
چماق و هویج تازه آمریکا تمام مراکز استان ها و بسیاری از شهرستان ها از جمله 
12 شهرستان استان های خراسان در وضعیت قرمز

کرونا نرفته برگشت!
 شهروندان فرانسه با راه انداختن پویش 

# پاریس_سطل_آشغال به شهردار اعتراض کردند

پاریس زیر زباله!

کاهش بارندگی ها و سدهای 
در حال خالی شدن

خراسان تشنه است!

جزئیات  بسته های حمایتی و تقویت قدرت خرید مردم 
در ماه رمضان

تصویب افزایش ۳۹درصدی 
حقوق بازنشستگان

در جلسه هیئت دولت تصریح کرد 

روحانی: به شیوه اداره کشور 
در این سه سال افتخار می کنم

 همزمان با مذاکرات وین، نیویورک تایمز اعالم کرد 
حمله اسرائیل به کشتی ایرانی با اطالع واشنگتن بوده است 

 

َدِم نقاره َز نَت گرم غریب الغربا
 رواق   صدایش به دل می نشیند؛ آرامشی می دهد نگاهی اجمالی به تاریخ و آداب نقاره نوازی در حرم رضوی

بــه انســان. انــگار نوعــی دعــوت اســت، دعــوت بــه 
میهمانی آسمانی. وقتی آوازش شروع می شود همه 
متوقف می شــوند، سرها برمی گردد به سمت دروازه 

شــرقی صحن عتیق؛ آن وقت اســت که لبخند روی 
لب هــا می نشــیند و دل ها پر می کشــد بــه جایی که 
می شــود حاجت خواســت و حاجت روا بــود. درباره 

 ............ صفحه 1نقاره خانه حرم رضوی صحبت...
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بررسی زندگی و شخصیت شهید آیت اهلل محمدباقر صدر 

در سالروز شهادتش با نگاهی به کتاب »نا« 

در آیین برپایی هفته هنر انقالب گفت وگو با فریدون عباسی، نخستین جانباز هسته ای ایران 

:jامام علی
سخن نیک بگویید 
تا به نیکی شناخته 

شوید و به نیکی 
عمل کنید تا از اهل 

آن )نیکوکاران( 
باشید. 
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واقع نما، مستند و نه چندان بلند
حسن روح االمین 

»چهره سال ۹۸ هنر انقالب« شد 
به مرحله تجاری سازی 

صنعت هسته ای رسیده ایم

یـــادداشــت  روز
عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی

در گفت وگوهــای برجامــی، هرچنــد دولت و تیم مذاکره کننده ایــران در تالش اند از 
وضعیت موجود به نفع کشور استفاده کنند، اما واقعیت این است طرف مقابل 
در طول سالیان گذشته نشان داده اگر با ایران مذاکره می کند دنبال حل مشکل یا 

تقویت موضع مذاکره جمهوری اسالمی یا...

خطر اشتباه گرفتن »رفتارهای نمایشی« 
آمریکا به جای »راستی آزمایی« 

 ............ صفحه 2

 آگهی مناقصه
شركت قند تربت حـيدريه)سهامی عام(
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آگهي مزايده
اجاره جايگاه پمپ بنزين شهرداری بيدخت
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شـركت توزيـع نيـروی بـرق آذربايجانغربی در نظر دارد مناقصـه عمومی دو مرحله اي به شـرح جدول ذيل و برابر مشـخصات فني 
پيوسـت اسـناد مناقصه را از طريق سـامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسـناد 
مناقصـه تـا ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايی پاكـت ها از طريق درگاه سـامانه تـداركات الکترونيکی دولت ) سـتاد( به آدرس:

 www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و 
دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : روز پنج شنبه  مورخ 1400/01/19
آخرين مهلت  زمانی دريافت اسناد مناقصات از سايت : ساعت 19 روز شنبه  مورخ 1400/01/28

مهلت زمانی ارسال پيشنهاد : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/02/11
زمان بازگشايی پاكت های الف و ب :  روز دوشنبه  مورخ 1400/02/13 ساعت 11)يازده صبح( خواهد بود.

تاريخ تشـکيل جلسـه افتتاح پاكات ج ) پيشـنهاد قيمت ( پيشـنهاد دهندگان ، با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسـی مشخصات فنی 
پيشنهاد دهندگان توسط كميته فنی بازرگانی ، در جلسه گشايش پاكات الف و ب به اطالع شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسيد.

توضيح : پيشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه ، تضمينهای معتبر ) بر اساس شرايط مندرج در اسناد مناقصه (
 تهيه و تسـليم نمايد و به پيشـنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود 

مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

موضوع  مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
مبلغ  کل تضمین شرکت در 

نوع اعتبارمناقصه) به ریال(

1400-28
خرید انواع المپ

منابع داخلی۹۹8.000.000)شماره فراخوان 200000۹00۳000014(

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف: 
آدرس : اروميه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شركت توزيع نيروی برق استان ،  تلفن 3110-044 داخلی 4339  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
مركزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768
دفتر ثبت نام اروميه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سـاير اسـتانها در سـايت سـامانه www.setadiran.ir  “بخش ثبت نام /پروفايل تامين كننده /مناقصه گر “ 
موجود است.

ضمنـا” فراخـوان مناقصـه در سـايت هاي اطالع رسـانی معامالت صنعت برق ) شـركت توانير ( وسـايت شـركت توزيـع نيروی برق 
آذربايجانغربی و سايت ملی مناقصات  به ترتيب به آدرس هاي :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است . 

شناسه آگهی1120501

توضيح : ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.                                                                              
روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

فراخوان مناقصه  عمومی دو مرحله اي-نوبت اول
 به شرح جدول ذيل

/ع
14
00
26
1

گفت وگو با کارگردان مجموعه مستند »آقا مرتضی« 
در پاسخ به حواشی

انحصارشکنی 
در روایت آوینی

ظار
انت

صر 
  ع

ح:
طر

 قدس خراســان  مشــهد و پنــج شهرســتان دیگــر خراســان رضــوی وارد 
وضعیت قرمز کرونا شــدند.معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
گفــت: بــر اســاس جدیدتریــن اطالعــات نرم افــزار ماســک، هــم اکنون شــش 
شهرســتان خراسان رضوی شامل: مشــهد، قوچان، سبزوار، نیشابور، گناباد 

 ............ صفحه 4و طرقبه شاندیز در وضعیت قرمز قرار دارند...

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 5

در مورد  روایت های تصویری ساخته شده 
درباره شهید آوینی

نیمه پیدا و پنهان »آقا مرتضی«

پاسخ »خانه مستند« به اعتراض رسمی 
خانواده »شهید آوینی«

فقط چند شب صبر کنید...

 ............ صفحه 1 قدس خراسان ............ صفحه 2

 ............ صفحه 8
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روزنامـه صبـح ایـران 2

عراقچی: به دنبال اتالف وقت باشند، مذاکرات را متوقف می کنیم    عباس عراقچی معاون ظریف و رئیس تیم مذاکره کننده ایران با اعالم ادامه مذاکرات فنی دو کارگروه »هسته ای« و »تحریم ها« درباره نحوه 
اجرای تعهدات برجامی گفت: کارگروه ها تا روز جمعه ]فردا[ فعالیت خود را ادامه می دهند و نتیجه را به کمیسیون مشترک اعالم خواهند کرد. در صورتی که ببینیم 1+4 به دنبال اتالف وقت یا اهداف دیگری هستند، 
مذاکرات را در همین سطح متوقف خواهیم کرد. وی افزود: در اجرای تعهدات اصالً بحث گام به گام نخواهیم داشت و همه مجموعه اقدامات الزم باید در یک گام که نام آن را »وضعیت نهایی« گذاشته ایم انجام گیرد.

همزمان با مذاکرات وین و تالش غربی ها 
به  بازگشت  بــه  ایـــران  کــردن  وادار  بــرای 
به  مــوشــکــی  بــرجــامــی، حمله  تــعــهــدات 
ایرانی ساویز در دریــای سرخ که  کشتی 
به گفته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
اطــالع  بــا  و  رژیـــم صهیونیستی  تــوســط 
سیاست  است،  بوده  آمریکایی ها  قبلی 
دیگر  بــار  را  آن هــا  و چماق  هویج  دائمی 

مطرح کرد. 
از  نقل  بــه  مهر  خــبــرگــزاری  ایــن بــاره  در 
خبر  حالی  در  می نویسد:  نیویورک تایمز 
ســرخ  ــای  ــ دری در  کشتی  ایـــن  بــه  حمله 
رسانه ها  روز  همین  در  که  شده  منتشر 
غیرمستقیم  مــذاکــرات  در  پیشرفت  از 
ایران و آمریکا در وین برای احیای توافق 
هسته ای موسوم به برجام خبر داده اند. 
به نوشته این روزنامه آمریکایی، قرار بود 

رژیم صهیونیستی پیشتر این کشتی را 
هدف قرار دهد اما نزدیک بودن یک ناو 
هواپیمابر آمریکایی به ساویز موجب شد 
تل آویو عملیات خود را تا زمان دور شدن 

ناو »دوایت آیزنهاور« به تعویق بیندازد. 
کرد  اعالم  اسرائیل  تایمز  پیش  دو شب 
نــام »ســاویــز« در دریــای  به  یک کِشتی 
سرخ در نزدیکی یمن هدف موشک قرار 

گرفته است.  رسانه سعودی العربیه نیز 
به  حمله  در  اسرائیل  داشتن  دســت  از 
کشتی ایرانی خبر داد. در پی این حمله، 
کارشناسان و کاربران ایرانی اظهارنظرهای 
ــد.   مــتــعــددی دربـــــاره ایـــن حـــادثـــه کــردن
برخی »حرف قطعی« نظام را برای کوتاه 
نیامدن از لغو کامل تحریم ها در مذاکرات 
ضرب المثل  ایــن  برخی  و  شدند  یـــادآور 
مرگ  گــرگ  توبه  کــه:  نوشتند  را  ایــرانــی 
ــروز حسن  اســت. اشــاره به اظــهــارات دی
التماس  و  کرده  توبه  آمریکا  که  روحانی 

می کند به برجام برگردد. 
هاشمی  مــعــروف  هــم جمله  نــفــر  چــنــد 
نوشتند:  و  شدند  یــادآور  را  رفسنجانی 
رو  ما  کشتی  بگید  مرحوم  اون  به  برید 
درست در زمان »گفتمان«، با »موشک« 

زدند!

همزمان با مذاکرات وین، نیویورک تایمز اعالم کرد حمله اسرائیل به کشتی ایرانی با اطالع واشنگتن بوده است

چماق و هویج تازه آمریکا

با عرض سالم. آمریکا اگر بخواهد با دولت جدید مثل دولت ترامپ در قضیه س
برجام شعار دهد فقط وقت خود را تلف و آب درهاون کوبیده است. ایران اسالمی 
با تکیه بر ایمان راسخ و پشتکار خود نیازی به آن نمی بیند، اما اگر بناست توافقی 

صورت بگیرد اقدام وعمل باید باشد. 9380000263  
لطفاً یک گــزارش تهیه کنید: چرا خودروهایی مانند هایما و برلیانس و... س

که شرکت ایران خودرو و سایپا به مردم فروخته اند هیچ خدماتی ندارند؛ اگر 
تو تعمیرگاهه.  به ملت می فروشند؟ چند ماهه ماشین  قطعه نیست چــرا 

  9110000160
آقای روحانی تو را به خدایت و جان مادرت بازار ماه رمضان را تنظیم نفرمایید. س

بگذارید همین وضع موجود تا پایان دولت شما حفظ شود، این قدر با اعصاب 
مردم بازی نکنید. 9150000857

اگــر بخواهیم می توانیم دولــت خــوب سر کــار بیاوریم؛ مهم ایــن اســت که س
بخواهیم. 9150000215  

جناب آقای جهرمی وزیر ارتباطات، حضرت آقا چند بار باید به شما و س
رئیست تذکر بدهند که فضای مجازی را از این ولنگاری که دارد خانواده ها 
را به ورطه سقوط اخالقی می کشاند مدیریت کنی؟ مگه خودتان ناموس 
ندارید؟ نفاق از این باالتر نیست که از یک طرف روز اربعین خودت را 
زائر آقا امام حسین نشان دهی و از طرف دیگر تعمداً فضای مجازی را که 
جوالنگاه دشمنان امام حسین شده، رها و هیچ اقدامی برای جلوگیری از 
هرزگی و بی بندوباری آن نکنی! بترس از انتقام الهی و حاضر نشو به خاطر 
چند روز ریاست، آخرت خود را به باد بدهی که آنجا بد منزلگاهی برای شما 

و باالدستی شما خواهد بود. 9150000088  
این طور کشورداری را من کارگر هم بلدم... به خدا مردیم از شرمندگی جلو س

خانواده. 9050000621  

علی نادری، مدیر کل روابط عمومی قوه قضائیه با تکذیب خبری مبنی س
بر استعفای رئیس قوه قضائیه و حضور قطعی حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی در انتخابات، در توییتر خود نوشت: »این خبر کذب محض است 

و البته نه اولین مورد از این شایعات بوده و نه آخرین«. 
در س ــران  ای تاریخ  تدوین  و  مطالعات  دفتر  مدیر  نمین،  سلیمی  عباس 

امــام نظامیان را از حضور در احــزاب منع کرده  گفت وگویی تأکید کــرد: 
بودند نه انتخابات.

حسن رسولی، فعال سیاسی نزدیک به خاتمی و عارف با بیان اینکه س
او  اینکه  امــا  گفت:  نیست،  انتظار  از  دور  الریجانی  نــامــزدی  احتمال 
کاندیدای مورد حمایت جبهه اصالحات ایران باشد را به استناد آیین نامه 
این جبهه که به تأیید اکثریت اعضای جبهه اعم از حقیقی و حقوقی 
رسیده است، منتفی می دانم. پیشتر چند تن از اصالح طلبان تصریح کرده 

بودند در انتخابات آینده دیگر زیر بار »رحم اجاره ای« نمی رویم.
علی مطهری، نامزد انتخابات در گفت وگوی چالشی در »کالب هاوس« س

با بیان اینکه حجاب را انتخابی نمی بینم، گفت: هنوز هم معتقدم اگر 
همه پرسی برگزار شود رأی بیشتر مردم به حجاب اختیاری نخواهد بود.

سعید نورمحمدی، عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: در این س
دوره از انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بر این شده که اصالح طلبان 
مانع نام نویسی و حضور هیچ یک از چهره های اصالح طلب در انتخابات 

۱۴۰۰ نشوند.
غالمحسین رضوانی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: مطمئناً س

صالحیت احمدی نژاد تأیید نخواهد شد.

دلیل س به   FATF بررسی  موضوع  با  تشخیص  مجمع  گذشته  روز  جلسه 
مخالفت ستاد ملی مقابله با کرونا لغو شد. تسنیم دراین باره نوشت: نرسیدن 
پاسخ های دولت به پرسش های اعضای مجمع نیز در لغو جلسه بی تأثیر نبوده 
است. دراین باره علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: 
کسانی که مدافع اجرای کامل الزامات FATF هستند، به آمریکا کمک می کنند تا 

راه های دور زدن تحریم ها را ببندد.
پایگاه خبری جهان نیوز در گزارشی با اشــاره به حضور مقامات دولتی در س

نرم افزار جدید »کالب هاوس« نوشت: چرا برخی از دولتمردان، به جای حضور 
در برنامه های زنده و البته چالشی صدا و سیما که تمام کشور آن را مشاهده می 
کنند به دنبال سوراخ موش و محیط هایی که فرار از پاسخگویی در آن راحت تر 

است می گردند؟
از س انتقاد  با  آیت هللا جنتی دبیر شــورای نگهبان در جلسه این نهاد، 

وضعیت اقتصادی کشور، آن را بسیار نگران کننده دانست و گفت: معلوم 
نیست آیا مسئوالن از اصالح وضعیت موجود اقتصادی، ناتوان هستند 

یا اینکه اعتنایی ندارند.
از س شدید  انتقاد  بــا  خــارجــه  وزارت  حقوقی  مــعــاون  بــهــارونــد  محسن 

اظهارات مقامات کانادا و اوکراین درباره سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: 
کیفرخواست برای ۱۰ نفر از مقصران صادر شده و دادگاه به زودی به پرونده 
رسیدگی خواهد کرد. بودجه جبران خسارت بازماندگان نیز آماده پرداخت 
به بازماندگان این خسارت مبلغی بیش از هفت برابر تعهد قراردادی ایران 

طبق کنوانسیون ورشو است.

اشتباه فاحش معاون حقوقی رئیس جمهور 
ــــد ادیــــــــب: مــــعــــاون حــقــوقــی  ــی امــ
رئیس جمهور دیــروز اعالم کرد: نظر 
دولــت این است در دو کنوانسیون 
از  بخشی  عنوان  به   CFT و  پالرمو 
مقدمه پیوستن به FATF، حق تحفظ 
در نظر گرفته شود. به تعبیر ساده، 
از حــق تحفظ )حــق شــرط(  منظور 
این است که بخش  هایی از این دو 
زدن  دور  مسئله  با  که  کنوانسیون 
تحریم ها تعارض دارد، توسط ایران اجرا نخواهد شد. خانم جنیدی استدالل 
کرده حق تحفِظ کشورهای زیادی در این دو کنوانسیون از سوی گروه اقدام 
مالی پذیرفته شده است. به نظر می رسد این مقام دولتی توجه ندارد بنیان 
فعالیت های FATF به جای تکیه بر مبانی حقوقی، بر مالحظات سیاسی استوار 
است. نشانه این مسئله هم تعیین یک برنامه راه اختصاصی )اکشن پلن( برای 
هر کشور است. در واقع گروه اقدام مالی می تواند بر اساس بدبینی )سیاسی( به 
کشورهایی مانند ایران و کره شمالی، حق شرط این کشورها را نپذیرد. چنان که 
در بند دوم بیانیه FATF در اسفند 97 به صراحت تأکید شده دو کنوانسیون 
پالرمو و CFT باید ابتدا توسط مجمع تشخیص ایران نهایی و سپس بررسی 
شود آیا این کنوانسیون ها مطابق با استانداردهای FATF تصویب شده یا خیر! 
به عبارت دیگر این بند از بیانیه FATF تلویحاً هرگونه حق شرط را رد می کند. 

از این بدتر اینکه FATF حتی اصالحات ایران در دو قانون داخلی »مبارزه با 
پولشویی« و »مبارزه با تأمین مالی تروریسم« را هم نپذیرفته است! این نهاد 
در دو بیانیه خود در تیر 97 و تیر 98 صراحتاً اعالم کرد اصالحات ایران در 
دو قانون گفته شده به جهت حمایت های ایران از گروه های مقاومت و استثنا 
شدن قطعنامه های شورای امنیت )ولو نامشروع باشند( کافی نیست! در واقع 
این گروه انتظار دارد ایران حتی از اصول قانون اساسی خود مبنی بر حمایت از 

گروه های آزادیبخش دست بکشد! 

خطر اشتباه گرفتن 
»رفتارهای نمایشی« آمریکا 

به جای »راستی آزمایی« 
دولت  هرچند  برجامی،  گفت وگوهای  در 
از  تالش اند  در  ایــران  مذاکره کننده  تیم  و 
استفاده  کشور  نفع  به  موجود  وضعیت 
کنند، اما واقعیت این است طرف مقابل 
در طول سالیان گذشته نشان داده اگر با 
ایران مذاکره می کند دنبال حل مشکل یا 
تقویت موضع مذاکره جمهوری اسالمی یا 
حل مشکل مردم نیست؛ دشمنان ایران 
ایــران مذاکره  با  از یک سو  ناچاری  از سر 
می کنند، اما مراقب اند این گفت وگوها به 
تقویت نظام اسالمی در فضای بین المللی 
مــواقــع  بــرخــی  در  الــبــتــه  نــشــود.  منتهی 
تمایل  آمریکایی ها  اگر  می شود  استنباط 
دولــتــمــردان  از  بخشی  تقویت  بــه  ــد  دارنـ
ــد در ایــن مسئله  کمک کنند، دقــت دارن
کلیت نظام اسالمی و حل موانع پیش پای 
کامالً  باشد.  نداشته  آن  از  مــردم سهمی 
مشخص است هوشیاری رهبر انقالب و 
پایداری مردم، آنان را در رسیدن به اهداف 
خود ناکام گذاشته است، اما متأسفانه این 
هم مشهود است که دست و پای بخشی 
پیچیده شده  این کالف  در  دولت  بدنه  از 
غــربــی، گرفتار شــده اســت.  توسط طــرف 
تا  کنند  مراقبت  باید  که همه  اینجاست 
دو  هر  در  غربی  نظام  طراحی های  اسیر 

بخش آمریکا و اروپا نشویم. 
هرگونه  بـــدون   97 ســال  در  آمریکایی ها 
رعایت رویکردهای حقوق بین الملل، عرف 
به راحتی  اخالقی،  مباحث  و حتی  جاری 
از  و یکجانبه  را نقض کردند  پیمان خود 
برجام خارج شدند، اما اروپایی ها تضمین 
باقی بماند،  بــرجــام  ایـــران در  اگــر  کــردنــد 
کنند.  تأمین  را  ایـــران  مطالبات  و  منافع 
کشور  ســه  و  ــا  ــ اروپ اتــحــادیــه  متأسفانه 
اگــر خواستند  یا  و  یا نخواستند  اروپــایــی 
نتوانستند به وعده های خود جامه عمل 
برخی  در  گفت  بــتــوان  شاید  بپوشانند. 
تعهدات  برخی  انــجــام  توانایی  بخش ها 
خود را داشتند، اما به علت ترس از آمریکا 

اراده این کار را نداشتند. 
در یک جمع بندی کلی می توان استنباط 
را  ترامپ  رفتارهای  عمل،  در  بایدن  کــرد 
ــا این  بــا روشـــی دیــگــر دنــبــال مــی کــنــد، ام
در  دارد.  دنبال  به  را  نتایج  همان  رفتارها 
مقابل، آقای روحانی هم قصد دارد همان 
۱۰۰روزه  در  را  خود  اول  ۱۰۰روزه  عملکرد 
َـــکـــرار کــنــد. گویی  ــود ت ــت خـ ــ پــایــانــی دول
پیشین  تجربه های  از  اســتــفــاده  مسئله 
در  نیست.  مهم  دولتمردان  برای  چندان 
سال های اخیر به علت تصمیمات دولت 
از جیب  بهای سنگینی  برجام،  تجربه  و 
ــارت اســت  ــه عــب مــلــت پـــرداخـــت شـــده ک
در  مــردم  خواسته های  نیافتن  تحقق  از 
برجام. متأسفانه این تجربه در دولت ما 
یا جایگاه ندارد و یا دولتمردان می خواهند 
آزموده را مجدد بیازمایند. در هر صورت 
اکــنــون یــک نــگــرانــی ایــن اســت کــه نکند 
برابر  در  و  کند  رفتار  ساده انگارانه  دولــت 
»راستی آزمایی واقعی«  موضوع  آمریکا، 
را با مبحث »رفتارهای نمایشی« آمریکا 
آمریکایی ها  بــه  بــایــد  مــا  بگیرد.  اشتباه 
بفهمانیم فقط عمل را در برابر عمل انجام 
می دهیم. آن ها در یک مقطع نقض پیمان 
برجام  بــه  کــه می خواهند  اکــنــون  کــردنــد، 
بازگردند باید عمل های بر زمین مانده خود 
را محقق نمایند، ما هم به نحو شایسته 
ــوال و دارایـــی هـــای خــود از  امـ بــه  بتوانیم 
نتایج  از  اقتصادی  بهره مندی  و  یک سو 
از ســوی دیگر دســت پیدا کنیم و  برجام 
اگر  و  کنیم  راستی آزمایی  بعد  مرحله  در 
به این نتیجه رسیدیم بنای طرف مقابل 
کارشکنی  و  ــوده  ــب ن فــریــب  و  ــر خــدعــه  ب
مجددی در کار نیست، ما هم عمل های 
قبلی خودمان را با گام های بعدیِ رفتارهای 
متناسب با طرف غربی برگردانیم. اما در 
نــدارد و  حال حاضر این وضعیت وجــود 
گفته می شود دو طرف با هم گام بردارند! 
ایران به تعهدات خود عمل کرده اما طرف 
مقابل گام های زیادی عقب افتاده و باید 
این گام ها را بردارد تا عقب افتادگی خود 

را جبران کند. 
قبیل  ــن  ای اســت  اســالمــی معتقد  جمهوری 
مذاکرات نظیر آنچه در وین در حال انجام است، 
به خودی خود نمی تواند یک گام رو به جلو تلقی 
شود؛ قاطعیتی که مجلس نشان داد و در قانون 
راهبردی لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت، 
دست دولت را پر کرد، می تواند معیار و روش 
خوبی برای ادامه گفت وگوها باشد. کما اینکه 
اگر دولت در اسفندماه این قانون را بدون تفسیر 
و تأویل اجرا می کرد، منافع آن تاکنون بیشتر از 

وضعیت فعلی خود را نشان می داد. 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

»یکی از افتخارات دولت این است که در سال های 97، 98 
و 99 و در ماه های اولیه ۱۴۰۰ با همه سختی ها و فشارها و 
شدیدترین تحریم ها و جنگ اقتصادی، کشور را طوری اداره 
کرد که نه دوستان ما،  بلکه دشمنان ما هم امروز اعتراف دارند 
فشار حداکثری شکست خورده است؛ این باالترین عمل و از 

افتخارات دولت دوازدهم است«.
به گــزارش ایرنا، حسن روحانی که در جلسه دیــروز هیئت 
دولــت سخنرانی می کرد با بیان این مطالب، افــزود: دولت 
در این سه سال حاضر نشد به توصیه برخی از دوستان 
که گفتند بــرای ارزاق عمومی و کاالهای ضــروری سیستم 
سهمیه بندی را فعال کنید عمل کند. ما زیر بار نرفتیم. نیاز 
به سیستم کوپنی نداریم، ما می توانیم کاال را به اندازه نیاز 
جامعه به وفور در اختیار مردم قرار دهیم و در این سه سال 
کاال به وفور در اختیار مردم قرار گرفته است، البته قیمت گران 

بوده است. وی اضافه کرد: دولت در مقابله با فشار روانی، 
سیاسی و تبلیغاتی به گونه ای مقاومت کرده که منجر به 
شکست دشمنان شده است. البته این موفقیت در سایه 
مقاومت و یکپارچگی ملت ایران بوده است؛ ما تردید نداریم 

اگر ایستادگی، مقاومت و تحمل رنج  و سختی ها نبود شرایط 
دیگری داشتیم. رئیس دولــت سپس بــدون اســم بــردن از 
سریال گاندو، گفت: چرا برای این شکست از پول ملت فیلم 
درست نمی کنید. اگر قرار است از پول ملت فیلم درست کنید 
و واقعیت ها را نشان دهید، نباید به مردم، غیرواقعی بگوییم و 

واقعیت ها را تحریف کنیم.
به گفته روحانی، آمریکا آمده و می خواهد توبه کند و به برجام 
برگردد. حال باید ببینیم چقدر راست می گوید و در مقام اجرا 
به حرف خود وفادار است. وی تأکید کرد: من به جرئت ادعا 
می کنم هیچ وقت در تاریخ ایران، فناوری هسته ای مانند امروز 
نبوده است، ما امروز قوی ترین فناوری را به نمایش جهانیان 
گذاشته ایم. پس به مردم دروغ گفتید که رفتید برجام را امضا 
کردید تا قدرت هسته ای را از بین ببرید؛ حاال بیایید اعتراف 

و عذرخواهی کنید.

