام ای( 

روز جمعه در سالن 
افراسیابی تهران و با 
حضور ۴۲ ورزشکار 

برگزار می شود.
این مسابقات برای 

نخستین بار به صورت 
قانونی و رسمی در ایران 
با موافقت وزارت ورزش 

و زیر نظر فدراسیون 
ورزش های رزمی برگزار 
می شود. فرایند گرفتن 

مجوز برای برگزاری 
مسابقات این رشته 

رزمی در ایران مدت ها 
به طول انجامید.

خبرخبر
روزروز

  فرناندز
 ،Fichajes به گفته نشریه اسپانیایی

گواردیوال عالقه بسیار زیادی به مهاجم 
آرژانتینی پیدا کرده و به مدیران سیتی 
فشار آورده مذاکرات با مدیران بنفیکا 

برای انتقال فرناندز را آغاز کنند.

  لبران جیمز
بهترین بسکتبالیست جهان در دیدار 

لس آنجلس لیکرز و کلیپرز ۴۹ امتیاز کسب 
و یک رکورد جدید را ثبت کرد. جیمز 

مقابل 2۹ تیم از ۳۰ تیم ان بی ای باالی
۴۰ امتیاز ثبت کرده بود.

  پائولو مالدینی
 مدیر میالن، معتقد است قهرمانی 

فصل گذشته انتظارات از این تیم را 
باال برده و شرایط فعلی آن ها فاجعه 

نیست. ما همچنان در جایگاه دوم 
جدول رده بندی قرار داریم«.

جواد رستم زاده  
هفته هفدهم لیگ 
بــرتــر از امـــروز آغــاز 
مــــی شـــــود کــــه در 
مهم ترین بــازی هــا 
استقالل به مصاف 
مــلــوان مــی رود و جمعه پرسپولیس 
مقابل فوالد بازی بزرگ هفته را برگزار 
می کند. این دو بازی بهترین فرصت 
برای استقالل است که بتواند از غفلت 
احتمالی پرسپولیس بــرای کم کردن 
فاصله اســتــفــاده کــنــد. ضمن اینکه 
سپاهان هم مقابل نساجی قطعاً بازی 

راحتی را پیش رو ندارد.
 شکست لحظات پــایــانــی استقالل 
مقابل ســپــاهــان، امــیــدهــای ایــن تیم 
بــرای قهرمانی را از همیشه کمرنگ تر 
کرد. فاصله استقالل با پرسپولیس، به 
هشت امتیاز رسیده و آن ها از سپاهان 
و گل گهر هم عقب افتاده اند. مسئوالن 
استقالل اما، فعالً عالقه ای به برکناری 
ــد. تصمیمی کــه یکی  ــدارن سا پینتو ن
از دالیـــل آن شــایــد، برنامه بــازی هــای 
استقالل در هفته های آینده باشد. 
بازی هایی که می توانند شرایط جدول را 

به نفع تیم ساپینتو کامالً تغییر دهند.
هر پنج بــازی آینده استقالل در لیگ 
برتر، با تیم های نیمه پایین جدول برگزار 
مــی شــونــد. استقاللی ها  ایــن هفته ، 
میزبان ملوان هستند و بعد از آن، در 
کرمان با مس بازی می کنند. ملوان در 

رده یــازدهــم و مس در رده چهاردهم 
جدول هستند. دو بازی بعدی استقالل 
بــا نفت مسجدسلیمان و پیکان در 
تهران خواهد بود. نفت مسجدسلیمان 
ــدول لیگ اســت و  در آخــریــن رده جـ
پیکان هم در جایگاه سیزدهم قرار دارد. 
ــازی استقالل در ایــن مسیر  آخرین ب
هم، رویارویی با نساجی رده نهمی در 
قائمشهر خــواهــد بـــود. استقاللی ها 
در ایــن بین، یک بــازی در جــام حذفی 
ــازی کــه به  بــا مــلــوان بــرگــزار می کنند. ب
میزبانی استقالل در ورزشگاه آزادی 
ــازی، با حریفانی که شاید،  اســت. 6 ب
استقالل را به کورس قهرمانی در لیگ 
برگرداند و امیدهای آن ها برای قهرمانی 

جام حذفی را هم زنده نگه دارد.
نــگــرانــی بـــزرگ اســتــقــالل در دو بــازی 
آینده، اوج گرفتن ملوان و مس کرمان 
در هفته های اخیر اســت. ملوان که 
لیگ را بد آغاز کرد و هفته های ابتدایی 
در قعر جدول قرار داشــت، در 6 بازی 
آخــرش شکست ناپذیر نشان داده 
اســت. آن هــا در این بازی ها سپاهان، 
تراکتور و مس رفسنجان را متوقف 
کردند و مقابل نفت مسجدسلیمان و 
پیکان به پیروزی رسیدند. مس کرمان 
هم این هفته ها، اوضاع خوبی دارد و 
فقط یک بازی از چهار بازی آخرش را 
به سپاهان باخته است. آن ها به اندازه 
ملوان، روی فرم نیستند و در عوض، 
در خانه تیم دردسرسازی برای رقبا به 

