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به انگیزه  انتشار کتاب های اخیرش

 همیشه 
دست به قلم بوده ام 

 درباره فصل دوم 
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دقیقه های متبرک4
گفت وگو با خادمان بخش تعمیر و نگهداری ساعت های حرم مطهر رضوی
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قدس برنامه دولت را از منظر رفع 
تحریم های اقتصادی بررسی می کند

 خنثی سازی 
 میدان مین تحریم ها 
با  دیپلماسی 
اقتصادی
دولت جدید و سازمانی ناکارآمد 
در کاهش آسیب های اجتماعی

»سازمان امور 
اجتماعی« یا 
صندوق توزیع پول؟
 بررسی مدل های احتمالی 
 دولت آینده افغانستان 
در گفت وگوی قدس با صباح زنگنه

 نظام شورایی طالبان 
موفق می شود؟

 مجلس و دولت جدید 
چگونه تعامل کنند؟

محمدکاظم انبارلویی

 درگذشت 
مهدی اخوان ثالث 
 در سال 1369

رواق
صدای »دنگ دنگ« ساعت صحن انقالب بارگاه ملکوتی امام 

هشتم)ع(، از صداهای آشنایی است که با ضرب آهنگی خاص در 
خاطر بسیاری از دلدادگان این آستان مقدس ماندگار شده است ...

»قلق« ضمیمه پنجشنبه های 
روزنامه قدس
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی 

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت 
تامین ظرفیت خدمات تولید و توسعه نرم  افزار سفارش مشتری

آس�تان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به شناس�ایی، ارزیابی و تعیین اولویت پیمانکاران واجد شرایط درخصوص » تامین 
ظرفیت خدمات تولید و توسعه نرم  افزار سفارش مشتری « اقدام نماید.

 لذا واجدین شرایط جهت مشاهده کامل متن آگهی و شرایط به آدرس http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/06/20 مدارک و مستندات مربوطه به آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی 

آستان قدس رضوی، دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی آستان قدس رضوی کد پستی 9133743588 تحویل نمایند.
 در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن های 05132009200 یا 05132001420 تماس حاصل نمایید. 

     فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی دو مرحله ای

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد
موضوع: خرید، نصب و راه اندازی تس�مه ه�ای نقاله خطی بطول 

30 متر و پالتی بطول 65 فرودگاه ش�هدای ایالم
ش�رکت فرودگاهه�ا و ناوبری هوای�ی ایران در نظ�ر دارد مناقصه 
عموم�ی همزم�ان ب�ا ارزیابی کیف�ی مناقص�ه خرید، نص�ب و راه 
ان�دازی تس�مه های نقاله خط�ی بطول 30 مت�ر و پالتی بطول 65 
فرودگاه ش�هدای ایالم را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی 

دول�ت برگ�زار نمای�د.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقص�ه گران و بازگش�ایی پاکته�ا از طری�ق درگاه س�امانه تدارکات 
الکترونیک�ی دول�ت )س�تاد( ب�ه آدرس: www.setadeiran.ir  انجام 
خواه�د ش�د و الزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت ع�دم عضویت 
قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. 
تاریخ انتش�ار مناقصه در س�امانه: 1400/06/3 می باش�د.

مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت: از انتشار اولین آگهی 
در تاریخ 1400/06/3 لغایت روز چهارش�نبه مورخه 1400/06/10

مهلت زمانی ارس�ال پیش�نهاد: از روز پنج شنبه تاریخ 1400/06/11 
لغایت حداکثر تا س�اعت 19 روز ش�نبه تاریخ 1400/06/27

تاری�خ  یکش�نبه  روز  صب�ح   9 س�اعت  پاکته�ا:  بازگش�ایی  زم�ان 
1400/06/28

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر 
در خص�وص اس�ناد مناقصه و ارائ�ه پاکتهای ال�ف: آدرس: فرودگاه 
بی�ن الملل�ی ش�هدای ای�الم- دبی�ر خان�ه ف�رودگاه 0842236800
                                    شناس�ه آگهی 1180893
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آگهی دعوت به مناقصه عمومی
          با ارزیابی کیفی ساده )به روش فشرده(  نوبت اول

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد 
بناب�ر آئی�ن نامه اجرائی قان�ون برگزاری مناقصات نس�بت ب�ه برگزاری 
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی س�اده و به روش فشرده 

به شماره مناقصه )1400-47-05( به شرح ذیل اقدام نماید.
1-ش�رح مختصر موضوع مناقصه: حمل فرآورده های نفتی )نفت گاز( 
از شهرس�تان تربت حیدریه  به ایس�تگاههای راه آه�ن تربت حیدریه و 

خواف
2- مبلغ برآورد اولیه : 7.410.000.000 ریال

3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 370.500.000 ریال
)مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد 

و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد( .
4- م�دت و مح�ل اج�را: مدت اجرا 12 م�اه بوده و مح�ل اجراء طبق 

اسناد مناقصه میباشد.
5- پیمانکاران واجد ش�رایط: مناقصه گران میبایس�ت پروانه فعالیت در 
زمین�ه حم�ل مواد نفتی از س�ازمان راهداری و حم�ل و نقل جاده ای 

و تاییدیه ازش�رکت ملی پخش ف�رآورده های نفتی را به همراه گواهی 
صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند . 

6- مهل�ت و نح�وه دریاف�ت اس�ناد: متقاضی�ان م�ی توانن�د حداکثر تا 
س�اعت19:00 روز چهارش�نبه مورخ 1400/06/10 با مراجعه به س�امانه 
ت�دارکات الکترونیک�ی دولت ب�ه نش�انیwww.setadiran.ir   و از طریق 

لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد را دریافت نمایند. 
کلیه فرآیند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکت) الف( مربوط به تضامین 
ش�رکت در فرآیند ارجاع کار، در س�امانه مذکور انج�ام می پذیرد. لذا 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی، نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.
7- مهلت و نحوه ارس�ال اس�ناد تکمیل شده: پیش�نهادها باید حداکثر تا 
س�اعت 19:00 روز دوش�نبه م�ورخ 1400/06/22 در س�امانه تدارکات 
الکترونیک�ی دول�ت ب�ه آدرس www.setadiran.ir   بارگ�ذاری و پاکت 
)الف( به نشانی استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، میدان امامزاده، 
اداره کل راه آه�ن ش�رق -کدپس�تی 9791135555 ارس�ال گ�ردد. 
8- زمان و محل گش�ایش: پاکات در س�اعت 10:00 روز س�ه شنبه مورخ 
06/23/ 1400 در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه آهن شرق، 

باز و نتیجه مناقصه اعالم می گردد. 
 میم الف : 1  شناسه آگهی : 1180994

اداره کل راه آهن شرق

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسالمی ایران
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آگهی مزاید ه اجاره  شماره 5000090892000004 ) شماره مزایده مرجع ( 105
شهرداری سرخس در نظر دارد بخشی از زمین پارکینگ 
ش�هید شوشتری به متراژ 4000 متر مربع ، مغازه شماره 1 
پارکین�گ ش�هید شوش�تری و بخش�ی از زمی�ن واق�ع در 
خیاب�ان ش�هید عیار ب�ه متراژ 400 متر مرب�ع را از طریق مزای�ده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اس�ناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه الکترونیکی دولت       
WWW.setadiran.ir ( و ب�ا ش�ماره مزای�ده ) 5000090892000004 ( ب�ه   (

ص�ورت الکترونیک�ی واگ�ذار نمای�د . 
زمان انتش�ار در س�ایت : 1400/06/04 س�اعت  8:00 مهلت دریافت اس�ناد 

مزایده تا تاریخ : 1400/06/07 س�اعت  8:30
تاریخ بازدید : 1400/06/04  لغایت 1400/06/15 روزانه از ساعت 9 تا 12                    

آخرین مهلت ارس�ال پیش�نهاد قیمت : 1400/06/17 س�اعت  08:30
زمان بازگشایی : 1400/06/17 ساعت 9 زمان اعالم به برنده : 1400/06/17  

س�اعت 9:20
ش�رایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده ش�هرداری س�رخس:

1-  مدت اجاره بخش�ی از زمین پارکینگ و مغازه شماره 1 پارکینگ ، 3 سال 
و مدت اجاره بخش�ی از زمین واقع در خیابان ش�هید عیار 8 سال می باش�د . 

2-  مبلغ ضمانتنامه یا فیش نقدی جهت س�پرده ش�رکت در مزایده هر یک از 
موارد فوق در س�امانه قید گردیده اس�ت .

3-  اعط�ای چک برای هر ماه اجاره برای مدت اج�اره ه�ای اماک�ن ف�وق 
4-  برنده مزایده می بایس�ت در هن�گام قرارداد ، به میزان 10 درصد قیمت 

کل پیش�نهادی ، ضمانت نامه به ش�هرداری تحویل نماید .
 5-  اعط�ای ی�ک فق�ره چ�ک جه�ت تخلی�ه ابنی�ه

6-  پیش�نهادهای ش�رکت کنندگانی بازگشایی می ش�ود که با شهرداری تسویه 
حس�اب نموده باش�ند .

7- متقاضی�ان ش�رکت در مزای�ده بای�د دارای پروانه فعالی�ت در زمینه های 
ش�غلی خود باش�ند .  

8- هزین�ه های مربوط به انتش�ار آگهی مزایده ، کارشناس�ی و کلیه کس�ورات 
قانون�ی ازجمله بیمه ، مالیات ، عوارض و... مرتبط با قرارداد بر عهده برنده 

مزایده میباش�د .
9- مبلغ اجاره از زمان انعقاد قرارداد ، سالیانه 20% افزایش خواهد داشت .

10- تهی�ه امکان�ات مورد نی�از جهت اس�تفاده از مکان مورد اج�اره برعهده 
برنده مزایده می باش�د .

11- پیش�نهاد دهن�ده نباید مش�مول قانون منع مداخل�ه کارمندان دولت در 
معام�الت دولت�ی مصوب دیماه 1337باش�د و چنانچه خ�الف این موضوع به 
اثبات برس�د مزایده گذار حق دارد پیش�نهاد ارائه شده برای مزایده فوق را 

مردود وتضمین ش�رکت درمزایده را ضبط نماید.
12- پیش�نهاد دهن�ده ب�ا امض�اء ذی�ل این ورق�ه رس�ما" اعالم م�ی دارد که 
هیچگون�ه وج�ه یا مالی ب�ه عنوان واس�طه کاری از احدی دریاف�ت ننموده 
و همچنی�ن مال�ی که عرفا" رش�وه تلقی می گردد را تحت ه�ر عنوان اعم از 
نق�دی و غیر نقدی به هیچ یک از افراد مس�ئول در دس�تگاه مزایده گذار به 
ه�دف جلب موافقت احدی از آنان پرداخت نکرده اس�ت . چنانچه خالف 
این موضوع به اثبات برس�د )مزایده  گذار( حق دارد که پیش�نهاد ارائه شده 
ب�رای مزای�ده  موضوع ف�وق الذکر را م�ردود و تضمین ش�رکت در مزایده 
متعلق�ه را ضبط نماید . پیش�نهاد دهن�ده ضمنا متعهد اس�ت در صورت برنده 
شدن در مزایده  به هیچ عنوان هیچگونه وجه ، مال یا سندی به هیچ فردی 
به منظور تس�هیل امر انعقاد پیمانی که مورد مزایده اس�ت پرداخت ننماید در 
صورت اثبات مراتب در هرمرحله مزایده گذار حق خواهد داش�ت قرارداد 
را فس�خ و ضمانتنامه شرکت در مزایده را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ 
پیم�ان و تاخی�ر اجراء کار را از او اخذ نماید تعیین میزان خس�ارات وارده با 

تش�خیص مزایده گذار می باش�د .
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی اس�ت :

1- برگ�زاری مزای�ده صرف�ا از طری�ق س�امانه س�تاد ت�دارکات الکترونیک�ی 
دولت می باش�د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش�امل خرید و دریافت اس�ناد 
مزای�ده ) در ص�ورت وجود هزین�ه مربوطه ( ، پرداخت تضمین ش�رکت در 
مزای�ده ) ودیعه ( ، ارس�ال پیش�نهاد قیمت و اطالع از وضعی�ت برنده بودن                           

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باش�د . 
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد 
اعالن عمومی س�امانه مزایده ، قابل مش�اهده ، بررس�ی و انتخاب می باشد . 
3- عالقه مندان به ش�رکت در مزایده می بایس�ت جه�ت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی ) توکن ( با ش�ماره ه�ای ذی�ل تم�اس حاص�ل نماین�د :
مرکز پش�تیبانی و راهبری س�امانه :  41934 – 021

) WWW.setadiran.ir (  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه
 بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود اس�ت .
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ررأی قوی بهأی قوی به  کابینهکابینه ر رئیسیئیسی
فقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از دولت جا ماندفقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از دولت جا ماند

  رحیمی برای وزارت دادگستری بیشترین و سجادی برایرحیمی برای وزارت دادگستری بیشترین و سجادی برای
وزارت ورزش کمترین رأی موافق نمایندگان را کسب کردندوزارت ورزش کمترین رأی موافق نمایندگان را کسب کردند
رئیس جمهور: رأی حداکثری مجلسرئیس جمهور: رأی حداکثری مجلس
سرآغاز همکاری دو قوه برای ساختن ایران قوی استسرآغاز همکاری دو قوه برای ساختن ایران قوی است  
محسنمحسن  رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور شدرضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد



محسن رضایی 
معاون اقتصادی 
رئیس جمهور شد

رئیس  جمهور با صدور 
حکمی »محسن رضایی 
میرقائد« را به سمت 
معاون اقتصادی خود 
منصوب کرد.به گزارش 
ایرنا، حجت االسالم 
والمسلمین سید ابراهیم 
رئیسی همچنین در این 
حکم رضایی را به دبیری 
شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا و 
دبیری ستاد اقتصادی 
دولت منصوب کرده است.

محسن رضایی 67ساله 
متولد مسجدسلیمان 
و دارای مدرک دکترای 
اقتصاد از دانشگاه تهران 
است. وی پیشتر فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 
بوده است.

یادداشت روز

خبر

انتصاب

امید ادیب   بــا رأی اعتماد 
 مجلس یازدهم به 18 وزیــر از 
ــادی  ــهـ ــنـ ــشـ ــیـ 19 وزیــــــــــر پـ
سیدابراهیم رئیسی، دولــت 
ــار خــود را از شب  سیزدهم ک
گذشته رسماً آغاز کرد. از بین 
گزینه های معرفی شده دولت، تنها حسین باغگلی 
وزیـــر پیشنهادی آمـــوزش و پـــرورش نتوانست 
نصاب نصف به عــاوه یک حاضران مجلس را 
 بدست آورد. او تنها 76 رأی موافق بدست آورد و

 193 نماینده با وی مخالفت کردند. 
ــر  در نــشــســت دیــــــروز مــجــلــس، رحــیــمــی وزیـ
ــورد رأی  دادگــســتــری موفق شــد بــا 277 رأی، رکـ
اعتماد به وزرا در تاریخ جمهوری اسامی را که 
پیشتر متعلق به علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 
یــازدهــم با 274 رأی بــود، بشکند. امیر سرتیپ 
آشتیانی وزیر دفاع نیز با کسب 274 رأی با رأی علی 
طیب نیا برابری کرد. در بین وزیران دولت سیزدهم، 
سیدحمید سجادی با 108 رأی مخالف بیشترین 

مخالف را در مجلس داشت. 
همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه با 
270 رأی، رستم قاسمی با 267 رأی، احمد وحیدی 
با 266 رأی، سید عزت هللا ضرغامی با 262 رأی و 
ــور وزیــر ارتباطات با 256 رأی موفق  عیسی زارع پ
شدند آرای باالیی بدست آورند. 48 رأی مخالف 
خطیب وزیر اطاعات و تنها 10 رأی مخالف حسین 
امیرعبداللهیان از دیگر نکات جالب رأی گیری 

دیروز مجلس بود. 
به گفته قالیباف رأی اعتماد بهارستان به خاندوزی 
و ساداتی نژاد وزیران اقتصاد و کشاورزی، به منزله 
قبول استعفای آنان از نمایندگی مجلس شورای 

اسامی محسوب می شود. 