که نخستین  در حالی  و  پیش  چندماه  مهدی خالدی    
زمزمه ها از احتمال توافق تهران و پکن بر سر انعقاد یک 
سند مشارکت راهبردی به گوش رسید، یک خبر مثل بمب 
در شبکه های اجتماعی سر و صدا به پا کرد: جزیره کیش 
در یک توافق با چین به این کشور واگذار می شود و 5هزار 
نیروی چینی بــرای حفاظت از منافع چین وارد کشورمان 
می شوند. عالوه بر انتشار سریع این شایعه در شبکه های 
مختلف اجتماعی، توسط رسانه های فارسی زبان خارج نشین 
به صورت ویژه بر آن مانور داده و منشأ بسیاری از ادعاهای 
غلط دیگر درباره سند همکاری ایران و چین شد. خط دهی 
ویژه رسانه های غربی با همراهی رسانه های فارسی زبان بیگانه 
علیه این توافق در حالی بود که هنوز هیچ اطالعات رسمی در 
مورد سند همکاری 25 ساله ایران و چین منتشر نشده بود. 
ولی فیک نیوزها نه تنها منتظر انتشار رسمی آن نشدند، بلکه 
تالش کردند تا آنجا که می توانند با جذاب کردن هر چه بیشتر 
بخش های متن ساختگی خود، حساسیت مردم به آن را زیاد 
و آن را در اذهان ماندگار کنند. آن ها برای ایجاد حساسیت، از 
عبارت هایی از جمله »ایران فروشی« و »استثمار« بهره بردند 
و برای واقعی تر نشان دادن ادعاهای غیرواقعی خود، ارقام  و 
عددهایی را هم به کار بردند. کشورهای غربی به سردمداری 
آمریکا و اذنــاب منطقه ای اش در طول ۴۰ سال گذشته از 
هیچ اقــدام خصمانه ای علیه کشورمان خــودداری نکرده اند 
حال چه شده که خیرخواه ما شده و از نزدیکی تهران به 
پکن این گونه به هراس افتاده اند؟ در گفت وگو با چند تن از 
صاحبنظران، دالیل اهمیت توافق همکاری جمهوری اسالمی 
ایــران و جمهوری خلق چین و دلیل این نگرانی غرب را به 

بحث گذاشته ایم.

امضای توافق، گام نخست است»
اینکه سند امضا  با بیان  سفیر سابق کشورمان در چین 
شده میان تهران و پکن نه یک قــرارداد بلکه یک چارچوب 
همکاری مشترک میان دو طرف بوده که چشم انداز توسعه 
روابط سیاسی، اقتصادی، صنعتی، مالی، بانکی و دفاعی را 
دربرمی گیرد در زمینه اهمیت این اقدام گفت: در این مسیر 
طرفین موافقت خود را برای انجام سرمایه گذاری مشترک در 
زمینه های معدن، نیروگاه، پتروشیمی، پاالیشگاه، راه آهن، 
اعالم  مختلف  کارخانجات  و  ترانزیتی  مسیرهای  تکمیل 
ــزود: منتها برخالف  کــرده انــد. مهدی صفری در این بــاره اف
هجمه های دشمنان و معاندان علیه این توافق نامه، فقط 
زمینه ها و موضوعات همکاری میان دو طرف مطرح شده و 
هیچ عدد و رقمی ذکر نشده است. واقعیت این است ما در 
موضوع گسترش روابط با چین به خاطر کم کاری و رویکرد 
غرب گرایانه دولت، پنج شش سال عقب هستیم اما همین 
گام هم قدم بزرگ رو به جلو خوبی است. اما امضای این 
سند ابتدای راه است. اهداف ترسیمی نباید روی کاغذ بماند 
و باید به مرحله اجرا برسد. حاال باید طرفین در نشست های 
خصوصی و کارشناسی نحوه رسیدن به مسیر ترسیم شده را 

پیگیری کنند تا به اهداف مشخص شده برسند. 

صفری با بیان اینکه توافق یاد شده را باید به معنای یک آرایش 
جدید منطقه ای و جهانی و آغازگر چرخش قدرت از غرب به 
شرق بدانیم، تصریح کرد: از سوی دیگر این مورد را باید به 
معنای شکست سیاست تحریم آمریکا و خروج کشورمان از 
پروژه منزوی سازی غرب تعبیر کرد. وی عنوان کرد: هجمه هایی 
که در چند وقت اخیر با مدیریت غرب علیه کشورمان به 
راه افتاده هم مؤید همین نکته است. آمریکا چرا ناراحت 
است؟ چون نخستین تأثیر نزدیکی تهران به پکن مقابله با 
یکجانبه گرایی واشنگتن است. با امضای این سند روابط دو 
کشور به سمت راهبردی شدن حرکت خواهد کرد. اما نکته ای 
که اکنون باید مدنظر باشد اعتمادسازی است، اینکه طرف 
چینی دریافت کند اگر ما بر اساس برجام به سمت رابطه با 
اروپا رفتیم این موضوع در روابط با آن ها تأثیر نخواهد داشت. 

کاهش چسبندگی اقتصاد کشور به غرب»
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یــک 
مجلس هم با بیان اینکه جهان آینده عرصه ظهور و بروز 
قدرت های متکثر اســت، عنوان کــرد: حتی به اذعــان غرب 
هژمونی آمریکا در جهان رو به افول بوده و واشنگتن با درک 
این مسئله، در چند سال اخیر حرکتی ایذایی و انتحاری 
بــرای حفظ جایگاهش در جهان آغــاز کــرده اســت. محمود 
این رویکرد یکجانبه گرایانه کاخ  ــزود: طبیعتاً  عــبــاس زاده اف
سفید مخالفت های بسیاری برانگیخته و کشورهای مستقل 
جهان درصدد خنثی کردن آن هستند. یکی از راه های نشان 
دادن مخالفت با قدرت طلبی آمریکا هم امضای پیمان های دو 
یا چندجانبه بلندمدت است که با رویکرد برد – برد بوده و 

تنظیم کننده منافع طرف های متعاهد باشد. 
عباس زاده با بیان اینکه انعقاد قرارداد با چین نافی همکاری 
جمهوری اسالمی با دیگر کشورها نیست، ادامه داد: اگر آن ها 
اصل احترام متقابل و حقوق ما را محترم بشمارند این گونه 
همکاری ها با هر طرفی می تواند مدنظر باشد. ما عالقه مند 
هستیم سطح روابط را با روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، کوبا، 
دهیم؛  افزایش  دوســت  مستقل  کشورهای  دیگر  و  ونزوئال 
قراردادهایی که منافع دو طرف را تأمین کند. این نماینده مجلس 
با بیان اینکه سند امضا شده با چین در نخستین تأثیرش از 
وابستگی و چسبندگی ما به اقتصاد غربی – طرف هایی که ما 
را مورد تحریم قرار دادند- خواهد کاست، تصریح کرد: به طور 
نمونه در برجام درباره نحوه اجرای تعهدات طرف غربی هیچ 

ضمانت اجرایی وجود نداشت، اما در سند دوجانبه با چین 
ابتکار عمل دست خودمان است و هر کجا منافع ما رعایت 
نشود می توان در آن تجدید نظر کرد. عباس زاده با بیان اینکه 
کشور قدرتمندی مانند ایران باید کارت های بسیاری برای بازی 
در محیط متکثر جهانی داشته باشد، عنوان کرد: ما نمی توانیم 
همه تخم مرغ های سیاست خارجی خود را در سبد یک بلوک 
غرب قرار دهیم. در این محیط متکثر باید ارتباط با همه حوزه ها 
را حفظ کنیم. ما درِ کشور خود را به روی هیچ طرفی نبسته و 
هیچ درخواستی برای ارتباط منصفانه، عادالنه و محترمانه را 

بی پاسخ نخواهیم گذاشت. 

 ورود مجلس به موضوع نظارت »
می تواند نگرانی ها را کم کند

از ماه های گذشته که بحث انعقاد سند همکاری ایران و چین 
به میان آمد، اتاق بازرگانی تهران کمیته ای کارشناسی تشکیل 
داد تا به دور از هیاهوی موافقان و مخالفان، ابعاد این سند 
را مورد واکاوی قرار دهد. ریاست این کمیته را فریال مستوفی 
ــازار پــول و سرمایه اتــاق تهران برعهده  رئیس کمیسیون ب
داشت. مستوفی هم در گفت وگو با خبرنگار قدس اظهارنظر 
مخالفان و موافقان این توافق نامه را محترم شمرده، اما معتقد 
است بسیاری از این نظرات بجا نیست؛ چراکه هنوز این سند 
جای کار بسیاری دارد. وی با بیان اینکه امضای سند همکاری 
و تفاهم نامه  با هیچ کشوری بد نیست به شرط اینکه توافقی 
برد – برد باشد، ادامه داد: البته برخی نگرانی ها قابل درک 
است اما ورود مجلس به نظارت بر این توافق مطمئناً می تواند 

از نگرانی ها کم کند. 

سر دست کردن دوباره برجام مؤیدی بر هراس آمریکا»
اما یک تحلیلگر سیاسی هم معتقد است اگر ارتباط ایران و 
چین را از بعد بازی بزرگ قدرت در جهان محاسبه کنیم قطعاً 
همه چیز به ضرر آمریکا خواهد بود. نوذر شفیعی تأکید کرد: 
چین به عنوان قدرت نوظهور شرق، ایران را یک نقطه ثبات 
در خاورمیانه می داند و از سوی دیگر تهران هم برای کم کردن 
فشار تحریم های غرب روی همکاری با پکن حساب ویژه ای باز 
کرده. این در حالی است که هر دو کشور با نظام بین المللی 
که از سوی آمریکا ترسیم شده مشکل اساسی دارند. پس 
طبیعی است آمریکا از نزدیکی این دو کشور نگران باشد. 
اگر ایاالت متحده این قدر تقال دارد برجام را هر طور شده به 
نتیجه رسانده و به این بهانه روابطش با تهران را بهبود بخشد 
به خاطر همین هراس و باختش در این بازی بزرگ جهانی 
است. در واقع سردست کردن دوباره برجام برهان و مؤیدی بر 
نگرانی آمریکا از توسعه روابط تهران و پکن است. وی تصریح 
کرد: در شرایط تحریمی ایران هم مشتاق چنین توافقی است. 
به عبارت دیگر سیاست های احمقانه ترامپ سبب نزدیکی 
هر چه بیشتر ایران به چین برخالف خواست آمریکا شده 
است. بنابراین عمالً قطب بندی جهانی و فشار آمریکا ایران را 
به سمت توسعه مناسبات با چین پیش برد و در واقع نقش 

توازن بخش در روابط با آمریکا دارد.

خبرخبر
i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

کوتاه از انتخابات   

کوتاه از سیاست 

نکته

دولت

گزارش

یادداشت روز
 عباس مقتدایی 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی
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در جلسه هیئت دولت تصریح کرد 

بررسی چرایی هراس آمریکا از امضای توافق نامه همکاری ایران و چین در گفت وگو با کارشناسان

روحانی:بهشیوهادارهکشوردراینسهسالافتخارمیکنم

گامیکمنظیردربیاثرسازیتحریمها



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـراناقتصاداقتصاد

بانک مرکزی به تکلیف قانونی خود برای پشتیبانی از تولید مسکن عمل کند عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: از آقای همتی می خواهم گام نخست پرداخت وام 300 میلیون تومانی ساخت مسکن 
را مطابق قانون بودجه 1400 برداشته و سهمیه هر بانک را تا 21 فروردین ماه سال جاری تعیین کند. اقبال شاکری به فارس گفت: آقای همتی به عنوان ریاست بانک مرکزی نباید منتظر بنشیند و در پایان 

فروردین نسبت به تعیین سهمیه بانک ها به منظور پرداخت 360هزارمیلیارد تومان تسهیالت ساخت مسکن اقدام کند، زیرا موانع تولید هرچه سریع تر باید رفع شود.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r  تقویت تجارت کشاورزی 
در سایه منطقه گرایی هدفمند

افرازه: اتحادیه های منطقه ای و همکاری با کشورهای همسایه در قالب 
صادرات و واردات محصوالت کشاورزی، یکی از حوزه هایی است که 
توجه و مرکزیت دادن به آن در مقوله اقتصادمقاومتی مغفول مانده 
با همسایگان موجب تقویت  است. در واقع گسترش دامنه تجارت 
اقتصاد غیرنفتی، کاهش تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم و ارزآوری 
به داخل کشور خواهد شد. با این حال خروجی آمارهای گمرک بیانگر 
این است در سال های اخیر تنوع محصوالت و مقاصد صادراتی همواره 
روند نزولی داشته است، به گونه ای که در سال 98، حدود ۷۳درصد 
صادرات کشور تنها محدود به پنج مقصد صادراتی بوده و ۵۵درصد 
کل صادرات غیرنفتی کشورمان که شامل ۱۰ قلم کاالی صادراتی است 
عموماً فراورده های نفتی، گازی یا معدنی هستند و از جنس مواد خام 
محسوب می شوند. همچنین در سال 2۰۱۷ نیز، سهم ایران از مجموع 
واردات ۱۴ کشور همسایه که مرز مشترک آبی و خاکی با کشور مان 

دارند، تنها ۳/ 2درصد بوده است.
گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا در بروز روند کاهشی صادرات غیرنفتی 
مؤثر بــوده است اما از سوی دیگر ردپــای سیاست گذاری غیرمنسجم 
با همسایگان  کــشــاورزی  در حــوزه تجارت  دیپلماسی کشور  انفعال  و 
مشاهده می شود. در همین راستا، محمدعلی مهری، کارشناس حوزه 
تحریم چندی پیش در برنامه جهان آرا در این باره تصریح کرد»کشورهای 
همسایه ایران ساالنه یک هزارمیلیارد دالر واردات دارند و سهم ایران از 
این بازار فقط 2۰میلیارد دالر است! روسیه ساالنه ۱۱میلیارد دالر واردات 
صیفی جات دارد و سهم ایران از این بازار ۱2۰میلیون دالر است، آن وقت 

کشاورزان ما صیفی جاتشان را دور می ریزند«. 
از سوی دیگر و با وجود توان صادرات محصوالتی مانند پسته و زعفران، 
کشورمان در تأمین برخی محصوالت کشاورزی با مشکالتی روبه روست 
که بهره مندی از ظرفیت کشورهای همسایه می تواند راه حل این معضل 
باشد. در واقع تغییر مبادی واردات محصوالت اساسی کشاورزی از 
مـــراودات  و گسترش  کــشــورهــای همسایه  بــه  ــت  کــشــورهــای دوردســ
اقتصادی با آنان و همپوشانی متقابل مایحتاج کشاورزی، موضوعی 
و  دارنــد  تأکید  آن  بر  نیز  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری  که  است 
واردات محصوالت  امنیت غذایی می دانند.  تأمین  برای  راه حلی  را  آن 
به گسترش  نه تنها  منطقه  کشورهای  طریق  از  نیاز  مــورد  کــشــاورزی 
و  غیرمنطقه ای  واردات  از  ناشی  هزینه های  قطع  سیاسی،  ارتباطات 
افزایش صادرات متقابل محصوالت ایرانی منجر می شود بلکه واردات 
از همسایگان موجب قطع تأثیرپذیری از کشورهایی خواهد بود که در 
عرصه بین المللی عمالً در مسیر پیشرفت اقتصاد کشور مانع تراشی 
کرده اند. وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در اظهاراتی با 
انتقاد از اینکه چرا واردات ما از کشورهای همسایه ای نیست که با آن ها 
از واردات محصوالت  مشکلی نداریم، گفته است: »بخش عمده ای 
رأی  ملل  در سازمان  ــران  ای علیه  که  بــود  از کشورهایی  ما  کــشــاورزی 

می دادند و حتی از آمریکا هم واردات داشتیم«.
همچنین میرهادی رهگشای، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل نیز 
از  باور است که »آمارهای تجارت کشورهای همسایه نشان  این  بر 
جای  به  را  خود  نیاز  از  قابل توجهی  بخش  می تواند  ایــران  دارد  آن 
کشورهای دوردست و یا اروپایی، از کشورهای منطقه تأمین کند و در 
مقابل صادرات کاالهای تولیدی در داخل را به این کشورها افزایش 
دهد. تجربه دیگر کشورها نشان داده است که مسیر افزایش سهم 
تجارت ایران از کل تجارت منطقه و تجارت جهانی، به طور حتم از 

منطقه گرایی می گذرد«.

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد در شبکه های اجتماعی
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آرشخلیلخانه:  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات بسته های 
حمایت معیشتی و افزایش قدرت خرید مردم در ماه رمضان و سال 
۱۴۰۰ را تشریح کرد و از اجرای مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در هفته های آینده خبر داد .محمد شریعتمداری از تصویب افزایش حقوق 
پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگان در جلسه هیئت دولت 

خبر داد و گفت: دریافتی این افراد ۳9درصد رشد خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بر این اساس در اجرای ماده 9۶ قانون 
تأمین اجتماعی که این سازمان را مکلف می کند برای تعیین حداقل مستمری 
بازنشستگان، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل 
زمانی حداکثر سالی یک بار، به دولت مراجعه کرده و مصوبه هیئت وزیران را 
اخذ کند. پیشنهاد سازمان از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت 
مطرح شد و در اجرای ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که تکلیف می کند به هر 
صورت این حداقل نباید از میزان حداقل میزان مزد کارگر عادی کمتر باشد، در 

جلسه هیئت وزیران مصوبه مورد نیاز صادر شد.
وی ادامه داد: براساس این مصوبه حداقل پرداختی به بازنشستگان محترم 
با ۳9درصــد افزایش از رقم یک میلیون و 9۱۰هــزار و ۴2۷ تومان در سال 
گذشته به 2میلیون و ۶۵۵هــزار و ۴9۵ تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا 
می کند؛ این افزایش برای سایر سطوح 2۶درصد رشد به اضافه عدد ثابت 

2۴8هزار و ۳۵۵تومان است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: این رقم که از فروردین ماه اعمال می شود منهای 
رقمی است که   تحت عنوان همسان سازی مرحله دوم، در روزهای پایانی سال 
به صورت علی الحساب یک میلیون و 2۰۰هزار تومان به حساب ۳میلیون و 
۶۰۰هزار نفر واریز کردیم که در مجموع مبلغی افزون بر ۴هزارهزار میلیارد تومان 
می شد و در ساعات پایانی سال ۱۳99 به حساب بازنشستگان عزیز واریز شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه همسان سازی مرحله دوم در جلسه 
هفته گذشته هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی  به تصویب هیئت امنا 
رسید و به سازمان ابــالغ شد؛ امیدواریم این ها در کنار هم یک گشایش 

مناسبی را در زندگی بازنشستگان محترم ایجاد کند.
وی گفت: رشد مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی همانند بازنشستگان 
کشوری و لشکری است و طبق محاسبات از اسفندماه تا پایان فروردین ماه 

۱۴۰۰ معادل ۱۳۳درصد رشد داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره بسته ها 
و حمایت های معیشتی در ماه مبارک رمضان و همچنین حمایت های دولت 
در سال ۱۴۰۰ برای کسانی که از شرایط و محدودیت ها و تعطیلی مشاغل و 
اصناف در دوران کرونا دچار آسیب و فشار اقتصادی می شوند، اظهار کرد: 
در جریان جلسه ستاد اقتصادی دولــت که  در روزهــای گذشته با حضور 

رئیس جمهور تشکیل شده پیشنهادهای متعددی  توسط سازمان برنامه و 
بودجه ارائه  و در نهایت تصویب شده و در جلسه هیئت وزیران ابالغ شد و 
ان شاء هللا به تأیید جلسه سران قوا هم خواهد رسید، این است که به کلیه 
افراد یارانه بگیر معیشتی که ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور هستند، معادل 

یک ماه یارانه معیشتی در ماه مبارک رمضان اضافه پرداخت شود.
شریعتمداری افزود: اقدام دیگری در ماه های پیشین در دستور کار دولت 
بود و برای افزایش  قدرت خرید مردم به ویژه کسانی که از سهام عدالت 
بهره مند هستند و از آن به جز سود فروش بهره دیگری نمی برند، از اعتبار 
یارانه افراد یا یارانه معیشتی  و حتی اوراق بهادار الکترونیکی و  سایر انواع 
سهام و... ان شاء هللا اگر  مقررات قانونی آن اصالح و فراهم شود از سنوات 
تأمین اجتماعی  بتوان به عنوان وثایقی برای صدور کارت اعتباری برای مردم 

استفاده کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر زیرساخت ها برای دو 
بخش یعنی استفاده از  سهام عدالت و یارانه معیشتی به صورت وثیقه آماده 
است و با وثیقه گیری برخط سهام عدالت، صدور کارت های اعتباری برای مردم 
فراهم شده که به آن ها این امکان را می دهد از این کارت ها برای مدت پنج 
ماه بدون بهره کاالهایی را از فروشگاه های منتخب که هم اکنون ۵هزار واحد 

هستند و در آینده نزدیک به ۳2۰هزار واحد می رسند، خرید کنند.

گزارش خبری

جزئیاتبستههایحمایتیوتقویتقدرتخریدمردمدرماهرمضان

تصویب افزایش ۳۹درصدی حقوق بازنشستگان

 دولت باید تالش 
ویژه ای داشته باشد تا 
مقررات و دستورات 
دست و پاگیر را در 
حوزه تولید اصالح 
کرده و زمینه های 

رونق آن را تسهیل کند

بـــــــرش

توزیع رانت دولتی با کولر گازی!
ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت نیوز نوشت: یک روز با 
دالر۴هزارو2۰۰تومانی و یک روز با خودروهای پیش فروش 
  رانــت توزیع می کنند، امــروز هم با کولرگازی. چطور؟ 
به دولت  باشند،  فرسوده داشته  کولرگازی  که  کسانی 
تحویل می دهند و تنها ۳۰درصــد ارزش کولر جدید را 
پرداخت می کنند. ۷۰درصــد دیگر چه؟  دولت از جیب 

بقیه مردم پرداخت می کند.

ایجاد زمینه فسادی فراتر از خصوصی سازی بی ضابطه
مشارکت  نــوشــت:  الیحه  اقــتــصــاددان  منظور،  داوود 
در  مجلس  کمیسیون های  در  که  خصوصی  عمومی 
دست بررسی است، با خارج کردن واگذاری طرح های 
ناتمام از شمول قانون برگزاری مناقصات، زمینه فساد 
بزرگی را فراهم می کند که بسی فراتر از مفاسد ناشی از 
خصوصی سازی های بی ضابطه خواهد بود. نمایندگان 

محترم احتیاط!! احتیاط!!