حساب می آیند. فقط دو تیم در این 
فصل، توانسته اند مس را در کرمان 

شکست دهند.
اما این هفته پرسپولیس راهی فوالد 
آره نا خواهد شد تا دیدار حساس هفته 
هجدهم را برگزار کند. ایــن در حالی 
است که دور رفت تقابل این دو تیم 
به نتیجه تساوی بدون گل ختم شد و 
حاال این نتیجه ممکن است به کاهش 

اختالف در باالی جدول منجر شود.
بــا ایــن حــال پرسپولیس همیشه در 
ــا پــیــروز بـــوده و از ایــن نظر  فـــوالد آره نـ
رکوردی جالب را در اختیار دارد.آن ها 
ــیــروزی در فـــوالد آره نــا دارنـــد و  ســه پ
در صــورتــی کــه پرسپولیس موفق به 
شکست فوالد در بازی این هفته شود، 
آن ها با 38 امتیاز وضعیتی استثنایی 
در جدول خواهند داشت و با شرایطی 
مطلوب به استقبال پنج بــازی آینده 
ــواری کمتری  مــی رونــد کــه شــایــد دشــ

برایشان داشته باشد.
پنجشنبه 6 بهمن

استقالل-ملوان15:00
نساجی -سپاهان15:00

جمعه 7 بهمن
آلومینیوم-صنعت نفت آبادان1۴:00

ذوب آهن-تراکتور1۴:00
 پیکان-مس کرمان1۴:00

گل گهر-مس رفسنجان15:00
 نفت مسجد سلیمان-هوادار16:00

فوالد-پرسپولیس17:15

فوالد - پرسپولیس بازی بزرگ هفته

ملواناناستقاللرانجاتمیدهند؟
یادداشت

خبر

فدراسیون فوتبال 
یا جزیره متروکه

ــررســی شــرایــط مــوجــود و  ــا ب سینا حسینی   ب
بالتکلیفی مزمن در اکثر بخش های مهم فوتبال 
این حقیقت تلخ آشکار می شود که حال فوتبال 
ایران خوب نیست.حل نشدن مسائل کالن و عدم 
تصمیم گیری به موقع بالی جان فوتبال ایران شده تا 
حدی که تعداد پرونده های بالتکلیف نه تنها کاهش 

نمی یابد بلکه روز به روز بیشتر از قبل می شود.

ابزار دکوری وی ای آر  ◾
نمونه بارز این اتفاق را می توان در پرونده ورود وی ای آر 
به داخــل کشور مشاهده کــرد؛ هرچند مسئوالن 
فدراسیون فوتبال معتقدند مقدمات اولیه برای ورود 
این سامانه هوشمند به کشور فراهم شده و به زودی 
سامانه کمک داور ویدئویی در برخی استادیوم ها به 
کار گرفته خواهد شد، اما با بررسی اظهارات متولیان 
فوتبال به این حقیقت پی می برید سامانه مذکور در 
مقطع کنونی هیچ کارآیی مثبتی نخواهد داشت، 
بلکه چنانچه وارد کشور هم شود، به عنوان یک ابزار 

دکوری در ورزشگاه نصب خواهد شد.
ــروژه پــول بــر و  ــ ــوری وی ای آر صــرفــاً یــک پ ــ ــزار دک ــ اب
هزینه بردار برای فوتبال ایران است؛ چون در مقطع 
کنونی ما نیروی آمــوزش دیــده و داوران مــورد تأیید 
فیفا را در اختیار نداریم .سرنوشت این سامانه هم 
در چنین شرایطی شبیه دوربین عنکبوتی ورزشگاه 
آزادی خــواهــد شــد کــه بــا کلی ســر و صــدا نصب و 

راه اندازی اما پس از مدتی کوتاه جمع آوری شد.

ضعف دیپلماسی  ◾
سوء مدیریت و شناخت کافی نداشتن، سبب شده 
ما در حــوزه دیپلماسی ورزشــی یکی از کشورهای 
ضعیف در میان کشورهای منطقه قــرار بگیریم، 
مصداق بارز این اتفاق را می توان در ماجرای تحریف 
نام خلیج همیشگی فارس در مسابقات کشورهای 
منطقه مشاهده کرد. پس از آنکه مدیران فدراسیون 
فوتبال از هرگونه اثرگذاری در این حوزه عاجز ماندند 
به بدترین شکل ممکن تصمیم گرفتند با رفتارهای 
ساده انگارانه شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند و 
با نام گذاری مسابقات جام حذفی موضوع را رفع و 
رجوع کنند، البته که ادعای خنده دار نایب رئیس دوم 
فدراسیون فوتبال نیز جای تعمق بسیار زیاد دارد که 
وی در پاسداشت نام خلیج همیشگی فارس مدعی 
شد به زودی جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
را در جزیره خارک به عنوان پیشانی خلیج همیشه 
فارس برگزار خواهیم کرد تا به این ترتیب نشان دهیم 

خلیج فارس برای ما خط قرمز است!