تشکر رئیس جمهور از مجلس ◾
پــس از اعـــام نتایج رأی اعتماد نمایندگان، 
رئیس جمهور از »حــســن اعــتــمــاد« مجلس 
ــران پیشنهادی دولــت تشکر کــرد. سید  به وزی
ابراهیم رئیسی، در نامه ای خطاب به رئیس و 
نمایندگان مجلس نوشت: »از حسن اعتماد 
شما به وزرای پیشنهادی اینجانب، صمیمانه 
سپاسگزارم. تاش های مجدانه شما برای بررسی 
دقیق صاحیت اعضای دولت، تحسین برانگیز 
ــورای اســامــی به  اســت و رأی قــوی مجلس شـ
دولت مردمی، ان شاء هللا سرآغاز همکاری های 
همدالنه دو قوه برای ساختن ایران قوی خواهد 

بود.« 
اظهارات رئیس جمهور در دفاع از کابینه آخرین 
برنامه قبل از رأی گیری مجلس بود. رئیس جمهور 
در ابتدای سخنان خود از بررسی وزیران پیشنهادی 
در کمیسیون ها که یک اقدام ابتکاری در مجلس 
یازدهم بود، قدردانی کرد و آن را نشانه حساسیت 
نمایندگان مردم نسبت به مسائل کشور دانست. 
حجت االسام و المسلمین رئیسی معرفی وزرای 
پیشنهادی خود را بر اساس شاخص هایی چون 
کارآمدی، تخصص، مردم داری و معرفی از سوی 
مردم عنوان کرد و وعده داد: از سایر گزینه های 
 پیشنهادی مــردم کــه در سامانه مــربــوط مطرح 
شده اند، در بخش های دیگر استفاده خواهد شد.

رئیسی: در برخورد با فساد مدیران دولت  ◾
درنگ نخواهد شد 

ــه مجلس گــفــت: اگــر  رئــیــس جــمــهــور خــطــاب ب

معلوم شود فردی در دولت کوچک ترین آلودگی یا 
ناسامتی داشته باشد، ذره ای تحمل نخواهد شد و 
در برخورد با وی درنگ نمی شود. نسبت به برخی از 
وزیران اتهاماتی مطرح شده در حالی که هیچ اتهامی 
نسبت به هیچ کدام از وزرا ثابت نشده است. وی 
خط قرمز در برخورد با فساد را اتهام زنی بدون دلیل 
دانست و گفت: در ایام صاحیت ها نکاتی مطرح 
شد، با دوستان وزارت اطاعات و سپاه تماس گرفتم 

و تأکید کردم در همین ایام نتیجه را اعام کنید. البته 
در بررسی ها  مشخص شد اتهامات وارده درست 

نبوده است. 

 اگر به وزیران جوان میدان ندهیم  ◾
چطور جوان گرایی پا بگیرد؟

رئیسی دربــاره جوان بودن برخی وزیــران به طور 
ــرورش دفــاع کــرد و  مشخص از وزیــر آمــوزش و پ

گفت: ممکن است استعداد برخی افراد فعلیت 
پیدا نکند، اما برای ما قدرت اجرایی معرفی شده 
احراز شده است. البته ما عاوه بر جوان گرایی به 
دنبال تحول هم هستیم. رئیس جمهور ادامه 
ــران جــوان میدان ندهیم، چطور  داد: اگر به وزی
جوان گرایی پا بگیرد؟ صاحیت علمی و عملی 
وزرا اگر احراز نمی شد، آن ها را معرفی نمی کردم. 
من خودم بیست و چند سال داشتم که در یک 
استان دادستان بودم. سعی کردم کابینه ترکیبی 
از تجربه باشد و جوان گرایی، البته نه وزیری که 
تازه از دانشگاه آمده باشد. گذاشتن وزیر جوان، 

پیام امید به جوانان کشور است.
ــاره کــرونــا و  ــ رئیسی حتی یــک ســاعــت کــار درب
معیشت مردم را حائز اهمیت دانست و گفت: 
الحمدلله در حوزه ارز هم گشایش هایی اتفاق 
افتاده تا به شکل سریع تری به سمت واردات 
واکسن پیش برویم. رئیس جمهور تعامل با سایر 
کشورها با محوریت حفظ حقوق مــردم ایــران و 
منافع ملت ایـــران را راهــبــرد سیاست خارجی 
ــرون رفــت از مشکات  ــزود: راه بـ ــ دانــســت و اف
توجه به اقتصاد مقاومتی و گــره نــزدن اقتصاد 
 کشور بــه تکانه هــای سیاست خــارجــی اســت. 
حجت االســـام والمسلمین رئیسی در انتها 
ــوی از وزارتــخــانــه هــای قوی  تأکید کـــرد: ایـــران ق
تشکیل می شود، درنتیجه ما نسبت به تیم وزیر 
در هر وزارتخانه اعم از معاون وزیر و مدیران کل 

نظر خواهیم داشت.
پیش از  رأی گیری صاحیت چهار وزیر پیشنهادی 
بررسی شده بــود. در جلسه صبح مجلس ابتدا 
صاحیت سیدعزت هللا ضرغامی وزیر پیشنهادی 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بررسی 
شــد. مخالفان ضرغامی وی را فاقد تخصص و 
تجربه تصدی این وزارتخانه دانسته و موافقان وی 
را چهره ای تحول گرا و مدیری موفق و مناسب این 
وزارتخانه دانستند. در ادامه خود ضرغامی پشت 
تریبون آمد و تأکید کرد: مردم روش های کلیشه ای 

مدیریتی را نمی پذیرند. 
در ادامه صاحیت وزیر پیشنهادی نفت بررسی 
شد. درابتدا گــزارش کمیسیون انــرژی در تأیید 
جواد اوجی قرائت شد. مهدی عسگری نماینده 
مــردم کرج و محمدتقی نقدعلی نماینده مردم 
خمینی شهر مدعی شدند گزینه پیشنهادی 
برای مسئله فروش نفت تخصص الزم را ندارد. 
ــوال اوجــی  ــ ــه طـــرح مسائلی دربــــاره ام ــ در ادام
ــادران و ادعــای پنهان کــاری وزیر  توسط الیاس ن
پیشنهادی نفت دربــاره اموالش موجب شد تا 
اوجی امــوال منسوب به خود در فضای مجازی 

را تکذیب کند. 
در ادامه جلسه دیروز ظهر مجلس صاحیت علی 
اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو بررسی شد. 
امیرحسین بانکی پورفرد نماینده مردم اصفهان، 
عبدالعلی رحیمی نماینده مردم سروستان و  پرویز 
محمدنژاد نماینده مردم لنگرود به عنوان موافقان، 
تخصص و تجارب موفقیت مدیریتی وی را مورد 
تأکید قــرار دادنـــد. در مقابل حسین حق وردی 
نماینده مــردم شهریار، مهدی طغیانی نماینده 
مردم اصفهان به عنوان مخالفان محرابیان این 
تجارب را برای وزارت نیرو کافی ندانسته و نسبت به 

برنامه های وی انتقاد داشتند. 
سید حمید سجادی هم آخرین وزیر پیشنهادی 
بود که صاحیت وی در جلسه دیــروز مجلس 

بررسی شد. 

فقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از دولت جا ماند

رأی قوی به کابینه رئیسی

خبرخبر
ویژهویژه

مخبر از گشایش در پول های بلوکه شده ایران خبر دادقدردانی رئیسی از هفت سال پایداری ملت یمن
رئیس  جمهوری اسامی ایران در نامه جوابیه ای، پایداری 
ملت یمن طی هفت ســال علیه متجاوزان را ستود و 
همبستگی جمهوری اسامی ایران را با ملت مظلوم یمن 
و آنچه از محاصره ظالمانه و تجاوز علیه آن می گذرد، 
اعام کرد.به گزارش تسنیم به نقل از المسیره، »مهدی 
المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن نامه تشکری 

از سید ابراهیم رئیسی دریافت کرد که در پاسخ نامه 
تبریکی است که وی به رئیس جمهوری ایران به مناسبت 
پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ایران، ارسال 
کرده بود.رئیسی بر تمایل خود برای توسعه چشم انداز 
همکاری میان دو کشور و ملت بــرادر در همه زمینه ها 

به گونه ای که منافع مشترک را محقق سازد، تأکید کرد.

مــعــاون اول رئیس جمهور گــفــت: بــا تماس هایی که 
رئــیــس جــمــهــور بـــا بــرخــی ســــران کــشــورهــا داشــتــه، 
گشایش های نسبتاً خوبی در برخی از پول های بلوکه 
ــازار ارز تأثیر مثبتی  شــده ایجاد شــده که حتماً روی ب
خواهد داشت.به گزارش ایرنا، محمد مخبر با بیان اینکه 
ذخیره کاالهای اساسی را در وضع بدی تحویل گرفتیم، 

افــزود: اما در این مدت کم توانستیم ذخیره کاالهای 
اساسی را به نقطه مطمئن برسانیم. مخبر ادامه داد: 
برخی از این کاالها که در بنادر بود آزاد، ترخیص و وارد 
کشور شد و امروز  می توانم این خبر خوب را برای مردم 
داشته باشم که ذخیره کاالهای اساسی در کشور به 

نقطه مطمئن و خوبی رسیده است.

نشست کــشــورهــای همسایه 
عــــراق کـــه مــقــامــات بـــغـــداد از 
مدت ها پیش در تدارک برپایی 
ــد، در حـــالـــی گفته  ــ ــودن ــ آن ب
می شود سرانجام شنبه آینده 
برگزار خواهد شد که هنوز درباره سطح سران 
ــا رئیس جمهوری  شرکت کننده و اینکه آی
اسامی ایــران در آن حضور خواهد یافت یا 
نه، ابهاماتی وجود دارد. برای مشارکت در این 
ــران، عربستان  اجــاس از ســران کشورهای ای
ســـعـــودی، مــصــر، تــرکــیــه و دیــگــر طــرف هــای 
تأثیرگذار منطقه و همچنین آمریکا و اتحادیه 
اروپا دعوت به عمل آمده است. با این وجود 
رضــا غــرابــی قزوینی تحلیلگر مسائل عــراق 
با انتشار توییتی در این باره نوشت: به چند 
دلیل بعید می دانم رئیسی در این نشست 
بین المللی شرکت کند: 1. ایرانی ها می دانند 
کنفرانس صرفاً یک حرکت تبلیغاتی توسط 

ــشــدن ســوریــه  الــکــاظــمــی اســـت 2. دعــوت ن
و حــضــور کــشــورهــای غــیــر همسایه یعنی 

سیاسی کاری و همچنین تضعیف دمشق .
امیر مسروری دیگر تحلیلگر مسائل عراق نیز 
در گفت وگو با قدس معتقد است با توجه به 
اینکه دولت ایران تازه استقرار یافته و اینکه برای 
کابینه فعاً اولویت های مهم تری مانند موضوع 
کرونا و اقتصاد وجود دارد، پس سطح مشارکت 
تهران در این نشست قابل پیش بینی نیست. 
وی البته نوع شرکت تهران در این نشست را 
با دو فاکتور دیگر هم مرتبط می داند؛ سطح و 
میزان مشارکت دیگر کشورها، رعایت خطوط 
قرمز جمهوری اسامی. وی درباره اینکه گفته 
می شود ممکن اســت بــرگــزاری ایــن نشست 
گامی از سوی عراق برای میانجیگری در حل 
تنش میان ایران و عربستان سعودی باشد هم 
تصریح کرد: بهبود روابط تنها با تغییر رویکرد 

خصمانه سعودی ممکن خواهد بود.

 واکاوی نشست بین المللی عراق؛ 
رئیسی به بغداد می رود؟

قابگزارش

 گریم بازیگران نقش هاشمی رفسنجانی و شهید باهنر 
در سریال »راز ناتمام«

در  حاشيه

احتمال 
محکومیت 
برخی اعضای 
دولت سابق 

یک منبع آگاه در 
کمیسیون اصل 90 
مجلس به روزنامه 
کیهان گفته است: »با 
توجه به گزارش های 
رسیده به کمیسیون 
اصل 90، محکومیت 
حسن روحانی و برخی 
از اعضای کابینه  قطعی 
به نظر می رسد«. بنابر 
نوشته این روزنامه، 
پرونده محاکمه مقام 
ارشد دولت سابق 
توسط کمیسیون اصل 
90 آماده شده و حتی 
حجت االسام نکونام 
رئیس سابق کمیسیون 
اصل 90 مجلس نیز 
به عنوان قاضی پرونده 
تعیین شده و با توجه به 
اسناد متقن دریافتی 
از شکات، احتمال 
محکومیت برخی از 
اعضای کابینه  پیشین 
باالست.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9160000365      لطفاً وزارت آموزش و پرورش  درباره  
صدور احکام  فوق العاده ویژه  در مردادماه  و عدم 

تخصیص بودجه  به این  احکام  و پرداخت  حقوق  
مرداد   با احکام قبلی،  برای اذهان  عمومی  و جامعه  

فرهنگیان  اطالع رسانی  شفاف  کند.

9220000239      پیشرفت علم و صنعت باهمه فوایدش 
سبب شده بعضی گروه های جامعه حتی کودکان دچار 
کم تحرکی بشوند و این مورد در کنار تغذیه غلط ابتال 
به بیماری دیابت را بیشتر کرده است. اگر راه حل و 
تصمیمی اساسی گرفته نشود فاجعه غیرقابل جبرانی 

در انتظار خواهد بود.
9150000986       تبریک  روز  پزشک  کافی  نیست  و از شوراها 
 انتظار می رود الاقل  یک  خیابان اصلی  در کالنشهرها به 
نام  شهدای  سالمت  از جمله  استاد شهید دکتر احمد 

خسروی   نام گذاری  شود.

9380000854       سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد/ 
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد.واقعاً اگه این  همه 
آثار تاریخی و دیدنی که مورد  بی توجهی مسئوالن 
ماست توهمین ترکیه یا امارات قرار داشت، سالی چند 

میلیون دالر درآمد ازش کسب می کردند!

 مجلس و دولت جدید 
چگونه تعامل کنند؟

محمدکاظم انبارلویی   روزنامه نگار
با برگزاری جلسه رأی اعتماد خانه ملت به وزیران 
پیشنهادی رئیس جمهور و مشخص شــدن نوع 
چینش کابینه، حال این پرسش مطرح است که از 
امروز، رابطه مجلس شورای اسامی و دولت چگونه 
باید باشد و بر چه مــداری بچرخد؟ مجلس باید 
وکیل الدوله باشد یا  منتقد دولت؟ و اینکه بهتر است 
خانه ملت با هدف حفظ وحدت ملی در چه مواردی 
از برخی مسائل چشم پوشی و در چه زمینه هایی 

باید محکم بر اصول مد نظر خود ایستادگی کند؟ 
جمهوری اسامی ایران نظامی است که بر مبنای دو 
معیار مهم یعنی جمهوریت و اسامیت پایه گذاری 
شده و اداره می  شود. در نظام تعریفی ما هر کدام از 
سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه برای برآورده کردن 
نیازهای مردم و تأمین منافع ملی، وظایف و حوزه 
تصمیم گیری جداگانه ای دارند و در همین چارچوب 
به تعامل با هم می پردازند. پس اینکه برخی بگویند 
نمایندگان وکیل الدوله باشند یا منتقد دستگاه 
اجرایی، در حالت کلی مفهومی نادرست است. خانه 
ملت به عنوان مهم ترین حافظ منافع ملت در رأس 
اهداف خود وظیفه قانون گذاری را دارد و باید بر نحوه 
صحیح اجــرای قوانین وضع شده هم نظارت کند. 
البته که اختاف سایق نحوه اجرای برخی قوانین 
همواره وجود دارد، ولی این موضوع نباید به عاملی 
برای مچ گیری و در ادامه به منازعه تبدیل شود. این 
تجربه وجود دارد که هر گاه اختافات سیاسی به 
صحنه اجتماع رسیده، چیزی جز مشکات بیشتر 
به همراه نداشته است. انتقاد از مسیر اشتباه در قوه 
اجرایی اگر احیاناً وجود داشته باشد و گوشزد کردن 
آن، یک حق طبیعی و قانونی نمایندگان است. با 
این وجــود، تبدیل کردن یک اشتباه به اهرم فشار 
علیه دولت چیزی جز هزینه تراشی برای کلیت نظام 
نخواهد بود. در سوی مقابل، دولت هم باید انتقادات 
خانه ملت را مدنظر داشته باشد و در مسیر اصاح 
خــود بکوشد. در نهایت دو قــوه باید تا حد امکان 
از کشاندن مسائل و مشکات به حــوزه اجتماع 
خــودداری کنند و آن را بین خود و در اتاق های فکر 
حل و فصل کنند تا آسیب کمتری متوجه جامعه و 

زندگی مردم شود.
ــوع تعامل دو دستگاه نیز بسیار  ــن بــیــن، ن  در ای
مهم اســت. اگــر تعامل مفید و ســازنــده به عنوان 
یک ضــرورت امــروز جامعه ما وجــود داشته باشد، 
هــم افــزایــی حاصل مــی شــود و خــروجــی نهایی آن 
پیشرفت ایران اسامی خواهد بود. در سوی مقابل 
اگر نمایندگان در ادامه کار، ایرادگیری و سنگ اندازی 
بی مورد را دستور کار خود قرار دهند و به طور کلی دو 
قوه از وظایف خود فاصله بگیرند، در پس آن تداخل 
وظایف ایجاد می شود و نمی توانیم با قانون حرکت 
کنیم. ما امیدواریم دولت جدید و مجلس انقابی، از 
امروز که کابینه جدید تشکیل شده، در همراهی با هم 
و با تعامل مناسب در مسیر اجرای درست قانون قدم 
گذاشته و آن را فصل الخطاب خود بدانند و تعریف 
کنند تا همه ملت از مواهب این شکل حکمرانی 
بهره مند شوند و انعکاس مثبت آن را در زندگی و 

معیشت و اقتصاد خود ببینند.