تصمیم های ضدتبعیض در بودجه 1400
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی نوشت: 
بودجه ۱۴۰۰  در  اتخاذ تصمیم های ضدتبعیض   برای 
فشارهای زیادی را تحمل کرده ایم. مجلس برای کاهش 
»حــقــوق هــای  کــه  کـــرد  تصویب  غنی  و  فقیر  فاصله 
نجومی« تا سقف ۳۵درصــد مشمول مالیات پلکانی 
بــرای افــزایــش حقوق ها هــم سقف  شــونــد. همچنین 
2.۵میلیون تومانی تعیین شد تا مالیات ها با افزایش 

حقوق جبران نشود.

 میناافــرازه  حجت هللا فیروزی، سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار قدس درباره آسیب شناسی موانع 
و  اقــتــصــادی  مختلف  بخش های  در  تولید 
ــوزه تولید،  ــرد: حـ ــل رفـــع آن، اظــهــار کـ راه حــ
حــوزه ای گسترده با مسائل متعدد است که 
اگر مجلس و دولت تمام تمرکز خودشان را 
روی این موضوع بگذارند بسیاری از مسائل 
اقتصادی قابل  حل خواهد بود. مجلس نیز 
می تواند با بررسی هایی که دارد قوانین مزاحم 
و مانع را اصالح کند و همچنین به تصویب 

قوانین راه گشا بپردازد.
حجت هللا فیروزی ادامــه داد: از سوی دیگر 
باید در حوزه مقررات زدایی اقدام های  دولت 
الزم را انــجــام دهـــد، زیـــرا مــا اغــلــب مواقع 
قوانین مناسبی داریـــم، امــا بــرای اجــرای آن 
دستورالعمل هایی نوشته می شود که همان 
دستورالعمل ها گاهی بزرگ ترین مانع در مسیر 
اجرای قانون است؛ بنابراین دولت باید تالش 
تا مقررات و دستورات  ــژه ای داشته باشد  وی
ــوزه تــولــیــد اصــالح  دســـت و پــاگــیــر را در حــ
کــرده و زمینه های رونــق آن را تسهیل کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
افزود: برای تحول در حوزه معدن، همان گونه 
که رهبری هم فرمودند باید درآمدهای حاصل 
از فعالیت معدنی جایگزین درآمدهای نفتی 
شود. چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد، اما 
متأسفانه شاهدیم حوزه معدن هنوز تحرک 
نـــدارد. بخشی از دالیــل به  و پویایی الزم را 
این برمی گردد که واگــذاری معدن به افرادی 
صورت گرفته که توانایی فعال سازی معدن را 
ندارند و گرچه ممکن است چندین سال در 
این حوزه کار کرده و حتی مجوز بهره برداری 
گرفته باشند اما نتوانسته اند بهره خوبی از 
این فرصت بگیرند. در چنین شرایطی دلیلی 
ندارد واگذاری معدن به افراد بدون زمان بندی و 

تعیین موعد مشخصی صورت بگیرد.
نماینده مردم فسا در مجلس گفت: باید از 
همان ابتدای واگـــذاری معادن به افــراد یک 
تا  شــود  گرفته  نظر  در  یکساله  زمــان بــنــدی 
اگر شخص توانست معدن را در این مدت 
فــعــال کند،  و  بــرســانــد  ــه حــالــت مطلوبی  ب
ــرداری بــه وی ســپــرده شــود در  ــهــره ب ادامـــه ب

فعاالن  می توان  غیراین صورت 
دیگری را جایگزین کرد. همین 
تعیین زمان بندی برای واگذاری 
معادن به افــراد، خودش نوعی 
تولید  از  و حمایت  مانع  دفــع 
ــرا وقتی  محسوب مــی شــود، زی
ــراد آن   ــ ــرداری افـ ــره بـ ــهـ مـــدت بـ
هــم بــا عــدم کــارایــی مطلوبشان 
بدون قید زمانی باشد موجب 
نابسامانی  و  ســوءاســتــفــاده هــا 

حوزه معدن خواهد شد. در حقیقت می توان 
با رصد دقیق متوجه شد معدن فعال  شده 
است یا نه و بهره برداری آن را به شخصی که 

اهلیت دارد، بسپاریم.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر شاید افزون  بر 
8۰درصــد موضوعاتی که با امر تولید مرتبط 
است، در حوزه اختیارات و وظایف قوه مجریه 
و  رونــد  این  اگر  بنابراین  محسوب می گردد، 
نشود، هیچ  دولتی تسهیل  حــوزه  مــقــررات 
اتفاقی نخواهد افتاد. چنانکه شاهد هستید 
تولیدکننده برای اینکه مجوز کار تولیدی آن 
باید  بگیرد،  را  خــودش  اولیه  با سرمایه   هم 
هفت خوان رستم را طی کند و از دستگاه های 
متعددی استعالم بگیرد که تأخیر یا عدم پاسخ 
فرایند  بــه  نسبت  همان  بــه  نیز  دستگاه ها 

بنابراین  می زند؛  ضربه  تولید 
دستگاه های اجرایی باید سیر 
مراحل اخذ مجوز یا پاسخ به 
استعالمات را به  شدت کوتاه 
کنند و زمان محدودی برای آن 
در نظر بگیرند و همچنین در 
جاهایی که نیازی به استعالم 
دستگاه ها نیست، این موضوع 
درخـــواســـت  تــولــیــدکــنــنــده  از 

نشود.
این نماینده مجلس معتقد است: در حوزه 
بانک ها  نیز  تسهیالت  ارائـــه  و  بانکی  نظام 
باید با تمام توان از حوزه تولید حمایت کنند. 
اینکه سرمایه گذار خــودش بخش زیــادی از 
هزینه های طرح تولیدی را متقبل شود و در 
این  بین بانک ها تنها کمک مالی اندکی داشته 
وضع  انعطافی  غیرقابل  مــقــررات  یا  باشند 
کنند که در نتیجه آن تولیدکننده از دریافت 
تسهیالت منصرف شود، همگی مواردی است 

که بزرگ ترین آسیب ها را به تولید می زند.
فیروزی اظهار کرد: همه تولیدکنندگان عالوه بر 
هزینه ها و منابعی که برای راه اندازی فعالیت 
ــد، در حین اجــرای فعالیت  تولیدی نیاز دارن
سرمایه ای  و  مالی  حمایت های  نیازمند  هم 
باید  تولیدکنندگان  حقیقت  در  هستند. 

بتوانند  تا  سرمایه در گــردش داشته باشند 
بچرخانند؛  را  تولیدی خودشان  واحــد  چرخ 
بنابراین در چنین شرایطی گسیل دادن منابع 
بانکی به حوزه تولید، عالوه بر اینکه اقتصاد 
کشور را سالم می کند و از تورم های بی دلیل 
به  منجر  مــی دهــد،  نجات  غیرقابل کنترل  و 
تقویت و گسترش امور و کارگاه های تولیدی 
می شود. به همین دلیل ضرورت دارد دولت و 
مجلس با توجه به اختیاراتشان منابع بانکی 

را به سمت تولید گسیل بدهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بیان کرد: بخشی از مقررات خشک و بی روح 
منابع طبیعی  حــوزه  در  انعطاف  غیرقابل  و 
در مسیر  کــه  دارد  وجـــود  زیست  و محیط  
با وجود  تولید ســنــگ انــدازی می کند.  ــق  رون
اینکه در حوزه محیط  زیست باید بر حفظ  
منابع طبیعی و محیط  زیست تمرکز شود اما 
مقررات مربوط به محیط  زیست نباید عمالً 
دست تولیدکننده را ببندد. در حال حاضر 
بسیاری از تولیدکنندگان برای گسترش واحد 
تولیدی خودشان نیاز دارند زمین مناسب در 
از شهرها  بسیاری  یا  باشند  داشته  اختیار 
هستند که شهرک صنعتی مناسبی ندارند؛ 
بنابراین الزمه حل چنین مسائلی این است 
که منابع طبیعی و امور اراضی به  نوعی زمین 

کافی و مناسب را در اختیار آن ها بگذارد.
نماینده مردم فسا افزود: اینکه به هر بهانه ای 
بگوییم به دلیل وجود گونه های گیاهی نادر 
ــذاری زمــیــن داشــــت، چندان  ــ نــمــی تــوان واگـ
منطقی نیست. پس قــرار است کجا تولید 
اتفاق بیفتد؟ تولید با شعار و سخنرانی محقق 
تولید،  امــر  الــزامــات  باید  بنابراین  نمی شود؛ 
توسعه، رونق و تقویت تولید فراهم شود. الزمه 
تحقق آن  هم حمایت های تولیدی، گسترش 
قوانین و مقررات تسهیل کننده و اختصاص 

منابع بانکی است.
ــرای صحیح  بــه اجــ ــاره  بــا اشــ وی همچنین 
بخش  تقویت  و  خصوصی سازی  سیاست 
تولید مطلوب  بــه  رســیــدن  بـــرای  خصوصی 
در زمــیــنــه هــای مــخــتــلــف، گــفــت: گــرچــه با 
اساسی،  قانون  اصــل ۴۴  مــقــررات  تصویب 
چند سالی می شود حرکت کشور به سمت 
خصوصی سازی شروع  شده اما در مقاطعی 
این اقدام ها چندان مطلوب نبوده و به  خوبی 
اجرا نشده است؛ اما با این  حال نباید اصل 
سیاست خصوصی سازی را کنار بگذاریم. در 
حال حاضر اقتصادهای بزرگ دنیا دریافته اند 
دولــت متصدی خوبی بــرای اقتصاد و تولید 
نقاط دنیا حرکت  بنابراین در همه  نیست؛ 
کشورها به سمت حمایت از بخش خصوصی 
صــادرات  و  تولید  راستای سرمایه گذاری،  در 
پاسخگوی  در حقیقت  ایــن نسخه  اســت. 
نیازها بوده که دولت نیز برای رسیدن به آن، 
بنگاه های  ــذاری  واگـ به  مــقــررات مربوط  باید 
اقتصادی خود به بخش خصوصی را تسهیل 

و تسریع کند.
فیروزی تأکید کرد: گاهی اوقات افراد با تمکن 
مالی خوبی یک بنگاه اقتصادی را خریداری 
می کنند، اما توانایی اداره آن را ندارند؛ بنابراین 
عامل  به تنهایی  ــول  پ وضعیتی  چنین  در 
موفقیت نخواهد بود و درآمدهای نقدینگی 
امور  می تواند  که  اســت  همراه تخصص  به 
تولیدی در بخش خصوصی را به سرانجام 
و  نظارت  باید  واگــذاری هــا  در  البته  برساند. 
کنترل ها تشدید و تصمیم ها از تحت نفوذ 
امضاهای طالیی خارج شوند و به امضاهای 
ــروز فــســاد در  ــ جمعی بــرســنــد تــا شــاهــد ب

واگذاری ها نباشیم.

گفتوگویقدسباحجتهللافیروزی،عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس

سالم سازی اقتصاد و کنترل تورم با هدایت منابع بانکی به تولید

شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده و مناقصه کتبی واگذار نماید.
1- مناقصه وصول عوارض نوسازی ) تجدید (

2-  مناقصه نگهداری و آبیاری پارک جنگلی سیدمرتضی  ) تجدید (  
3- مناقصه وصول عوارض خودرو 

4- مزایده واحدهای شماره 1 و 4 تجاری مجتمع بولوار جانبازان ) تجدید (
5- مزایده سالن گالری پارک بانوان واقع در بولوار جانبازان )تجدید (

6- مزایده بهره برداری از کشتارگاه دام
7- مزایده کارواش اتوبوسی 

8- مزایده سالن هایپر بازار روز
9- مزایده واحد های شماره 2 و 3 تجاری مجتمع بولوار جانبازان

شرایط مزایده :1- دریافت اسناد : از مورخه 1400/1/28 لغایت پایان وقت اداری 1400/2/7  می باشد 
2- سپرده شرکت در مزایده : حداقل 5% قیمت کل پایه اجاره سالیانه می باشد 

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده و مناقصه می  باشد .

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.

6-بازگشایی پاکات : ساعت 18 عصر روز  4 شنبه مورخه 1400/2/8
7- مح�ل دریافت اس�ناد و کس�ب اطالع�ات بیش�تر ، اداره ام�ور قراردادهای ش�هرداری با تلف�ن تماس : 

4-55227701 – 55229899  می باشد .
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است .

روابط عمومی شهرداری کاشمر

آگهـي  مزایده و  مناقصه- نوبت اول
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24
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 اداره کل آم�وزش و پ�رورش خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد خری�د ، طراح�ی و پش�تیبانی ن�رم افزار 
اتوماس�یون اداری  تحت وب اداره کل آموزش و پرورش خراس�ان رضوی ) به همراه نواحی و مناطق 

47 گانه و مجموعه های وابسته ( را از طریق مناقصه عمومی به شرح زیر خریداری نماید : 
  www.setadiran.ir )انج�ام کلی�ه فرایند ارجاع کار از طریق س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد   * 

قابل پذیرش خواهد بود. 
 1- شرایط مناقصه گران شرکت کننده  در مناقصه: شرکت های دارای صالحیت های الزم و مجوزشورای 

انفورماتیک )دارندگان رتبه های1الی 5 ( 
2- مبل�غ تضمین ش�رکت درفرآین�دکار:  350/000/000 ریال   به صورت ضمانتنام�ه بانکی معتبر دارای 

اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه .
3-  تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :     روز چهار شنبه مورخ   1400/01/18خواهد بود .

4- آخرین مهلت دریافت اس�ناد از س�امانه :  تا س�اعت   14روز  س�ه ش�نبه مورخ   1400/01/24خواهد 
بود .

5- آخرین مهلت بارگذاری اس�ناد مناقصه در س�امانه :  تا س�اعت   14   روز یکش�نبه مورخ 1400/02/05 
خواهد بود .

6-  تاریخ گشایش پیشنهادها  : ساعت   9 صبح  روز  دوشنبه مورخ 1400/02/06  خواهد بود .
7- مشخصات فنی : برابر فایل های پیوستی دراسناد مناقصه.

8- تلف�ن ه�ای تم�اس:  32257985 )اداره راهبری مکاتب�ات و  اس�ناد( و  32238802  )اداره فن آوری 
اطالعات(.

   اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
اداره امور رفاهی و پشتیبانی

آگهی مناقصه عمومی
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14
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 در نظ��ر دارد از طريق مناقصه عمومی 
نس��بت به خريد سيستم رايانه اقدام 
نماي��د.  از متقاضيان دعوت می ش��ود 
جهت كس��ب اطالعات بيشتر و دريافت 
اس��ناد مناقصه به س��ايت دانشگاه به 
 )www.imamreza.ac.ir آدرس:)

مراجعه نمايند 

,ع
14
00
23
5

 دانشگاه بين المللی
   به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر،اين  امام رضا )ع( 

شهرداری درنظر دارد بهره برداری از 4دانگ 
جاي��گاه پمپ بنزي��ن خود را بص��ورت اجاره 
دوس��اله ازطريق مزايده به متقاضيان واجد 
ش��رايط به مبلغ پايه ماهيانه 365,000,000 

ريال واگذار نمايد. 
 ل��ذا متقاضي��ان ميتوانن��د ازتاري��خ درج 
 1400/2/5 اداری  وق��ت  تاپاي��ان  آگه��ی 
پيش��نهادات خودرا به همراه فيش سپرده 
ب��ه مبل��غ600,000,000 ري��ال به ش��هرداری 
ارائ��ه نمايند.ضمنا جه��ت دريافت اطالعات 
بيش��تر به ش��هرداری مراجعه يا با ش��ماره 

تلفن09122127139 تماس حاصل فرمائيد.
مير بيدختی

شهردار بيدخت 

 آگهی مزایده- نوبت اول
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 فاطمه نباتیان  چندی پیش جلسه نقد 
کتاب »نا« درباره زندگی و اندیشه شهید 
آیت هللا محمدباقر صدر در دانشگاه علوم 

اسالمی رضوی مشهد برگزار شد.  
اصــولــی،  فــقــیــه،  صـــدر؛  سیدمحمدباقر 
مرجع  اندیشمند،  فیلسوف،  مجتهد، 
و  شیعه  نــظــریــه پــرداز  و  مبتکر  تقلید، 
سیاستمدار عراقی بود. از او گاه به لقب 
شهید خامس و سید ذبیح القفا نیز یاد 

می شود. 
بــرادران، روایتی  کتاب »نــا« نوشته مریم 
نــه  چــنــدان بلند امــا واقــع نــمــا، مستند و 
با  کــه  اســت  صــدر  شهید  از  پرجزئیات 
زیــاده پــردازی و اغراقگری، در 16  از  دوری 

فصل به شرح زندگی او پرداخته است.
نا در عربی به  معنای »ما« و یادآورِ تألیفات 
سه گانه شهید صدر است که بیشتر، او را 
به آن ها می شناسند: فلسفتنا، اقتصادنا 

و مجتمعنا.
ــرادران ساعت ها و روزهــا خوانده،  ب مریم 
با قلمی روان و  دیــده و شنیده و سپس 
و  دیده ها  خوانده ها،  روایــِت  به  صمیمی 
پرداخته  مــردی  زندگی  از  شنیده هایش 
که او را تنها با نام دو کتابش فلسفتنا و 

اقتصادنا می شناخته.
با  کتاب  ایــن  نوشتن  طــول  در  نویسنده 
خانواده شهید صدر به  ویژه همسر بزرگوار 
شهید در ارتباط بوده و از دقت و سخنان 

آنان بهره برده است.  

 اشاره به دغدغه های ذهنی »
شهید صدر در »نا«

این  در  کــتــاب  نویسنده  ــرادران،  ــ بـ مــریــم 
نشست درباره برکاتی که این کتاب داشته 
است گفت: من سواد و زمان مطالعه تمام 
آثار شهید صدر را نداشتم اما تالش کردم 

بــه دغدغه های  اثــر  ایــن  در 
شهید  شخصیت  ذهــنــی 

صدر اشاره کنم. 
خـــصـــوص  در  بــــــــــــرادران 
موجزنویسی و اختصار این 
بارها  داد:  توضیح  کــتــاب 
کتاب  شـــده  گفته  مــن  ــه  ب
مختصر و موجز است. در 
کتاب،  فشرده سازی  بحث 
صرفاً پیچیدگی شخصیت 
است؛  نبوده  صدر  شهید 
ــوری  شــخــصــیــت بـــنـــده طـ
و  انسانی  علوم  کــه  اســت 
تفصیلی نیستم، این ایراد 
بنده است، شخصیت من 
هـــم مــوجــب مـــی شـــود که 
کتاب هایم کم حجم باشد. 
نویسنده کتاب »نا« افزود: 
و  نگارش  در  که  دوستانی 
دارنــد،  دستی  نویسندگی 

مــی دانــنــد روایـــت هـــا و مــحــتــوایــی کــه در 
اختیار نویسنده است او را در امر نوشتن 
هدایت می کند، این طور نبوده است که 
و  باشم  مــواجــه  اطــالعــات  از  انباشتی  بــا 
انتخاب  به  آن ها دست  از میان  بخواهم 

بزنم. 
وی تصریح کرد: ناشر برای من محدودیت 
شد  مطرح  ابتدا  چند  هر  نکرد،  تعیین 
اثر بین 150 تا 200 صفحه باشد که من 
گفتم این تعداد صفحه برای شهید صدر 
ــاره ایشان  ــ ــادی هــم درب ــ کــه اطــالعــات زی
ــدارد، زیــاد است به هر حال من  وجــود ن
کتاب های  بــه  نــداشــتــم  بنا 
دربـــاره شهید  که  مختلفی 
ــده، ورود  ــدر نــوشــتــه شــ صـ

کنم.
به گفته بــرادران در نوشتن 
ــا افــــــراد مــتــعــددی  »نـــــا« بـ
ــو کــــــــرده اســـت  ــ ــت وگ ــفــ ــ گ
ــن  ــام ای ــجـ ــدف از انـ ــا هــ ــ ام
ــا شــنــاخــت  ــو هــ ــ ــفــــت وگ ــ گ
شــخــصــیــت شــهــیــد صــدر 
بوده است و نه جمع آوری 
اسناد. وی افــزود: به نظرم 
جاهایی که باید به تفصیل 
ــه شـــخـــصـــیـــت ایـــشـــان  ــ بـ
ــه همین  ب ــه ام  ــرداخــت مــی پ

روش عمل کرده ام. 
نقدهای  از  نویسنده  ایــن 
ــاره کــتــاب »نــا«  ــ واقــعــی درب
گـــفـــت:  و  کـــــــرد  ــر  ــکـ ــشـ تـ
نقص های روایت من درباره 
شهید صدر دیده می شود، 

را  کــردم احساسات خود  هر چند سعی 
کنترل کنم و مسائل را به صورت واقعی 

تعریف کرده باشم.
وی به انتقادهایی که به نقاطی از زندگی 
شهید صدر داشته است اشاره و تصریح 
انتقادها موجب شد که بتوانم  این  کرد: 

زندگی او را واقعی تر توصیف کنم.

 »نا« باید سبب درک بیشتر ما »
از شهید صدر شود

در ادامه این نشست عضو هیئت علمی 
دانــشــگــاه رضــوی  اجتماعی  عــلــوم  گـــروه 
گفت:  نیک  قائمی  دکتر  کــرد.  صحبت  

صــحــبــت  کــــردن دربــــاره 
نــزدیــک  و  صـــدر  شهید 
او  شخصیت  بــه  شـــدن 
ســخــت اســـــت؛ امــــا ما 
ــاره  دربـ هستیم  مــجــبــور 
کنیم  صــحــبــت  ایـــشـــان 
دیگری  فضاهای  وگــرنــه 

شکل می گیرد.
وی ادامه داد: کتاب هایی 
ــد »نـــــا« بـــا هــدف  ــن ــان م
ــا بــه  ــ ــک شـــــدن م ــ ــزدی ــ ن
شهید صدر نوشته شده 
اســـت؛ هــمــراهــی بــا این 
شخصیت به چند روش 

انجام شدنی است.
ــیـــک  ــی نـ ــمـ ــائـ دکـــــتـــــر قـ
نخست  داد:  تــوضــیــح 
در  استفاده  مــورد  روش 
است  علمیه  حــوزه هــای 
که با نظریات علمی این 

راه دوم نزدیکی  بزرگوار همراه می شوید؛ 
به یک متفکر این است که با شناخت 
شرایط زندگی او در جامعه و خانواده به 
او  الزاماً  او نزدیک شوید؛ در این حالت 
یک فرد عالم نیست؛ چون شهید صدر 
نوشتن  سختی  دارد؛  را  جنبه  دو  هــر 
ــا« هــمــیــن اســت،  ــ کــتــاب هــایــی نــظــیــر »ن
چون نمی توان فقط زندگی نامه ایشان را 
مبتنی بر آثار علمی ایشان نوشت یا به 

آن بی تفاوت بود.
ارزیابی  حــرفــه ای  را  نا  کتاب  قائمی نیک 
کرد و گفت: برای پرداختن به شخصیتی 
ــد وجـــه علمی  ــای مــانــنــد شــهــیــد صـــدر ب
ببینیم؛  هــم  ــا  ب را  او  عــاطــفــی  شــرایــط  و 
»االســس  مانند  ــا«  »ن مانند  کتاب هایی 
»اقــتــصــادنــا«  یــا  لــالســتــقــراء«  المنطقیه 
نیست، کتاب هایی است که انتظار می رود 
مسائلی  و  اجتماعی  تاریخی،  بسترهای 
که بین ما و شهید صدر مشترک است 
را بازنمایی کند تا بتوانیم شخصیت این 

شهید را بیشتر بشناسیم. 
عنوان  انتخاب  دلیل  افــزود:  قائمی نیک 
»شهید صدر و مسائل معاصر ما« برای 
این نشست همین است که ما و شهید 
را  او  کــه  داریـــم  مشترکی  مسائل  صــدر 
برای ما جذاب می کند؛ در حوزه معرفت 
معرفتی  ذخــیــره  بــا  و  معمولی  زنــدگــی  و 
پاسخ هایی  دارد  کــه  نفسی  تهذیب  و 
خود  مسائل  بتوانیم  که  می دهد  ما  به 
ســراغ  بــه  کــه  اینجاست  کنیم.  حــل  را 
 سطر سطر کتاب می رویم تا دوباره آن را 

بخوانیم.
در  که  گره هایی  گفت:  خــود  نقد  در  وی 
ــوده اســت مانند  بـ زنــدگــی شهید صــدر 
هــفــت ســـال وقـــت گــذاشــتــن روی یک 
کــه موجب  اقــتــصــادنــا  تألیف  یــا  کــتــاب، 
مسائل  و  خانواده  از  می شود 
عــاطــفــی صـــرف نــظــر کــنــد تا 
یا  اتــمــام برسد  بــه  ایــن کتاب 
در  اینکه چطور شهید صــدر 
مشکالت خانوادگی به راه حل 
می رسد، در این کتاب توصیف 
نمی شود، در حالی که توصیف 
این شرایط موجب می شد ما 
ایشان  شخصیت  به  بیشتر 