عملکرد جزیره ای بدون کوچک ترین واکنشی ◾
در شرایطی که بخش قابل توجهی از کارشناسان، 
صاحبنظران و حتی مقامات دولــتــی از ضــرورت 
تصمیم گیری فوری برای برون رفت از وضعیت کنونی 
بــرای سرمربیگری تیم های ملی سخن می گویند 
اعضای هیئت رئیسه بدون کوچک ترین واکنشی 
روش منحصربه فرد خود را دنبال می کنند تا عالمت 
سؤال های فراوانی در خصوص عملکرد این مجموعه 
به وجود آید، اما دریغ از ذره ای واکنش و شفاف سازی 
در خصوص این موضوع! با احتساب این مــوارد و 
ده هــا مــورد مشابه دیگر به نظر می رسد مدیریت 
فدراسیون فوتبال همانند ساکنان یک جزیره متروکه 
تنها با قانون خود پیش می روند و هیچ کسی هم حق 

اعتراض به روند موجود را ندارد.

آغاز مرحله دوم 
نوزدهمین دوره لیگ شنا

به گزارش روابط عمومی هیئت شنا، شیرجه و 
واترپلو خراسان رضوی، مرحله دوم نوزدهمین 
دوره مسابقات قهرمانی شنای باشگاه های 
ــروز پیگیری  ــ کــشــور، جـــام خلیج فـــارس از ام
می شود. این رقابت ها به مدت دو روز به میزبانی 
استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران 
بــرگــزار مــی شــود.پــس از پــایــان رقــابــت هــای دور 
نخست لیگ برتر شنا که اول و دوم دی ماه 1۴01 
برگزار شد، تیم سرزمین موج های آبی مشهد با 
کسب 105۲ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار 
گرفت. تیم های نفت تهران و اریــس اصفهان 
نیز به ترتیب با 100۴ و ۹۹3 امتیاز در رده های 
بعدی قرار گرفتند.سرزمین موج های آبی مشهد، 
نفت تــهــران، اریــس اصفهان، نفت امیدیه، 
باشگاه امیر مرشد البرز، نیروی زمینی و باشگاه 
مقاومت هفت تیم حاضر در نوزدهمین دوره 

لیگ شنای باشگاه های کشور هستند.
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گلزنی دو بازیکن ایرانی در اسپانیا  ◾
تــیــم فــوتــســال مــایــورکــا پــالــمــا در مــرحــلــه یک هشتم 
نهایی جــام حذفی اسپانیا به مصاف تیم بــورال رفت 
و با نتیجه ۴ بر 3 پیروز شــد. حسین طیبی و مسلم 
اوالدقباد، گل های اول و دوم پالما را در دقایق ۴ و ۲1 به 
ثمر رساندند.یاران طیبی و اوالدقباد با صعود به جمع 
هشت تیم پایانی جام حذفی، امیدهای خود را برای 

قهرمانی این بازی ها زنده نگه داشتند.

با فسخ قرارداد پاتوسی؛ قرارداد تورس ثبت شد ◾
 در ادامه فعالیت های باشگاه فوالد خوزستان در نقل و 
انتقاالت زمستانی، قرارداد آیاندا پاتوسی به دلیل اعالم 
عدم نیاز از سوی کــادر فنی تیم فسخ شد. همچنین 
صبح دیــروز قــرارداد روبرتو تــورس، هافبک اسپانیایی 
جدید تیم فــوالد خوزستان ثبت شد تا ایــن بازیکن 
بتواند همراه با دیگر شاگردان جواد نکونام برابر حریفان 
صف آرایی کند.او فردا مقابل پرسپولیس بازی می کند.

جدایی رشید مظاهری از سپاهان ◾
دروازه بـــان تیم سپاهان قــراردادش را فسخ کرد تا از جمع 
شاگردان مورایس خارج شود. رشید مظاهری که از هفته 
هفدهم لیگ برتر 1۴00 بــه جمع طالیی پوشان اضافه 
شده بود، بنابر شنیده ها پس از مذاکره با مدیران باشگاه 
قــراردادش را فسخ کرد تا نیم فصل دوم را برای تیم دیگری 
سنگربانی کند. مظاهری در ایــن فصل دروازه را به پیام 

نیازمند، دیگر گلر سپاهانی ها سپرد و نیمکت نشین شد.