یادداشت هاشمی رفسنجانی: 
من روحانی را رئیس کردم!

پس از مطرح شدن نام آیت هللا هاشمی رفسنجانی 
در یکی از جلسات صحن علنی مجلس در بررسی 
ــران پیشنهادی دولــت سیزدهم،  صاحیت وزیـ
محسن هاشمی یادداشت دست نویس پدرش 
در تابستان ســال 92 را منتشر کـــرده اســـت. در 
ــادداشــت رئــیــس ســابــق مجمع تشخیص  ــن ی ای
مصلحت با انتقاد از رد صاحیت خــود نوشته 
است: »دنیاطلبان از ترس آرا به بهانه کهولت سن، 
صاحیتم را رد کــردنــد، ولــی در حقیقت تثبیت 
کردند و من با اشــاره، آقــای دکتر روحانی را حائز 

اکثریت آرا نمودم«.

 ذبیح هللا خداییان 
سخنگوی قوه قضائیه شد

طی حکمی از سوی حجت االسام والمسلمین 
محسنی اژه ای، ذبیح هللا خداییان معاون رئیس 
قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک 
کشور، به عنوان سخنگوی دستگاه قضا منصوب 
شد.به گزارش تسنیم، وی به مدت دو سال به این 

سمت منصوب شده است.

خبـر
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ممتنع مخالف موافق وزارتخانه نام  وزیر پیشنهادی

3 5 277 دادگستری امین حسین رحیمی

4 4 274 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح محمدرضا آشتیانی

6 10 270 امور خارجه حسین   امیرعبداللهیان

4 14 267 راه و شهرسازی رستم قاسمی

3 16 266 کشور احمد  وحیدی

6 13 262 میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی سیدعزت  هللا ضرغامی

10 17 256 ارتباطات و فناوری اطالعات عیسی  زارع پور

8 25 254 اقتصاد  احسان  خاندوزی

4 27 253 جهادکشاورزی  سیدجواد  ساداتی نژاد

17 48 222 اطالعات سیداسماعیل  خطیب

15 47 220 نیرو علی اکبر  محرابیان

15 55 214 بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بهرام  عین اللهی

19 56 210 علوم،تحقیقات و فناوری محمدعلی  زلفی گل

14 60 205 صنعت،معدن و تجارت سیدرضا  فاطمی امین

18 70 198 نفت جواد  اوجی

13 77 191 تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حجت هللا  عبدالملکی

28 77 181 فرهنگ و ارشاد اسالمی محمدمهدی  اسماعیلی

13 108 165 ورزش و جوانان سیدحمید  سجادی

18 193 76 آموزش و پرورش حسین  باغگلی

فهرست وزرا به ترتیب بیشترین رأی موافق بهارستان



کره جنوبی 
باید به دنبال 
راهکارهای 

جبرانی باشد
غالمحسین شافعی، 
رئیس اتاق بازرگانی 

ایران در دیدار با 
یو کانگ هیون، 

سفیر کره جنوبی 
در اتاق بازرگانی 
ایران، با انتقاد از 
رویکرد دولت این 

کشور نسبت به 
ایران بعد از آغاز 
تحریم ها، اظهار 

کرد: کره جنوبی باید 
به دنبال راهکارهای 

جبرانی باشد. 
پیش از این حجم 

تجارت ساالنه 
ایران و کره جنوبی 

۱۷میلیارد دالر بود 
و اکنون این رقم به 
کمتر از ۲میلیارد 
دالر کاهش یافته 

است.

اقتصاد3
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خبرخبر
خوبخوب

63.300.000نیمسکه39.680.000ربعسکه1.550.120بورس 264.102دالر)سنا(51.290.000مثقالطال 18.098دینارعراق)سنا(116.790.000سکه11.850.000طال۱۸عیار1.794اونسطال 71.913درهمامارات)سنا(

 قیمت 
روغن موتور

  توتال4لیتر
Quartz7000

58۲.000تومان

  نفتپارس4لیتر
ParsSuperPaya
۲۱0.000تومان

  کانادالوبریفنت4لیتر
SNW-40

403.۲60تومان

  کاسپین4لیتر
SemiSynthetic
۲5۷.۷00تومان

  نفتپارس5لیتر
ParsSuperPayaPlus

349.900تومان

  الف4لیتر
EvolutionST

5۱6.500تومان

  توتال4لیتر
Quartz5000SL
365.000تومان

ــوان مــحــاســبــات کــشــور پــس از مــشــاهــده تــکــرار  ــ دی
ترک فعل در برخی دستگاه های اجرایی، بــرای تهیه 
مــقــررات بــودجــه و خــســارتــی کــه از ایــن کــوتــاهــی به 
بیت المال وارد می شود، از تعقیب حقوقی مقام های 
دولتی در صــورت تأخیر و ترک فعل در دستگاه های 
اجرایی برای تهیه مقررات بودجه خبر داد. به گفته 

6( قانون  تسنیم، در بررسی حکم بند)ت( تبصره )
بودجه ســال 1399 دربـــاره اخــذ مالیات از خانه ها و 
خودروهای گرانقیمت، مشخص شد با وجود اقدام 
سازمان امورمالیاتی در تهیه و ارســال آیین نامه به 
ــی در خــرداد مــاه 1399،  وزارت اموراقتصادی و دارای
وزارتخانه مذکور با دو ماه تأخیر و در مــرداد ماه این 

آیین نامه را به معاون اول ریاست جمهوری ارســال 
ــه مسیر بـــرای طــرح و تصویب  کـــرده اســت امــا ادامـ
در هیئت وزیران متوقف شد و بدین ترتیب حدود 
1.6هزارمیلیارد تومان از درآمــد پیش بینی شده در 
 این حکم، محقق نشد. نکته مهم اینکه این روند در 

سال 1400 نیز در حال تکرار است.

 تعیین مجازات
  برای ترک فعل و 
تخلفات بودجه ای

-

پنجشنبه 4 شهریور ۱400    ۱7 محرم الحرام ۱443   ۲6 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9606

مینا افرازه   در دوران بررسی 
و تــحــلــیــل بــرنــامــه هــای وزرای 
پیشنهادی دولـــت ســیــزدهــم، 
ــان و تــحــلــیــلــگــران  ــاسـ ــنـ ــارشـ کـ
اقتصادی بر بهره مندی از ظرفیت 
دیپلماسی اقتصادی به  عنوان 
نیروی مکمل و سرعت دهنده اقتصاد کالن کشور 
و چــشــم انــدازهــای ترسیم شده آن، تأکید بسیار 
دارند. بر همین اساس، گسترش مراودات خارجی و 
تقویت تجارت در سایه آن، یکی از متغیرهای کالن 
اقتصادمقاومتی نیز محسوب می شود که تأثیر 
مستقیمی بر بهبود شاخص هایی همچون اشتغال، 

تورم و درآمد سرانه دارد.
ایــن در حالی اســت کــه بسیاری از آمــارهــا بیانگر 
ایــن اســت که کشورمان به دلیل چالش تحریم و 
ریل گذاری اشتباه در مسیر دیپلماسی اقتصادی، 
عمالً در عرصه رقابت تجارت خارجی از دیگر رقبای 

منطقه ای جامانده است.

دیپلماسیاقتصاد40درصدبرنامهسیاست◾
خارجیدولتراتشکیلمیدهد

به دلیل اهمیت و جایگاه این مقوله، شاهدیم وزرای 
پیشنهادی دولــت سیزدهم در وزارت اقتصاد و 
صمت یا حتی وزارت امورخارجه، تالش کرده اند 
تا در ارائه برنامه ها و راهکارهای خودشان به  نوعی 
به موضوع دیپلماسی اقتصادی نیز توجه داشته 
باشند.حسین امیرعبداللهیان، وزیر پیشنهادی 
امورخارجه در دفاع از برنامه های خود گفت: »در 
شرق آسیا و شبه قاره و حوزه تمدنی ایران به دنبال 
استفاده از ظرفیت قدرت های نوظهور اقتصادی 
و تعامل حداکثری بــرای رشــد و ارتقای وضعیت 
اقتصاد و تجارت بین الملل و معیشت مردم خواهیم 
بــود. تقویت رابطه با کشورهای اسالمی از جمله 

مــوضــوع هــای سیاست خــارجــی مــتــوازن اســت. 
دیپلماسی اقتصاد و تــجــارت بین الملل حــدود 
40درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم 

را در دستگاه وزارت امورخارجه تشکیل می دهد«.

برنامهوزارتصمتواقتصادبرایرایزنی◾
بازرگانیوسرمایهگذاریخارجیکشور

احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد 
نیز در همین باره گفته است: »در دهه اخیر دشمنان 
عرصه اقتصاد را میدان جنگ قــرار دادنــد تا مردم 
را تحت فشار قرار بدهند اما براساس فرموده های 
رهبری، راه خنثی کردن آن، اقتصادمقاومتی است. 
دشمن اتاق جنگ خود را خزانه داری ایاالت متحده 

ــرای  ــرار داده؛ بــنــابــرایــن وزارت اقــتــصــاد بــایــد ب ــ ق
خنثی سازی این تحریم ها تالش کند و برنامه داشته 
باشد. با همکاری وزارت صمت خواهیم کوشید 
زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور را فراهم کنیم 
و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در اولویت 

است«.
ــرای جــذب سرمایه خــارجــی موفق  ــ بــه گفته وی»ب
نبوده ایم و برای حل این موضوع باید بر بهبود کیفیت 
مناطق آزاد تالش کنیم و کیفیت ها را در زیرساخت 

افزایش بدهیم«.
از سوی دیگر به نظر می رسد وزارت صمت نیز برای 
دیپلماسی اقتصادی برنامه  و راهبرد مشخصی دارد. 
سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت نیز 

با تأکید بر ارتقای جایگاه رایزنی های بازرگانی کشور 
و اصــالح سازوکارهای مرتبط، استفاده از ظرفیت 
معاهدات دو یا چندجانبه و افزایش سطح همکاری ها 

با وزارت خارجه، تالش کرده در این راستا گام بردارد.
تقویت ترانزیت و افزایش خطوط ترانزیتی، داشتن 
برنامه مــدون بلندمدت و منسجم بــرای مــراودات 
خارجی، فراهم سازی زیرساخت هایی همچون قوانین 
باثبات و تسهیلگر در حوزه تجارت، همکاری و جدیت 
دستگاه های متولی بــرای به کارگیری ظرفیت ها در 
راستای جذب سرمایه های خارجی، ارائه تسهیالت 
و بسته های تشویقی به فعاالن و ... همگی جزو 
محورهای دپیلماسی اقتصادی هستند که دولت 
سیزدهم باید برای تحقق اهــداف خود بر آن تأکید 

داشته باشد.

دیپلماسیاقتصادیبراساسظرفیت◾
همسایگانطرحریزیشود

غالمرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی در 
گفت وگو با قدس اظهار کرد: با توجه به اینکه طیف 
سیاسی وزرا مشترک بــوده و تفکراتشان در حوزه 
اقتصادی همسو است؛ بنابراین مانع خاصی برای 
هماهنگی آنــان بــرای حل مسائل اقتصادی وجود 
ندارد. قطعاً باید این هماهنگی دستاوردهای مثبتی 

برای اقتصاد کشور داشته باشد.
نوری قزلجه تصریح کرد: اهمیت و توجه به دیپلماسی 
اقتصادی در برنامه های وزیرپیشنهادی امورخارجه 
ملموس بود و رویکرد خوبی نسبت به این موضوع 
دارند. البته باید توجه داشت دیپلماسی اقتصادی 
کشور باید براساس ظرفیت کشورهای همسایه 
طرح ریزی و پیگیری شود، زیرا ممکن است برخی 
نیازهای ما از طریق همسایگان برآورده نشود و نیاز به 

گسترش ارتباطات با دیگر نقاط جهان است.
ــزود: قطعاً دیپلماسی اقتصادی در دولــت  وی افـ

سیزدهم پررنگ تر خواهد بود، اما دولت سیزدهم و 
وزیران باید در نظر داشته باشند برای موفقیت نیاز 
است اقــدام هــای بلندمدت و زیربنایی در اقتصاد 

بین المللی و روابط اقتصادی خارجی صورت بگیرد.

نقشآفرینیدرسازمانهایاقتصادی◾
رمزموفقیتدیپلماسیاقتصادی

رئــیــس کمیسیون اجــتــمــاعــی مجلس نــیــز در 
گفت وگو با ما بیان کرد: قطعاً وزرای مرتبط در حوزه 
دیپلماسی اقتصادی باید پیش از هر چیزی، برنامه 
عملیاتی و قابل تحقق ارائه دهند. همچنین این 
وزرا باید درباره رایزنی های بازرگانی اهتمام الزم را 

داشته باشند.
ولی اسماعیلی گفت: متأسفانه برخی رایزن های 
بازرگانی مدتی اســت حقوق نگرفته اند یا حتی 
محل مأموریت کاری خود را ترک کرده اند؛ بنابراین 
یکی از مطالبات اصلی این است که اقدام های 
قبلی و بر زمین مانده در حوزه دیپلماسی اقتصادی 
از سر گرفته شود تا حداقل بتوانیم با کشورهای 

همسایه ارتباطات بیشتری داشته باشیم.
وی اظــهــار کــرد: حضور و نقش آفرینی مؤثر در 
سازمان های اقتصادی و منطقه ای همچون اکو، 
می تواند فرصت بسیار مناسبی بــرای موفقیت 
دیپلماسی اقتصادی کشور و توسعه اقتصاد 
باشد. برای مثال، جمعیت کشورهای عضو اکو 
حدود 800میلیون نفر است که همین می تواند 
بازار بسیار خوبی برای ایران باشد، اما متأسفانه 
ــا ایــن  از آن بــهــره چــنــدانــی کــســب نــمــی شــود. ب
 حال دیپلماسی اقتصادی و گسترش مــراودات 
به خصوص با همسایگان، در برنامه اغلب وزرا 
مشاهده می شود و مجلس نیز قطعاً چگونگی 
اجرای آن را برای بهبود معیشت و اقتصاد مردم  

پیگیری خواهد کرد.

قدسبرنامهدولتراازمنظررفعتحریمهایاقتصادیبررسیمیکند

خنثی سازی میدان  مین تحریم ها 
با  دیپلماسی  اقتصادی
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   »خمره« هوشنگ 
مرادی  کرمانی 
شنیدنی شد  
کتاب گویای »خمره« 
نوشته هوشنگ مرادی 
 کرمانی با صدای حسن 
علیکر در چهار ساعت 
و ۱۹ دقیقه منتشر 
شد.

به گزارش ایسنا، 
»خمره« ماجرای 
بچه هایی در یک 
روستاست که برای 
نوشیدن آب از خمره ای 
که در مدرسه شان 
هست، استفاده 
می کنند. یک روز، 
وقتی دانش آموزان 
به مدرسه می روند، 
با خمره ترک خورده 
مواجه می شوند. از 
همین  جاست که همه با 
کشمکش های مختلفی 
مواجه می شوند تا 
بتوانند منبعی برای آب 
نوشیدن پیدا کنند.