نزدیک شویم. 
گفت:  همچنین  قائمی نیک 
شهید  مــانــنــد  ــی  ــفــکــران مــت
در  صـــدر  شهید  و  مــطــهــری 
و شخصیشان  علمی  زندگی 
ــد  ــ ــازی دارن ــمــه ب ــی گـــره هـــای ن
و کــتــاب هــایــی مــانــنــد »نـــا« 
نیمه باز  گـــره هـــای  ایـــن  بــایــد 
بتوانیم  تــا  کنند  ملموس  را 
درک  بـــهـــتـــر  را  ــان  ــ ــشــ ــ ــ  ای

کنیم. 
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»نا«، سخت خوان اما شیرین
در ابتدا باید گفت این توفیق نویسنده کتاب »نا« بوده که در شرایطی قرار 

گرفته تا بتواند به زندگی شهید صدر نزدیک شود و ایشان را بشناسد. 
در تاریخ پرافتخار تشیع شخصیت هایی وجود دارند که باید به نسل جدید 
شناسانده شوند و جنبشی نیاز است که این میراث فاخر را معرفی کند. ما درباره 
شخصیت هایی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ انصاری چقدر می دانیم؟ 
این ها بزرگان جامعه شیعه هستند و جامعه را رشد داده اند اما درباره ایشان 

چیزی نمی دانیم در حالی که جوان امروز ما نیاز به شناختن این افراد دارد.
با این همه نزدیک شدن به زندگی این بزرگواران بسیار دشوار است و شهید 
صدر جزو همین شخصیت هاست. خود نویسنده ها به تنهایی نمی توانند 
چنین کاری را به پایان برسانند و در این مورد باید اقبالی از سوی خانواده 
شهید صــدر انجام شــده باشد. می بینیم کتاب »نــا« در بحران صنعت 
نشر و در مدت کوتاهی به چاپ هفتم رسیده است. این تجدید چاپ ها 
نشان دهنده عطش جامعه است که باید پاسخ داده شود؛ چه از جانب 
نویسندگان و چه از جانب بیوت معظم علما که باید سپر خود را کنار 

بگذارند. این میراث  باید به دست مردم برسد.
اما »نا« می تواند جزو نخستین کتاب هایی باشد که می تواند شکاف بزرگ 
نسلی در دوران معاصر را پوشش دهد. نویسندگان نقش حیاتی در پوشش 
فاصله بین نسل های گذشته و امروز دارند تا بتوانند پرسش های مردم را 
جواب بدهند، هر چند ممکن است پرسش های دیگری را ایجاد کنند. این 
کتاب پرسش های جدیدی در ذهن من ایجاد کرد که اگر با همت باشم باید 

به دنبال جواب پرسش های خودم بروم.
از طرفی »نا« کتاب سخت خوانی هم هست. نویسنده برای نوشتن »نا« 
باید کتاب های عربی را مطالعه می کرده و حجم اطالعاتی که در این کتاب 
به خواننده ارائه می شود بسیار باالست. مخاطب در دو صفحه، 6 سال از 
زندگی شهید صدر را مطالعه می کند؛ این میزان از اطالعات شاید خواننده را 
از ادامه راه باز دارد و فقط خواننده ای که کنجکاو است تا انتها آن را خواهد 
خواند؛ البته این مسائل طبیعی است چون قلم فرسایی درباره شخصیتی 
مانند شهید صدر دشــوار است. این دشــواری مربوط به حساسیت های 
خانواده این بزرگواران است و از سویی ایشان از بزرگ ترین متفکران جهان 

اسالم هستند. 
نویسنده نباید نکته ای به زندگی شهید صدر اضافه کند اما در جاهایی از 
کتاب موجزنویسی ابهام هایی ایجاد کرده که شاید می طلبیده توضیحات 
اثر پرسش هایی در ذهن  بیشتری داده شود برای همین هنگام خواندن 
جــواب  پیگیر  خــودش  باید  کنجکاو  مخاطب  مــی شــود.  ایــجــاد  مخاطب 
پرسش ها باشد اما مسائلی هست که نویسنده باید در همین اثر به آن ها 
می پرداخت.  با همه این ها کتاب »نا«، اثر شیرینی است. پیوند اهل کتاب 
و اهل بازار و بازنمایی ابعاد احساسی زندگی شهید صدر و خانواده ایشان 

و سختی هایی که همسر ایشان کشیده اند از جذابیت های این اثر است. 

عضو خبرگان رهبری:

جهان بشریت باید به شهید صدر افتخار کند 
خبرگان  عضو  اسماعیلی،  محسن 
رهبری در وبینار علمی »اندیشه صدر« 
به  جــهــان  در  گــفــت: شهید صـــدر 
عــنــوان یــک نــابــغــه و چــهــره علمی 
شناخته شده و این ظرفیت را دارد 
ــه ایــشــان  کــه در جــهــان بــشــریــت ب
افــتــخــار کــنــیــم. کــســی کـــه در 18 
سالگی کتاب »فدک« را می نویسد 
سخت  شرایط  در  را  »فلسفتنا«  و 
روحی و مبارزات اجتماعی نگاشته و کتاب »دروس فی علم االصول« را طی 
سه هفته به جهان عرضه کرده و خیلی از آثار دیگر که واقعاً جای افتخار 
دارد. مجموعه آثار شهید صدر تاکنون در 21 جلد منتشر شده و نشان 
می دهد، زندگی 46 ساله شهید صدر چقدر پربرکت بوده و شایسته است 
که به عنوان نابغه ایشان را مطرح کنیم. برای درک جایگاه علمی شهید 
صدر کافی است توجه کنیم که ایشان در 36 سالگی به مرجعیت مقبولی 
در عراق می رسد، آن هم در زمانی که استادان بزرگ ایشان زنده هستند 
و حتی برخی از اهل سنت عراق هم از ایشان تقلید می کردند و این همه 

نشانه نبوغ فکری ایشان است. 
عضو خبرگان رهبری با اشاره به تشابه آثار شهید صدر و شهید مطهری در زمینه 
پاسخگویی به شبهات زمانه گفت: شهید صدر عالوه بر تألیفات کم نظیر در فقه 
و اصول به برآورده کردن نیازهای فکری نسل جوان اهمیت می دهد و خلق آثاری 

مثل »فلسفتنا« در همین مسیر است.

 »نا« چرا این قدر 
کم حجم است؟ 

بــرادران  در مورد کتاب »نا« نوشته مریم 
چند مسئله را مطرح می کنم: 

ادبیات س بر  زندگی نامه ای مبتنی  1-»نا« 
اســـت، یعنی زبـــان، لــحــن، رنــگ ادبـــی و 
دارد  بــاز  پایان  و  تعلیق  داستانی،  فصل 
ــژگــی هــای یــک زنــدگــی نــامــه اســت.  کــه وی
شاید زمان آن رسیده باشد که فکر کنیم 
و ببینیم می توانیم درباره این موضوعات 
این  بعدی  پرسش  و  بنویسیم  داســتــان 
است، آیا می توانیم یک زندگی خصوصی 

را در بستر ادبیات ارائه کنیم؟ 
زبان  که  هستند  نویسندگانی  ــاً  ذات علما 
ــد. نهضتی دربـــاره  ــ و ادبــیــاتــی فــاخــر دارن
ــران شکل گرفته است  ایــن ادبــیــات در ای
ادبی  فاخر  و  کامل  زبــان  نویسندگان  که 
علمای گذشته را به زبان معمول ترجمه 
تــوان  مــیــزان  ترجمه  ایــن  در  کــه  می کنند 
نویسنده بسیار مهم است. نویسنده در 
این نوع کار باید داستانی جذاب بنویسد و 
عظمت موضوع هم منتقل شود؛ بنابراین 
نویسنده کار را به سمت مسائل عاطفی 
می برد که البته به خاطر غلبه احساس در 
خانم ها نویسندگان زن در این امر موفق تر 
ابرقهرمان،  این روش و توصیف  هستند. 

رفتار و کردار فرد را منتقل می کند. 
2- اما نکته بعدی، یک پرسش است. س

کتاب هایی  جــزو  می تواند  کتاب  ایــن  آیــا 
باشد که خواندنش به مخاطب پیشنهاد 
ــه یــک کــتــاب فــروشــی  شـــود؟ یعنی اگـــر ب
شرح  کتاب  درخــواســت  و  کنیم  مراجعه 
این کتاب  آیا  حال علما را داشته باشیم 
را به ما پیشنهاد می دهد؟ آیا این کتاب را 
در شمار کتاب های زندگی عالمان شیعه 
شهید  افکار  و  آرا  مجموعه  یا  می بیند؟ 

صدر در این کتاب است؟
کتاب س ــن  ایـ حــجــم  بــعــدی  مسئله   -3

است. »نا« چرا این قدر کم حجم است؟ 
ایـــن حــجــم و فــشــردگــی کـــار را هــم بــرای 
و هم مخاطب سخت می کند.  نویسنده 
آیا اصراری بوده است کتاب در این حجم 
اثر  نوشته شود؟ احتماالً هنگام سفارش 
تعداد کلمات اهمیت داشته است. اگر نا 
جزو آثاری است که می تواند اسوه سازی و 
فرهنگ سازی کند، من همین جا از ناشران 
تقاضا می کنم، نویسندگان را برای نوشتن 
اثری مختصر تحت فشار قرار ندهند، اثر 
نویسنده  که  ماندگار می شود  وقتی  ادبی 
توانایی ادبی خود را نشان دهد و  بتواند 
کاری  گستره  در  توانایی  این  دادن  نشان 
است که می تواند ارائه کند. »نا« روایتی 
است؛  حزن آلود  بلکه  نیست،  دراماتیک 
ایـــن کـــار مــی تــوانــســت حــمــاســه نــویــســی 
باشد. در اینجا باید دست نویسنده را باز 
بگذاریم و اجازه دهیم تا جایی که حجم 

داستان می طلبد، قلم فرسایی کند. 

خبر

زاویه دید
 سعید تشکری
 نویسنده 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مریم قربان زاده، نویسنده 

حسن روح االمین »چهره سال 98 هنر انقالب« شد  به گزارش قدس آنالین در آیین برپایی هفته هنر انقالب؛ حسن روح االمین به عنوان برگزیده »چهره سال 98هنر انقالب« معرفی شد.
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بررسی زندگی و شخصیت شهید آیت هللا محمدباقر صدر در سالروز شهادتش با نگاهی به کتاب »نا« 

واقع نما، مستند و نه چندان بلند

به من گفته شده کتاب 
مختصر و موجز است. 
در بحث فشرده سازی 
کتاب، صرفًا پیچیدگی 
شخصیت شهید صدر 
نبوده است؛ شخصیت 
بنده طوری است که 

علوم انسانی و تفصیلی 
نیستم، این ایراد بنده 

است

بـــــــرش
متفکرانی مانند شهید 
مطهری و شهید صدر 
در زندگی علمی و 
شخصیشان گره های 
نیمه بازی دارند و 

کتاب هایی مانند »نا« 
باید این گره های 
نیمه باز را ملموس 

کنند تا بتوانیم ایشان 
را بهتر درک کنیم

بـــــــرش

س���ند کمپانی و بنچاق خودرو پیکان وانت 1600 رنگ 
س���فید یخچالی-روغن���ی م���دل 1364 ش���ماره پ���اک 
348س34  ای���ران 78 ش���ماره شاس���ی 16158351 
ش���رکت  مالکی���ت  ب���ا  موت���ور1516402381  ش���ماره 
کارخانجات بنای سبک قدس رضوی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
14
00
23
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند و برگ سبز کامیون جرثقیل نیسان مدل 1۹۹7 
ب���ه رنگ س���بز به ش���ماره انتظام���ی 32 64۹ع47 به 
ش���ماره موتور 81005۹0 به شماره شاسی 00285 به 
مالکی���ت محمد رضا وجدانی مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبار ساقط میباشد 

,ع
14
00
24
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و ب���رگ کمپان���ی و کلیه اس���ناد  خودروی   
ب���ه  روغن���ی  س���فید  رن���گ   13۹1 م���دل   MVM110
ش���ماره    74 ای���ران  و 23  انتظام���ی ۹۹7  ش���ماره 
موت���ور MVM472FGA028518 و ش���ماره شاس���ی 
NATEBAFB2A1008201 ب���ه مالکی���ت مهن���از نیازی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  ع 1
40
02
51

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت، برگ سبز و سند  موتورسیکلت پرواز 125 سی 
سی  به شماره انتظامی ۹۹73۹ ایران 768 و شماره 
موت���ور 0263006 و ش���ماره تن���ه ۹21211۹ به مالکیت 
براتعلی ش���ریعتیان خ���ور مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ع 1
40
02
57

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای مدل 
83 به رنگ س���فید ش���یری روغنی وبه شماره موتور 
00۹5۹555 و شماره شاسی s1412283334242 و 
شماره انتظامی ایران 7۹ _ 737 ق 37 مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

,ع
14
00
24
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت  موتور س���یکلت آپاچ���ی تیپ 160 
س���ی سی مدل 13۹0 رنگ مشکی به شماره انتظامی 
 OE4LB2337287 ۹275۹ ایران 766  شماره موتور
و ش���ماره تن���ه NE8***160R۹001282ب���ه مالکی���ت 
محم���د خادم کاته مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ع 1
40
02
48

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز ن���وع س���واری کار سیس���تم کی���ا تی���پ 
پ���ور   دهق���ان  مالك:حس���ین   ن���ام   SL اس���پورتیج
ش���ماره موتور : G4KEEH448431 ش���ماره شاس���ی 
KNAPC8124F7731824 ش���ماره پ���اك :12ای���ران 
536ج77 مدل 2015 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
14
00
25
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند و برگ سبز موتورسیکلت آپاچی به رنگ مشکی 
مدل 1388  به ش���ماره موتور ۹2146057 به ش���ماره 
تن���ه NE8160R8800204 به ش���ماره پ���اک انتظامی 
76۹     86158 ب���ه مالکی���ت ج���واد بادپ���ران مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

,ع
14
00
24
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

,ع
14
00
23
6

,ع
14
00
23
7

شركت قند تربت حـیدریه)سهامی عام( در نظر دارد.
- تامیـن نیروی انسـانی عملیات بسـته بندی ، پارتی چینی و بارگیری شـكر 50كیلویی خود را از طریـق برگزاری مناقصه 
عمومی به پیمانكاران واجد شـرایط واگذار نماید كلیه متقاضیان محترم می توانند از روز پنج شـنبه مورخ 1400/01/19 
با مراجعه به امور بازرگانی و سـایت اینترنتی شـركت به  آدرس http://torbatsugar.ir قسـمت مناقصه و مزایده، فرم های 
مربوطـه را دریافـت و پس از بررسـی و تكمیل دقیق فرم ها، پیشـنهادات خود را از طریق پسـت یا مراجعـه به دبیرخانه 
شركت تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/01/26 ارسال نمایند. شركت كنندگان می توانند جهت دریافت 

اطالعات تكمیلی مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلی 221 تماس حاصل نمایند.
جلسـه بازگشـائی پاكت ها در سـاعت 10صبح روز شـنبه مورخ 1400/01/28 در محل شـركت انجام خواهد گرفت. هر 
متقاضی باید مبلغ 50.000.000 )پنجاه میلیون ریال ( را به شماره حساب شبای IR200170000000209182357007 نزد 

بانك ملی بنام  شركت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واریز نماید.
شركت در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .

آدرس: خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر– كد پستی: 95138-55595
شركت قند تربت حیدریه

آگهي مناقصه 

/ع
14
00
25
6

اصل برگه سبز و مشخصات و شماره سريال خودوری 
س���واری ه���اچ – بک پژو 206 به ش���ماره انتظامی 52 
ای���ران 136 ج 51 و ش���ماره موت���ور 1418۹00۹76۹ و 
ش���ماره شاس���ی  NAAPO3ED2AJ117046  متعلق 
ب���ه آقای بهنام جدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد  ,ع
14
00
25
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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5روزنامـه صبـح ایـران رسانهرسانه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  9498 در مورد  روایت های تصویری ساخته شده درباره شهید آوینی پنجشنبه 19 فروردین 1400 25 شعبان 1442 8 آوریل 2021  سال سی و چهارم  شماره

نیمه پیدا و پنهان »آقا مرتضی«
 فردا سالروز شهادت شهید مرتضی آوینی است، مستندسازی که مجموعه 
»روایــت فتح« او در سال های دفاع مقدس به تقویت فضای شورآفرین 
جهاد در جامعه کمک کرد، چون نمایش عشق و ایثار مردم کشورمان 
بود. شهید آوینی روز بیستم فروردین ۱۳۷۲ در منطقه فکه در حال بررسی 
لوکیشن فیلم مستند »شهری در آسمان« بود که به همراه محمدسعید 
یزدان پرست با مین برخورد کرد و بر اثر اصابت ترکش مین باقی مانده از 

جنگ ایران و عراق به شهادت و آرزوی دیرینه خود رسید. 
پس از شهادتش، کیومرث پوراحمد با ساخت مستند »مرتضی و ما« 
روایتی از یک دهه فعالیت فرهنگی و هنری شهید سیدمرتضی آوینی 
داشت. این مستند در سال ۷۲ ساخته شد و به نحوه شهادت این فیلمساز 
متعهد انقالبی هم می پردازد. در این مستند با افرادی همچون ابراهیم 
حاتمی کیا، مسعود فراستی، رضا داوری اردکانی، جهانگیر الماسی، فریدون 
جیرانی، شمس آل احمد، بهروز افخمی، یوسفعلی میرشکاک، علی معلم، 
امید روحانی، هوشنگ گلمکانی و… درباره سیدمرتضی گفت وگو می شود و 

هر کدام از منظر خود، سیدمرتضی را توصیف می کنند. 
پس از آن هم مستندهای مختلفی درباره شهید آوینی ساخته شد، اما 
آنچه این روزها موجب شده تا نام شهید در فضای رسانه ای و شبکه های 
ــاره پخش مجموعه مستند »آقا  پرتکرار شــود، حواشی درب اجتماعی 
مرتضی« است که از ۱5 فروردین ماه روی آنتن شبکه سه رفته است. 
این مجموعه مستند، حسین معززی نیا،  اول  از پخش قسمت  پس 
داماد شهید آوینی در یادداشتی اعتراض صریح خود را به سازندگان 
آن اعالم کرد و آن ها را به بی تعهدی در امانتداری متهم کرد و سپس 
همسر و دختر شهید هم نسبت به این مجموعه مستند واکنش نشان 
دادنــد و هر کــدام خواستار توقف پخش مستندی شدند که از منظر 
آن هــا، درست نیست و تصویر کج و معوجی از سیدمرتضی آوینی را 
نشان می دهد. اگرچه سازندگان مستند هم سکوت نکردند و در پاسخ، 
استفاده از بخش های آرشیوی را طی هماهنگی با مالکان حقوقی تصاویر 
آرشیوی اعالم کردند که آن ها را مبرا از نقض امانتداری می کند. اما آنکه 
در میان این دعواها و جنجال های رسانه ای، مظلوم واقع شده، خودِ شهید 
آوینی است. آدمی که پیش از اینکه همسر، پدر، فیلمساز، نویسند، 
تئوریسین یا هر چیز دیگری باشد، یک انسان بود، نه فرشته بود نه 
شیطان، یکی مثل همه ما با تمام نقص ها و توانایی هایی که هر انسانی 
دارد، با تمام تغییرات و تحوالتی که هر انسانی در زندگی اش با آن روبه رو 
می شود و هر آنچه از سوی نزدیکان، اطرافیان و آشنایان و حتی غریبه ها 
درباره او گفته شود فقط بخشی از حقیقت وجودی اوست، بخشی که 
می تواند چندان هم صادقانه و شفاف نباشد. اگر امروز آوینی زنده بود، 
آیا همان سیدمرتضی آوینی بود که خانواده، دوستان، آشنایان، همکاران 
و مستندسازان مختلف، توصیفش کرده اند؟ اصالً چه کسی می تواند 
ادعا کند درباره هر شخصیتی، توصیف و روایتی بی نقص دارد. هر آنچه 
از دیگران نقل و روایت می شود، بخشی از واقعیت و حقیقت وجودی 
اوست نه تمام آن. پس چرا باید از این منظر به دلیل روایت های ناقص و 
گاه غلط، رنجید و رنجاند. جان و خالصه کالم در یک بیت شعر موالنا به 
صراحت و کمال بیان شده است که، هر کسی از ظن خود شد یار من، از 

درون من نجست اسرار من.

پاسخ »خانه مستند« به اعتراض رسمی خانواده »شهید آوینی«

فقط چند شب صبر کنید...

خانه مستند در بیانیه ای خطاب به منتقدان مستند »آقا مرتضی« عنوان 
کرد اجازه بدهید روایت شهید آوینی برای چند شب از انحصار شما خارج 

شود.
به  بیانیه ای نسبت  در  انقالب اسالمی  قــدس، خانه مستند  گــزارش  به 

واکنش ها درباره پخش مستند »آقا مرتضی« واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: »این شب ها و در بیست و هشتمین سالگرد 
شهادت سیدشهیدان اهل قلم، پخش مجموعه مستند »آقا مرتضی« با 
استقبال مخاطبان و واکنش های مثبت آنان همراه شده؛ البته از سوی دیگر 
پخش این مستند، ناراحتی و واکنش منفی برخی چهره ها را هم در پی 
داشته است. واکنشی قابل پیش بینی برای مواجهه با روایتی که سال ها 
برای مردم گفته نشده و حاال این شب ها مخاطبان این روایت را از دریچه 
مستند »آقا مرتضی« می بینند. در این میان کارگردان مستند »انحصار 
ورثه« مدعی شده از راش هــای مستند توقیف شده ایشان دزدی صورت 
گرفته و در این اثر استفاده شده است؛ در حالی که اوالً مستند ایشان یعنی 
مستند »انحصارورثه« هم تولید خانه مستند انقالب اسالمی و محصول 
سازمان هنری رسانه ای اوج بوده، این اثر به تهیه کنندگی آقای حسین افشار 
تولید شده و مجوز الزم نیز از تهیه کننده و مالک اثر اخذ شده است. دوم، 
برخالف ادعای دروغ مطرح شده درباره توقیف، این مستند از سال ۱۳۹۷ 
در برخی از پلتفرم های اینترنتی مانند نماشا و دیدئو انتشار یافته و پس از 
انتشار، از تصاویر موجود در خود مستند و نه راش های مصاحبه ها، استفاده 

شده است.
از سوی دیگر کارگردان مستند »روایت راوی« نیز مدعی استفاده بدون اجازه از 
راش های اثر خود در مستند »آقا مرتضی« شده است؛ این بخش از تصاویر 
و بخش هایی از دیگر مستندهایی که متعلق به مؤسسه روایت فتح بوده، با 
هماهنگی و دستور مدیر وقت این مؤسسه جناب آقای اصغر بختیاری در 

اختیار تیم سازنده اثر قرار گرفته و مجوز الزم از این طریق اخذ شده است.
ــاره شهید آویــنــی و تــفــاوت نگاه آنـــان با  ــ البته تحلیل ایــن دوســتــان درب
واقعیت های زندگی ایشان برایمان قابل درک است؛ ناراحتی آنان از تولید و 
پخش مستندی که تالش کرده این شهید عزیز را به صورت دقیق و جامع 
روایت کند نیز قابل فهم است؛ آن چیزی که قابل درک نیست این همه 
تالش برای توقیف و سانسور مستند »آقا مرتضی« است، اما چه اشکالی 
دارد که آنان فقط یک بار صبر کنند و اجازه دهند روایت شهید آوینی از 
انحصار آنان خارج شود و روایتی دقیق تر، جامع تر و متفاوت تر از روایت 
همیشگی برای نسل امروز بازگو شود. موج استقبال نسل امروز از تماشای 
قسمت های اول مستند »آقا مرتضی« نشان می دهد که این مستند موفق 
شده با روایتی واقعی و ملموس، به جامعه ناامید امروز امید بدهد؛ امیدی که 
حاال از فهم عمیق تر جمالت سیدشهیدان اهل قلم برمی آید آنجا که بدون 
سانسور درباره زندگی اش گفت »تصور نکنید که من با زندگی به سبک و 
سیاق متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم؛ خیر. من از یک راه طی شده 

با شما حرف می زنم…«.
ما نزدیک به ۳0 سال است روایت انحصاری شما از شهید آوینی را دیده 
و خوانده ایم. خواهش می کنیم فقط چند شب صبر کنید و اجازه بدهید 
مخاطبان روایتی جامع و بدون سانسور از ایشان را ببینند. بعد شما دوباره 
تا سال ها فرصت دارید تا همان روایت دلخواهتان را برای مخاطبان بسازید!