بلیت یک میلیون تومانی برای بازی استقالل ! ◾
امــروز استقالل به مصاف ملوان بندرانزلی می رود. با 
توجه به صدور مجوز حضور تماشاگران، بلیت فروشی 
ــدار آغــاز شــده و ایــن در حالی اســت که قیمت ها  ایــن دی
افزایش چشمگیری داشته است. بلیت های پشت دروازه 
100هزارتومان و بلیت های روبه روی جایگاه ۲00هزارتومان 
به فروش می رسند. عالوه بر این، قیمت بلیت ها در جایگاه 

ویژه نیز به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

سرپرست فدراسیون  وزنــه بــرداری در مراسم رونمایی از 
اسپانسر جدید ایــن فدراسیون، به وضعیت نه چندان 
مناسب این رشته در هنگام قبول مسئولیت اشاره کرد و 
گفت: من در کمپ آزادی قهرمان شدم اما روز اولی که این 
کمپ را دیدم، اشکم درآمد. وزنه برداری نتوانسته به حق و جایگاه خودش 

در ایران برسد.
انوشیروانی در این مراسم اظهارکرد: برای نخستین بار در تاریخ این رشته 
از اسپانسر رونمایی می شود. امیدوارم بتوانیم در مسیر خدمتگزاری، 
خادم شایسته ای باشیم. ۹3 درصد مدال های المپیک ایران را کشتی 
و وزنه برداری گرفته اند که بیشترین مدال طال هم برای وزنه برداری بوده 
است. با وجود اسم بزرگ وزنه برداری، این رشته شرایط خوبی ندارد. اگر 
هم هنوز وزنه برداری روح دارد، به خاطر تالش  هیئت های استانی است. 
انوشیروانی در مورد مشکالت وزنه برداری نیز تأکید کرد: من و همکارانم 
خادم وزنه برداری هستیم و هیچ موقع کوتاهی نخواهیم کرد. آمارهایی 
که داریم خوب نیست و اگر جایی کار خوبی انجام شده، به خاطر کارهای 
استان ها و پیشکسوتان است.  اخباری در جامعه وزنه برداری ردوبدل 
می شود که شاید نشان از انجام شیطنت هایی از درون ماست. از روز 
اول جایی را تحویل گرفتیم که حتی  حضور در اتاق هایش مشکل بود. 
کمپ وزنه برداری توسط یک قهرمان وزنه برداری بازسازی می شود. من در 
کمپ آزادی قهرمان شدم اما روز اولی که این کمپ را دیدم، اشکم درآمد. 

وزنه برداری نتوانسته به حق و جایگاه خودش در ایران برسد.
او همچنین گفت: در این مدت تالش کردیم قهرمان های وزنه برداری را دور 
هم جمع کنیم تا این کِشتی به گل نشسته را به حرکت درآوریم. یکی از 
اقدامات، گرفتن اعتبار و تخصیص آن به تمام استان ها به میزان 6۲ میلیارد 
تومان است. می دانیم استان ها در بدترین شرایط از نظر تجهیزات هستند 
و بیش از 15 سال است ابزار استاندارد در ایران نداریم. ما بودجه ای برای 
تجهیز استان ها گرفته ایم و می دانیم اگر استان ها تجهیز نشوند، کمیت و 
کیفیت را در استان ها نخواهیم داشت. ما باید از شرایط سنتی خارج شویم 

و به سمت ایده آل گرایی برویم.
سرپرست ریاست فدراسیون وزنه برداری درباره اینکه تصور می شد وفاق 
بزرگان وزنه برداری تا انتخابات حاصل شود اما حسین رضازاده، سعید 
علی حسینی و کوروش باقری امروز در این برنامه حضور نداشتند، بیان 
کرد: این عزیزان حتماً کنار خودمان داریم. حسین رضازاده به علت ازدواج 
برادرزاده اش به اردبیل رفت و آقای باقری و چند رئیس هیئت استان تماس 
گرفتند عذرخواهی کردند که شرایط شرکت در مراسم را نداشتند. همکاری 

با این عزیزان را ادامه می دهیم و هیچ مشکلی با هیچ عزیزی نداریم. 

اعتراف انوشیروانی، سرپرست فدراسیون
کمپ وزنه برداری را دیدم

اشکم درآمد

زیر ذره بين

ستارگان ورزش

تراکتور در خط حمله در نیم فصل نخست محمد عباس زاده و کاوه رضایی را داشت و نبود مهاجم 
تخصصی سبب شد تا هم قربان بردیف و هم پاکو خمس به سراغ تغییر آرایش و سبک تیمشان 
بروند و از بازیکنان دیگر در خط حمله استفاده کنند که خمس با توجه به مصدومیت عباس زاده 
در هفته های اخیر در تالش بوده از حضور بازیکنانی مثل رضا اسدی و محمدمهدی قنبری در نوک 
خط حمله تیمش بهره ببرد. با رسیدن به فصل نقل وانتقاالت زمستانی، خمس به سراغ 

تقویت خط حمله تراکتور رفته است.
حامد پاکدل مهاجم سابق پرسپولیس نخستین عنصر تهاجمی بود که در بازار 
زمستانه به جمع سرخپوشان تبریزی اضافه شد و حاال گفته می شود به جز پاکدل، 
خمس در اندیشه جذب یک مهاجم خارجی دیگر هم است که در صورت تحقق 
خواسته سرمربی اسپانیایی، شمار مهاجمان تخصصی تراکتور برای نیم فصل دوم 
به عدد ۴ می رسد که عدد قابل توجهی است و همین مسئله سبب شده 