شما هنرمند سرشناس  ◾
و فعالی هستید و طبیعتاً در طول 
ســال هــای فعالیتتان اتفاق های 
بی شماری افتاده که انگیزه شما 
را از نوشتن توجیه می کند، اما 
شکل گیری آن برای خودتان چطور 

رقم خورد؟ 
این یک اتفاق جدید نیست و من از همان ابتدای 
کارم دست به قلم بوده ام و به بهانه های مختلف برای 
مجالت و روزنامه ها مطالبی می نوشتم. از یک جایی 
به بعد با خودم فکر کردم این مطالب را جمع آوری و 
منتخبی از آن ها را چاپ کنم. در همین راستا با خانم 
توکا ملکی، مدیر انتشارات خط و طرح صحبت 
کردم و ایشان نیز آقای امید نجوان را برای همکاری 
و گردآوری مطالب به بنده معرفی کردند. بنابراین 
همه آنچه را که داشتم از جمله مطالب ترجمه شده، 
اشعارم، مقاالت و فیلم نامه ها را در اختیار آن ها قرار 
دادم و با مشورت این عزیزان منتخبی از این آثار 

برای چاپ آماده شد که امروز در دسترس است.

دربـــاره محتوای »خمسه بــه روایـــت خمسه«  ◾
و »مأموریت آقــای شــادی« هم بــرای خوانندگان ما 

بگویید.
»خمسه به روایــت خمسه« عنوانی اســت که 
ــرای کتاب انتخاب کــردنــد و  خانم توکا ملکی ب
هــمــان طــور کــه گفتم مــجــمــوعــه ای منتخب از 
ترجمه ها، سروده ها و مقاالتی است که در مدت 
40 ســال در نشریات مختلف چــاپ شــده بود. 
اما کتاب دیگر با نام »مأموریت آقــای شادی« 
که ان شـــاءهللا به زودی چــاپ و منتشر خواهد 
شد یک مصاحبه مفصل با آقای رستگار است 
که از ابتدای فعالیت هایم تا انتها، درباره فیلم و 
سریال ها، پشت صحنه و خاطرات گفت وگوهای 
مفصلی شــده که امــیــدوارم آن هم به زودی در 

دسترس عالقه مندان قرار گیرد.

اینکه برخی نویسندگان فیلم نامه بنویسند یا  ◾
فیلمسازی کتاب فیلم هایش را منتشر کند بیشتر رایج 
است تا اینکه هنرمندی از تجربیات زندگی شخصی 
و حرفه ای خودش بنویسد. به نظر شما چرا این اتفاق 

کمتر می افتد؟
شاید من جزو معدود کسانی هستم که خاطرات 
و مطالبم را در قالب کتاب یا کتاب هایی منتشر 
کرده و می کنم و اینکه چرا همکارانم به این راه 
روی نیاوردند شاید به بی انگیزگی آن ها مربوط 
شــود. کاهش ســرانــه مطالعه در کشور تقریباً 
انگیزه را از بسیاری نویسندگان و مترجمان 
گرفته اســت، چه برسد به کسانی که دست به 
قلم نبوده اند و الزم است که برای دست به قلم 
بردن آن ها ایجاد انگیزه شود. شما فکر کنید در 
بهترین شرایط تیراژ کتاب ها 500 جلد است، 
خب این یک فاجعه است و موجب شده کسی 
سمت کتاب و کتابت نــرود و به نظرم انگیزه ها 

کمرنگ است.

بــه نظر شما خــاطــره نوشتن و یــا عــیــان کــردن  ◾
بخش های پنهان چقدر در فرهنگ ما رایــج و قابل 

پذیرش است؟
اینکه این اتفاق در کشورهای دیگر یا  هالیوود بیشتر 
رخ می دهد به این دلیل است که برایشان توجیه 
اقتصادی دارد و این مسئله ناشی از سرانه باالی 
مطالعه و چاپ کتاب در تیراژهای باالست. به همین 
خاطر است که از سیاستمدار و هنرمند تا افراد 
معمولی از تجربیاتشان می نویسند. اما تقریباً 
می توان گفت در ایران اگر کسی دست به قلم می برد 
باید خودش برای چاپ کتابش دست به جیب هم 
بشود، زیرا به قدری تیراژ پایین و هزینه های چاپ 
کتاب باالست که دیگر کسی رغبت نمی کند به این 
سمت بیاید، اما به هر حال من جزو معدود کسانی 
بودم که دوست داشتم حداقل برای خودم این اتفاق 
رقم بخورد که خوشبختانه 50 درصد آن محقق شده 
و باقی مانده هم مربوط به کتابی است که منتظریم 

چاپ شود.
امــا یکی از دالیلی که رغبت چندانی به نوشتن 
خاطرات در کشور ما وجــود نـــدارد،  صــرف نظر از 
مسائل مرتبط با انتشار و توجیهات اقتصادی، یک 
مسئله فرهنگی، روحی و عاطفی است. ما ملتی 
هستیم که اهل رودربایستی و به قول خودمان اهل 
حفظ ظاهریم به این معنا که چیزی نگوییم به کسی 
بربخورد و حرمت ها را نگه می داریم و سعی می کنیم 
جوری زندگی کنیم که حرفی از آن درنیاید. در حالی 
که در کشورهای دیگر مردم راحت تر زندگی می کنند 

و بیشتر به عقاید و احساسات خودشان وفادارند 
تــا اینکه مــردم راجــع بــه آن هــا چــه می گویند و به 
راحتی حقایقی را که در زندگی حرفه ای و شخصی 
خودشان اتفاق افتاده، افشا می کنند، اما در ایران 
ما سعی می کنیم حفظ آبرو کنیم و با این اوصاف 
اینجا چندان رایج نیست که پرده ها را کنار بگذارند 
و در کتاب ها از خاطرات و اتفاق های واقعی زندگی و 

کارشان بگویند. 
 
آقای خمسه شما در جایی اشاره کردید که باید  ◾

تمرین نوشتن کرد و مهارتش را آموخت. اما نکته 
اینجاست یکی از مشکالت کتاب در سال های اخیر 
نازل بودن سطح کیفی برخی آثار به ویژه در حوزه شعر 
است. به نظر شما چطور می توان در خالل حفظ کردن 

سنت نوشتن، مهارت های آن را هم آموخت؟
نازل بودن سطح کیفی آثار ناشی از پایین بودن 
سرانه مطالعه است که سبب می شود هیچ شوق 
و انگیزه ای در نویسنده برای آموختن مهارت های 
نگارش ایجاد نشود و این آسیب جبران ناپذیری به 
عرصه ادبیات می زند، با وجود این مطمئن باشید 
در همین جامعه شاعرانی هستند که همچون 
گذشته به ســرودن اشعارشان مشغول هستند 
و نویسندگان و مترجمان درجه یکی هستند که 
بی توجه به بازار و مبتنی بر انگیزه و هدفی که برای 
خودشان تعیین کردند دست از نگارش و نوشتن 
برنمی دارند و در این میان تازه واردانی هم هستند 
که دوست دارند این مهارت را فرا بگیرند و دست 

به تجربه و تمرین می زنند و فکر می کنم هیچ 
ایــرادی هم ندارد که این دوستان شعرهایشان را 
چاپ کنند. به هر حال این مخاطب است که باید 
انتخاب کند و همیشه اوست که حرف اول و آخر 

را می زند.
یکی از مشکالتی که در جامعه ما وجود دارد این 
است که هر کدام از ما از استادکار تا شاگرد در هر 
زمینه ای از صنعت و سیاست گرفته تا فرهنگ 
فکر می کنیم به درجه ژنرالی رسیده ایم در حالی که 
خیر! این طور نیست. هر عرصه ای به تکرار، تمرین، 

بازآموزی و آموزش های جدید نیاز دارد. 

تجربه خودتان از نوشتن کتاب چه بود و چطور  ◾
فضاسازی را انجام دادید که خواندنش برای مخاطب 
دلنشین و جــذاب باشد و بخواهد خواندن کتاب را 

ادامه دهد؟
کتاب »خمسه به روایت خمسه« و کتاب دومم 
یک جا نوشته نشده و در واقــع مجموعه ای از 
مقاالت و مطالب چاپ شده است و البته روی جلد 
هم آمــده که به کوشش امید نجوان است و اگر 
حسن یا عیبی در نوشته ها می بینید این ها مربوط 
به سال هایی نزدیک به نیم قــرن اســت؛ به طور 
مثال دهه 50 شعری سروده شده و دهه 70 مطلبی 
در روزنامه ای چاپ شده که مجموع آن ها توسط 
نویسنده کتاب انتخاب شده و یادتان باشد من 
نویسنده این دو کتاب نیستم. در کتاب دوم یعنی 
»مأموریت آقای شادی« در واقع من روی صندلی 

داغ نشسته ام و آقای رستگار سؤاالتی می پرسد 
و من پاسخ می دهم و آنچه گفته ام به قلم ایشان 

نگاشته شده است.

فکر می کنید چاپ کتابتان چه تأثیری روی دیگر  ◾
هنرمندان می گذارد و آیا سبب تشویق آن ها به این 

کار می شود؟
ــه نــظــرم بــلــه تأثیر  ایـــن پــرســش خــوبــی اســـت و ب
می گذارد. وقتی آقای رضا کیانیان کتاب نوشتند 
و درس هــایــی کــه از بــازیــگــری آموخته اند را بــرای 
عالقه مندان در کتاب هایی منتشر کردند روی من 
تأثیر گذاشت و من هم آرزو می کنم این اتفاقی که 
رقم زدم روی همکارانم تأثیر بگذارد. من همواره 
ــژه پیشکسوتان خواسته ام  از جوان ترها و به وی
خاطرات و تجربیاتشان را در عرصه کار به رشته 
تحریر دربیاورند؛ چرا که این نوشته ها ماندگار و 
به نسل های بعد منتقل می شود. طبعاً این نگاه 
بــرای من هم جدی بــوده و سال ها منتظرش بودم 
و خیلی دوست دارم این اتفاق به همکاران دیگرم 
تسری پیدا کند و خودم هم مشغول خواندن کتاب 

همکارانم شوم.

آیا تجربه نوشتن این دو کتاب سبب می شود که  ◾
باز هم سراغ نوشتن بروید و به اصطالح مزه آن زیر 

دندانتان رفته و ادامه اش می دهید؟
در مــورد آیــنــده هیچ کــس نمی داند چــه اتفاقی 
می افتد اما همان طور که گفتم نکته ای که برای 
ادامــه راه بسیار مهم است ایجاد انگیزه و حفظ 
آن اســت. من قبالً کتابی تحت عنوان »آمــوزش 
پانتومیم« آمــاده کرده بودم که تیراژ آن از 4هزار 
نسخه شروع شد و زمانی که به چاپ هفتم رسید 
500 نسخه بود. طبیعتاً وقتی می بینید کتابتان 
به چــاپ هفتم، هشتم و بیشتر می رسد خیلی 
خوشحال می شوید ولی اگر به دالیل اقتصادی 
و کاهش سرانه مطالعه تیراژش کم شود انگیزه 
هم کمتر می شود. در واقــع بخش عمده انگیزه 
ما از سمت جامعه منتقل می شود مگر اینکه 
ما آدم هــای خارق العاده ای باشیم که بــدون هیچ 
چشمداشتی از جامعه این انگیزه را مدام تقویت 

کنیم و به راهمان ادامه دهیم.

اگر ناگفته ای دارید برایمان بگویید. ◾
به نظرم یکی از راه های تشویق افرادی که دست به 
قلم می برند این است که وزارت فرهنگ و ارشاد و 
سازمان هایی که به موازات وزارتخانه کار می کنند 
کتاب ها را از ناشران و نویسندگان بخرند و در اختیار 
کارکنانشان قرار دهند. به طور مثال خانه سینما 
بیش از 4هزار عضو دارد و اگر این امکان باشد که 
کتابی را بخرد و در اختیار اعضایش بگذارد تیراژ 
آن کتاب هم باال می رود. حاال تصور کنید ارگان های 
فرهنگی دیگر نیز مشوق مطالعه در کشور باشند و 
از نویسندگان کتاب بخرند و در اختیار نیروهایشان 
ــرار دهــنــد، خــود ایــن مسئله بــه تنهایی موجب  ق

تشویق به مطالعه در کشور می شود.

گفت وگو با »علیرضا خمسه« به انگیزه  انتشار کتاب های اخیرش

همیشه دست به قلم بوده ام 

خبرخبر
روزروز

انتشار مجموعه  داستان جدید مجید قیصری»ماجراهای مردم شهر عجیب« موضوع پویش کتاب خوانی 
نهمین دوره مسابقه کتاب خوانی »پویا« از سوم شهریورماه 
۱400 آغاز به کار کرد. این مسابقه بزرگ کتاب خوانی ویژه 
کودکان بــوده و در نهمین دوره خــود، به ســراغ مجموعه 
داستان »ماجراهای مردم شهر عجیب« رفته است که یکی 
از آثار افسانه موسوی گرمارودی، نویسنده کودک و نوجوان 
است.  از جمله ویژگی های ارزنده ای که این مجموعه را برای 

مخاطبانش خواندنی کرده است، وجود شخصیت های 
شناخته  شده و پرکار در زندگی است. مهلت شرکت در 
این پویش تا سوم آبان ماه ۱400 است و جوایز این دوره از 
پویش پویا، ۱00میلیون ریال خواهد بود. عالقه مندان برای 
تهیه کتاب و پرسش ها می توانند عدد ۶ را به ۱000۹0007 
ارسال و یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه کنند. 

مجموعه  داستان »ساحل تهران« نوشته مجید قیصری 
توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش مهر، »ساحل تهران« مجموعه  داستان دیگری 
از این  نویسنده است که موضوع محوری داستان هایش 

کودکان، جنگ و شهر است.
ــال ۱۳45 و دانــش آمــوخــتــه رشته  قــیــصــری مــتــولــد سـ

روان شــنــاســی اســـت. یــکــی از مسائلی کــه او زیـــاد در 
داستان هایش، به آن ها می پردازد،  جنگ و میراث هایش 

است. 
داستان های دینی هم ژانر برخی دیگر از آثار او هستند. این  
کتاب با ۱۲0 صفحه، شمارگان 550 نسخه و قیمت ۲۹ هزار 

تومان منتشر شده است.

  صبا کریمی      زندگی بازیگران و افراد مشهور همیشه برای 
طرفدارانشان جالب و سؤال برانگیز بوده و حاال شبکه های اجتماعی 

در فضای مجازی فرصت بیشتر و بهتری را برای افراد معروف و 
طرفدارانشان فراهم کرده تا با زندگی روزمره شان همراه شوند، 

اما پیش از قدرت گرفتن فضای مجازی نیز این مسیر ارتباطی به 

شکل دیگری باز بود و بسیاری از چهره های شناخته شده مجموعه 
خاطرات و تجربیات زندگی حرفه ای و شخصی خود را در قالب کتاب 
منتشر می کردند، اتفاقی که هنوز هم میان هنرمندان، ورزشکاران و 

سیاستمداران طرفداران بسیار دارد و بازارش آن طرف آب پررونق   تر از 
اینجاست. اما در سال های اخیر هنرمندان مطرح ایرانی هم دل به دریا 

زدند و کتاب خودشان را نوشته اند. »علیرضا خمسه« بازیگر قدیمی 
سینما نیز به تازگی کتابی تحت عنوان »خمسه به روایت خمسه« را به 
چاپ رسانده و به زودی دومین کتابش یعنی »مأموریت آقای شادی« 
روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار می گیرد. با او درباره انگیزه اش از 

انتشار این کتاب ها به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید. 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا یوسفی دارای شناسنامه شماره 0749357010 به شرح دادخواست به کالسه 0000089 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین یوسفی سورانی به 
شناسنامه 0749068531 در تاریخ 1396/5/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- غالمرضا یوسفی با کدملی 0748689257 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
2- علیرضا یوسفی با کدملی 0749357010 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
3- محبوب یوسفی با کدملی 0748802363 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
4- شوکت یوسفی با کدملی 0749072288 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی

5- آذر یوسفی با کدملی 0749069783 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
6- مهری یوسفی با کدملی 0749339268 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
7- طیبه یوسفی با کدملی 0749072271 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
8- ناهید یوسفی با کدملی 0749497548 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی
9- اسماء یوسفی با کدملی 0740429851 فرزند غالمحسین صادره از تایباد فرزند متوفی

10- غنچه اسالم استادی با کدملی 0748888977 فرزند محمد صادره از تایباد همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 1404804
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حجت عارفی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای دالور پیرنیا شکوری دارای شناسنامه شماره 5987 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000178 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرزاد پیرنیا شکوری به شناسنامه 0740053043 
در تاریخ 1400/03/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- دالور پیرنیا شکوری به ش ملی 0730059553 متولد 1339/04/08 پدر متوفی
2- معصومه غریب گندمشادی به ش ملی 0749250224 متولد 1344/01/20 مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 1404805
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای امیر عبدالکریمی ارزه س��فلی دارای شناس��نامه ش��ماره 121 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4/9900548 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالکریم 
عبدالکریمی ارزه ئی به شناسنامه 90 در تاریخ 1375/3/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- صفرعلی عبدالکریمی ارزه ئی سفلی به ش ملی 0749486287 متولد 1334/01/01 فرزند متوفی