گفت وگو با کارگردان مجموعه مستند »آقا مرتضی« در پاسخ به حواشی

انحصارشکنی در روایت  آوینی

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 زهره کهندل

»گاندو ۳« ساخته می شود و در آن بازی می کنم  پندار اکبری گفت: سریال »گاندو ۳« ساخته خواهد شد و او نیز در آن بازی خواهد کرد. این بازیگر سینما و تلویزیون به صبا اظهار کرد: هم اکنون مشغول 
بازی در ادامه سریال »گاندو 2« هستم. این کار ادامه قسمت هایی خواهد بود که ایام نوروز از سیما پخش شد و جدا از این کار در هیچ اثر دیگری بازی ندارم. این بازیگر درباره رضایت مردم از سریال »گاندو« 

گفت: من هر آنچه از مردم دریافت کردم مثبت بوده است، این نکته را در ابراز عقیده های حضوری آن ها دریافتم.

 جــواد شیخ االسالمی  در روزهـــای گذشته و 
همزمان با شهادت شهید مرتضی آوینی و هفته 
هنر انقالب، پخش مستندی از زندگی شهید 
آوینی حاشیه ساز شده تا جایی که به نامه نگاری 
برای توقیف آن رسیده است. به همین بهانه 
با سیدعباس سیدابراهیمی، کارگردان مجموعه 
مستند »آقامرتضی« گفت وگو کردیم تا پاسخ او 
به این نقدها و حواشی را بشنویم. این گفت وگو 

را می خوانید. 
 
ــروع کنیم کــه مستند    بــا ایـــن پــرســش شـ

»آقامرتضی« از کجا شکل گرفت؟ 
ــاره آقامرتضی  سال ۸۹ قــرار بود پژوهشی درب
انجام بدهیم و بنا بود آن پژوهش دو، سه ماهه 
انجام بگیرد، اما در حین کار  به دلیل خألیی که 
احساس کردیم، تصمیم گرفتیم همین پژوهش 
را گسترده تر کرده و آن را تبدیل به یک کتاب 
مرجع کنیم که پس از دو، سه سال پژوهش 
و تــالش تبدیل به کتاب »زنــدگــی زیباست« 
زندگی نامه داستانی شهید آوینی شد. سال ۹۲ 
به ذهنمان رسید که همین خأل در حوزه مستند 
هم وجود دارد. معدود آثاری که بود یا چندان 
مورد اعتنا نبود و یا به اعتقاد ما دچار تحریف 
شهید آوینی شده بود؛ بنابراین بر مبنای همان 
پژوهش ها کار را ادامه دادیم و مستند هفت 
قسمتی »آقامرتضی« از دل آن خلق شد. ما 
سعی کردیم در این مستند چیزی از قلم نیفتد 
و مقاطع مهم زندگی شهید در مستند حضور 

داشته باشد. 
 
ایــن    انــتــظــار  اول  پــخــش قسمت  از  پــس 

واکنش ها را داشتید؟ 
ما از موضع خانواده مطلع بودیم، چون قبالً 
که برای کتاب »زندگی زیباست« و به سختی 
رسیده  شهید  همسر  امینی،  خانم  خدمت 
با برخورد خوبی مواجه نشدم. خیلی  ــودم،  ب
دیــدم  کتاب  نمایشگاه  در  را  ایــشــان  اتفاقی 
و توضیح دادم که داریــم چنین کــاری انجام 
می دهیم و دوست داریم با شما تعامل داشته 
با حالت  با نگاه خیلی تند و  باشیم. ایشان 
توبیخ گفتند اصــالً به شما چه ارتباطی دارد 
ــاره شهید آوینی کتاب چاپ  که بخواهید درب
کنید؟ گفتند اگر قرار باشد کاری انجام بشود 
خود خانواده تصمیم می گیرند. به دلیل همین 
سابقه ما  جرئت نکردیم برای مستند پیش 
ایشان برویم، چون از برخورد تند ایشان مطلع 
بودیم، ولی موضع آقای شعبانی که بدون دیدن 
مستند طوری فضاسازی کردند که انگار مستند 
»آقامرتضی« همان »انحصار ورثه« است، واقعاً 

غیراخالقی بود و انتظار نداشتیم. 

عــمــده نقدها دربــــاره عــدم رعــایــت حقوق   
معنوی کارگردان مستند »انحصارورثه« است. 
چه پاسخی به ایــن دســت نقدها و حواشی 

دارید؟ 
فضای  در  روز  چند  ایـــن  کــه  بحث هایی  در 
این  خود  داشتیم،  کالب هاوس  و  اینستاگرام 
دوستان هم قبول دارند به لحاظ قانونی هیچ 
تخلفی صورت نگرفته است. من کامنت آقای 
را دارم که در پاسخ به دوستی که  معززی نیا 
گفته بــود کــاش موقع امضای قـــرارداد طوری 
آن  در  کــارگــردان  کــه حقوق  می نوشتی  را  آن 
چنان که توقع دارید رعایت می شد و مالکیت 
راش ها دست شما می افتاد، ایشان جواب داده 
است که بله قبول دارم، آن موقع جوان بودم 
و این تجربه را نداشتم که مالکیت راش هــا را 
در قــرارداد بیاورم! آقای معززی نیا گفته بود از 
راش هــای من استفاده شده اســت. من به او 
گفتم اگر راش های شماست، پس چرا در اختیار 
»روایت فتح« است؟ باید در اتاق شخصی شما 
می بود. به درست یا غلط، روال این گونه است 
که وقتی یک تهیه کننده پول مــی آورد راش ها 

و مالکیت مــادی و معنوی آن کار به او تعلق 
می گیرد. درســت اســت که کــارگــردان زحمت 
زیادی می کشد، ولی مگر من در همین مستند 
»آقامرتضی« زحمت کمی کشیده ام؟ با وجود 
تمام زحماتی که ما کشیدیم، تمام حقوق مادی 
و معنوی و تمام راش هــا و مصاحبه هایی که 
انجام دادیم به سازمان اوج تعلق می گیرد و اگر 
اوج بخواهد از راش ها استفاده دیگری داشته 
باشد، من هیچ حقی برای اعتراض ندارم. خود 
آقای معززی نیا و شعبانی هم این را قبول دارند، 
فقط می گویند این چه قانونی است که حق و 
حقوق ما در آن رعایت نشده است؟ خب ما 
که نباید پاسخگوی شما به نقدتان درباره قانون 

بــاشــیــم. ایـــن دوســتــان حاضر 
نیستند اصولی و حقوقی بحث 
دزدی  می گویند  فقط  و  کنند 

دزدی! 
جــدا از درســت و غلط ادعــای 
این دوستان، به اعتقاد من متن 
آقــای معززی نیا که چند بار از 
کلمه دزد استفاده کرده بودند 
اصالً حرفه ای و اخالقی نبود.   
هر دو بارها از این لفظ استفاده 
کــردنــد. آقــای شعبانی پس از 
با  کردند  منتشر  که  بیانیه ای 
من تماس گرفتند و گفتند از 
امشب کــار تو توقیف خواهد 
شد. گفتم چطور؟ گفت من با 
خانم امینی و حسین معززی نیا 
و دیگران رایزنی کــرده ام و قرار  
است چند بیانیه تند علیه تو 
و خطاب به سازمان صداوسیما 
نوشته شود و من مطمئنم کار 
تو بعد از قسمت اول توقیف 

خواهد شد! ما اکنون با جریانی مواجهیم که 
دارنــد در قبال یک رونــد قانونی مظلوم نمایی 
برای  بهانه ای  را  کــارگــردان  حقوق  و  می کنند 
تخریب می کنند. خب این ها باید مشکلشان 
را با قانون و تهیه کننده شان حل کند. اگر این 
کارگردان از تهیه کننده سابق خود ناراحت است 
که چرا بدون اجازه من از راش ها استفاده شده 
است، این مشکل بین کارگردان و روایت فتح 

است و ربطی به من ندارد.

یعنی باید به قــراردادی که داشته اند رجوع   
کنند و ببینند آیا در قرارداد امضاشده مالکیت 

راش ها با کارگردان است یا تهیه کننده؟
باید موقع نوشتن قرارداد به این مسئله توجه 
مــی کــردنــد. نسخه قــــرارداد آقـــای شعبانی با 
سازمان اوج وجود دارد و اگر الزم باشد منتشر 
ــرارداد راش هــا تحت تکلف  می شود. در آن قـ

تهیه کننده بوده و آقای شعبانی هم زیر قرارداد 
را امضا کرده است.  

یعنی این مسئله کامالً در قرارداد ذکر شده   
است؟ 

بله. خود من چنین نسبتی با اوج دارم. یعنی 
تمام  »آقامرتضی«  مستند  پخش  که  زمانی 
ــای مستند را با خــودم به خانه  شــود، راش هـ
نمی برم. این راش ها تحت اختیار اوج است. ما 
همین مستند را ابتدا با »سفیر فیلم« شروع 
کردیم و بعد که به اختالفاتی خوردیم، کار را 
به اوج آوردیــم. به همین علت که در آن برهه 
تهیه کننده مستند آقامرتضی، »سفیرفیلم« 
ــوده اســت، اکنون تــعــدادی از  ب
راش های ابتدایی کار در دست 
سفیرفیلم است و من هم طبق 
قانون هیچ کاری نمی توانم بکنم. 
این دوستان موقع پول گرفتن 
خــیــلــی خــوشــحــال و خــنــدان 
قرارداد را امضا کرده اند، اما حاال 
که کار تمام شده و آن قــرارداد 
تبعاتی داشته زیر بار نمی روند 
و هــوچــی گــری مــی کــنــنــد. اگــر 
دارد  دوســت  معززی نیا  آقــای 
بگوید »راش های من! راش های 
من!«، باید همان موقع به جای 
استفاده از پول دولتی از سرمایه 
شــخــصــی خــــودش اســتــفــاده 
می کرد و کارش را می ساخت. 
می توانست  صـــورت  ایـــن  در 
ــا را در دســـت خــودش  راش هــ
نگه دارد و به کسی هم اجازه 
ــن عزیزان  اســتــفــاده نــدهــد. ای
موقع پول گرفتن هیچ مشکلی 
با این نهادهای حکومتی و سپاهی نداشتند، اما 
حاال که کار تمام شده دارند »ننه من غریبم بازی« 
درمی آورند که این حرف ها از لحاظ قانونی هیچ 

محلی از اعراب ندارد. 

پس با این تفاسیر اگر شکایت کنند شما   
نگرانی نخواهید داشت؟ 

کالب هاوس  در  که  بحثی  در  وجــه.  هیچ  به 
داشتیم هم خود علی شعبانی و هم حسین 
به  را  قــانــون حــق  کــه  ــد  دارنـ قبول  معززی نیا 
تهیه کننده می دهد. تنها اعتراض این دوستان 
این است که چرا پس از اتمام کار برای استفاده 
از راش ها از ما اجازه گرفته نشده است؟ این 
مشکل، اگر هم مشکل باشد، مشکل قانون 
و تهیه کننده است و به ما ربطی ندارد. ضمناً 
اجــازه  بـــدون  شعبانی  علی  بگویم؛  شما  بــه 
تهیه کننده کار »انحصار ورثه« را روی پلتفرم 

تماشا گذاشته بود و اوج در این دو سال هیچ 
اعتراضی نکرده بود، ولی پس از این حواشی، 
اوج به آقای شعبانی اعتراض کرد که چرا بدون 
اجازه ما این مستند را در وی اودی ها منتشر 
کرده اید؟در نتیجه خود اوج نامه ای به تماشا 
نوشت و تماشا هم کار را از پلتفرم خود حذف 
کرد. از آن طرف علی شعبانی دوباره به صورت 
خودش  اینستاگرام  در  را  کــارش  غیرقانونی 
کــرده اســت، در صورتی که رضایت  منتشر 
تهیه کننده اش را جلب نکرده و خــودش هم 
قبول دارد که کار غیرقانونی کرده است. یعنی 
کار  که خودشان  روبـــه رو هستیم  با جریانی 
کارشان  که  به کسانی  و  غیرقانونی می کنند 

قانونی انجام شده، هجمه می کنند. 
 
یکی از نقدها تحریف شخصیت شهید و   

نشان دادن مسائل خصوصی زندگی خانواده 
شهید است. پاسخی برای این نقد هم دارید؟ 

در مستند »آقامرتضی« هر مقطع از زندگی 
شهید آوینی را تنها کسانی روایت می کنند 
که با شهید در آن مقطع در ارتباط بوده اند. 
شاهدان  فقط  خونین  حج  اپــیــزود  در  مثالً 
با شهید  و کسانی که در حج همراه  عینی 
آوینی بوده اند، ماجرا را روایت می کنند. راجع 
از انقالب هم همین طور است. ما  به پیش 
در  که  نداریم  نریشنی  هیچ  اپیزود  ایــن  در 
آن اطالعات خودمان را منتقل کنیم. چهار 
نفرشان  مــی پــردازنــد که یک  روایــت  به  نفر 
برادر شهید، دو نفر از دوستان شهید و نفر 
چــهــارم همسر شهید اســت کــه مــا روایــت 
ایشان را از صحبت های خودشان در شبکه 
صحبت های  دوم  بــخــش  بــرداشــتــیــم.  ســه 
یک  در  بــه صحبتشان  متعلق  هــم  ایــشــان 
هیچ وجه  بــه  و  اســت  عمومی  فرهنگسرای 
خصوصی نیست. پرسش من از خانم امینی 
این است که به اعتقاد ایشان کدام یک از 
این چهار نفر دارند درباره شهید آوینی دروغ 
می گویند؟ اینجا را مشخص نمی کنند و فقط 

به صورت کلی حرف می زنند.  
 
یعنی شما از راش هایی استفاده کردید که   

خودشان در یک مکان عمومی گفته اند و چیز 
پنهانی نبوده، درست است؟ 

از مستند  اپیزود  ایــن  ما می گوییم که ما در 
اصالً تحلیل ارائه نکرده ایم و کل روایت بر گردن 
این چهار نفر است. اگر خانم امینی می گوید 
تحریف اتفاق افتاده باید بگوید دقیقاً چه کسی 

چه دروغی در این اپیزود بیان کرده است؟!
 
درباره مستند »آقامرتضی« طوری القا شده   

که گویا تمام راش ها از یکی، دو مستند خاص 

است. درباره تحقیق و پژوهش خودتان بگویید؟
من از آقای شعبانی پرسیدم برای کارش چند 
تا مصاحبه گرفته اســت؟ او گفت حــدود ۲0 
مصاحبه. گفتم عزیز من! من فقط حدود 40 
مصاحبه اختصاصی برای این مستند گرفته ام! 
این دوستان پس از دیدن تیزر یک دقیقه ای 
کار ادعا کرده اند که کل آن از راش های ماست. 
یعنی کاری که در هفت قسمت 50 دقیقه ای 
داوری  تــیــزر  دقیقه  یــک  بــا  را  شـــده  ساخته 
کرده اند. جالب است به شما بگویم مستند 
»انحصار ورثه« حدود 60،۷0دقیقه است. خب 
این 60،۷0 دقیقه یعنی یک قسمت و نیم از 
مستند ما. اگر ما کل مستند »انحصارورثه« 
را هم در مستند »آقامرتضی« استفاده کرده 
باشیم یعنی یک قسمت و نیم! پس 6قسمت 
دیگر را با چه چیزی پر کرده ایم؟ من به علی 
شعبانی هــم گفتم کــل پــالن هــایــی کــه مــا از 
انحصار ورثه استفاده کرده ایم 5درصد کار ما 
هم نمی شود. یعنی ما آن قدر متریال داشتیم 
که نمی دانستیم از آن ها چطور استفاده کنیم. 
به همین دلیل این یک هجمه غیرصادقانه بود 
و دوستان بدون اینکه کار را ببینند حکم کردند 

که از راش های ما استفاه شده است.
 
بعضی ها هم به فرم و کارگردانی مستند   

توضیحی  شما  ظــاهــراً  داشــتــنــد.  نقدهایی 
داشتید؟

بله. کاری که دارد از تلویزیون پخش می شود 
ما  دارد.  دلیل  که  اســت  مقدار شلخته  یک 
ــرای هر  ایــن کــار را بــراســاس 50 تا 60دقیقه ب
بــه دلیل  ولــی شبکه ســه  قسمت ساختیم، 
بــه مــا اعـــالم کرد  مــحــدودیــت هــای کنداکتور 
نمی تواند بیشتر از 45 دقیقه به ما وقت بدهد. 
در نتیجه ما مجبور شدیم از هر قسمت حدود 
۱0دقیقه حذف کنیم، چون نمی توانستیم این 
۱0دقیقه را به صورت یکجا از مستند حذف 
از جاهای  به صــورت ۳0ثانیه ۳0ثانیه  کنیم، 
کــردیــم کــه همین  مختلف هــر قسمت کــم 
ضربه زیادی به کار زده است. به همین دلیل 
دوستانی که می خواهند مستند »آقامرتضی« 
را به صورت کامل ببینند بهتر است به پلتفرم 

فیلیمو مراجعه کنند. 

پرسش آخرم درباره فشارها برای جلوگیری از   
پخش مستند بود، اما این اتفاق نیفتاد. موضع 

صداوسیما در این میان چه بود؟ 
ــتــی کــه خــانــم امینی از تــمــاس بــا آقــای  روای
فروغی بیان کرده اگرچه یکطرفه است، ولی 
بازهم جوابی که آقای فروغی به ایشان داده 
به نظرم خیلی درســت، منطقی و محترمانه 
است. اکنون خانواده ادعایی مبنی بر تحریف 
داشته اند ولی هیچ فکت و سندی برایش ارائه 
برخی هجمه های  با  و می خواهند  نمی کنند 
پایین  را  کــار  و  بترسانند  را  کلی صداوسیما 
بکشند. از این نظر جواب آقای فروغی خیلی 
منطقی اســت که شما ایــن همه ســال برای 
اکنون هم  و  کــار فرصت داشتید  ایــن  تولید 
فرصت نقد دارید. باالخره کارهایی که ساخته 
می شود بدون ایراد نیستند و باید کار را با نقد 
تکمیل کرد. شما که خودتان کاری برای معرفی 
شهید در حوزه مستند نکرده اید، اجازه بدهید 
این انحصار کنار برود و یک روایت دیگر هم 
وجود داشته باشد. راهش راه توقیف نیست. 
اکنون ما با جماعتی طرف هستیم که ژست 
آزادی خواهی و ضدتوقیفی دارند ولی عمالً در 
این کار خودشان اهل توقیف و سانسور و بگیر 
و ببند شده اند! خیلی جالب است؛ این ها از 
علی فروغی که خودشان به او توهین کرده و 
دیکتاتور و فالن خطابش می کردند می خواهند 
فروغی  ولی علی  کند،  توقیف  را  که مستند 
جلو آن ها ایستاده است! خود همین تناقض 

جواب بسیاری از مسائل است.

حسین معززی نیا، مستندساز و داماد شهید آوینی 
به  خطاب  خــود  نامه  اینستاگرامی،  پست  یــک  در 
رئیس سازمان صدا و سیما را منتشر کرد که در آن به 
استفاده بدون اجازه سازندگان یک مستند تلویزیونی 
به نام »آقا مرتضی« از راش های دو مجموعه تلویزیونی 

»روایت راوی« و »مرتضی و ما«، اعتراض کرد.
پیامی  در  پژوهشگر سینما،  و  نویسنده  منتقد،  این 
نسبت  سینمایی،  ســازمــان  رئیس  به  اینستاگرامی 
آوینی در شبکه  ــاره مرتضی  درب به پخش مستندی 
ــرد. وی در ایــن پیام خطاب بــه علی  ســه اعــتــراض ک
عسگری نوشته است: »این روزها از شبکه سه، یکی 
از شبکه های تحت مدیریت شما، مجموعه برنامه ای 
پخش می شود به نام »آقا مرتضی«. تکه های متعددی 
از راش های یک مجموعه تلویزیونی ۳0 قسمتی به نام 

»روایــت راوی« که سال ها پیش من آن را کارگردانی 
و تدوین کــرده ام، درون این برنامه ای که اسمش »آقا 

مرتضی« است، گنجانده شده است.
تــفــاوت مــیــان اســتــفــاده از »راش« با  بــه  ــیـــدوارم  امـ
قطعه هایی از برنامه مونتاژ شده دقت کرده باشید. به 
طور مشخص آمده اند مواد و مصالحی را که من تولید 
کــرده ام اما به هر دلیل کنار گذاشته ایم، بدون اجازه 
من یا طرف مصاحبه شونده، در برنامه خودشان مورد 

استفاده قرار داده اند.
این سرقت به مجموعه ای که من ساخته ام منحصر 
نیست، از راش های کنار گذاشته فیلم »مرتضی و ما« 
ترتیب  به همین  پوراحمد هم  کارگردانی کیومرث  به 
استفاده کرده اند. یعنی مصاحبه هایی که مورد رضایت 
آقای پوراحمد و همچنین فرد مصاحبه شونده نبوده، 

اکنون در این برنامه به نمایش گذاشته شده است. 
عالوه بر این ها، اقالم تصویری شخصی و خصوصی، 
عکس ها و فیلم هایی از سیدمرتضی آوینی که تاکنون 
منتشر نشده و تحت مالکیت خانواده شهید آوینی 

است، در این برنامه مورد استفاده قرار گرفته است.
تشریح  بــرای  دیــربــاز  از  انسانی،  جوامع  فرهنگ  در 
عملی که شامل تصرف اموال دیگران می شود، از کلمه 
دزدی استفاده شده و البته دزدهــای مورد بحث ما، 
کارشان را در آشکارترین شکل قابل تصور به انجام 
رسانده اند و دسترنجشان را تحویل مدیران تحت امر 

شما داده اند.
اطمینان دارم در طول تاریخ سازمانی که شما اکنون 
مدیرش هستید، هرگز کسی در مقام یک برنامه ساز 
تلویزیونی، سرقتی تا این حد بی شرمانه انجام نداده 

است.
مجازات  بــرای  قضایی  پیگیری  خــود،  سهم  به  بنده 
دزدها را انجام خواهم داد، ولی حیرت انگیز است اگر 
برای شما مهم نباشد در مجموعه تحت مدیریتتان، 

چه اتفاقاتی رخ می دهد«.

خبر

نامه اعتراضی معززی نیا به رئیس سازمان صدا و سیما

پیگیری قضایی خواهم کرد

 خانواده شهید آوینی 
ادعایی مبنی بر 

تحریف داشته اند ولی 
هیچ فکت و سندی 

برایش ارائه نمی کنند 
و می خواهند با برخی 

هجمه های کلی 
صداوسیما را بترسانند 

و کار را پایین بکشند

بـــــــرش

خـــبر
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راه هایی برای افزایش صمیمیت زوجین
یکی از مشکالت فراگیر در خانواده های ما نبود صمیمیت در بین زوجین 
است. بیشتر افراد برای دستیابی به همین صمیمیت و دریافت عشق ازدواج 
می کنند، اما به دلیل نداشتن آگاهی از راه های ایجاد صمیمیت و افزایش آن 
در زندگی مشترک دچار مشکالت فراوانی می شوند. از نظر استرنبرگ عشق 
مانند یک مثلث است که سه ضلع تعهد، صمیمیت و میل دارد. یکی از 
مسائلی که مشاوران ازدواج با آن روبه رو هستند، مشکالت مربوط به ضلع 
صمیمیت و کمک به بهبود آن در همسران است؛ زیرا یکی از شاخص هایی 
که امروزه موجب آشفتگی در ارتباط همسران می شود و رضایت مندی از 

زندگی را کاهش می دهد، کمبود صمیمیت و از بین رفتن آن است. 
احساس صمیمیت یک هیجان شدید است، یک حس تعلق که هنگام 
بودن با شخص دیگری آن را تجربه می کنید. شما ممکن است به افراد 
زیادی نزدیک باشید اما تنها با کسانی که شما را دوست دارند و شما را 
همان  طور که هستید می پذیرند می توانید احساس صمیمیت داشته باشید. 
صمیمیت یعنی زن و مرد بدون قید و شرط همدیگر را دوست بدارند و برای 

بودن لذت بخش در کنار هم برنامه ریزی داشته و فعاالنه عمل کنند.
تاکنون فکر کرده اید چرا بعضی از زوج ها این قدر عاشق و صمیمی هستند؟ 
این به آن دلیل نیست که زندگی آن ها ایده آل است و هیچ مشکلی ندارند، 
از  جلوگیری  و  عاشقانه  روابــط  نحوه حفظ  آن هــا  اینجاست  نکته  بلکه 

فرسایش روزمره آن را به خوبی می دانند.
در اینجا به معرفی راه هایی برای افزایش صمیمیت می پردازیم تا اگر شما هم 

احساس می کنید صمیمیت رابطه تان کم شده است به کار بگیرید.
  با همسر خود به گونه ای رفتار کنید که در روزهای ابتدای آشنایی رفتار س

می کردید )محترمانه و مؤدبانه(.
 برای انجام امور روزانه از یکدیگر قدردانی کنید. اینکه همسرتان همواره س

لباس ها را می شوید یا هر شب زباله ها را بیرون می گذارد، به این معنا نیست 
که شما نباید سپاسگزار باشید.

 همان طور که چیزی که می گویید مهم است، نحوه بیان و تُن صدا نیز س
اهمیت دارد. طعنه زدن و منفی گویی دشمن صمیمیت است.