شایعاتی درباره جدایی احتمالی محمد عباس زاده مطرح شود.
عباس زاده در ابتدای لیگ بیست ودوم هم در فهرست مازاد 
قربان بردیف قرار داشت اما در همان هفته اول برابر گل گهر 
سیرجان به میدان آمد و توانست برای تیمش گلزنی کند 
و این درخشش غیرمنتظره مهاجم باتجربه تراکتوری ها 
سبب شد تا نظر بردیف تغییر کند و عــبــاس زاده در 
جمع سرخپوشان تبریزی باقی بماند و موفق شود 
نیم فصل نخست را با 6 گل زده به پایان ببرد و 
صدرنشین جدول گلزنان شود.او بارها از عالقه 
خود به ادامه همکاری با تراکتور تبریز صحبت 
کرده و آینده مبهم کاوه رضایی سبب شده فعالً 
مدیران باشگاه تراکتور برای فروش مهاجم تیم 
دست نگه دارند .در صورت اینکه چراغ سبز 
نهایی را خمس برای فروش مهاجم تیمش 
نشان بدهد، دو مقصد احتمالی در مقابل 

محمد عباس زاده است؛ نساجی و فوالد.

نساجی و فوالد در کمین اند

آقای گل از تراکتور پیاده می شود؟
خبرنگار سرشناس آلمانی دنیای فوتبال مدعی است باشگاه تاتنهام در صدد تمدید با کین پس 
از پایان ژانویه است. او در گزارش خود عنوان می کند هیچ مذاکره جدی  برای تمدید قرارداد با کین 
از تابستان ۲0۲1 صورت نگرفته اما اکنون شرایط تغییر کرده و قرار است باشگاه برای حفظ گلزن 
اول خود پس از ژانویه دست به کار شود. اورنشتاین می گوید اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، هری کین 
برگه تمدید قرارداد با تیم فعلی اش تا سال ۲0۲۴ را امضا خواهد کرد. البته اتفاقات خاصی مانند 

پیشنهادهای اغواکننده تیم هایی که ظرفیت بیشتری برای بردن عناوین دارند 
همواره در مسیر زندگی حرفه ای هری کین بوده اما تاکنون این اتفاقات خاص 

منجر به انتقال او نشده و کین جمع سفیدهای لندن را ترک نکرده است.
شاید جامی را با تاتنهام نبرده باشد و شاید تاتنهام به اندازه ظرفیت هری کین 
به او افتخار نبخشیده است. با این حال فوتبال حرفه ای هنوز هم با مصادیق 
وفاداری و تعصب مواجه می شود و تصمیم نهایی کین در رابطه با ماندن یا 

ترک تاتنهام مشخص خواهد کرد آیا او در ردیف وفاداران ابدی 
قرار خواهد گرفت یا خیر! هری اگر تاتنهام را به مقصد هر تیم 

دیگری ترک کند، شاید خیلی زود به عناوینی برسد که در 
تیم قبلی آرزویش را داشت اما اگر تصمیم به خراب کردن 
رؤیاهای هواداران تیمش نگیرد، آن ها، کین را اسطوره 

خطاب خواهند کرد. کین میان اسطوره شدن و بردن 
عناوین باید یکی را انتخاب کند. کسب افتخار تیمی 

برای هر بازیکنی ارزشمند خواهد بوداما مهاجم 
سفیدها مجبور شده این مقوله ارزشمند را به 
قیمت دل کندن از خانه ای بدست بیاورد که 
در آن بزرگ شده و رشد کرده است. انتخاب 
اسطوره شدن اما ویژگی های خاص خودش 
را دارد. هری کین می تواند در تیم محبوبش 
بماند، اسطوره شود و شاید در آینده موفق 
شود خاطراتش در تاتنهام را با بردن یک 

عنوان شیرین، ماندنی تر کند. 

ورزش7

داستان عاشقانه ادامه می یابد

 کین، مرد وفادار به سفیدهای لندن



ممنوعیت تحصیل 
زنان در افغانستان 
موقتی است

سراج الدین حقانی، 
وزیر کشور طالبان 
با مارتین گریفیتس، 
معاون دبیرکل 
سازمان ملل در امور 
بشردوستانه دیدار و 
گفت وگو کرد. حقانی 
در این دیدار گفته 
محرومیت آموزش و کار 
زنان دائمی نیست بلکه 
در نظام آموزشی طالبان 
تفاوت دیدگاه هایی 
وجود دارد که حل 
خواهد شد. طالبان 
پیش از این، ابتدا ادامه 
تحصیل دانشجویان 
دختر را ممنوع و سپس 
اعالم کرد زنان نباید 
در مؤسسات خارجی 
مشغول به کار باشند. 
در این دیدار گریفیتس 
بر حق کار و آموزش 
زنان تأکید کرد.