2- آمنه عبدالکریمی به ش ملی 0748713611 متولد 1322/10/20 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 1404806
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد-حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر رواثت 
نظر به اینکه آقای غالمعلی شمس��ی زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 0749527811به شرح دادخواست به کالسه 
0000130از این شورا درخواست گواهی حصر رواثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ظریفه عاشوری به شناسنامه 
0748572848در تاریخ1398،6،11در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

ا-رمضان شمسی زاده رودی با کد ملی 0749443170فرزند شمس الدین صادره از تایباد همسر متوفی
 2-غالمرسول شمسی زاده رودی باکدملی 0748772251فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی 

3-غالم نبی شمسی زاده رودی باکدملی 0749527811فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی
 4-غالم فاروق شمسی زاده رودی باکدملی 0748404971فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی 

5-غفار شمسی زاده رودی باکدملی 0748446613فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی 
6-ستار شمسی زاده رودی باکدملی 0740224077فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی 
7-نوری شمسی زاده رودی باکدملی 0748448470فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی 
8-لیال شمسی زاده رودی باکدملی 07484439811فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی 

9-گلجان شمسی زاده رودی باکدملی 0748439821فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی 
10-هاجر شمسی زاده رودی باکدملی 0740038151فرزند رمضان صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. آ- 1404872
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 سید سعید هرمزی

آگهی مزایده مال منقول )سهام( پرونده 9902130
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق ش��عبه دوم اجرا ثبت مش��هد خانم مریم دیبا نام پدر: محب علی تاریخ تولد: 
1369/03/29 شماره ملی: 0920853031 شماره شناسنامه: 0920853031 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 
14420، تاریخ سند: 1389/02/30، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 94 و طالق شماره 1 شهر مشهد 
استان خراسان رضوی اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به تعداد پانصد عدد سکه طالی تمام 
بهار آزادی علیه: آقای فرزاد پارسائی طوسی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1365/03/29 شماره ملی: 0945371993 
ش��ماره شناس��نامه: 4942 صادر و پس از ابالغ اجراییه در مورخه 1399/08/19 حسب درخواست وکیل بستانکار 
س��هام مدیون در ش��رکت پدیده شاندیز در قبال پانصد عدد سکه بازداش��ت گردید که طبق نظر کارشناس بشرح 

ذیل می باشد:
طبق نامه ش��ماره 140004906092002712 مورخ 1400/2/1 مدیون دارای 5976 س��هم از سهام شرکت ابنیه 
پدیده شاندیز بوده که بازداشت شده است که برابر گزارش کارشناس رسمی ارزیابی آن بشرح ذیل می باشد: برابرنامه 
ش��ماره 1400/1007 مورخ 1400/3/8 مدیران حقوقی و کارگزاری ابنیه پدیده ش��اندیز ارزش معامالتی هر سهم 
مقارن پایان شهریور 1400 به مبلغ 17/540 ریال اعالم گردیده است )نرخ اعالمی مندرج در سامانه سناپ سایت 
پدیده( علیهذا با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بورس و وضعیت اقتصادی لحاظ نمودن عرضه و تقاضا تشکیل صف 
فروش و تطبیق دارایی ها با اموال موجود )غیرمنقول( ارزش هر سهم 18/700 ریال ارزش گذاری و جمع ارزش سهام 

مدیون به مبلغ 111/751/200 ریال )یازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و یکصد و بیست تومان( می باشد.
لذا مزایده 5976 س��هم از س��هام شرکت ابنیه پدیده شاندیز در قبال مبلغ 111/751/200 ریال از طریق مزایده در 
روز چهارشنبه مورخ 1400/6/17 ساعت 9 صبح الی 2 ظهر در محل شعبه دوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان 
امام خمینی)ره( اداره اجرای ثبت مشهد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید که مبلغ 
5/587/560 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 6/705/072 ریال بابت حق مزایده میباشد. ضمناً پرداخت بدهی های 
مربوطه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی 
طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین 

شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم 
اجرای ثبت برگزار میگردد. ضمناً واریز ده درصد مبلغ پایه مزایده در صندوق ثبت توسط خریدار و حضور خریدار در 

جلسه مزایده الزامی است. آ- 1404705 م.الف 784   تاریخ انتشار: 1400/6/4  تاریخ مزایده: 1400/6/17
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ذمه مشهد

 محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9200004
به موجب پرونده کالس��ه 9200004 دایره دوم اجرای ثبت مش��هد خانم طاهره بخشی سیج به استناد 
س��ند ازدواج ش��ماره 1651 مورخ 1373/08/13 دفترخانه ازدواج 111 مش��هد اجرائیه به کالسه فوق 
جهت وصول تعداد 59 عدد سکه تمام بهار آزادی طرح علیه آقای محمد رفیعی سیج صادر که حسب 
درخواست بستانکار به شماره وارده 92000047- 1392/01/15 پالک ثبتی 14362 فرعی از 3 اصلی 
بخش 9 مش��هد ملکی مدیون بازداشت که برابر گزارش کارش��ناس رسمی دادگستری به شماره وارده 
1399/05/12- 1881 پالک ثبتی فوق واقع در مش��هد خیابان عبادی 50 کوچه حجتی 7 پالک 91 

بازدید و موارد به شرح ذیل قابل اعالم میباشد:
ملک مورد تعرفه طبق اسناد موجود در پرونده با عرصه به مساحت 111/22 مترمربع و اعیان به مساحت 
حدود 66 مترمربع شامل یک واحد مسکونی ویالئی در طبقه همکف می باشد. با ممر دسترسی به عرض 
حدود 1 متر به کوچه حجتی 7 دارای نمای سیمان سفید و پنجره فلزی بوده و کف واحد موزاییک دیوار 
و س��قف گچ و رنگ کابینت فلزی سقف تیرآهن و ضربی و دارای انشعابات آب برق گاز می باشد. حدود 
اربعه و مشخصات ملک مورد تعرفه با توجه به عدم دسترسی به اصل اسناد ملکی قابل مطابقت نمی باشد 
همچنین ملک در تصرف و مورد بهره برداری آقای س��یدخلیل مش��کات بوده که مدعی خرید )قولنامه( 

ملک از مالک در سال 1391 می باشد.
با توجه به بررسی های انجام شده از قبیل مساحت کیفیت ساخت قدمت موقعیت کاربری دسترسی به 
معابر و نیز عرف محل و سایر عوامل مؤثر بر ارزیابی ارزش ششدانگ ملک صدراالشاره با کلیه امتیازات و 
انشعابات با فرض عدم بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی در وضعیت فعلی به مبلغ 7/900/000/000 

ریال معادل هفتصد و نود میلیون تومان برآورد و اعالم گردید.
حدود اربعه: شماالً: در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول )2/00( دو متر به شماره هفت هزار و هفتصد و 
سی و نه فرعی دوم دیوار بدیوار بطول )6/00( شش متر به شماره هفت هزار و هفتصد و سی و نه فرعی 
شرقاً: در دو قسمت اول دیوار به دیوار بطول )11/50( یازده متر و پنجاه سانتیمتر به شماره هفت هزار 
و هفتصد و چهل و دو فرعی دوم دیوار به دیوار بطول )1/30( یک متر و سی سانتیمتر به شماره هفت 
هزار و هفتصد و چهل و پنج فرعی جنوباً: دیوار به دیوار به طول )15/30( پانزده متر و سی سانتیمتر به 
شماره هفت هزار و هفتصد و چهل و شش فرعی غرباً: در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است. 
اول دیوار به دیوار بطول )1/10( یک متر و ده سانتیمتر به ممرعام دوم بطول )7/70( هفت متر و هفتاد 
س��انتیمتر س��وم دیوار به دیوار بطول )11/82( یازده متر و هشتاد و دو سانتیمتر به شماره هفت هزار و 

هفتصد و چهل و چهار فرعی
که با توجه به نامه مأمور اجرا به ش��ماره وارده 2500- 1400/04/26 و مطالبات بس��تانکار میزان 570 
سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ پالک ثبتی مذکور در قبال طلب بستانکار به مبلغ 7/505/000/000 
ریال مزایده خواهد شد. ضمناً مبلغ300/200/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 375/250/000 
ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و مزایده بمقدار فوق 
از مبلغ 7/900/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه مورخه 1400/6/16 در 
محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت 
بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است 
و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از 

تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت، 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد.

همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. آ- 1404702 م.الف 782

تاریخ انتشار: 1400/6/4
تاریخ مزایده: 1400/6/16

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ذمه مشهد
 محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب��ررای ش��ماره 140060306022000130هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدعاطفی فرزند احمد به شماره شناسنامه3159صادره ازفریمان کدملی 0849890985 دریک باب ساختمان 
به مساحت   165،43مترمربع پالک باقیمانده276اصلی واقع در بخش13خریداری ازمالک رسمی بنیاد مستضعفان 
محرزگردیده اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهدشد. آ1404507                                     
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،5،21
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،4

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب��ررای ش��ماره140060306022000215هیئت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن موالئی فرزندغالمرضابه شماره شناسنامه5صادره ازتربت جام کدملی0732130905 دریک باب مغازه تجاری 
بمساحت35مترمربع پالک 15278فرعی از276اصلی واقع در بخش13 ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذرسید ، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.آ1404509                                     
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،5،21
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،4

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک



سینمای ایران 
از مدیریت 
 سنتی رنج 

می برد
»سید محمد 

حسینی«کارشناس 
سینمایی گفت: 

سینمای ایران از 
نحوه اعمال مدیریت 

سنتی حاکم بر این 
عرصه رنج می برد، 

به نحوی که آرام آرام 
سینمای ایران در 

فضای داخلی خود 
تبدیل به جزیره ای 

جدا افتاده از فضای 
کلی جهانی شده 

است. 

خبر

امکان 
برنامه ریزی 
مناسب برای 

تئاترها وجود 
ندارد

رئیس مجموعه تئاتر 
شهر با اشاره به اینکه 

اولویت اجرا در نیمه دوم 
سال با گروه هایی است 
که اجرایشان به تعویق 

افتاده، عنوان کرد با توجه 
به وضعیت موجود 
امکان برنامه ریزی 

مناسب برای تئاترها 
وجود ندارد.

ابراهیم گله دارزاده 
در گفت وگو با مهر با 
اشاره به اینکه بحران 

کرونا اجازه برنامه ریزی 
را از مجموعه تئاتر 
شهر گرفته است، 

عنوان کرد: به دلیل 
وضعیت موجود در 

کمتر از سه هفته کل 
برنامه ریزی های ما به هم 
می ریخت و کار را برای ما 

سخت می کرد.

خبرخبر
روزروز

 سریالی با فیلم نامه ای  ◾
خوب

گــونــه پــلــیــســی و مــعــمــایــی، 
یکی از ژانرهای بزرگ، مهم، 
تــأثــیــرگــذار و پرمخاطب در 
جــهــان سینما و تــلــویــزیــون 
است. جبار آذین، منتقد سینما و تلویزیون با 
بیان این مقدمه کوتاه به خبرنگار ما می گوید: 
مضامین و محتواهایی که در ژانرهای دیگر، 
ــار پلیسی و  ــــه هستند در آثـ کمتر قــابــل ارائ
معمایی مطرح می شوند و دو قطب خیر و شر 
را مقابل هم قــرار می دهند. ایــن ویژگی جزو 
مؤلفه های آثار پلیسی است. البته در کشور ما 
با وجود کارگردان های متعدد در حوزه ساخت 
آثــار پلیسی، هنوز این جریان به صــورت یک 
شبکه تثبیت شده سینمایی و تلویزیونی وجود 
ندارد. به باور او، معموالً آثاری در این ژانر که در 
تلویزیون ساخته شده یا تجربیاتی خام دستانه 
است و یا کپی آثار خارجی. البته کارگردان های 
خالقی هم در تلویزیون و سینما هستند که با 
نــوآوری و خالقیت می توانند کارهای جذابی 

خلق کنند. 
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین ویژگی های 
ــه مسائلی  ژانـــر مــعــمــایــی- پلیسی، تــوجــه ب
ــده هــای قــضــایــی در ارتــبــاط  ــرون ــا پ اســـت کــه ب
اســت، می گوید: یکی از آثــار خوش ساخت و 
تأثیرگذار در این حوزه، سریال »گاندو« است 
که با استفاده از مضامین و موضوعات واقعی 
و بــراســاس پــرونــده هــای قضایی روز ساخته 
شده است و تمامی عناصر ساختاری نگارش 
فیلم نامه در متن آن رعایت شده است. در واقع 
این سریال، فیلم نامه خوبی دارد که در اختیار 

کارگردانی حرفه ای و کاربلد قرار گرفته است. 

 پیشتازی ساختار نسبت به مضمون ◾
آذین معتقد است: در این نوع آثار آنچه مدنظر 
اســت ارائــه مضامین و موضوعاتی اســت که 
کمتر به آن ها پرداخته شده یا از زوایای جدیدی 
باید به آن نگاه شود. شخصیت های محوری 
در ایــن نــوع آثــار در دو قطب خیر و شــر قــرار 
مــی گــیــرنــد. تــوجــه بــه ایــن دو قطب مخالف، 
شاکله ای را به وجود می آورد که نمونه موفق آن 
را در سریال هایی مانند »گاندو«، »خانه امن« 

و »هوش سیاه« شاهد بودیم.
او بــا بــیــان اینکه ایــن ســریــال هــا بــا پــرداخــت 
درست مضامین، پردازش مناسب داستان ها 
و شخصیت پردازی های قابل باور، توانستند 
مخاطب را جذب کنند، خاطرنشان می کند: در 
فصل اول »گاندو« موضوع و فیلم نامه نسبت 
به ساختار قوی تر بود، اما در فصل دوم با توجه 
به تجربه بیشتر کارگردان، ساختار از مضمون 
سبقت گرفت. استفاده از بازیگران جــوان و 
مستعد، کارگردانی حرفه ای و فیلم نامه قوی 
سبب شد تا مخاطب ارتباط خوب و مستمری 
با سریال برقرار کند، به همین دلیل »گاندو« 
نه تنها در سطح آثــار خوب پلیسی تلویزیون 
که در اثر سطح آثار ممتاز و شاخص این ژانر 

قرار می گیرد. 
وی با بیان اینکه پرداختن به مسائلی که سبب 
آگــاهــی بخشی عمومی بــه جامعه می شود 
ــادآور مــی شــود: نمایش  از ضــرورت هــاســت، یـ
فعالیت های سیاسی و مخرب نیروهای مزدور 
داخلی و نفوذی های خارجی و  تالش پیچیده 
نیروهای امنیتی در ابعادی قابل باور و منطبق 

بر واقعیت در این سریال قابل توجه است. 

فرار از شعارزدگی ◾
ــی پــلــیــســی بـــه دلــیــل  ســـریـــال هـــای مــعــمــای

قرارگرفتن دو قطب خیر و شر در مقابل هم 
و کشمکش های فــراوانــی کــه در قصه وجــود 
دارد، دارای جذابیت اســت، اما آنچه ممکن 
ــرود،  ــن ژانـــر بــه شــمــار ب اســت آسیبی بـــرای ای
تمایل ناخواسته به شعارزدگی اســت، آذین 
درباره راه های برون رفت از این آسیب می گوید: 
گاهی برخی سریال ها بر اساس سفارش تولید 
می شوند؛ یعنی ارگانی به گروهی سفارش تولید 
می دهد که این سفارش در جای جای دیالوگ ها 
و صحنه ها و پردازش مفاهیم و تصاویر خودش 
را نشان می دهد و به صورت سطحی و شعاری 
جلوه گر می شود؛ چون شعار در جای مناسب 
خـــودش و در ســاخــتــار درامــاتــیــک قصه قــرار 

نگرفته و کارکرد ندارد. 
این منتقد سینما و تلویزیون توضیح می دهد: 
گاهی هم شعار در کالبد موضوعی فیلم نامه 
ــرد؛ یــعــنــی شخصیتی در جــای  ــی ــرار مــی گ ــ ق
مناسب، شعار می دهد که این استفاده درست 
از شعار اســت، امــا اینکه سریالی بخواهد با 

شعار حرف بزند همراستا با هنر نیست.
به گفته وی، در مواردی که عوامل تولید همچون 
نویسنده و کارگردان در ساخت یک اثر معمایی 
پلیسی توانمند نیستند، به ناچار متوسل به 
شعار می شوند. آنچه در »گاندو« شاهد بودیم، 
شعارزدگی نبود، بلکه برخی از شخصیت ها در 

جایی قرار می گرفتند که شعار می دادند، این به 
معنای شعارزدگی سریال نیست، بلکه شعار 
در ساختار دراماتیک قصه قرار گرفته و جایگاه 

درستی دارد.
آذین با تأکید بر اینکه ساحت هنر جایی برای 
روی منبر رفتن و تریبون سخنرانی نیست، 
ــادآور مــی شــود: البته در اکــثــر ســریــال هــای  ــ ی
تلویزیون شاهد درس هــای مستقیم اخالقی 
هستیم و در جاهایی از »گاندو« هم این آسیب 

را می بینیم اما زیاد نیست. 