 شما و همسرتان یک تیم هستید، تا جایی که می توانید با هم وقت س
بگذرانید، ارتباط کالمی داشته باشید و در مورد نیازهایتان با همسرخود 

صحبت کنید.
 با کارهای کوچک و گاهی کم و بدون هزینه همسرتان را خوشحال کنید.س
 گوشِ شنوای یکدیگر و رازدار هم باشید.س
 نگذارید ناراحتی ها طوالنی شود. هرگاه دچار خطا و اشتباه شدید، از س

یکدیگر به راحتی و سرعت عذرخواهی کنید.
 خاطرات شیرین خودتان را مرور  کنید و برای هم خاطرات جدید بسازید.س
 با یکدیگر مشورت کنید و تنهایی تصمیم نگیرید.س
 در جمع، هم را انتقاد و اصالح نکنید.س
 فهرستی از فعالیت های مشترک لذت بخش دونفره تهیه کنید و در طول س

هفته زمانی را به آن اختصاص دهید.
 یکدیگر را نوازش کنید تا هم از نظر احساسی و هم از نظر فیزیکی به هم س

نزدیک تر شوید.
 به خانواده یکدیگر احترام بگذارید.س
 در طول شبانه روز به صــورت شفاهی و پیامکی و... به یکدیگر ابراز س

احساس داشته و دوست داشتن و عالقه تان را به یکدیگر یادآوری کنید.
 زبان عشق طرف مقابل خود را یاد بگیرد.س
 گذشت کنید و از اشتباه های هم بدون کینه و تکرار گذشته ها بگذرید.س
 در طول هفته زمانی را برای گفت وگوی همدالنه در نظر بگیرید تا در آن س

زمان مشخص و از قبل تعیین شده هر دو طرف دلخوری ها و ناراحتی های 
احتمالی و یا مشکل و موضوع پیش آمده را پیش از اینکه جدی شود و به 

رابطه آسیب بزند، به اشتراک بگذارید.
به س روز  آن  در  کنید.  تعیین  ــژه  وی روز  عنوان  به  را  روزی  طــول ســال  در 

فعالیت های مثبت و مورد عالقه طرف مقابل بپردازید. هر طرف سعی کند 
در روز همسرش تمام تالش خود را برای انتقال احساس توجه و عالقه به 

دیگری انجام دهد.
حقیقت این است این روزها صمیمیت حلقه مفقوده رابطه زوجی شده و 
طرفین پس از نشاط سال های اولیه زندگی به یک روزمرگی و تحمل یکدیگر 
و همان طالق عاطفی  می رسند که در اینجا به دلیل نیاز به صمیمت و 
تجربه دوباره آن، احتمال خیانت در روابط افزایش پیدا می کند. حال اگر 
رابطه تان برایتان مهم است اضالع عشق به خصوص مهارت های افزایش 

صمیمیت را جدی بگیرید.

امسال طرح ساماندهی دانشگاه ها اجرا می شود  منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با فارس اظهار کرد: برای ارتقای آموزش عالی کشور، امسال طرح ساماندهی دانشگاه ها که جزو 
طرح هایی است که بر مبنای نظر رهبر معظم انقالب تنظیم شده، اجرا خواهد شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی دانشگاه ها مصوبه شورای انقالب فرهنگی را دارد و امسال نیز به نحو مطلوب اجرا خواهد 

شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین تصریح کرد: با اجرای طرح ساماندهی دانشگاه ها شاهد ارتقای آموزش عالی کشور و همچنین پیشرفت علم و فناوری خواهیم بود.

همان  یا  هسته ای  انرژی  مصدق   محمود   
انرژی گرمایی آزاد شده حاصل از شکافت اتم 
اورانیوم، از آن دسته از انرژی های نیمه پاک و 
غیرقابل تجدید است که دامنه استفاده از آن 
در دنیا هر روز بیشتر و بیشتر می شود؛ دلیل آن 
هم به کاربردهای فراوانش برمی گردد. در واقع 
انرژی هسته ای عالوه بر تولید انرژی برق، نقش 
عمده ای در دسترسی به منابع آبی، بهره وری 
و  تشخیص  غذایی،  مواد  تأمین  و  کشاورزی 
منابع  استخراج  و  اکتشاف  بیماری ها،  درمان 
معدنی و در یک کالم در توسعه پایدار کشورها 
ایفا می کند و اگر کشوری بتواند فناوری هسته ای 
را بومی و نهادینه کند آن وقت با سرعت بیشتر 
و مطمئن تر می تواند مسیر توسعه را طی کند.
تحریم های  وجود  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
ظالمانه این کار مهم را 15 سال پیش انجام داده 
است. 20 فروردین 1385 بود که خبر دستیابی 
ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای و راه اندازی 
زنجیره کامل غنی سازی اورانیوم اعالم و کمی 
بعد، این روز در تقویم رسمی کشور به نام روز 

ملی فناوری هسته ای نام گذاری شد. 
به همین بهانه به سراغ دکتر فریدون عباسی 
دوانی رفتیم تا او از این افتخار غرورآمیز برایمان 
بگوید. عباسی دوانــی هفدهم شهریور 1337 
در آبادان متولد شده و دانش آموخته دکترای 
فیزیک هسته ای اســت. او صبح هشتم آذر 
138۹، همزمان با ترور مجید شهریاری دیگر 
دانشمند هسته ای ایران، در میدان دانشجوی 
تهران هدف سوءقصد عوامل موساد قرار گرفت 
و مجروح شد. وی پس از این ترور همان سال از 
سوی احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت کشور به 
عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد 
و تا سال 13۹2 در این مسئولیت انجام وظیفه 
می کرد. وی در انتخابات مجلس یازدهم با رأی 
مردم کازرون و کوه چنار به خانه ملت راه یافت و 
حاال عهده دار ریاست کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی است.  گفت و گوی قدس را با 
عباسی دوانی که به نخستین جانباز هسته ای 

ایران شهرت یافته است بخوانید. 

ــه بـــــاور کــارشــنــاســان،  س آقـــــای عـــبـــاســـی، بـ
انـــرژی هسته ای نیاز امـــروز و ضـــرورت آینده 
کشورهاست؛ شما افق توسعه انرژی هسته ای 

ارزیابی  چگونه  را  کشورمان  مسالمت آمیز 
می کنید؟

ابتدا باید راهبرد ما در حوزه تأمین انرژی روشن 
شود. اگر برق می خواهیم باید مشخص شود 
چقدر برق می خواهیم؛ مثالً وزارت نیرو به 
عنوان مرجع تشخیص برق هسته ای بگوید 
در سبد انــرژی ما چقدر از آن باید انرژی 
آن،  مبنای  بر  سپس  و  باشد  هسته ای 
سازمان انــرژی هسته ای کار کــرده، منابع 

الزم را تأمین نماید، با کشورهای خارجی وارد 
مذاکره شود و یا دستگاه دیپلماسی بر آن مبنا 
حرکت کند. به عبارت دیگر باید کالً نقشه راهی 
در کشور وجود داشته باشد که بر مبنای آن، 
و فعالیت  دستگاه های اجرایی کشور حرکت 
کنند تا علم و فناوری هسته ای ملعبه احزاب 
سیاسی و جناحی نشود. به گونه ای که یک روز 
عده ای نگویند که انرژی هسته ای حق مسلم 
ماست و روز بعد عده ای دیگر بیایند همه مراکز 
و فعالیت های هسته ای را تعطیل کنند چون این 
کار در واقع دور ریختن منابع کشور است. پس 
در ابتدا باید راهبرد ما در حوزه فناوری هسته ای 

مشخص باشد. 
از سوی دیگر کاربرد فناوری 

هسته ای در پزشکی، 
کــــــــــشــــــــــاورزی، 
صــــــنــــــعــــــت، 
ــــک  ــزی ــ ــی ــ ــوف ــ ژئ
تــحــقــیــقــات  و 
و...  کــهــکــشــان 
ــوان  ــنـ ــا عـ ــ ــه بـ ــ کـ

ــرد پــرتــوهــا در  کــارب
زنـــــدگـــــی مـــــردم 

حـــوزه ای  مــی شــود،  دسته بندی 
است که در کشور مغفول مانده 
اســت. با اینکه در دولــت دهم 
روی اقدامات گذشته جمع بندی 
و به صورت سیستماتیک به آن 
اما االن این حوزه  پرداخته شد 
تکلیف مشخصی ندارد و در این 
بخش عقب هستیم. بنابراین ما 
باید تکلیف خود را در استفاده 
از پرتوها در زندگی و رفاه مردم 
روشــن کنیم چــون گــردش مالی 

این حوزه در دنیا بیشتر از تولید برق است اما 
به این مقوله به انــدازه الزم نمی پردازیم و اگر 
توجه مسئوالن در تصمیم گیری ها به این بخش 
باشد خیلی خوب می شود. البته در دولت دهم 
اختیارات خوبی به ما داده شد، به طوری که 
توانستیم یک معاونت همتراز معاونت 
سوخت و معاونت نیروگاه برای کاربرد 
پرتوها در زندگی مردم هم ایجاد کنیم 
تأسیس  زمینه  ایــن  در  شرکت هایی  و 
ــود، امــا در مجموع تــالش هــایــی که  شـ
انجام می شود با توجه به اهمیتی که این 
بخش در صنعت هسته ای دارد، کافی 

نیست.

یعنی می خواهید  س
بــگــویــیــد نــداشــتــن 
ــا  ی راه  نـــقـــشـــه 
مشخص  راهبرد 
کـــم تـــوجـــهـــی  و 
دولـــت بــه حــوزه 
ــرد پــرتــوهــا  ــاربـ کـ
در زندگی مردم 
مــهــم تــریــن  از 

موانع توسعه مناسب انرژی 
هسته ای کشور است؟

بله. ما که نباید آب در هاون 
ــال که  ــون هــر سـ بکوبیم چـ
را  می گذرد پول و وقت خود 
هزینه می کنیم بنابراین باید 
دســـتـــاورد روشــنــی در حــوزه 
انرژی هسته ای و کاربرد پرتوها 
در زندگی مردم داشته باشیم؛ 
چــون توسعه در ایــن بخش 
ربطی به تحریم ها علیه کشور 
ندارد. در واقع باوجود تمام تحریم هایی که علیه 
کشور شده پیشرفت های خوبی در حوزه فناوری 
هسته ای داشته ایم؛ پس باز هم می توانیم در 
شرایط تحریم کار کنیم و توسعه هرچه بیشتر 

فناوری هسته ای را داشته باشیم. 

بخش  س در  کشور  خــوب  پیشرفت های  بــه 
بفرمایید  کــرده ایــد؛  ــاره  اشـ فــنــاوری هسته ای 
مــا بیشتر در چه  دســـتـــاوردهـــای هــســتــه ای 

حوزه هایی بوده است؟ 
ما در تولید سوخت یکی از کشورهای درجه یک 
دنیا هستیم؛ یعنی چرخه سوخت را به طور 
کامل داریــم و کار شناسایی معدن، اکتشاف، 
و  اولیه، خالص سازی  مــواد  تولید  و  استخراج 
غالف  سوخت،  صفحه های  و  قرص ها  تولید 
راکتور و حتی تست های اولیه سوخت را هم 
انجام می دهیم. راکتورهایی در حد راکتورهای 
تحقیقاتی طراحی کردیم مثل راکتور تهران یا 
راکتور آب سنگین اراک. راکتورهایی که می توانند 
به عنوان پیشران های زیر سطحی قرار گیرند. 
در واقع هم توان طراحی داریــم و هم قادر به 
می توانیم چرخه سوخت  و  ساخت هستیم 
را به صــورت کامل انجام دهیم؛ به طــوری که 

جزو باشگاه هسته ای جهان هستیم البته به 
صورت نانوشته؛ چون دیگران به صورت رسمی 
این موضوع را اعالم نکرده اند، اما همین که 6 
قدرت جهانی با هم می نشینند و درباره برنامه 
مفهوم  به  می کنند  ایـــران صحبت  هسته ای 

اقتدار و توانمندی ماست.
آیا دستاوردها و تولیداتی که در بخش فناوری  س

تجاری سازی  مرحله  به  داشته ایم  هسته ای 
رسیده و می توانیم محصوالت تولیدی را صادر 

کنیم؟ 
تــولــیــدات از ترکیبات  بــلــه؛ مــا مــی تــوانــیــم در 
دوتریومی یعنی از هیدروژن سنگین در ترکیبات 
می توانیم  واقــع  در  کنیم.  استفاده  مختلف 
هرجایی هیدروژن وجود دارد آن را از ماده برداریم 
و جای آن هیدروژن سنگین یا همان به اصطالح 
هیدروژنی که آب سنگین را تشکیل می دهد، قرار 
دهیم. این محصول جانبی کارخانه آب سنگین 
ماست. آب سنگین خودش در راکتور استفاده 
می شود ولی اگر هیدروژن را الکترولیز کرده و 
با مواد دیگر ترکیب کنیم ترکیبات دوتریومی 
درست می شود که االن انجام این کار از سوی 
ما امکان پذیر است و تقریباً قادریم هر ترکیب 
دوتریومی را در کشور ایجاد و صادر کنیم. یعنی 
جزو کشورهای تولید و صادر کننده ترکیبات 
دوتریومی با خلوص باال هستیم.  از سوی دیگر 
ما داریم رادیو دارو تولید می کنیم و اگر بیش از 
نیاز کشور باشد آن را صادر می نماییم. به عبارت 
دیگر در شتاب دهنده کرج و در راکتور تهران، هم 
داروهای تشخیصی تولید می کنیم و هم  رادیو
درمانی. در این زمینه هم وضعیت ما خوب 
زمینه شتاب دهنده های  در  اگر کمی  و  است 
ــرژی هــای مختلف کــار کنیم موفق  ان بــا  ذرات 
می شویم محصوالت جدیدتری را تولید و صادر 
شتاب دهنده های  ساخت  بخش  در  کنیم. 
پزشکی  و  صنعتی  استفاده های  بــرای  ذرات 
بازرسی  االن دستگاه های  و  کــرده ایــم  کــار  هم 
شتاب دهنده الکترون برای نصب در گمرکات 
و مرزها و صنایع را در داخل کشور می سازیم. 
یعنی این محصوالت با همکاری بخش دولتی 
و خصوصی تولید می شود و به زودی صادر هم 

خواهند شد. 

... و حرف آخرتان؟  س
باید از جوانان بیشتر استفاده و از مهاجرت 
ایــن موضوع  کنیم؛  نخبگان کشور جلوگیری 
محقق نمی شود مگر اینکه زمینه های کار علمی 
را در کشور فراهم کنیم. توجه و پرداختن به 
می کند  ایجاد  را  امکان  این  فناوری هسته ای 
که جوانان و دانشمندان ما رشد علمی کنند و 
نخواهند به خارج از مرزها بروند؛  این موضوع 
بسیار مهمی است که باید مورد توجه مسئوالن 

کشور قرار گیرد. 

گفت وگوی قدس با فریدون عباسی، نخستین جانباز هسته ای ایران 

بهمرحلهتجاریسازیصنعتهستهایرسیدهایم

دستچین

میخواستند»مشقنویس«شویم
دکتر مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
به ایسنا گفت: مقاله محوری از نظر من که بارها و بارها 
در شورای عالی انقالب فرهنگی و در مقاالت خود مطرح 
کردم، روندی است که عوامل بیگانه ایجاد کردند تا علم 
واقعی در کشور صورت نگیرد و ما »مشق نویس« باشیم 

و علم خود را از جاهای دیگر بگیریم.

رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیرعامل بنیاد برکت:

 کولبران مناطق مرزی 
صاحب شغل می شوند

مدیرعامل بنیاد برکت از راه اندازی 15 هزار 
شغل برای کولبران استان های مرزی غربی 
خبر داد و گفت: امسال نیز همانند سال 
گذشته ورودی جدی به حوزه اشتغال زایی 
برای کولبران سه استان مرزی کردستان، 
ــایــجــان غــربــی خواهیم  کــرمــانــشــاه و آذرب
داشت و 1۴ شهرستان این سه استان زیر 

پوشش فعالیت های بنیاد قرار می گیرد.
به گزارش آنا، مدنی افزود: بنیاد برکت سال 
گذشته اقــدام به ایجاد 3هــزار و500 طرح 
اشتغال زایی اجتماع محور برای کولبران کرد 
که ایجاد نزدیک به 11 هزار فرصت شغلی را 
به دنبال داشت. امسال نیز راه اندازی 5 هزار 
طرح در دستور کار است که موجب تأمین 
اشتغال پایدار برای 15 هزار نفر می شود.
پرورش  دانش بنیان،  آبــزی پــروری، مشاغل 
بوقلمون، نوشت افزار، محصوالت گلخانه ای و 
پــرورش گیاهان دارویـــی رسته های شغلی 
اولویت دار برای کولبران در سال 1۴00 هستند.

بهداشت و درمان

حریرچی عنوان کرد

برخی مانع خاموش کردن 
شعله های کرونا شده اند

برخی  بهداشت گفت:  وزارت  معاون کل 
در ستاد ملی مبارزه با کرونا مانع شدند 
از فرصت طالیی عید برای خاموش کردن 

شعله های کرونا استفاده کنیم.
ایرج حریرچی در یک برنامه تلویزیونی در 
پاسخ به این پرسش که چه کسانی برای 
نــوروز 1۴00 مخالفت  تعطیلی سفرها در 
افراد  این  کردند، گفت: نمی توانم اسامی 
را بگویم. وی افزود: در مجموع 85 درصد 
شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی 
کرونایی هستند و وضعیت تمامی مراکز 

استان ها قرمز است.
حریرچی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم 
باشد،  قبلی  از موج های  بدتر  موج چهارم 
گفت: این احتمال بسیار زیاد است که به 
آمار روزانه 300 فوتی برسیم. وی با عنوان 
این مطلب که به هیچ مقام مسئولی واکسن 
کرونا تزریق نشده، گفت: رهبر معظم انقالب 
می مانم. داخلی  واکسن  منتظر  فرمودند 

خانه و خانواده

مقتدایی به مهر خبر داد

تدوین  آیین نامه قانون تسهیل 
ازدواج جوانان پس از ۱۵ سال! 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی از تدوین  آیین نامه قانون تسهیل 

ازدواج جوانان پس از 15 سال خبر داد.
قانون  گــفــت:  مهر  بــه  مقتدایی  عــبــاس 
تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 138۴ 
روی زمین مانده بود و اقدامات نظارتی در 

مجالس گذشته هم کارساز نبود.
ــون نــیــاز به  ــان ــا بــیــان ایــنــکــه ایـــن ق وی ب
آیین نامه داشت که متأسفانه تهیه نشده 
بود، اظهار کرد: وزارت اقتصاد با حضور 
همه دستگاه های مسئول جلساتی را در 
این زمینه برگزار و آیین نامه آن را تدوین 
و برای تصویب در هیئت دولت به نهاد 

ریاست جمهوری ارسال کرد.
ــزود: بــا طــرح ســؤال از وزیــر  مقتدایی افـ
وزارت  پیگیری  و  مجلس  در  اقــتــصــاد 
اقتصاد، این آیین نامه که سال ها بر زمین 
مانده بود، تدوین و عمالً راه اجرای قانون 

تسهیل ازدواج باز شد.

آموزش

رئیس سازمان مدارس غیردولتی خبر داد

حمایت از مدارس غیردولتی 
»عام المنفعه« و »خیریه«

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و 
توسعه مشارکت های مردمی، از برنامه ریزی 
ــدارس غــیــردولــتــی که  ــ از م بـــرای حمایت 
اداره  و خــیــریــه  عــام الــمــنــفــعــه  بـــه صـــورت 

می شوند، خبر داد.
به گــزارش مهر، شهریار فــوالدونــد گفت: 
سازمان  ایــن  اصلی  مأموریت  به  توجه  با 
مــردمــی، مصمم  در جــذب مشارکت های 
هستیم در راستای حمایت از این مدارس، 
تمامی  بــه  و  صـــادر  را  دستورالعمل هایی 
استان های کشور ابالغ کنیم تا به تسهیل 
عام المنفعه  و  خداپسندانه  اقدامات  این 
کمک کنیم. این کمک ها و حمایت ها لزوماً 
کمک های مالی و مادی نیست، زیرا رویکرد 
از  نکردن  استفاده  این گروه ها  از  بسیاری 
کمک های دولتی است. در حال برنامه ریزی 
و تنظیم دستورالعمل هایی برای کمک به 
این قبیل مدارس، به ویژه در امور ثبت نام و 
اولویت در تخصیص نیروی انسانی هستیم.

حقوقی

یک پرسش از معاون سازمان ثبت اسناد 

هزینه های انتقال سند خودرو 
را چه کسی باید بپردازد؟

معاون امور اسناد و امالک سازمان ثبت 
هزینه های  گفت:  کشور  امــالک  و  اسناد 
انتقال سند خودرو در استان های مختلف 

بر مبنای عرف مشخص می شود.
ــال با  ــبـ ــزارش تــســنــیــم؛ مـــهـــدی اقـ ــ ــ ــه گ بـ
اشــاره به رأی دیــوان عدالت اداری دربــاره 
قانون   2۹ ــاده  م مــوضــوع  وکالت نامه های 
رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی 
ایــن رأی موجب تفسیرهای غلط  افــزود: 
شــده کــه از زمـــان اعـــالم ایــن رأی انتقال 
سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم 
عهده  بــر  هــم  آن  هزینه های  و  نمی شود 

خریدار است.
وی خاطرنشان کرد: تأکید ما این است هم 
نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر 
اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر 
استان مشخص کننده پرداخت هزینه های 
انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده 

یا بستگی به توافق دو طرف دارد.

تعرفهخدماتپزشکیبایدتعدیلشود
سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت 
و درمــان مجلس به خبرنگار برنا گفت: در شرایط کنونی 
کشور، افزایش 28.5 درصدی تعرفه خدمات پزشکی برای 
اقشار محروم آسیب رسان خواهد بود. معتقدم این عدد 
باید تعدیل شود و کاهش پیدا کند هرچند اگر این میزان 

تصویب و ابالغ شده باشد، امکان تغییر آن وجود ندارد.

عوارضشتأییدشودوارداتشمتوقفمیشود!
در  دارو  و  غذا  داروی سازمان  مدیرکل  حیدر محمدی، 
گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه چرا باوجود اعالم 
ارتباط بین تزریق واکسن آسترازنکا با لخته شدن خون، 
اثبات  موضوع  این  گفت:  کرده ایم،  وارد  را  واکسن  این 
نشده و اگر سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و 

دارو تأیید کنند، واردات آن ها متوقف می شود.

همینکه6قدرت
جهانیباهم

مینشینندودرباره
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زندگی سالم

 اکرم شاهد مشاور خانواده

 مرگ بیش از 4هزار بیمار کرونایی 
طی ۲4 ساعت در برزیل

مقام های برزیل از جان باختن بیش از ۴هزار بیمار کرونایی در 2۴ ساعت 
برای نخستین بار در این کشور خبر داده و تأکید کردند شیوع گونه های 

مسری تر ویروس، موجب افزایش شدید موارد ابتال شده است.
به گزارش ایسنا، بیمارستان های برزیل مملو از بیمار شده و در برخی از 
شهرها بیماران در انتظار دریافت خدمات درمانی جان خود را از دست 

می دهند و نظام سالمت در بسیاری از مناطق در آستانه فروپاشی است. 
تاکنون بیش از 337 هزار نفر در برزیل بر اثر ابتال به کووید1۹ جان خود را از 
دست داده اند و این کشور پس از ایاالت متحده در رتبه دوم به لحاظ آمار 

باالی فوتی های کرونا قرار دارد.
آمار باالی فوتی های ویروس کرونا در برزیل درحالی است که رئیس جمهور 
این کشور با اعمال محدودیت های کرونایی به منظور مقابله با شیوع بیماری 
مخالف است. وی مدعی است تأثیرات مخرب اقتصادی ناشی از اعمال 
محدودیت ها از تأثیرات شیوع کرونا بیشتر است و این درحالی است که 
عده زیادی در این کشور روزانه بر اثر ابتال به کووید 1۹ جان خود را از دست 

می دهند.
وی با انتقاد از اعمال قرنطینه و محدودیت های کرونایی بر این باور است 
این اقدامات با خطر بروز چاقی و افسردگی مرتبط است و به بیکاری منجر 

می شود.

در اعتراض به اخراج همکاران

مدیر تحقیقات گوگل استعفا کرد
مدیر تحقیقات گوگل در اعتراض به اخراج همکارانش از سمت خود استعفا 

کرد.
به گــزارش مهر به نقل از رویترز، سم بنجیو، مدیر تحقیقات گوگل روز 
گذشته در یک ایمیل داخل سازمانی اعالم کرد از سمت خود در این شرکت 
استعفا می کند. دلیل این اقدام واکنش به اخراج همکارانش در ماه های 
گذشته بود که شیوه های بررسی تحقیقات در این شرکت را نقد کرده بودند.
پیش از این دو محقق گوگل در اعتراض به اخراج تیمنیت گبرو )محقق 
هوش مصنوعی گوگل( از سمت خود استعفا کرده بودند. اما بنجیو در رده 
باالترین کارمندی است که در اعتراض به این موضوع گوگل را ترک می کند.
گوگل نیز استعفای بنجیو و ایمیل او را تأیید کرده است. او به عنوان یک 
محقق برجسته حدود 1۴ سال در این شرکت فعالیت کرده و جزو نخستین 
کارمندانی بود که در پروژه 10 ساله »گوگل برین« فعالیت کرد. این پروژه، 
الگوریتم های پیشرفته برای فعال سازی سیستم های هوش مصنوعی مدرن 

را توسعه داده است.