یادداشت
جنگ اوکراین؛ تغییر از 
عرصه هوا به جبهه زمین

مهدی خالدی   در حــالــی کــه تا 
همین یکی دو مـــاه پــیــش، عرصه 
ــوایـــی یــعــنــی مـــوشـــک، پــهــپــاد و  هـ
جنگنده حرف اول را در جنگ اوکراین می زد، این 
روزها نشانه هایی، از انتقال معادالت نبرد میان 
مسکو و کی یف از عرصه هوایی به جبهه زمینی 
حکایت دارد. به نظر می رسد روس ها که پیشتر 
تمرکز خود را بر بمباران مراکز نظامی و راهبردی در 
سراسر اوکراین با هدف تسلیم کردن کی یف در برابر 
خواسته های خــود گذاشته بودند، حــال پس از 
ناکامی در دستیابی به نتایج مطلوب، تغییر راهبرد 
داده و بــه پیشرفت های میدانی گــام بــه گــام رو 
آورده اند. در این مسیر ارتش پوتین پس از تصرف 
شهر راهبردی »سولدار« در 25 دی ماه، در چند روز 
ــرک »ســـــــول« و منطقه  ــهـ ــر کـــنـــتـــرل شـ ــیـ اخـ
»کراسنوپولی« در استان دونتسک را در اختیار 
گرفت. در همین حال، تحرکات ارتش برای تصرف 

شهر مهم باخموت هم شدت گرفته است. 
در ســوی مقابل، غــرب بــرای مواجهه بــا راهبرد 
کرملین، کمک های تسلیحاتی سنگین و بی سابقه 
به اوکراین -که در نبردهای زمینی کارایی بیشتر 
دارند- را هدف گذاری کرده است. با این تفاسیر، 
رسانه ها از تصمیم واشنگتن در ارسال ۳۰ تا 5۰ 
ــد.  تانک » ام یــک آبرامز« به اوکراین خبر داده ان
برپایه گــزارش اشپیگل، آلمان هم ۱۳۹دستگاه 
تانک »لئوپارد2« به کی یف تحویل خواهد داد. 
انگلیسی ها نیز اوایل ماه جاری میالدی موافقت 
کردند ۱4دستگاه تانک جنگی اصلی »چلنجر 2« 
را به اوکراین بفرستند. همه این اتفاقات در حالی 
است که روسیه شنبه 24 دی ماه، برای سومین بار 
فرمانده ارشد نظامی خود در اوکراین را تغییر داد. 
گماردن والــری گراسیموف به جانشینی سرگئی 
سورویکین در شرایطی که نبرد در اوکــرایــن به 
بن بست رسیده، نشانه ای از تالش مقامات ارشد 
روسیه بــرای تغییر رونــد تحوالت جنگ است، 

تغییری که نشانه های آن اکنون مشهود است.
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جهان

هدایت جاوید   ناپدید 
ــی ده هــــا تـــن از  ــال شـــدن ســری
کودکان پناهجو در انگلیس و 
ناتوانی وزارت کشور در حمایت 
از آن ها، به یک رسوایی بزرگ 
تبدیل شده است. در آخرین 
مورد، نشریه آبزرور در این باره نوشت: ده ها کودک 
پناهجو به دست گروه های تبهکار از محل اسکان 
خود در شهر برایتون واقع در جنوب انگلیس که 
زیرنظر وزارت کشور اداره می شود، ربوده و ناپدید 
شده اند. بر اساس این گزارش، در یک و نیم سال 
اخیر حدود 6۰۰کــودک بدون همراه به این محل 
اقامت پناهجویان منتقل شدند که ۱۳6نفر آنان 
ناپدید شده اند و تالش ها بــرای یافتن ۷۹کــودک 
همچنان بی نتیجه بوده است. اطالعات بیشتری 
از ملیت و هویت این کودکان منتشر نشده، اما این 
آمار تنها مربوط به یکی از مراکز استقرار مهاجران 

است که اطالعات آن افشا شده است. 

الپوشانی دولت ◾
همزمان روزنامه گاردین مدعی شد وزارت کشور 
ــا کــودک  چشمان خــود را بــر نــاپــدیــد شــدن ده هـ
ــدون همراه از مرکزی در ساسکس که  مهاجر ب
به عنوان خانه کودکان فعالیت می کند، بسته 
است. »میتی« یکی از کارکنان پیمانکار امنیتی 
ــایــی هــا مــکــرر و مــحــدود به  ــن آدم رب اعـــالم کــرد ای
تأسیسات برایتون نیست. این نگهبان به گاردین 
گفت: »کودکان به معنای واقعی کلمه از بیرون 
ساختمان گرفته می شوند، ناپدید می شوند و پیدا 
نمی شوند«. به گفته گاردین، یک مرکز مشابه نیز 
ظاهراً هر هفته ۱۰درصد از کودکان خود را از دست 

می دهد.
جنجال بر سر این موضوع وزیر مشاور در امور 
مهاجرت انگلیس را به پارلمان کشاند. رابــرت 
جنریک در راستای الپوشانی این رسوایی خطاب 
بــه قــانــون گــذاران توضیح داد: ایــن کــودکــانِ زیر 
سن قانونی در هتل محل اقامتشان بازداشت 
نبوده و آزاد بودند این محل را ترک کنند! به گفته 
جنریک، 44۰مورد ناپدید شدن کودکان گزارش 