برندی برای رسانه ملی ◾
وی با بیان اینکه تولید فصل های بعدی را هم 
بــرای ایــن سریال باید متصور بــود، می گوید: 
بــا توجه بــه استقبال مخاطبان از »گــانــدو«، 
حمایت مدیران از تولید آن و انبوه پرونده های 
امنیتی، پیش بینی تولید فصل های بعدی 

حتی تا 10 فصل هم برای آن می شود.
آذیــن با اشــاره به اخباری مبنی بر مذاکرات 
گــروه ســازنــده با مــدیــران ســازمــان بــرای تولید 
فصل های جدید »گاندو« خاطرنشان می کند: 
هرچه فصل های جدید این سریال به روزتر 
بــاشــد، بــا نیاز و سلیقه مخاطب همخوانی 
داشته باشد و از عوامل حرفه ای در تولید آن 
استفاده شود، می تواند به برندی در تلویزیون 

بدل شود.
او ادامــه مــی دهــد: در شرایط فعلی تلویزیون 
که به لحاظ سریال سازی، دوران اوج خودش 
را نمی گــذرانــد، سریال »گــانــدو« اثــری ممتاز 
به شمار می رود که می تواند تلویزیون را از این 
وضعیت عقبگرد و درجا زدن نجات دهد، در 
این شرایط سریالی مانند »گاندو« می تواند 
پیشتاز در عرصه سریال سازی تلویزیون باشد 
و عــالوه بــر آگــاهــی بخشی بــه جامعه، سطح 

سلیقه بصری مردم  را ارتقا دهد. 
ــــدو« مـــی تـــوانـــد به  ــان ــ وی بـــا بــیــان ایــنــکــه »گ
مجموعه ای جریان ساز و پیشتاز در تلویزیون 
بدل شود و عامل ایجاد تحول در سریال سازی 
ــار هنری  رسانه ملی باشد، معتقد اســت: آث
برای مردم تولید می شوند و لحاظ سلیقه و نیاز 
جامعه، شرط اصلی در تولید سریال هاست 
و معیار ملی بودن می تواند این آثار را از گزند 

سیاسی و جناحی شدن مصون بدارد.

دربارهفصلدومسریال»گاندو«کهبهقسمتهایپایانیاشنزدیکمیشود

اثریممتازدرزمستانسریالسازی

 سریال »گاندو« اثری ممتاز به شــمار می رود که می تواند تلویزیون را از 
این وضعیت عقبگرد و درجا زدن نجات دهد، در این شرایط سریالی مانند 
»گاندو« می تواند پیشتاز در عرصه سریال سازی تلویزیون باشد و عالوه بر 

آگاهی بخشی به جامعه، سطح سلیقه بصری مردم را  ارتقا دهد.
گزيدهگزيده

چهره خبر
بازیگر سریال »عاشورا«:

 اگر مشکالت مالی حل شود
 جزو سریال های ماندگار 

در حوزه دفاع مقدس می شود
ــال  ــگـــران ســری ــازیـ وحـــیـــد آقـــاپـــور یــکــی از بـ
ــورا« بـــه ســـخـــت گـــیـــری هـــای هـــادی  ــ ــاشـ ــ »عـ
حجازی فر در مقام کــارگــردان ایــن مجموعه 
اشاره کرد که نخواست از کیفیت آن بکاهد و 
نوعی احساس دین به آن دوران داشته است.

وحید آقــاپــور بازیگر تئاتر و تلویزیون که تا 
چندی پیش در پــروژه سریال شهید باکری 
ــاره  ــود، درب ــازی ب بــا نــام »عــاشــورا« مشغول ب
همکاری اش با ایــن پــروژه به مهر بیان کرد: 
من از ابتدا که پروژه شهید باکری در مراحل 
پیش تولید بود در جریان کار قرار گرفتم و در 
آن نقش جمشید نظمی را بــازی می کنم که 
از فرماندهان لشکر عاشورا بوده و هنوز هم 

زنده است.
ــاره به  ــ ــا اشــ ــال »عــــاشــــورا« بـ ــریـ بـــازیـــگـــر سـ
حساسیت ها و چالش های این سریال بیان 
کرد: یکی از حساسیت های تولید این سریال 
شخصیت ها و فضای واقعی آن است؛ اینکه 
اغــلــب شــخــصــیــت هــای فــیــلــم نــامــه مستند 
هستند و مابه ازا دارنــد و در انتخاب بازیگر 
هم باید پارامتر شباهت به شخصیت اصلی 

در نظر گرفته می شد.
ــادی  ــود هـ وی دربــــــاره حــســاســیــت هــای خــ
ــردان مجموعه  ــارگـ ــوان کـ ــه عــن حــجــازی فــر ب
نیز عــنــوان کـــرد: حــجــازی فــر در طــول تولید 
سخت گیری هایی داشت تا در کیفیت سریال 
کم نگذارد به ویژه که نوعی احساس دین هم 
بــه آن ســال هــا داشـــت. ایــن اثــر هــم بــا اینکه 
یک مینی سریال است اما زمان زیادی برای 
ساخت آن در همین مدت صرف شد که در 
نوبت های متعدد بازپخش، مخاطب با اثر 

کامل و بدون عیبی مواجه شود.
این بازیگر با اشــاره به ویژگی ها و تمایزهای 
ــــن مــیــنــی ســـریـــال تــصــریــح کــــرد: در ایــن  ای
مجموعه یک نگاه شاعرانه وجود دارد و صرفاً 

یک سریال داستان گو نیست.
بازیگر »عــاشــورا« دربـــاره جذابیت های این 
اثــر دفــاع مقدسی نیز بیان کــرد: »عــاشــورا« 
در مجموع سریال پرمخاطبی خواهد بود و 

مخاطبانی را به تلویزیون اضافه می کند. 
وی با اشاره به اهمیت این پروژه برای هادی 
حجازی فر تصریح کرد: برای هادی حجازی فر 
خیلی مهم بود این سریال آبرومند باشد. اگر 
مشکالت مالی و لجستیکی بــرطــرف شــود، 
به نظرم جــزو سریال های ماندگار در حوزه 
دفــاع مقدس مــی شــود، پشتیبانی هایی که 
نبود آن ها در حال حاضر سبب شده ساخت 

سریال متوقف شود.
ــردانـــی هـــادی  ــارگـ ــورا« بـــه کـ ــاشــ ســـریـــال »عــ
حجازی فر و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری 
ساخته می شود و این روزها تولید آن متوقف 
شـــده اســـت. چــنــدی پــیــش نــیــز حــجــازی فر 
کــارگــردان این سریال در برنامه ای اینترنتی 
از مشکالتی گفت که بــرای ساخت سریال 
برایش به وجود آمده است و بیان کرده بود این 
آخرین کاری است که در این حوزه می سازد و 

بازیگری می کند.
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ساخت سریال »شهید باهنر« در انتهای راه 
تولید سریال »راز ناتمام« به کارگردانی و تهیه کنندگی امین 

امانی به روزهای پایانی خود نردیک می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، گروه تولید 
سریال این روزهــا، در لوکیشنی واقــع در الهیه مشغول 
تصویربرداری سکانس های مربوط به زمان حال این پروژه 
 تلویزیونی هستند. بخش های مربوط به دهــه 50 و 60 

ــرار است  داســتــان به طــور کامل تصویربرداری شــده و ق
سکانس های پایانی مجموعه نیز در کشور ارمنستان مقابل 
دوربین رود. با نزدیک شدن به روزهای پایانی تصویربرداری، 
گروه تولید از نخستین تیزر این سریال رونمایی کردند. 

ساخت این تیزر بر عهده حامد بردبار بوده است.
فرهاد جم، نگین معتضدی، سیدجواد هاشمی، رامین 

راستاد، بهرام ابراهیمی، شهرام عبدلی، مریم کاویانی، 
مریم خدارحمی، مهدی امینی خواه، مسعود رحیم پور، 
مهدی کوشکی، محمدرضا علیرضایی، ابوالفضل همراه، 
لیال بوشهری، علیرضا مهران و ... بازیگرانی هستند که 

در »راز ناتمام« به ایفای نقش می پردازند.
این سریال با محوریت روایت زندگی پرفراز و نشیب شهید 

محمدجواد باهنر و اتفاقات سال های پس از جنگ و نفوذ 
دشمن در ارکان دولت در زمان حال می پردازد.

»راز ناتمام« در معاونت سیمای استان ها و با مشارکت 
مرکز کرمان در حال تولید است. این سریال پس از اتمام 
کامل مراحل فنی از یکی از شبکه های سراسری روی آنتن 

خواهد رفت.

نقد سریال

سینمای آسیاسینمای آسیاسینمای غربسینمای غرب چهرهچهره

 خبر خوش برای طرفداران 
سری فیلم های »ماتریکس«

قسمت جدید ایــن فیلم سینمایی پــرطــرفــدار بــا عنوان 
»ماتریکس ۴: رستاخیزها« به سینما خواهد آمــد و در 
بخش هایی از تریلر جدیدی که از این فیلم رونمایی شده 
شخصیت نئو با بازی »کیانو ریوز« که ظاهراً آگاهی از محیط 
اطراف خود ندارد، در حال صحبت کردن با درمانگر خود با 
بــازی »نیل پاتریک هریس« اســت، صحنه ای که یــادآور 

قسمت اول این فیلم در حدود ۲0 سال پیش است. 
بــه گـــزارش خبر آنــالیــن »ماتریکس ۴: رستاخیزها« به 
کارگردانی »لنا واچوفسکی« قرار است از تاریخ ۲۲ دسامبر 
اکـــران شــود و باید دیــد شــرایــط همه گیری ویـــروس کرونا 
تغییری در تاریخ اکران این فیلم سینمایی ایجاد می کند 
یا خیر. قسمت اول »ماتریکس« در ۳1 مارس 1۹۹۹ اکران 
شد ایــن فیلم در جوایز اسکار نیز موفق به کسب چهار 
جایزه از جمله بهترین جلوه های ویژه بصری و تدوین شد. 
»ماتریکس« که با هزینه 6۳ میلیون دالر ساخته شده 
بود در نهایت به فروش ۴6۳ میلیون دالر در گیشه جهانی 
دست یافت. دو دنباله این فیلم گرچه به موفقیت قسمت 
اصلی دست نیافتند اما »کیانو ریوز« بازیگر اصلی این فیلم 

را به یکی از ثروتمندترین بازیگران هالیوود بدل کردند.

ادامه خروج سینماگران 
افغانستانی  از این کشور

شهربانو سادات، سینماگر افغان نیز پس از چند روز و با 
همکاری تهیه کننده دانمارکی خود، افغانستان را پس از 

تحوالت اخیر ترک کرد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان به نقل از اسکرین، 
»شــهــربــانــو ســــادات« کــه بـــرای ســاخــت فیلم »گـــرگ و 
گوسفند« برنده جایزه نخست بخش دو هفته کارگردانان 
جشنواره کن در سال ۲016 و همچنین فیلم »یتیم خانه« 
محصول ۲01۹ شناخته شــده اســـت، بــا کمک دولــت 
فرانسه و به همراه ۹ نفر از اعضای خانواده اش، کشورش 

را ترک کرد. 
»شهربانو ســادات« متولد ایــران از پدر و مــادری افغان و 
مهاجر است او از جمله چندین هزار افغانستانی است 
 که ترجیح داده انــد در مقطع کنونی کشورشان را ترک 

کنند. 
صحرا کریمی دیگر کــارگــردان زن اهل افغانستان که با 
ساخت فیلم »حـــوا، مــریــم، عایشه« و رونمایی آن در 
جشنواره ونیز بــه شهرت رسید نیز دیگر سینماگری 
 اســت کــه در چند روز اخــیــر افغانستان را تــرک کــرده 

است.

 اسپایک لی: واقعاً چه اتفاقی 
در 11 سپتامبر رخ داد؟

کارگردان مطرح آمریکایی می گوید هنوز برایش سؤال است 
که واقعاً چه اتفاقی در 11 سپتامبر رخ داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از ورایتی، اسپایک لی 
می گوید هنوز درباره اینکه دقیقاً چه اتفاقی در روز یازدهم 

سپتامبر در آمریکا افتاد پرسش هایی دارد.
این کارگردان نیویورکی که سریال مستند جدیدش با عنوان 
»کانون های زلزله نیویورک سیتی:۲/1، ۲0۲1 - 11/۹« به 
اکتشاف در تیره ترین روز شهر نیویورک می پردازد و امکان 
دسترسی به افرادی را که در آن دخیل بودند، ارائه می کند، 
در مصاحبه ای جدید با نیویورک تایمز گفته مردم نظر خود 
را درباره حمله تروریستی سال ۲001 خواهند داشت و به 

نظر او مردم خودشان باید تصمیم بگیرند.
لی درباره اینکه مستندش وقت زیادی را صرف این می کند که 
چطور و چرا برج ها افتادند و مصاحبه های بسیاری با اعضای 
گروه تئوری توطئه »معماران و مهندسان ۹/11 برای حقیقت« 
انجام می دهد، گفت که هنوز توضیح مسئوالن او را متقاعد 
نکرده است. لی اضافه کرد: رویکرد من این است که اطالعات 
را در یک فیلم قرار بدهم و اجازه بدهم مردم خودشان تصمیم 

بگیرند. من به هوش مخاطب احترام می گذارم.

   زهره کهندل     فصل دوم سریال »گاندو« به کارگردانی 
جواد افشار که پخش آن از نیمه فروردین امسال پس از 

افترای دروغ پراکنی به آن از سوی وزیر وقت امورخارجه و 
به دالیل نامعلومی، متوقف شد از اوایل مردادماه روی آنتن 

شبکه 3 رفت تا قصه ناتمام خود را در این فصل به سرانجام 

برساند. این سریال از تابستان ۹۸ نامش را بر سر زبان ها 
انداخت و به یکی از جنجالی ترین سریال های ژانر امنیتی-
جاسوسی تلویزیون بدل شد و مخاطبان زیادی را به خود 

جذب کرد. »گاندو« عالوه بر جذابیتی که به دلیل ژانرش 
بدست آورده بود، به خاطر پرداختن به مسائل روز جامعه 

هم مورد استقبال قرار گرفت. همین استقبال و واکنش های 
مختلف به سریال سبب شد تا فصل دوم سریال گاندو برای 
نوروز 1۴00 تولید شود و احتماالً پس از پایان 30 قسمت 

این فصل، شاهد تولید فصل جدید آن تا پایان امسال یا سال 
جدید خواهیم بود.



  ضرورت
تفکر محوری در 
آموزش و پرورش

سیدبابک هاشمی 
نکو، کارشناس تعلیم 
و تربیت، حرکت 
از سیستم کنونی 
حافظه محوری به 
سمت تفکرمحوری را 
اولویت مهم آموزش 
و پرورش در دولت 
جدید دانست و گفت: 
رهبر معظم انقالب 
بارها بر این موضوع 
تأکید کردند اما سال ها 
معطل مانده، برای 
اجرای نظام آموزشی 
تفکرمحور باید چند 
گام برداشت، از جمله 
تغییر در شیوه تألیف 
کتب درسی؛ هم اکنون 
حجم کتاب های درسی 
در ایران چند برابر 
کشورهای دارای نظام 
آموزشی موفق است.

اعظم طیرانی   بـــرگـــزاری 
ــم هــفــت جلسه رهبر  دســت ک
انقالب با عالی ترین مسئوالن 
کـــشـــور دربـــــــــاره مـــشـــکـــالت و 
ــای اجـــتـــمـــاعـــی در  ــــب هــ ــی آســ
ــای 1394 تـــا 1396 و  ــال هــ ســ
پیگیری های مکرر ایشان از دولت یازدهم درزمینه 
مسئله آسیب های اجتماعی سرانجام منجر به 
تشکیل سازمانی با عنوان »سازمان امور اجتماعی« 
در آذر 1396 شد. سازمانی که بنا بر اسناد موجود، 
قرار بود به »رأس نظام مدیریت و سیاست گذاری 

اجتماعی برای کشور« تبدیل شود.