مرفاوی کنار فکری 
به گــزارش ورزش ســه، صمد مــرفــاوی و حنیف عــمــران زاده که در تیم 
استقالل در کنار محمود فکری کار می کردند در تمرینات تیم نفت حاضر 
شده اند و حضورشان در کادر فنی تیم نفت مسجد سلیمان قطعی شده 
است. حضور صمد مرفاوی در کنار محمود فکری برای سومین بار است 

که اتفاق می افتد. 

مربی شاهین بندرعامری: 

توانمندی فوتبال بوشهر را به نمایش می گذاریم 
شاهین بندرعامری، تنها تیم دسته دومی حاضر در مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی براساس قرعه صورت گرفته میزبان پرسپولیس خواهد 
بود. به گزارش ورزش سه، رضا نظرزاده که هدایت تیم شاهین بندرعامری 
را برعهده دارد، گفت: این بازی را همه به تماشا خواهند نشست و یک 
فرصت خوب برای بازیکنانم است که معرف توانمندی فوتبال بوشهر 
باشند. بیشتر از آنکه به دنبال شکست پرسپولیس باشم به دنبال این 
توانمندی  و  باشد  برابر حریف  در  بازی خوبی  ارائه گر  تیمم  که  هستم 

فوتبال بوشهر را به شکل شایسته ای به نمایش بگذارد.

گل محمدی محروم شد
به گزارش سرویس ورزش، یحیی گل محمدی به دلیل دریافت کارت زرد 
در بازی پرسپولیس با پدیده مشهد چهار کارته شد و به همین دلیل  از 
همراهی تیمش در دیدار با نساجی در هفته بیستم لیگ برتر محروم 
خواهد بود. همچنین فرجی هم به دلیل کرونا نتوانست پرسپولیس را 

همراهی کند.

مربی پرسپولیس:

حساسیتی روی لو رفتن ترکیب نداریم
مطهری، مربی پرسپولیس دربــاره اینکه چرا ترکیب این تیم یک شب 
پیش از بازی در رسانه ها منتشر می شود، گفت: ما همیشه سعی کرده ایم 
موضوع  ایــن  پیگیر  باشگاه  ارکــان  و  باشد  خودمان  کــار  روی  تمرکزمان 
ترکیبشان  هم  بــزرگ  تیم های  نیست.  کار قشنگی  کل  در  اما  هستند 
مشخص است و این گونه نیست بگوییم ترکیب لو رفته است و ما روی 
این موضوع حساسیت نداریم. با این حال درخواست ما این است که 

باشگاه پیگیری کند و این موضوع جزو وظایف ما نیست.
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فروش  فهرست  در  دیگر  بازیکن  هشت  کنار  در  جهانبخش  است،  برایتون  شهر  ایندیپندنت  روزنامه   از  برگرفته  که   Fourfourtwo سایت  گزارش  براساس  فروش   فهرست  در  جهانبخش 
 برایتون در تابستان قرار گرفته است. ستاره ایرانی که در سال 2018 با انتقال 17 میلیون پوندی خود از آلکمار هلند رکورد نقل و انتقاالت باشگاه برایتون را تغییر داد، تا سال 2023 با این باشگاه 

قرارداد دارد. 

دنیای ورزش

تلگرامی

 سینا حسینی  انتخاب علیرضا اکبرپور 
به عنوان سرمربی ماشین سازی تعداد 
را  لیگ  در  شاغل  استقاللی  مربیان 
به عدد 9 رساند. این اتفاق بیانگر این 
در  که نسل مربیگری  اســت  واقعیت 
فوتبال ایران به کلی در حال دگردیسی 
ــا انــگــیــزه ای  ــوان ب اســـت و مــربــیــان جــ
مضاعف به دنبال پیشرفت در عرصه 
مربیگری هستند و این موضوع می تواند 
رقابت تنگاتنگی در آینده ای نه چندان 
دور را برای رسیدن به نیمکت استقالل 

به وجود آورد.
منصوریان،  فکری،  نکونام،  حضور  با 
قلعه نویی، خطیبی، رحمتی، اکبرپور و 
الهامی، بدون تردید کار استقالل برای 
رسیدن به قهرمانی در این دوره بسیار 
سخت اســت. چــون هنوز با 6 تیم از 
استقاللی  مــربــیــان  کــه  تیمی  هشت 
ــد روبــه رو  هدایت آن هــا را برعهده دارن

ــن مسئله می تواند  ای و  نــشــده اســت 
کند.  دوچندان  را  دردسرهای مجیدی 
بدون شک مربیانی چون امیر قلعه نویی، 
منصوریان،  علیرضا  فــکــری،  محمود 
رسول خطیبی، مهدی رحمتی و ساکت 
الهامی در مصاف با تیم استقالل دو 
هدف را دنبال می کنند. با کسب پیروزی 
فنی  توانمندی  دهند  نشان  نخست 
آن ها از کادر فنی فعلی استقالل بیشتر 
است از طرفی نزد هــواداران مقبولیت 

مضاعفی پیدا کنند.
الزم  انگیزه  هــم  مجیدی  فــرهــاد  البته 
بــرای عبور از سد تیم های این مربیان 
گذشته  فصل  کــه  هــمــان طــور  دارد،  را 
تیم  روز  از 10  کمتر  فاصله  در  بــار  دو 
را شکست  قلعه نویی  امــیــر  پــرســتــاره 
تثبیت  را  خــود  توانمندی های  تــا  داد 
کند، اما با وجوداین، دوئــل مجیدی و 
مربیان استقاللی شاغل در لیگ بیستم 

مطمئناً جذابیت های فراوانی را به دنبال 
خواهد داشت.

آبی ها علیه سرخ ها و زردها»
ــن مــبــارزه یــک حسن ویـــژه نیز  امــا ای
بـــرای کــادرفــنــی آبــی هــای پایتخت به 
فقط  تیم ها  ایــن  میان  از  دارد،  همراه 
یک تیم مقابل پرسپولیس قرار گرفته 
و هنوز هفت مسابقه دیگر باقیمانده 
است که این اتفاق می تواند به کمک 
مربیان  که  به شرطی  بیاید  استقالل 
مهدی  همانند  بــتــوانــنــد  اســتــقــاللــی 
بگیرند  امتیاز  گل محمدی  از  رحمتی 
و آن ها را از دستیابی به امتیاز کامل 
محروم کنند. آن وقت مطمئناً فاصله 
فعلی به وجود آمده میان استقالل و 
پرسپولیس از بین خواهد رفت و دیدار 
سرنوشت ساز دربی می تواند برگ برنده 
شــود.  گل محمدی  و  مجیدی  مــبــارزه 

همین شرایط برای سپاهان نیز وجود 
با  تیم ها  ایــن  از  تیم  یک  فقط  دارد، 
سپاهان بازی کرده است و هفت بازی 
دیگر باقیمانده که اگر مربیان استقاللی 
متوقف  را  نویدکیا  شــاگــردان  بتوانند 
کنند محبت بزرگی در حق شاگردان 

فرهاد مجیدی انجام داده اند.
ــال گــذشــتــه در  فـــرهـــاد مــجــیــدی ســ
ــا مــربــیــان  ــی هـــم بـ ــان ــای هــفــتــه هــای پ
اســتــقــاللــی مــثــل امــیــر قــلــعــه نــویــی، 
محمود فکری، سهراب بختیاری زاده، 
جواد نکونام و مهدی پاشازاده دیدار 
ــدار دو بـــرد، سه  کــرد و در ایــن 6 دیـ
تساوی و یک شکست را تجربه کرد. 
مجیدی از بین این مربیان استقاللی 
فقط توانست امیر قلعه نویی و تیمش 
بقیه  با  تقابل  و در  را شکست دهد 
مربیان نتایجی بهتر از تساوی و حتی 

شکست کسب نکرد.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تمام سعی ما بر این است که با عدالت پیش رویم و 
از صیانت فدراسیون فوتبال دفاع و حمایت خواهیم کرد. عزیزی خادم گفت: باوجود 
هم  کــنــار  در  دارد،  وجـــود  کــه  مشکالتی  و  مــحــدودیــت هــا 
فعالیت های بزرگی را انجام خواهیم داد. نگاهمان توسعه محور 
بوده و با پیشبرد اهداف خود فصل نوینی در برنامه ریزی جدید 
فدراسیون فوتبال، حکمفرما خواهد شد. وی ادامه داد: اراده 
ما قوی و مستحکم است و در همین راستا قدم برخواهیم 
داشت. فدراسیون فوتبال بستر الزم برای نگاه آکادمیک و روند 
برنامه ریزی را ایجاد خواهد کرد. نگاه ما شایسته ساالری بوده و 
با تغییرات، درصدد آن هستیم با اجرای برنامه های خود با نگاه اقتصادی فوتبال و تغییراتی 

که رخ می دهد، به سمت آکادمیک بودن و کارآمد شدن بیش از پیش، پیش رویم. 

مربی تیم فوتبال نساجی گفت: هنوز کارمان تمام نشده و با تمام توان برای 
آینده تالش خواهیم کرد و به طور قطع جایگاه نساجی در پایان فصل این جای 

دو  در  گفت:  صداقت  مصطفی  نیست.  جــدول 
تعداد  و  داده ایـــم  مرحله تست  دو  اخیر  روز  سه 
و پنج  بازیکن  پنج  نفرات کرونایی مشخص شد. 
عضو کادرفنی ما به این ویروس مبتال هستند که با 

کمیته پزشکی فدراسیون در ارتباط هستند.
بــرای حفظ  شرایط خوبی داریــم و تمام تالشمان 
سهمیه نساجی است. کیفیت و توانایی خوبی هم 

داریم و بازیکنان و تمام اعضای باشگاه اعتقاد قلبی دارند که توانایی چنین 
کاری را داریم. مطئمن هستم این اتفاق می افتد.

مربی نساجی: برای بقا هنوز فرصت داریمعزیزی خادم و ادعای عدالت و صیانت

هفته بیستم لیگ برتر در حالی امروز آغاز 
می شود که دو مسابقه آن به تعویق افتاده 
است. بازی نفت آبادان و استقالل و فوالد 
خوزستان و تراکتور به دلیل حضور در لیگ 
مسابقه  نمی شود.  برگزار  آسیا  قهرمانان 
پــدیــده و ذوب آهـــن هــم بــه دلیل بــرگــزاری 
مسابقات دوومیدانی آسیایی در مشهد 
به روز پنجشنبه آینده موکول شده است. 

پنجشنبه  روز  پرسپولیس  حــال  ایــن  بــا 
نخستین مسابقه هفته را در تهران مقابل 

نساجی مازندران انجام می دهد. 
این آخرین بازی پرسپولیس در لیگ برتر 
لیگ  در  به هند و حضور  از سفر  پیش 
قهرمانان آسیاست. شاگردان گل محمدی 
می خواهند با برد و صدرنشینی راهی هند 
را  نساجی  باید  دلیل  همین  به  و  شوند 

شکست دهند که کار راحتی نیست. 
تیم قدیمی و ریشه دار نساجی با حضور 
ساکت الهامی روند صعودی به خود گرفته 
و با دو برد متوالی  به بقا در لیگ برتر بسیار 

امیدوار شده است. 
پانزدهم  رده  در  که  امتیازی   16 نساجی 
جــدول لیگ قــرار دارد دومین خط دفاع 
ضعیف لیگ را پس از ماشین سازی دارد 

ولی این نساجی با حضور الهامی کامالً 
از  پیش  نساجی  اســـت.  شــده  متحول 
حضور ایــن مربی، 13 هفته رنــگ بــرد را 
ندیده بود اما اکنون دو برد متوالی داشته 
با 10 گل خــورده  اســت. پرسپولیس هم 

بهترین خط دفاع لیگ را در اختیار دارد.
زیرا  بازی می کنند  برد  برای  تیم  هر دو 
نساجی به دنبال بقاست و پرسپولیس 
ــدول را مـــی خـــواهـــد که  ــ ــدر جـ ــم صــ هـ
کورس  از  و  نمی آید  بدست  بــرد  بــدون 
قهرمانی با سپاهان هم عقب می ماند. 
ایــن بـــازی یــک ویــژگــی دیــگــر نیز دارد 
میدان  در  آل کثیر  دو  مسابقه  ایــن  در 
مهاجم  آل کثیر  عیسی  ــد.  دارن حضور 
کنفدراسیون  حکم  بــا  کــه  پرسپولیس 
فوتبال آسیا به دلیل شادی پس از گل 
محرومیتش  حاال  و  محروم شد  ماه   6
به پایان رسیده و دیگری علی آل کثیر، 
نساجی  بازیکن  که  عیسی  پسرعموی 
دیدنی  پسرعموها  مسابقه  این  است. 
در  آل کثیر  بــود. علی  و جــذاب خواهد 
نیم فصل اول مهاجم تیم نفت آبادان 
بود که در زمان نقل و انتقاالت به تیم 

نساجی آمد. 

سال ها وقتی مسابقات تنیس کشوری در 
کنداکتور پخش تلویزیونی قرار می گرفت، 
بــه طــور  را  نـــام  دو  ورزش  عــالقــه مــنــدان 
گزینه  عنوان  به  تماشا  بــرای  پیش فرض 
اشکان  می کردند:  مــرور  ذهــن  در  اصلی 
شکوفی و انوشا شاهقلی. تنیس رشته ای 
دهه های  در  آن  تصمیم گیران  که  اســت 
مختلف در تعریف سیاست های کارآمد 
درخصوص تولید بازیکن مطلقاً ناکام بوده 
و امروز نیز در یکی از مهم ترین برهه های 
برای  راهــی  دنبال  به  تنها  تنیس،  تاریخ 
پاک سازی صورت مسئله می گردند. خب، 
چه راهی بهتر از قرار گرفتن پشت نام یک 
هنرپیشه! اتفاقی ناامیدکننده که منزلت 
تیم ملی را بیش از پیش زیر سؤال برده 
است.به گزارش ورزش سه، نکته غیرقابل 
اغماض از دید هر دوستدار تنیس، سن باال 
و عدم تجربه جدیدی از سیاق اردوهای تیم 
ملی در سطح مسابقاتی است که موفقیت 
در آن به نوعی برای یکی از ریشه دارترین 
رشته های ورزش کشور حیاتی محسوب 
می شود. در جست وجوهای ما برای یافتن 
اطالعات بیشتر درباره نحوه فعالیت امیر 
جدیدی در تنیس با استعاره هایی عجیب 

مواجه شدیم که بیشتر توسط هــواداران 
او در فضای مجازی منتشر شده است. 
اینکه هنرپیشه ایرانی پیشتر مربی هومن 
سیدی بوده است و همین مسئله موجبات 
حضور او در سینما را فراهم آورده که خود 
به  هرگز  او  اســت.  اعجاب انگیز  نکته ای 
از رده هــای  صــورت حرفه ای در هیچ کدام 
ملی سابقه عضویت  و  باشگاهی  سنی 
نداشته و تنها به صورت تفریحی اقدام 
به آموزش و در کنار برخی از تنیس بازان 
شناخته شده ملی توپ زده اســت. پس 
در پایان می توانیم این گونه قضاوت کنیم 
تنیسور خوبی  که امیر جدیدی احتماالً 
است؛ همچون بسیاری از بازیکنان آماتور 
اما  شهرستانی؛  کــوچــک  زمــیــن هــای  در 
بــرای حضور او در کنار تیم ملی  اراده ای 
وجود دارد که باوجود انتقادات بسیار در 
شبانه روز گذشته، امروز مانع از حضورش 
در نخستین تمرین تیم ملی نشده است. 
کاش در مقام تصمیم گیر شأن این جایگاه 
بــه قله  را حفظ کـــرده و بدانیم رســیــدن 
نیازمند قبولی در  بلند تیم ملی همواره 
مراحل  در  و طوالنی  آزمــون هــای سخت 

مختلف بوده است.

امروز پرسپولیس میزبان نساجی است 

دوئل »آل کثیر« ها در آزادی
چرا جدیدی نباید دعوت فدراسیون را می پذیرفت؟ 

تنیس با  نام سلبریتی ها!

هفته بیستم لیگ برتر

پرسپولیس - نساجی
پنجشنبه 19 فروردین -  18:50 از شبکه سه

صالح: گلزن به دنیا نیامدم
محمد صالح در گفت وگویی با هفته نامه کیکر آلمان اظهار کرد: من گلزن ذاتی 
نبودم و گلزن به دنیا نیامدم. برای بهتر شدن در گلزنی سخت کار و تمرین کردم. 
مهاجم مصری در این مصاحبه به نکات دیگری هم اشاره کرد که متن آن به 

شرح زیر است:

لیورپول برای صعود شانس دارد یا رئال؟  
به نظرم هر دو قوی هستند. هر دو تیم در دو بازی اخیر خود در لیگ قهرمانان 
پیروز شده اند. هر دو تیم آمادگی خوبی دارند. این یک رقابت ویژه است و روحیه 

هر دو تیم خوب است.

آیا ذاتاً یک مهاجم بودید یا مجبور شدید برای بهترشدن و پیشرفت سخت   
کار کنید؟

فکر نمی کنم در اسپانیا الزم باشد مردم نگران وینسیوس باشند. او کارش را انجام 
خواهد داد. در مورد خودم باید بگویم که من گلزن ذاتی نبودم و برای بهتر شدن 

باید خیلی سخت کار می کردم.

... پس خیلی تالش کردید؟  
 بله. به یاد دارم که در بازل گل های زیادی نزدم. سپس به چلسی، فیورنتینا و 
رم رفتم. من با لوسیانو اسپالتی در رم بسیار کار کردم. تقریباً بعد از هر جلسه 
تمرینی، او با من تماس می گرفت و راهنمایی ام می کرد. در زمین می ماندم، تمرین 
می کردم. شوت می زدم، شوت می زدم و باز شوت می زدم. آن قدر که بعد از به تیر 
خوردن، گل شود. حتی در خانه خودم یک زمین کوچک درست کردم که در 

آنجا هم تمرین کنم. 

با یورگن کلوپ زیاد صحبت می کنید، رابطه شما با او چگونه است؟  
می توانم این گونه توصیف کنم که یک ارتباط عادی بین دو آدم حرفه ای وجود دارد.

این مسابقات به خاطر کرونا بدون حضور تماشاگر انجام می شود. برای کدام   
یک ضرر بیشتری دارد؟ برای رئال بدون برنابئو و فقط در ورزشگاه دی استفانو یا 

لیورپول بدون هوادار در آنفیلد؟
فکر می کنم برای لیورپول در آنفیلد، چون در این حالت ما واقعاً حمایت هواداران 

پرشورمان را از دست می دهیم. 

می خواهید به چه چیز دیگری برسید؟در ادامه فعالیتتان   
بتوانم  همان کــاری را که در چند سال گذشته امـــیـــدوارم 
داده ام  ــام  ــجـ را انـ انجام دهم یعنی عناوین قهرمانی 
ــنـــم.  ــب کـ ــســ ــ گل بزنم و به تیمم در راه قهرمانی ک

مهم ترین خواسته های من برای آینده کمک کنم. این ها 
هستند .

جدایی بواتنگ قطعی شد
ترکیب  در  بــواتــنــگ  ژروم  حــضــور  دوران 
بایرن مونیخ پس از یک دهه رو به پایان است 
او در تابستان  و تردیدی در مــورد جدایی 
وجود ندارد. نشریه کیکر در گزارشی مدعی 
شد بواتنگ قطعاً در تابستان بایرن را ترک 
خواهد کرد. هیئت مدیره باشگاه تصمیم 
ــرارداد با این  قطعی در مــورد عدم تمدید ق
بازیکن را گرفته و به تازگی به مدیر برنامه 
ایــن خصوص اطــالع داده  بواتنگ نیز در 
اســت. به نظر می رسد مقصد بعدی این 
مدافع لیگ برتر باشد و باشگاه هایی چون 
آرسنال و چلسی برای انتقال او وارد عمل 

شده اند. 

ستاره های PSG از دست 
نیمار خسته شده اند!

بازیکنان پاری سن ژرمن از رفتارهای تند نیمار 
به ستوه آمده اند. نشریه اکیپ مدعی شد 
صبر رختکن در مــورد نیمار تمام شــده و 
دیگر بازیکنان از دست رفتارهای این ستاره 
از  اخــبــار حاکی  برزیلی خسته شــده انــد. 
احتمال بازگشت نیمار به بارسلونا در سال 
2022 با قراردادی آزاد و عدم تمایل به تمدید 
قرارداد با تیم فرانسوی است. قرارداد نیمار 
یک سال دیگر به اتمام می رسد و باوجود 
شایعه ها هنوز توافقی در مورد تمدید صورت 

نگرفته است.

گواردیوال: در آلمان هم 
دورتموند را می بریم

منچسترسیتی موفق شد در دیدار رفت از 
مرحله یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ در 
ورزشگاه خانگی خود دورتموند را با گل های 
دقیقه 19 و 90 کوین دی بروین و فیل فودن 
شکست دهد. تک گل دورتموند را مارکو 
رویس در دقیقه 84 به ثمر رساند. گواردیوال 
پس از بــازی گفت: »بــه آلمان می رویم تا 
خواستم  بازیکنانم  از  من  ببریم.  را  ــازی  ب
تا بازی را ببرند. ما این کار را کردیم و حاال 
برای دفاع کردن به دورتموند نخواهیم رفت. 
ما پرسینگ خودمان را تنظیم خواهیم کرد، 
بازی سازی خود را تنظیم خواهیم کرد و 90 
دقیقه بازی می کنیم تا برای رسیدن به نیمه 

نهایی تالش کنیم«.

رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان در  
حکمی مهدی نصیبی را به عنوان سرپرست 

دبیری فدراسیون منصوب کرد.
ــرای   انــتــخــابــات شــــورای کشتی آســیــا ب

مشخص شدن هفت عضو این شــورا روز 
23 فروردین در قزاقستان برگزار می شود و 
عباس جدیدی، قهرمان جهان و المپیک 
به عنوان نماینده کشورمان در این انتخابات 

حضور خواهد داشت.
 با توجه به افزایش فشارها از غرب در  

خصوص نقض حقوق بشر توسط دولت 
چین، موجب شده تا آمریکا هم به سایر 
المپیک  ــای  ــازی هـ بـ تــحــریــم  کــشــورهــا در 

زمستانی 2022 پکن بپیوندد. 
تمرینات تیم ملی واترپلو در سال 1400  

قرار است از هفته آینده با حضور چیریچ، 
سرمربی صربستانی آغاز شود.

یـــاران موسوی و حــیــدری راد مقابل تیم  
بوزائو که چهار لژیونر دیگر هندبال ایران را 
به خدمت دارد، به برتری رسیدند. تیم بوزائو 
یعنی هللا کرم  ایــران  هندبال  لژیونر  چهار 
استکی، محسن باباصفری، شاهو نصرتی و 
امین یوسف نژاد را به خدمت دارد و در حال 
حاضر با 26 امتیاز در رده نهم لیگ هندبال 

رومانی ایستاده است.
و   بدنسازی  جهانی  فــدراســیــون  رئیس 

پرورش اندام از احتمال موافقت با میزبانی 
ایران از رقابت های جهانی 2023 خبر داد. 

بیست و سومین دوره رقابت های هندبال  
مــردان آسیا از روز 30 اردیبهشت ماه در 
جده عربستان آغاز خواهد شد و تیم ها در 
چهار گروه با یکدیگر به رقابت  می پردازند. از 
ایران نیز به غیر از تیم هندبال شهید شاملی 
کازرون، تیم مس کرمان نیز به عنوان نایب 
قهرمانی رقابت های لیگ برتر ایران در این 

رقابت ها حضور خواهد داشت.
سرپرست برگزاری نخستین دوره مسابقات  

فیتنس قهرمانی کشور اعالم کرد مجوز این 
مسابقات از سوی وزارت بهداشت صادر شد.

با اعالم رسمی کنفدراسیون هندبال آسیا  
میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی 

مسابقات جهانی 2023 به ایران رسید.