شده که در این میان، 2۰۰کودک همچنان مفقود 
هستند. ۱۳نفر آن ها زیر ۱6سال سن دارند و یکی 
از آن ها دختر است. ۸۸درصد این ناپدیدشدگان، 
آلبانیایی و بقیه از افغانستان، مصر، هند، ویتنام، 
پاکستان و ترکیه هستند. در مقابل »پیتر کایل« 
قانون گذار حزب کارگر در پارلمان گفت: »حقیقت 
ناراحت کننده این است اگر یکی از کودکان فامیل 
ما گم می شد، همه کارها در دنیا متوقف می شد، 
اما در جامعه ای که من نماینده آن هستم، یک 
کــودک ناپدید شــده، سپس پنج کــودک ناپدید 
شدند و در حال حاضر ۷6نفر ناپدید شده اند و 

هیچ اتفاقی نمی افتد«. 
برخی از گزارش ها هم به این موضوع اشاره دارد 
که پلیس قبالً زنگ خطر را برای وزارت کشور به 
صدا درآورده بود که شبکه های تبهکار احتماالً 
کودکان مهاجری که به تنهایی وارد این کشور 
شــده انــد را هــدف قـــرار داده  انــــد. وزارت کشور 
انگلیس و شــوراهــای محلی یکدیگر را مقصر 
می دانند و هر کدام می گویند مسئولیت نهایی 
حفاظت از این کودکان بر عهده دیگری است. 
در این میان، گروه های حقوق بشری، دولت را 
محکوم کرده اند و یک مؤسسه خیریه هم گفته 

وزارت کشور درخواست آن هــا را مبنی بر قرار 
دادن کودکان در خانه های امن و تحت مراقبت، 

نادیده گرفته است.

ناپدید شدن 18هزار کودک در دو سال ◾
با ناپدید شدن تعداد زیادی از هتل های اداره شده 
توسط وزارت کشور بریتانیا و قاچاق در سراسر 
این کشور، نگرانی ها در مورد سرنوشت کودکان 
 مهاجر بیشتر شده است. در مقابل این نگرانی ها 
سوئال بــراورمــن، وزیــر کشور انگلیس در جوابی 
سرباال گفت: قــدرت کامل بــرای جذب مهاجران 
غیرقانونی را نداریم. ما از مشکل تأمین اسکان برای 
آن ها رنج می بریم. پول های هنگفتی برای اسکان 
آن ها در هتل ها پرداخت می کنیم. از این به بعد، 
دیگر با کسانی که به صورت غیرقانونی به انگلیس 

می آیند، مسامحه نخواهیم کرد!
گفتنی است، بیش از 45هزار نفر در سال2۰22 از 
طریق آبراه مانش وارد انگلیس شده و چند نفر در 
این راه جان باختند. وزارت کشور انگلیس دسامبر 
2۰2۰ فاش کرد دست کم ۳۷هزار و ۳۰2 پناهجو در 
این کشور طی سه دهه گذشته ناپدید شده اند. 
ــامــه بریتانیایی  بــه تــازگــی نتایج تحقیقات روزن

گــاردیــن هم نشان داد در فاصله ژانــویــه2۰۱۸ تا 
 دسامبر2۰2۰ میالدی یعنی در یک دوره سه ساله، 
ــا ناپدید  ــ ــودک مهاجر در اروپ ۱۸هــــزار و 2۹2 کـ
ــار را ریــز می کنیم بــه رقم  شــده انــد. وقتی ایــن آم
هولناک ۱۷کــودک مفقود در روز می رسیم. با این 
حال، گزارش ها حاکی است رقم حقیقی کودکان 
مهاجر ناپدید شده باالتر است زیرا بسیاری از آنان 
از سازمان های حامی حقوق کودکان در فرانسه و 
انگلیس پنهان نگه داشته شده اند. قاچاقچیان 
فعال در منطقه کاله فرانسه و انگلیس از بسته 
شــدن مسیرهای قانونی و تسهیل مسیرهای 
غیرقانونی جایگزین سوءاستفاده کــرده و اقدام 
به قاچاق این کودکان می کنند. گروه های مافیایی 
سازمان یافته چشم انتظار ورود خانواده های خسته 
از سفر و کودکان بی سرپرست هستند تا در اولین 
فرصت مانند گــرگ هــای گرسنه، طعمه خــود را 
بیابند و با ربودن کودکان، مواد اولیه تجارت پرسود 