»مسئول« مربوط پاسخگو نیست!  ◾
در وظایف این سازمان، »ارتقای سالمت، رضایت، 
نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، 
پیشگیری، مــدیــریــت، کــنــتــرل، کــاهــش و حــذف 
معضالت و آسیب های اجتماعی« قید شــده اما 
ــم و در آستانه   اکــنــون پــس از پــایــان دولــت دوازدهــ
چهار سالگی تشکیل این سازمان، این پرسش مطرح 
است که اثربخشی و عملکرد این سازمان چگونه بوده 
و چقدر توانسته در کاهش آسیب های اجتماعی 
کشور مؤثر باشد؟ همان طور که در قانون آمده ریاست 
این سازمان با معاون اجتماعی وزیر کشور است. 
از آخرین نشست خبری تقی رستم وندی، رئیس 
سازمان امور اجتماعی حدود هفت ماه می گذرد. 
ــرای سنجش عملکرد ایــن نهاد، تــالش کردیم با  ب
رئیس سازمان گفت وگو کنیم اما باوجود وعده های 

این مقام مسئول، امکان مصاحبه فراهم نشد. 

فاطمه رحمانی: سازمان به جای علت ها به  ◾
معلول ها پرداخته است 

فاطمه رحمانی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس معتقد اســـت ســازمــان امــور 

اجتماعی نه تنها در توقف آسیب ها بلکه در کاهش 
آن ها نیز موفق نبوده است. وی درباره عملکرد این 
سازمان می گوید: این سازمان با هدف افزایش سرمایه 
سالمت، امنیت و عدالت اجتماعی و همچنین 
پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی شکل 
گرفت. اعتیاد، حاشیه نشینی، نقاط بحرانی شهری، 
فساد اخالقی و طالق اولویت هایی بود که به اعضای 
ستاد مأموریت داده شد مورد توجه قرار دهند که 
متأسفانه تاکنون این سازمان نه تنها نتوانسته در 
کاهش آسیب های یاد شده اثربخش باشد، بلکه 
در توقف آن ها نیز موفق نبوده، زیرا به جای اینکه به 
علت آسیب ها بپردازد به معلول ها توجه کرده است. 
وی با اشــاره به اینکه انتظار می رفت ایــن سازمان 

فعالیت دستگاه های مــوازی را متمرکز و منسجم 
نماید، مــی افــزایــد: بــاوجــود تالش هایی که تاکنون 
ــورت گــرفــتــه، متأسفانه  از ســوی ایــن ســازمــان صـ
اثربخشی مــورد انتظار را در حــوزه کاهش و حتی 
کنترل آسیب های اجتماعی نداشته، به طوری که هر 
روز شاهد افزایش آمار طالق، حاشیه نشینی، کودکان 
کار و سایر آسیب های اجتماعی هستیم. به گفته 
دکتر رحمانی اگر نقاط ضعف سازمان یعنی ضعف 
مدیریتی و ساختاری آن در دولت جدید برطرف شود 
می توان امیدوار بود اهــداف مورد نظر تحقق یابد. 
اکنون دستگاه ها سازمان امور اجتماعی را ستادی 
در کنار خود می بینند و مدیران باوجود توانمند بودن 
دغدغه مندی الزم را ندارند، اما اگر ساختار سازمان 

تغییر کند و به عنوان سازمانی باالدستی علت ها 
را شناسایی و راهکارهای الزم برای رفع معلول ها را 
به سایر دستگاه ها ارائــه کند و بر عملکرد آن هــا به 
عنوان دستگاهی باال دستی نظارت داشته باشد، 
به طورحتم بخش قابل توجهی از آسیب ها کاهش 

خواهد یافت.

اهداف مدنظر رهبری تأمین نشده است  ◾
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایــران نیز معتقد است عملکرد سازمان 
امور اجتماعی کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست 
و تا زمانی که مدیریت این سازمان به فردی قدرتمند 
سپرده نشود نمی توان انتظاری بیشتر از عملکرد 
قائم مقام فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور )که از 
سال 96 تا کنون به سازمان امــور اجتماعی تبدیل 
شده( داشت. وی با بیان اینکه پیش از تشکیل این 
سازمان شورایی با عنوان شــورای اجتماعی کشور 
داشتیم که ریاست آن برعهده وزیر کشور بود، ادامه 
می دهد: یکی از مصوبات شورای اجتماعی کشور 
تشکیل جلسه ها با ریاست شخص رئیس جمهور و 
جانشینی وزیر کشور بود که از سال 96 تا کنون رئیس 

جمهور در این جلسات شرکت نکرده است. 
به گفته موسوی چلک اگر وزارت کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری از آسیب ها 
عملکرد خوبی داشتند، نیازی به تشکیل سازمان 
امــور اجتماعی و صــرف بــودجــه هــای کــالن در این 
سازمان نبود. وی می افزاید: با تشکیل این سازمان 
و بــرگــزاری جلسه ها عملکرد دستگاه ها منظم تر 
گزارش می شد و در واقع این سازمان بیش از آنکه در 
حوزه مدیریت و متولی گری ایفای نقش کند، نقش 
دبیرخانه شورای اجتماعی کشور را ایفا کرده است و 
برای نقش دبیرخانه ای ما نیازی به سازمان و صرف 
بودجه نداشتیم. ضمن آنکه اکنون دو سال است 
همان جلسه هایی که هر 6 ماه یک بار برگزار می شد 

نیز برگزارنشده و انتظار مورد نظر رهبر معظم انقالب 
تأمین نشده است. 

این مددکار اجتماعی با انتقاد از نوع مدیریت سازمان 
امــور اجتماعی می گوید: ســازمــان امــور اجتماعی 
کشور به جای کاهش آسیب ها به سازمان توزیع 
پــول تبدیل شــده، در حالی که اگــر مدیری قــوی بر 
مسند این سازمان گماشته می شد شاهد کاهش 
آسیب های اجتماعی بودیم. به عبارت دیگر اگر 
این سازمان هم تشکیل نمی شد تغییری در حوزه 
ــی رود در دولــت  ــمــی داد. انتظار مـ اجتماعی رخ ن
جدید مدیری با دانش اجتماعی و با تجربه در حوزه 
سیاست گذاری های اجتماعی و آسیب ها بــرای 
ایــن ســازمــان برگزیده شــود تــا توانایی هماهنگی 
ــــی عملکرد  ــاب ــ ــای بــیــن بــخــشــی و ارزی ــان هـ ــازمـ سـ

سازمان های مرتبط را داشته باشد. 

انتظار کاهش آسیب ها در شرایط فعلی به  ◾
معنای هدف گذاری اشتباه است

مــوســوی چلک ادامـــه مــی دهــد: همچنین مدیر 
ــور اجتماعی کــشــور بــایــد بــتــوانــد از  ســازمــان امـ
ــورای اجتماعی کشور  ظرفیت های اعــضــای شـ
ــا تــوجــه بــه مــاهــیــت فــرابــخــشــی و بــیــن بخشی  ب
حــوزه اجتماعی بــه منظور کاهش و پیشگیری 
از آســیــب هــای اجتماعی اســتــفــاده کند تــا این 
سازمان بتواند اثربخشی الزم در حــوزه کاهش 
آسیب های اجتماعی را داشته باشد و از سازمان 
و یا صندوق توزیع پــول به سازمانی اثــرگــذار در 
حــوزه توقف آسیب های اجتماعی تبدیل شود.
ایــن آسیب شناس اجتماعی بــا بیان اینکه در 
شــرایــط فعلی بــه دنــبــال کاهش آسیب ها بــودن 
به معنای هــدف گــذاری اشتباه اســت، می گوید: 
ابتدا باید بکوشیم با ایجاد هماهنگی بین بخشی 
بین سازمان های مرتبط در حوزه اجتماعی روند 

آسیب ها را کنترل کنیم.

دولت جدید و سازمانی ناکارآمد در کاهش آسیب های اجتماعی

»سازمان امور اجتماعی« 
یا صندوق توزیع پول؟

ددستچينستچين

رئیس جمهور 
 عالی ترین مسئول 

آسیب های اجتماعی 

با رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رئیس 
جمهور، از امروز دولت سیزدهم به صورت رسمی 

تشکیل می شود. اهمیت موضوع معضالت اجتماعی 
برای شخص رئیس جمهور و پیگیری وظایف 
محوله از وزیر کشور امری است که در صورت 

تحقق، بخش زیادی از مشکالت موجود در این 
حوزه را از بین می برد. بدون شک اگر بنا باشد مسئله 
آسیب های اجتماعی در حاشیه موضوعات روزمره 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی کمرنگ شود، نتیجه آن 

تشدید وضعیت فعلی است. دولت جدید اگر امروز 

اهمیت مسئله و سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی را درک نکند فردا برای 

کنترل پیامدهای آن باید ده ها برابر هزینه کند. 
بی توجهی به علت ها و سرگرم شدن به معلول ها، 

عدم تمکین سایر دستگاه ها از سیاست گذاری های 

حوزه اجتماعی و انتخاب مدیران حوزه آسیب های 
اجتماعی از بین قوی ترین مدیران حاضر در دولت 

می تواند مهم ترین اقداماتی باشد که دولت جدید با 
عنایت به آن ها می تواند بخشی از مشکالت موجود 

را کاهش دهد. 
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رکورد واکسیناسیون در کشور شکسته شد  ◾
ــزار و 185 دُز واکــســن کــرونــا طــی یک   بــا تــزریــق ۷64هــ
24 ساعت در کشور، رکورد واکسیناسیون روزانه دوباره 
 شکسته شــد. بنابر اعـــالم وزارت بــهــداشــت، اکنون 
 1۷ میلیون و 5۷3 هزار و ۷85 نفر دُز اول واکسن کرونا و 
6 میلیون و 9۰۰ هــزار و 834 نفر نیز دُز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده به 24 میلیون 

و 4۷4 هزار و 619 دُز رسید.

کاهش ۲۷ درصدی زاد و ولد در چهار سال  ◾
بــر اســـاس آمـــار منتشره از ســوی مــرکــز آمـــار، تعداد 
والدت هــای ثبت شده طی سال 99 در قیاس با همین 
آمار در سال 95 با کاهش 2۷ درصدی مواجه بوده است. 
به گــزارش ایسنا مجموع تعداد والدت هــای سال 99 
بیانگر تولد حدود یک میلیون و 114 هزار نــوزاد است 
که در قیاس با سال 98 از کاهش 6.8 درصدی زاد و ولد 

حکایت دارد.

توضیحاتی درباره ابهامات حقوق مرداد فرهنگیان ◾
ناصر سلیمان زاده، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی 
و امور اداری وزارت آمــوزش و پــرورش در خصوص خبر 
ایجاد محدودیت دیــوان محاسبات کشور برای اجرای 
احکام فوق العاده ویژه، تصریح کرد: پیام های ارسالی تحت 
عناوین مختلف، مورد تأیید نبوده و هیچ محدودیت و 
ممانعتی از سوی مراجع نظارتی و دیوان محاسبات کشور 
درباره اعمال فوق العاده ویژه معلمان وجود نداشته است.

جدیدترین آمار از »فقر مطلق« در ایران  ◾
 براساس گــزارش وزارت رفــاه با عنوان »پایش فقر در 
ســال 1399« هــر خــانــوار سه نفره کــه در ســال 99 در 
ماه درآمــدی کمتر از 2میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان و در 
سال کمتر از 32 میلیون و 4۰۰ هزار تومان داشته اند، 
زیرخط فقر بوده اند. بر اساس این آمار و گزارش روزنامه 
فرهیختگان حدود 34 میلیون نفر در سال 99 زیر خط 

فقر محسوب شده اند.
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      صفحه 6
اصل برگ س���بز و س���ند خودروی س���واری پراید جی 
تی ایکس آی به ش���ماره انتظام���ی 85 ایران 986 ب 
27 به ش���ماره موتور   01195808 و ش���ماره شاس���ی 
S 1412284554402 متعل���ق ب���ه آق���ای حس���ام کرد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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س���ند کمپان���ی و ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د 
صب���ا تی���پ جی تی ایک���س آی مدل 76 رنگ س���فید 
روغنی ش���ماره موتور : 00051759 و ش���ماره شاسی 
: S1412276542739 به ش���ماره پ���اک انتظامی 16 
ای���ران 169 ص 55 مفق���ود و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 405 م���دل 1396 رن���گ 
خاکس���تری-متالیک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 616م69 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 124K1177719 و ش���ماره 
شاسی NAAM01CEXHK141360 به مالکیت پروین 
هاجری بجد مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1

40
47

61
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

سند مالکیت و برگ س���بز سواری سیستم سایپا 
تیپ 131SE  به رنگ سفید – روغنی مدل 1393 
ب���ه  ش���ماره موت���ور 5269005 و ش���ماره شاس���ی 
NAS411100E1111684 به شماره پاک 54 – 832 ط 
54 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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 1395 م���دل  دلت���ا 
س���یکلت  موت���ور  س���بز  ب���رگ 

  28592  / انتظام���ی 775  ش���ماره  ب���ه  آب���ی  رن���گ 
تن���ه  ش���ماره  و   0125NC5065207 موت���ور ش���ماره 
NC5***125D9511107  به مالکیت امین س���لیمانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1

40
47

74
دی

قو
مف

ی 
گه

آ
ح

, 1
40

48
12

مال���ک  پ���ور  خ���واه  م���ژده  ه���ادی  اینجان���ب 
موتورس���یکلت به ش���ماره انتظامی 72129/773  
و ش���ماره بدنه N1D***169S9400848 و ش���ماره 
موتور    0169N1D501076 به علت فقدان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است .لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد 
موتورس���یکلت مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به 
نمایندگ���ی جال ابراهی���م زاده در بلوار طبرس���ی 
اول نب���ش طبرس���ی 62 پاک 4 فروش���گاه پارس 
س���یکلت مراجعه فرماید .پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقررات اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز و کارت خودرو تاکسی روآ مدل 1390 رنگ 
سبز روغنی به ش���ماره موتور 11890001626 و شماره 
شاسی NAAB41PM6BH352106 و شماره انتظامی 
736 ت 55 ایران 12 به مالکیت شرکت شاهد شرق 

خراسان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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5
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خودروی  پ���ژو روآ م���دل 1387 رنگ نوک 
مدادی به شماره انتظامی 748م48 ایران 12  شماره 
موتور 11686083995 و ش���ماره شاسی 61380291 به 
مالکیت س���یدعلی تش���کر مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز، برگ کمپانی و کلیه اسناد خودرو سواری 
پراید 111 مدل 1389 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
3377779 و ش���ماره شاسی S5430089002480 و 
ش���ماره انتظام���ی 539 و 49 ایران 74 بنام س���عیده 

کاوسی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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گه

آ

 CDI برگ سبز موتور سیکلت سیستم ساوین تیپ
125 مدل 1395 رنگ قرمز شماره پاک 92813/481 
ب���ه ش���ماره موت���ور0124NDR089621 و ش���ماره 
شاس���ی NDR***125B9512552 ب���ه مالکی���ت 
عل���ی اصغر حیدری ب���ه کد مل���ی 5390133218 
مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.
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مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز و سند موتورسیکلت تیزتک مدل 
88 رنگ مشکی شماره موتور :33002399 و 
شماره تنه : NCR***125T8818115 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز سواری پژو 206  به رنگ نقره ای متالیک 
مدل 1383 به  شماره موتور 10FSS14900330 و 
شماره شاسی 83657953 به شماره پاک 74 – 
425 ج 18 مفقود گردیده و از درجه اعتبارس���اقط 

می گردد.
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دی

قو
مف

ی 
گه

آ

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی 
ال ایکس ای مدل 87 رنگ سفید روغنی شماره موتور 
 S1412287727006 : 2354140 و ش���ماره شاس���ی :
به ش���ماره پ���اک انتظامی 87 ای���ران 913 ص 81 به 
مالکیت حس���ن بیات کد ملی 4281048887 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
14

04
80

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

کارت خ���ودرو س���واری س���مند LXEF7 م���دل 1393 
رنگ سفید روغنی به ش���ماره موتور147H0091170 و 
ش���ماره شاسی NAACR1HS6EF577728 و شماره 
انتظام���ی743ق83 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت مهدی 

حجی داد مفقود گردیده فاقد اعتبار می باشد. 