99 مربی آبی علیه سپاهان و پرسپولیس می جنگند مربی آبی علیه سپاهان و پرسپولیس می جنگند
تیغ دو لبه سرمربیان استقاللی در لیگتیغ دو لبه سرمربیان استقاللی در لیگ  
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
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الملک الحق المبین

 شهروندان فرانسه با راه انداختن پویش # پاریس_سطل_آشغال به شهردار اعتراض کردند

پاریس زیر زباله!
گذشته  روز  دو  یکی  در  زارع   مهدی   
از خــیــابــان هــای  عــکــس هــای عــجــیــبــی 
پاریس منتشر شده که نشان می دهد 
این شهر اروپایی به یک سطل آشغال 
بــزرگ تبدیل شــده اســت. ایــن تصاویر 
در  فرانسوی  کاربران  را  آن ها  بیشتر  که 
کــرده انــد  منتشر  فــیــس بــوک  و  توییتر 
و  پــارک هــا  اســت خیابان ها،  ایــن  گویای 
انواع  از  پاریس مملو  دریاچه های شهر 
زبــالــه اســـت. بــه گـــزارش قــدس به نقل 
پــاریــســی هــای   news.com وبـــگـــاه  از 
هیدالگو  خانم  شهردارشان،  عصبانی، 
را به سهل انگاری متهم کرده  و همزمان 
 #saccageparis  با راه انداختن هشتگ
پاک  ایــام عید  در  پاریس(  زباله  )سطل 

اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
»پاریس  اســت:  نوشته  کاربران  از  یکی 
حاال  نیست.  نور  شهر  که  سال هاست 

دیگر شهر را به یک سطل آشغال روباز 
تبدیل کرده اند«.

مارین لوپن، رقیب سیاسی هیدالگو هم 
در توییتر نوشت: »این تصاویر یک رنج 
را  پاریس  ملی است که قلب عاشقان 

می شکند«.
در مقابل، اعضای شــورای شهر پاریس 
ــارزار لجن پراکنی«  این حرکت را یک »ک
نامیده اند. شورای شهر در توییتر نوشت: 
شهرهای  از  بسیاری  در  مشکل  »ایـــن 
فرانسه مشترک است و البته تصاویر را 

پیش از جمع آوری زباله ها گرفته اند«.
پاریسی  شهروندان  ادعاها  این  باوجود 
ــدی از  ــدیـ لــحــظــه بــه لــحــظــه تــصــاویــر جـ
ــه اشــتــراک  گــوشــه هــای شــهــر پـــاریـــس ب
ــشــان مـــی دهـــد حتی  مـــی گـــذارنـــد کـــه ن
از  مملو  شهر  ایــن  مشهور  خیابان های 
پسماند های  کثیف،  تشک های  زبــالــه، 

حتی  و  بی استفاده  خانگی  لـــوازم  غــذا، 
اتومبیل های رها شده است.

ــرای  ایـــن پــویــش فــرصــتــی شـــده اســـت ب
فرانسه  در  کارشناسان مدیریت شهری 
تا بار دیگر مطرح کنند مبلمان شهری، 
باغ ها، تابلوها و زیرساخت های برق شهر 
به دلیل بی توجهی مسئوالن، در معرض 

خرابی دائم قرار گرفته است.
میدان نمادین سنت آمبرویز پاریس هم 
این روزها به کلبه ای تبدیل شده که به وسیله 
»انبوهی از زبــالــه« احــاطــه شــده اســت.

انعکاس جهانی این تصاویر سبب شده 
ــورای شهر پــاریــس کاهش  مــقــامــات شــ
10درصدی پاک کننده ها در نتیجه ویروس 
تمیزی  در  اهــمــال  اصلی  دلیل  را  کــرونــا 

خیابان ها عنوان کنند!
پاریس  خیابان های  در  زباله ها  انباشت 
در یک سال گذشته  که  در حالی است 

قوانین سفت و سخت قرنطینه، این شهر 
را به شهر ارواح تبدیل کرده است.

امانوئل گرگور، معاون شهردار پاریس نیز 
با انتقاد از رسانه ها، این کمپین را مورد 
انتقاد قرار داد و آن را یک کارزار هدایت 
افراطی  راســت  منتقدان  از ســوی  شــده 
توصیف کرد و گفت: این مخدوش کردن 
واقعیت است. در ادامه، حساب رسمی 
اشتراک  بــه  اقـــدام  پــاریــس  توییتر شهر 
از سراسر  تمیز[   ]و  ایــده آل  عکس های 
پایتخت کرده است. تصاویری که نشان 
می دهد در فصول مختلف و شرایط آب و 

هوایی متفاوت گرفته شده است.
ــا  ــن ادعـ ــ ــه ای ــران در پـــاســـخ بـ ــ ــارب ــ ــا ک ــ ام
ــقـــوط پـــاریـــس مــدت هــا  گـــفـــتـــه انـــد: سـ
پــیــش از هــمــه گــیــری آغـــاز شـــده اســت. 
ســیــاســتــمــداران اکــنــون پــاریــس را رهــا 
ــد. پــاریــس را بــه مــا پــس بدهید! کــرده ان

مقام بهداشتی آمریکا:

 شاهد موج چهارم ابتال 
به کرونا خواهیم بود

رئـــیـــس مــؤســســه 
آلــــــــــــــــــــــــــــــرژی و 
بـــــیـــــمـــــاری هـــــای 
ــکــا  عـــفـــونـــی آمــری
ایــن  داد  هــشــدار 

کشور به زودی شاهد موج چهارم ابتال 
به کرونا خواهد بود. به گزارش فارس، 
ابتالهای  تعداد  گفت:  فائوچی  آنتونی 
ژانویه،  ماه  در  آن  اوج  میزان  از  جدید 
کاهش یافته اما دوباره در حال افزایش 
است. این مقام آمریکایی هشدار داد: 
امکان دارد بار دیگر شمار مبتالیان به 
کرونا در آمریکا به 60 هزار مورد در روز 
قربانی  تعداد  باالترین  آمریکا  برسد. 
در جهان را با رقم ۵۵۵ هزار نفر دارد. 
و 103  ــزار  هـ گــذشــتــه،  در 24 ســاعــت 
آمریکایی جان خود را از دست داده و 
۵۵ هزار و 703 نفر دیگر هم به کرونا 

مبتال شده اند.

کاخ س سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 
الزم  کــه  زمــانــی  تــا  ــرد  ک تأکید  کرملین 
بــاشــد، نــیــروی نظامی در مــرز اوکــرایــن 
می ماند و این امر تهدیدی برای دیگران 

نیست.
بنگالدشی تبار س خانواده  یک  عضو   6

آمریکا  تگزاس  ایالت  در  تیراندازی  در 
کشته شدند.

با س صهیونیستی  رژیــم  هوایی  نیروی 
قبرس  و  اف 3۵  و  اف 1۵  جنگنده های 
با سامانه های پدافندی تور و اس 300 

رزمایش نظامی مشترک برگزار کردند.
مرزی س منطقه  در  درگیری  جریان  در 

میان اتیوپی و سومالی دست کم 100نفر 
کشته شدند.
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 اما و اگرهای 
گفت وگوهای راهبردی عراق و آمریکا

روز گذشته دور جدید گفت وگوی راهبردی میان عراق و ایاالت متحده 
آمریکا آغاز و طی آن مذاکرات که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
انرژی،  و  اقتصاد  تروریسم،  با  مبارزه  و  امنیتی  در خصوص مسائل 
رایزنی شد.  فرهنگ  و  آمــوزش  زمینه  در  و همکاری  مسائل سیاسی 
پارلمان  الکاظمی،  مصطفی  دولــت  رویکرد  برخالف  است  مشخص 
نیروهای  اخــراج  زمان بندی  برنامه  بر  تمرکز  خواستار  همچنان  عراق 

خارجی از کشور در این دور از گفت وگوهاست.
گفت وگوهای راهبردی آمریکا و عراق از زمان تشکیل کابینه نخست وزیر 
کنونی عراق آغاز و محورهای عمده ای در گفت وگوهای گذشته مطرح 
شده است. نخستین مسئله، همکاری امنیتی و نظامی این دو بود. با 
توجه به اینکه مصوبه پارلمان عراق تأکید دارد نیروهای آمریکایی باید 
در پایان سال 2020 یعنی سال گذشته میالدی خاک عراق را ترک کنند، 
اما اشغالگران آمریکایی  تاکنون مقاومت و تالش کرده اند با استفاده 
از ابزارهایی نظیر داعش برای ناامن کردن عراق، سیاستمداران عراقی 
امــروز حدود  افتد.  تعویق  به  این کشور  پارلمان  قانع کنند مصوبه  را 
سه ماه از پایان این طرح گذشته و به همین دلیل، آمریکایی ها تالش 
می کنند از طریق گفت وگوهای راهبردی، به نوعی مصوبه پارلمان را دور 
است. حساسیت  نظامی  دیگر، مسئله همکاری های  موضوع  بزنند. 
امنیتی  و  نظامی  زیــر چتر  باید  عــراق  اســت  ایــن  آمریکایی  نیروهای 
آمریکا قرار گرفته و هیچ توافق نامه امنیتی نظامی با سایر کشورها از 
جمله جمهوری اسالمی ایران و چین نداشته باشد. درست از زمانی 
که عادل عبدالمهدی توافق های جامعی با چین در مسیر توسعه عراق 
انجام داد، آمریکایی ها به شدت به این اقدام واکنش نشان داده و با 
استفاده از قدرت خیابانی و ناآرامی های ساختگی اجتماعی، موجب 
مسئله  دیگر،  موضوع  عــراق شدند.  پیشین  وزیــر  نخست  سرنگونی 
امنیت رژیم صهیونیستی است. نقطه ثقل سیاست های آمریکا در 
منطقه این است که اسرائیل همیشه باید یک حاشیه امن در بین 
همین  از  باشد.  داشته  غیرعربی  و  عربی  حریم  و  منطقه  کشورهای 
رو تالش می کنند عراق را وادار به نوعی همکاری سیاسی و مناسبات 
بافت  با  امر، طبیعتاً  این  که  کنند  رژیم صهیونیستی  با  دیپلماتیک 
متناقض است چرا  این کشور کامالً  اجتماعی و جریان های سیاسی 
که آن ها در هیچ شرایطی حاضر به تن دادن به این اقــدام نیستند. 
مسئله دیگر، همکاری مشترک ایران و عراق است. با توجه به اینکه 
حجم این تبادل تجاری اکنون بیش از10 میلیارد دالر می شود، آمریکا 
مسئله  برسد.  خود  پایین ترین سطح  به  همکاری  این  می کند  سعی 
همکاری بین عراق و کشورهای منطقه از جمله کشورهای حوزه خلیج 
فارس هم در گفت وگوهای راهبردی مورد توجه قرار می گیرد و در آخر 
هم، مسئله بازسازی عراق توسط شرکت های آمریکایی بخشی از این 
مذاکرات خواهد بود. این مذاکرات به طور قابل توجهی گسترده است 
و همه موضوعات مربوط به واشنگتن و بغداد بر مدار توجه مقامات 

گفت وگو کننده قرار خواهد گرفت.
امروز جریان های سیاسی عراق به شدت به این گفت وگوها حساسیت 
نشان داده اند. با توجه به اینکه قرار است در سال جاری انتخابات 
پارلمانی در عراق برگزار شود، آمریکایی ها از امروز برنامه ریزی کرده اند 
عوامل خود را در پارلمان آینده نفوذ دهند. این گفت وگوها اگر چه 
اما  است،  نظامی  و  امنیتی  سیاسی،  اقتصادی،  مسائل  دربرگیرنده 
به عنوان  را  عراق  دارنــد  آمریکایی ها قصد  آن،  و مضمون  در محتوا 
دولت  بر  را  خــود  سیاست های  و  کــرده  تلقی  خــود  تابع  ایالت  یک 
این گفت وگوهای  به همین دلیل، خروجی  این کشور تحمیل کنند. 
کشورهای  و  صهیونیستی  رژیــم  و  آمریکا  نفع  به  طبیعتاً  راهبردی 
مرتجع عرب خواهد بود. با توجه به اینکه اکثریت ملت عراق تمایل 
در  عــراق چه  در رخدادهای داخلی  را  تأثیرگذاری  ایــران نقش  دارنــد 
حوزه امنیتی و نظامی و چه در حوزه اقتصادی ایفا کند، جریان های 
سیاسی عراق به شدت به خروجی احتمالی این گفت وگوهای راهبردی 
حساس شده اند. هنوز مشخص نیست آیا این گفت وگوها سرانجامی 
خواهد داشت یا نه اما اگر هم به نتیجه برسد، قطعاً دولت مصطفی 
الکاظمی در زمینه اجرایی شدن نتایج و خروجی این گفت وگوها، با 
مشکل روبه رو خواهد شد. فراکسیون های پارلمانی عراق هرگز حاضر 
نیستند نتایج این گفت وگوها که با منافع ملی ملت عراق هم راستا 
نیست را عملیاتی کنند. به همین دلیل، مفاد این مذاکرات در حوزه 

اجرایی با مشکل مواجه خواهد شد.
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دریـچـه

نــیــویــورک تایمز  ــه  ــامـ روزنـ
و عــکــس اصلی  ــزارش  ــ گـ
را  خــود  نخست  صفحه 
ــحــران در  ــه بـــاال رفــتــن ب ب
هــــنــــدوراس اخــتــصــاص 
بحران  احتماالً  که  داده 

در مرزهای آمریکا را نیز افزایش خواهد داد. هندوراس 
که درگیر مشکالت اقتصادی شدید است، اکنون با وقوع 
طوفانی ویرانگر وارد بحرانی شدید شده که بسیاری از 
مردم این کشور را به فکر پناهجویی و رفتن به مرزهای 
از  همچنین  تایمز  نیویورک  اســـت.  انداخته  آمریکا 
در  بیوتکنولوژی  امرجنت  کارخانه  گسترده  مشکالت 
آمریکا می گوید که ادامه روند واکسیناسیون این کشور 

کامالً وابسته به این شرکت است.

گــمــانــه زنــی هــا  مـــیـــان  در 
احتمالی  نــامــزدهــای  ــرای  بـ
آمریکا،   2024 انتخابات 
ــک در  ــ ــوزویـ ــ ــیـ ــ نـ ــه  ــلـ ــجـ مـ
»زمینِ  عنوان  با  پرونده ای 
باز نیکی هیلی« او را یکی 

از نامزدهایی با باالترین شانس برای انتخابات پیش روی 
آمریکا دانسته و تاکتیک هایی که او برای باال رفتن محبوبیت 
در میان مردم و گروه های سیاسی استفاده می کند را تجزیه 
و تحلیل کرده است. به نظر نیوزویک، شورش کنگره آمریکا 
فرصتی بسیار مناسب بــرای مطرح شدن هر چه بیشتر 
هیلی بوده و او می خواهد ترامپیسم را بدون حضور ترامپ 
ارائــه کند. این مجله همچنین 21 کتاب مخصوص برای 
خواندن در فصل بهار را به خوانندگانش پیشنهاد می دهد.

نیویورک تایمز
در  ایندیپندنت  ــامـــه  روزنـ
ــی بــــه قـــتـــل یــک  ــ ــزارشـ ــ گـ
دیگر می پردازد  دانشجوی 
که موجب باال رفتن هر چه 
بیشتر نگرانی ها در انگلیس 
شــده اســت. پــس از پیدا 

شدن جنازه ریچارد اوکوروگویه، ایندیپندنت مصاحبه ای 
با مادر این دانشجوی حوزه آی تی که به بیماری کم خونی 
داسی شکل نیز مبتال بود ترتیب داده است. این روزنامه 
همچنین از توقف برنامه های واکسیناسیون کودکان در 
بریتانیا به خاطر مشکالت لخته شدن خون در واکسن های 
آکسفورد خبر می دهد. مقاله ای در خصوص دالیل تالش 
زیاد بوریس جانسون برای راه اندازی گذرنامه واکسن نیز در 

این روزنامه به چاپ رسیده است.

نیوزویکایندیپندنت

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

اتاق فکر

اندیشکده »پروجکت سیندیکِیت« بررسی کرد

»بایدن« نمونه دیگری که نخواهید رئیس جمهور آمریکا شوید
 مترجم: امیرمحمد سلطانپور  اندیشکده »پروجکت 
سیندیکِیت« در مقاله ای، سختی ریاست جمهوری بر 
کشوری مانند آمریکا را آن قدر زیاد می داند که معتقد 
آرزوی  آنچنان  نشود  پیدا  کسی  دیگر  شاید  است 
دستیابی به این ِسمَت بزرگ را داشته باشد. درست 
است که قوی ترین فرد در ایاالت متحده بودن، گرفتن 
سالم نظامی از ارتشیان و مورد خطاب قرار گرفتن با 
عبارت »مِستِر پرزیدنت« می تواند وسوسه کننده باشد؛ 
این  بارها دیده ایم چگونه موی رئیس جمهورهای  اما 
کشور به خاطر سختی و مشکالت بسیار زیاد سفید 
شده است )البته در مورد بایدن این اتفاق قبالً افتاده؛ 

اما سختی ها را به گونه ای دیگر لمس خواهد کرد(.
از این سختی کشیدن ها واضح است:  دلیل بسیاری 
موفقیت،  بــرای  آمریکا  در  دقیق  ظاهر  به  نقشه های 
ناگهان خراب می شود و همین طور هر چند وقت یک 
بار رئیس جمهور باید منتظر یک غافل گیری سخت 
باشد. از دولت بایدن در ابتدا به عنوان یک نمونه عالی 
دولت  با  مقایسه  در  به خصوص  حداکثری  کاراییِ  از 
پراشتباه ترامپ نام می بردند. او در همان ابتدای کار، 
حمله به کنگره را تجربه کرد و در نخستین حرکتش 
17فرمان و دستور ترامپ -که بیشتر از هر رئیس جمهور 
قبلی  رئیس جمهور  درزمینه دستورات  تاریخ  در  دیگر 
خود بود- از جمله ساختن دیوار در مرز با مکزیک را 

لغو کرد. نخستین قانونی که بایدن خودش آن را اجرا 
کرد در خصوص مبارزه با همه گیری ویروس کرونا بود 
ترامپ  به خاطر عدم مدیریت  به عقیده بسیاری  که 
موجب کشته شدن صدها هزار نفر آمریکایی شده بود.

بایدن در نخستین چالش سخت خود در ارائه بسته 
در  اقتصادی  وضعیت  بهبود  بــرای  دالری  تریلیون   2
همه گیری ویروس کرونا از خود سرسختی زیادی نشان 
داد و حتی نشان داد اگر جمهوری خواهان از این طرح 
بــاز هم کــار خــود را خواهد کــرد. او  او حمایت نکنند 
می خواست بر خالف اوباما که در این موضوعات دست 
به عصا کار می کرد، خود را عامدانه شجاع نشان دهد. 
قرار گرفته اند  ترامپ  تأثیر  جمهوری خواهان که تحت 
بیشتر از هر زمان دیگری برای او فیگور میهن پرستی 
به  بررسی حمله  ــاه  دادگ در  را  آن  نمونه  که  می گیرند 
کنگره دیدیم، به طوری که آن جریان پرهیاهو که سبب 

کشته شدن پنج نفر شد را اتفاقی بزرگ ندانستند.

را نشان  بیشتر خــود  بــایــدن  آن دردســرهــای  از  پــس 
دادند. قضیه بحران در مرزهای این کشور در خصوص 
پناهجویان یکی از اتفاقاتی بود که او در آن خوب عمل 
دست  از  را  فرصت  این  نیز  جمهوری خواهان  و  نکرد 
نداده و حسابی از خجالتش در آمدند. انتخاب »کامال 
هریس« معاون خود به عنوان مسئول حل این مشکل 
ــه ای که در پیش  نیز دردســرهــای خود را داشــت و روی
کند  ریشه ای حل  به طور  را  مرزها  تا مشکالت  گرفت 
)مثالً بررسی کنند دلیل اینکه مردم السالوادور، گواتماال 
و هندوراس تصمیم می گیرند خانه های خود را رها کرده 
و مصائب مهاجرت به آمریکا را تحمل کنند( آنچنان 
بود؛ چون  نداشت، چراکه دالیلش مشخص  فایده ای 
دولت های این کشورها فاسد بودند، اقتصاد ضعیفی 
که  می کردند  تجربه  را  سازمان یافته  جرایم  و  داشتند 
برای هیچ کدام راه حل فوری نمی توانست وجود داشته 
آتالنتا  و  کلرادو  در  مرگبار  تیراندازی  دو  باشد. سپس 
با کنترل  باز هم مشکالت مرتبط  و  به وقوع پیوست 

اسلحه بر سر بایدن ریخت.
چالش  آن قدر  بایدن  رئیس جمهوری،  ماه  دو  درطول 
و دردســـر داشــتــه کــه از همین حــاال مــی تــوان برایش 
ماه  بود. همین دو  نگران  پایان چهار سال بسیار  در 
برای همه کافی خواهد بود که نخواهند رئیس جمهور 

آمریکا شوند.

وقتی واشنگتن ورزش را سیاسی می کند

اعتیاد المپیکی آمریکا به تحریم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: این کشور درباره تحریم مشترک 
شرکایش  و  متحدان  با  چین  در   2022 زمستانی  المپیک  بــازی هــای 
]بایکوت  گفت:  پرایس  ند  فــارس،  گــزارش  به  کــرد.  خواهد  گفت وگو 
مشترک[ چیزی است که ما قطعاً مایلیم دربــاره آن بحث کنیم. یک 
رویکرد هماهنگ نه تنها مطابق با منافع ما خواهد بود بلکه به نفع 
متحدان و شرکایمان هم هست. وی افزود: ما بارها درباره نگرانی های 
مشترک در ارتباط با چین با شرکا و متحدان گفت وگو می کنیم. ماه 
گذشته میالدی »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا هم گفته بود این 

کشور مایل است از بازی ها کناره گیری کند.

اردوغان از ناز کشیدن خسته نشده است

چشم امید ترکیه به اروپا
رئیسان کمیسیون و شــورای اروپــا در دیــدار با رئیس جمهور ترکیه در 
آنکارا، درباره مسائل مختلفی از جمله تنش زدایی در شرق مدیترانه 
و همچنین ابعاد عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا صحبت 
ریاست جمهوری  کالین، سخنگوی  ابراهیم  آناتولی،  گزارش  به  کردند. 
مقام های  و  اردوغــان  گفت وگوهای  خواندن  مثبت  و  سازنده  با  ترکیه 
اروپایی، گفت: آن ها درباره مسائل مختلفی از جمله به روزرسانی توافق 
مهاجران، تجدید قوانین گمرکی، آزادسازی روادید سفر به اتحادیه اروپا 
کردند.  رایزنی  دیگر مسائل سیاسی مهم  و  ترکیه ای  برای شهروندان 
کالین توضیح داد اردوغان با اشاره به چشم انداز روابط آنکارا با اروپا 
در آینده نزدیک، هدف نهایی ترکیه را عضویت کامل در این اتحادیه 

عنوان کرد.

20 کشته و زخمی در 
انفجار شرق افغانستان 

در نتیجه انفجار صبح روز گذشته در 
شرق افغانستان، دو غیرنظامی کشته و 
سه سرباز پلیس و 1۵ غیرنظامی دیگر 
ــارس، این  ــزارش فـ زخمی شــدنــد. بــه گـ
جالل آباد  شهر  دوم  ناحیه  در  انفجار 
اســت.  داده  رخ  ننگرهار  والیــت  مرکز 
ننگرهار  در  رسانه ها  به  امنیتی  منابع 
گفته اند انفجار ناشی از مین جاسازی 
شــــده در جــــاده گـــلـــدان بــــوده اســـت. 
پلیس  فرماندهی  سخنگوی  فریدخان، 
ننگرهار می گوید: انفجار در نزدیکی یک 
خودرو پلیس صورت گرفته است. فرد 
و یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر 

عهده نگرفته است.

 تهدید به جنگ آب 
مصر و اتیوپی 

نشست  از  پـــس  مــصــر  ــه  ــارجـ ــرخـ وزیـ
مسئله  ســر  بــر  اتــیــوپــی  بــا  بی نتیجه 
کرد  تهدید  را  این کشور  النهضه،  سد 
اقداماتی را انجام خواهد داد. به گزارش 
مصر  گفت :  الشکری  سامح  العربیه، 
هرگز خسارت آبی علیه خود یا سودان 
را برنمی تابد و اگر این آسیب در نتیجه 
سد النهضه وارد شود، مصر به تحرکاتی 
دست خواهد زد. وزیر خارجه مصر به 
نوع و نحوه اقدام کشورش برای متوقف 
بــاال دست  در  اتیوپی  اقــدامــات  کـــردن 
رودخانه نیل اشاره ای نکرده است ولی 
گفت قاهره برای حمایت از امنیت آبی 

خود سناریوهای مختلفی دارد.

حمله انصاراهلل به پایگاه 
هوایی ملک خالد سعودی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داد 
پایگاه  توانستند  کشور  ایــن  پهپاد  دو 
مشیط  در خمیس  خالد  ملک  هوایی 
قرار دهند.  را هدف  عربستان سعودی 
به گزارش فارس، سرتیپ یحیی سریع 
اضافه کرد: این حمله، توسط دو پهپاد 
پهپادها  ایــن  و  شد  انجام   2K قاصف 
اهــداف خود  دقیقی  طور  به  توانستند 
را هدف قرار دهند. یحیی سریع گفت: 
این حمله در واکنش به ادامه تجاوز و 
محاصره وحشیانه علیه کشور عزیزمان 

صورت می گیرد.
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