خود را تأمین کنند.
ربــوده شدن کودکان، نقطه سیاه دیگری است 
که در پرونده لندن در تعامل با پناهجویان ثبت 
می شود. پیشتر، دیوان عالی انگلیس طرح دولت 
این کشور برای اخراج پناهجویان از این کشور به 
رواندا را قانونی اعالم کرد، اقدامی غیرانسانی که با 
واکنش های بسیاری روبه رو شد. نکته اینجاست 
ــی کــه میزبان  ــای کــه بسیاری از کــشــورهــای اروپ
گروه های مافیایی ربــودن کودکان بی سرپرست 
شده اند به کشورهایی ازجمله ایران اتهام نقض 
حقوق کودکان را می زنند. بهتر است بدانیم در 
ســـال2۰۱5 پیرو فرمان رهبر معظم انقالب، به 
همه کودکان افغانستانی بــدون توجه به اینکه 
پناهنده، بدون مدرک یا دارای گذرنامه هستند، 
ــازه تحصیل در مــدرســه هــای دولــتــی ایـــران  اجــ
داده شــد. حــدود 4۸۰هـــزار کــودک افغانستانی 
از سیاست های آموزشی پیشرو و فراگیر ایران 
در ســال تحصیلی 2۰2۰-2۰۱۹ بهره بردند که 
۱۳۰هــزار نفر آن هــا مــدرک شناسایی نداشتند. 
ــرای حــدود 6۰هــزار  تنها در ســال 2۰۱۹، ایـــران ب
دانــش آمــوز جدید افغانستانی در مدرسه های 

خود، فضای تحصیلی فراهم کرد.

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

   زادروز منصور رستگار فسایی،  شاعر و ادیب
منصور رستگار فسایی )زاده ۶ بهمن ۱۳۱۷( پژوهشگر، 

ایران شناس، شاعر و شاهنامه پژوه ایرانی و چهره 
ماندگار عرصه ادبیات فارسی است. وی پیشینه تدریس 

در دانشگاه های معتبری مانند کمبریج انگلستان و 
هاروارد و پنسیلوانیا آمریکا را در کارنامه علمی خود 
دارد. او در حوزه مطالعات درباره اسطوره، فردوسی و 

حافظ و تصحیح متون کالسیک فارسی دارای تخصص 
است. تاکنون 40 جلد کتاب از وی منتشر شده است.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12/17

5/42

اذان مغرب

17/44

غروب خورشيد

17/25
 نیمه شب شرعی

23/33
طلوع فردا

7/08

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11/44

5/09

اذان مغرب

17/10

غروب خورشيد

16/51
 نیمه شب شرعی

23/00
طلوع فردا

6/37
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نسبت به اجاره و نگهداری تعدادی از امالک متعلق به خود با کاربری باغی ، زراعی ، انبار و سه حلقه چاه آب از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط اقدام نماید.
متقاضیان می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت و اسناد مزایده از تاریخ 1401/11/06  لغایت 1401/11/13 همه روزه به جز  ایام تعطیل 

از ساعت 8 الی 15به دفاتر فروش امالک به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک ، نمونه قرارداد اجاره و فرمهای مربوطه )اسناد مزایده( را از سایت معرفی شده اخذ نمایند .
آخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهادات حداکثر تا ساعت 15 روز پنجشنبه  مورخ 1401/11/13 میباشد.

مالحظات : 
1-متقاضی���ان ب���رای ش���رکت در مزایده می بایس���ت س���پرده ای به می���زان 5% قیمت پایه مزایده امالک مورد نظ���ر خود را طی چک بانکی در وجه مجتم���ع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( با شناس���ه ملی 

14003163370 تهیه و تحویل واحد فروش مدیریت امالک منطقه خراسان نموده و رسید دریافت نمایند .
2-متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه فرم تکمیل و امضاء شده  پیشنهاد قیمت و فرم امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات گذاشته و پس از 

درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.
3-موجر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است .

4-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است .
5-متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .

6-حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود .
7-مذکوراً توصیه میشود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در آگهی توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از امالک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .

8-دریافت اقساط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )بجز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حسابهای قدیمی )غیر صیادی( و سفته معذور می باشیم .
9-در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد .

10-عقد قرارداد اجاره و تحویل چک های اقساط در فاصله زمانی ده روز کاری از تاریخ برگزاری مزایده الزامی است.
دفاتر فروش امالک امداد به نشانی :

استان خراسان رضوی – مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 – تلفن: 4- 05138525663
استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا )ع( – جنب شرکت برق – دفتر مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( – تلفن : 05146133001-2 

http://www.ecemdad.ir:آدرس اینترنتی
زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 ساعت  10 صبح و محل برگزاری مزایده به نشانی: مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 میباشد.

اجاره باغ ، زمین مزروعی ، انبار و سه حلقه چاه آب
)مزایده شماره 1401/4 امداد(

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان رضوی 
بعنوان موجر در نظر دارد

جدول مشخصات
مساحت عرصه پالک ثبتی آدرسردیف

)مترمربع( 
سپرده شرکت در قیمت پایهکاربریوضعیت سند

مزایده
زمان تحویل ملکشرایط پرداخت

چناران -1
 بلوار امام رضا )ع( 

20درصد نقد45,000,000,0002,250,000,000باغی ، زراعی و انبارملکی936,000 3889 / 130 اصلی
25درصد مورخ 1401/5/30
25درصد مورخ 1401/6/30
30درصد مورخ 1401/7/30

پس از وصول 20درصد 
ثمن معامله

تراژدی دیگر برای پناهجویان در انگلیس

۲۰۰ کودک مهاجر گم شدند