س
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7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

تاریخ جمعه  19 شهریور ساعت17
مکان : حسینیه حضرت فاطمه زهرا خیابان 

بنیاد نبش کوچه هشت
دس��تور کار: اس��تماع گ��زارش و عملکرد 
هئیت تصفی��ه و انتخاب��ات اعضای جدید 

هیئت تصفیه

برگزاری مجمع عمومی
 نوبت اول شرکت تعاونی

 بیمارستان کودکان فاطمیه 

ف
14

04
81

1

      بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت 
بازرگانی مادس��وران به ش��ماره ثب��ت 29627 
دع��وت میگ��ردد تا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی بطور فوق العاده ش��رکت که رأس ساعت 
09:00صب��ح م��ورخ 1400/6/16 در مح��ل دفتر 
مرکزی ش��رکت واقع در بلوار ش��هید منتظری 
نب��ش ش��هید منتظری 7 س��اختمان س��اپکو و 
قطعه سازان طبقه 4 واحد 5 تشکیل می گردد، 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1-انتخاب اعضای هیأت مدیره 
2-انتخاب بازرسین 

3-س��ایر تصمیمات و مصوبات که در صالحیت 
مجمع عمومی عادی می باشد.

 
هیأت مدیره

شرکت بازرگانی مادسوران

آگهی  دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت بازرگانی مادسوران

به شماره ثبت 29627 با شناسه ملی 
10380448765

ح
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 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1399,11,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای عبدا      هلل کاظمی بیدختی با کد ملی 0919496156 به سمت 
رئیس هیئت مدیره. - آقای فرهاد مرتضوی نژاد با کد ملی 0937953989 به نمایندگی از شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی 10103903211 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای شاپور خستو با کد ملی 0531998355 به نمایندگی از شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه 
ملی 14005019270 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، س��فته، برات 
و بطور کلی هرگونه اس��ناد و مدارکی که برای ش��رکت ایجاد تعهد نماید و یا از ش��رکت س��لب حق نمایند، با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشند.کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای منفرد مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت معتب��ر م��ی باش��ند.                                                                                                                                                                                                                                                     شناس��ه آگه��ی 1180652

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 499261 و شناسه ملی 14004404330 

ف
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 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,11,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 و 98 به تصویب رسید. آقای  عبدا       هلل کاظمی بیدختی به 
کد ملی 0919496156 - شرکت پخش اطلس دینا به شناسه ملی 10103903211 - شرکت بهسازان رسپینا پارس گستر به شناسه ملی 
14005019270 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تراز محاسب ماندگار به شناسه 
ملی 14004773042 بعنوان بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره 0849395569 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
س��ال مال��ی انتخ��اب گردیدن��د.                                                                                                                                                                                                                                                    شناس��ه آگه��ی 1180653

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 499261 و شناسه ملی 14004404330 
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400,04,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 99 به تصویب رسید. آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی 0919496156 
- آقای فرهاد مرتضوی نژاد به کد ملی 0937953989 - شرکت صنایع غذایی پرور پودر به شناسه ملی 10101830496 با نمایندگی خانم لیدا 
جهانیان به کد ملی 0938731734 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
تراز محاسب ماندگار به شناسه ملی 14004773042 بعنوان بازرس اصلی و آقای حمزه محمودی به شماره ملی 0849395569 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.                                                                                                                                                                                                                                                  شناسه آگهی 1180656

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 345858 و شناسه ملی 10103903211
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به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1400,04,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای فره��اد مرتضوی ن��ژاد به کد مل��ی 0937953989 
به س��مت رئیس هیئت مدیره - ش��رکت صنایع غذایی پرور پودر به شناس��ه ملی 10101830496 با نمایندگی خانم لیدا جهانیان به ش��ماره ملی 
0938731734 ب��ه س��مت نائب رئیس هیئت مدیره - آق��ای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی 0919496156 به س��مت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، س��فته، برات و بطور کلی هرگونه اس��ناد و مدارکی که برای شرکت 
ایج��اد تعهد نماید و یا از ش��رکت س��لب حق نمایند، با دو امضا از س��ه امضاء رئی��س هیئت مدیره، نائب رئیس هیات مدی��ره ، مدیرعامل همراه 
با مهر ش��رکت معتبر می باش��ند.کلیه مکاتبات و اس��ناد عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 
معتب��ر م��ی باش��ند.                                                                                                                                                                                                                                                   شناس��ه آگه��ی 1180657

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پخش اطلس دینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 345858 و شناسه ملی 10103903211 
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قدوس هم تیم 
ملی را از دست 

داد؟
لیگ برتر انگلیس در 
بیانیه ای اعالم کرد: 

»باشگاه های لیگ 
برتر با وجود عدم 

تمایلشان، به اتفاق 
آرا تصمیم گرفتند 

اجازه سفر بازیکنان 
به کشورهایی که در 

لیست قرمز قرار دارند 
را ندهند.« با در نظر 
گرفتن وضعیت ایران 

و ابتالی روزانه ۴۰ 
هزار نفر و فوت ۷۰۰ 

بیمار در مدت زمان 
اخیر، به نظر می رسد 

سامان قدوس هم 
پشت سر محدودیت 

جدید دولت و اتحادیه 
لیگ برتر انگلیس 
قرار گیرد و به این 

ترتیب اسکوچیچ از 
داشتن یکی از بهترین 

لژیونرهای خود 
محروم شود.

در  حاشيه

زمان آغاز فصل 
جدید لیگ برتر 

  رئیس سازمان لیگ 
فوتبال ایران در نامه 
ای به رؤسای هیئت 

های فوتبال و مدیران 
باشگاه های لیگ برتری 

تاریخ آغاز مسابقات 
لیگ برتر فصل 1401-

1400 باشگاه های 
فوتبال کشور را اعالم 
کرد. مسابقات لیگ 

برتر فصل 1401-1400 از 
تاریخ 27 مهر 1400 آغاز 

می شود و تأکید شده 
است با توجه به اینکه 
تاریخ شروع مسابقات 

لیگ برتر همزمان با 
مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیاست در 
صورت صعود هر یک 
از سه نماینده فوتبال 

کشورمان به این مرحله 
تعامل الزم در برنامه 

مسابقات پیش بینی 
شده و لحاظ خواهد 

شد.

خبرخبر
روزروز

  کیلیان امباپه
ستاره فرانسوی PSG، در آخرین 

مصاحبه خود گفته است که ارلینگ 
هالند، مهاجم نروژی بروسیا 

دورتموند، هنوز در سطح او نیست. 

  اوساگونا
بر اساس رأی فیفا، پرسپولیس 

محکوم به پرداخت ۹۶ هزار دالر به 
اوساگونا شد. او در زمان انصاری فرد 

به پرسپولیس پیوست و بعد از یک 
نیم فصل ضعیف جدا شد.

  رونالدو
خلیفه بن حمد آل ثانی، برادر امیر 

قطر و اولین شخصی که خبر از 
انتقال مسی به پاریس داد، حاال 

تصویری از رونالدو در پیراهن این 
باشگاه منتشر کرده است.

 سینا حسینی  
 بــــــــــرای بــــررســــی 
اتــفــاقــات و شرایط 
مـــوجـــود در بــــازار 
نــقــل وانــتــقــاالت و 
عــقــد قـــراردادهـــای 
نامتعارف و بحث برانگیز به سراغ علی 
خطیر معاون ورزشــی سابق باشگاه 
اســتــقــالل و مـــعـــاون اجـــرایـــی سابق 
دبیرکل فدراسیون فوتبال رفتیم تا با 
وی در خصوص مسائل مــوجــود در 

فضای نقل وانتقاالت گفت وگو کنیم 

در بازار نقل و انتقاالت ارقام نجومی  ◾
صدای همه را درآورده است.

حــقــیــقــت مـــاجـــرا ایـــن اســـت کـــه در 
دوره کرونا نرخ فوتبال در تمام دنیا 
بــه شکل چشم گیری کــاهــش پیدا 
کــرد تــا حــدی کــه بــاشــگــاه هــای بــزرگ 
جهان پذیرفتند در هزینه کرد نگاهی 
منطقی داشته باشند و هوادارانشان 
نیز این موضوع را به خوبی پذیرفتند، 
ــا مــتــأســفــانــه مــعــلــوم نــیــســت چه  امـ
اتفاقی در فوتبال ایــران رقــم خــورده 
که قرارداد بازیکنان فوتبال و مربیان 
ــاهــش پــیــدا  لــیــگ بـــرتـــری نــه تــنــهــا ک
نکرده است، بلکه با رشد 40 درصدی 

قراردادها مواجه شده است.

ــطــی را  ◾ چـــه کــســانــی چــنــیــن شــرای

تحمیل کردند؟
نمی توان به صورت مشخص عنوان کرد 
یک نفر یا چند مدیر سبب بــروز این 
اتفاق شده اند، بلکه این اتفاق حاصل 
عدم شناخت مدیریت فوتبال نسبت به 
مسائل حقوق بین الملل و استاندارد روز 
دنیا در فرایند عقد قرارداد است.مشکل 
اصلی آن جاست که مدیران، قبل از آنکه 
به منافع باشگاهی فکر کنند به فکر 

جلب نظر مثبت هواداران هستند.

البته برخی تصمیمات فدراسیون  ◾
نیز سبب شد فضا به سمت افزایش نرخ 

فوتبال پیش برود؟
در اینکه برخی قوانین سبب تشدید 
اوضــاع وخیم فوتبال ایــران می شود 
شکی نیست امــا از ایــن نکته غافل 
نمانید که ذاتاً قــرارداد منع استخدام 
مربی و بازیکن خارجی اتفاق خوبی 
بــود، امــا شما قبل از آنکه تصمیم به 
اجرایی شدن قانونی بگیرید باید زمین 
و فضا را بــرای اجــرای آن آمــاده کنید، 
وقــتــی قــانــون بــه درســتــی اجـــرا نشود، 
طبیعتاً تبعات زیان بار بسیار زیادی 

به دنبال خواهد داشت.

منظور از تبعات زیان بار مشخصاً  ◾
چه مواردی است ؟

ــتــی صــحــبــت از تــبــعــات زیـــان بـــار  وق
ــه ایـــن سمت  می کنیم ذهـــن هــمــه ب

مــی رود که فاجعه ای در میان است و 
بــه زودی بابت این اتفاق فوتبال ایران 
متحمل خــســارتــی سنگین خواهد 
شد، درحالی که این اتفاق اثر خود را 
در درازمــدت به جای خواهد گذاشت 
بــه شکلی کــه مــا در فرایند دریــافــت 
مجوز حرفه ای برای باشگاه های خود 
از AFC  مجبور می شویم خالف واقع را 

گزارش دهیم.

مشخصاً درخصوص چه موضوعی  ◾
نگرانی دارید ؟

وقــتــی نــگــاه می کنیم بــرخــی مــدیــران 
باشگاه های لیگ برتری ما اقــدام به 
عقد قــراردادهــای میلیاردی می کنند 
درحالی که منبع مالی برای پرداخت 
آن هــا را نــدارنــد همین عامل نگرانی 
را اســـتـــارت مـــی زنـــد.از طــرفــی مدیر 
فوتبالی ما ادعا دارد که مدیر موفقی 
است و هر بار که بحث شفاف سازی 
مطرح می شود می گوید من کارنامه 
مالی مثبتی دارم، درحــالــی کــه شما 
اگــر نیم نگاهی گــذرا به شرایط مالی 
آن بــاشــگــاه داشــتــه بــاشــیــد، متوجه 
می شوید که هیچ خبری از درآمدزایی 
و تولید درآمــد نیست، بلکه سازوکار 
آقــای مدیر بر این اســاس است که از 
جیب این و آن مطالبات قبلی و معوقه 
را پــرداخــت کند و قــرض روی قرض 

بگذارد.

گفت و گوی قدس با معاون اجرایی سابق دبیرکل فدراسیون 

زمان کرونا فقط نرخ 
فوتبالیست های ایران رشد کرد!

یادداشت

منهای فوتبال

وزیر ورزش  چه تیپی باشد؟

دیپلمات کتونی پوش
جواد رستم زاده    در شطرنج 
سرباز دیپلمات و شجاع سرانجام 
می تواند در خانه آخر وزیر شود و 
با استفاده از قدرتش ورق بازی را برگرداند. در 
روزگاری که ورزش ما هم به دلیل سیاست زدگی 
ورزش دنیا در تنگناهای دیپلماتیک و تحریم ها 
دچار چالش است انتصاب وزیــری شجاع از 
دل ورزش با دیپلماسی باال و آشنا با جغرافیا و 
تاریخ ورزش این مرز و بوم از نان شب هم واجب 
تر است. اتفاقاً پرزیدنت رئیسی هم به خوبی 
به این مهم واقف آمده و دل از وزیران سیاسی 
برای ورزش کنده است. این دل بریدن از غیر 
ورزشــی هــا البته نیاز به تکیه بر ورزشــی هــای 
سرشناس ،مدیر و دیپلمات دارد. وزیر ورزشی 
که دیــروز  از مجلس رأی اعتماد گرفت عالوه 
بــر اصـــالح زیــر ســاخــت هــای ورزش همگانی 
و قهرمانی در کشور باید توانایی ویــژه ای در 
چانه زنی ، امتیاز گیری و برقراری دیپلماسی 
ورزشــی در سطح دنیا داشته باشد. در حالی 
که ابرقدرت های دنیا از ورزش به عنوان ابزاری 
ــرای حــکــمــرانــی بهره  ســیــاســی و اقــتــصــادی بـ
می برند، ما مدت هاست به دلیل عــدم نفوذ 
در جوامع بین المللی خیلی از کرسی های مان 
را از دست داده ایــم و در بسیاری مواقع مورد 
ظلم قرار گرفته و حتی نتوانستیم به مقاصد 
مــشــروع خــود دســت یابیم. میزبانی ها را از 
دست داده ایم و مجبور به پرداخت هزینه های 
گزافی شده ایم که از جیب ملت پرداخت شده 
ــران بسیار دردنــاک  اســت. ایــن بــرای ورزش ای
است که از تیم 2۹ نفره پناهندگان که با پرچم 
IOC در المپیک توکیو به میدان رفتند، نام پنج 
ورزشکار ایرانی در بین آن ها باشد. تأسف بارتر 
اینکه پناهنده شدن ورزشکاران ما دقیقاً زیر 
سایه همین دیپلماسی ضعیف ورزشــی رقم 

خورده است. 
یک دهه از تشکیل وزارت ورزش می گذرد و تا 
به امروز سه نفر در ادوار مختلف متصدی این 
وزارتخانه بوده اند. در این میان به جز محمود 
گودرزی که بخشی از رزومه او با فعالیت های 
ورزشی پُر شده بود، دو وزیر دیگر یعنی محمد 
عباسی و مسعود سلطانی فر هیچ پیشینه ای 
در ایــن زمینه نداشتند، گـــودرزی هــم البته 
گــزیــنــه ورزشـــی تــمــام عــیــار و مناسبی بــرای 
وزارت نــبــود کــه اگــر غیر از ایــن بــود پیش از 
اتــمــام دوره چــهــارســالــه مــجــبــور بــه استعفا 
نمی شد. بــه گفته بسیاری از کارشناسان 
انــتــخــاب وزیـــران قبلی کــامــالً بــر اســـاس بده 
بستان های سیاسی و مرحمت های جناحی 
بــود. حمید سجادی که خــود ید طوالیی در 
ورزش قهرمانی دارد امروز با توجه به تحوالت 
داخلی و جهانی در بحث ورزش، باید بدون 
تــرس و حتی با قــدرت البــی بــاال گلیم ما را از 
آب گل آلود مجامع بین المللی دنیای ورزش 
بیرون بکشد و حداقل با افتخارات و دانش 
خود یک سرو گردن بلندتر از همتایان خود 
در کنفدراسیون های مختلف جهانی باشد.   

تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
آغازگر پارالمپیک

شانزدهمین دوره رقابت های پارالمپیک توکیو 
روز سه شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه رسماً 
آغاز شد و ورزشکاران 1۶2 کشور رقابت خود برای 

کسب افتخار آغاز کردند. 
ورزشکاران ایــران در روز نخست این رقابت ها 
اســتــراحــت دارنــــد و مــســابــقــات آن هـــا از روز 
پنجشنبه 4 شهریور با دیدار بسکتبال باویلچر 
آغار می شود که طی آن از ساعت 14:4۵ به وقت 
محلی )10:1۵ بوقت تهران( در اولین دیــدار در 

مرحله گروهی به مصاف استرالیا می روند.
تیم بسکتبال با ویلچر ایران روز شنبه ۶ شهریور 
در دومین دیدار خود به مصاف الجزایر خواهد 

رفت. 
ــاروان  ــ ــدی تــریــن روز رقــابــت ک روز جــمــعــه جـ
ورزشی ایران است که ورزشکاران در رشته های 
تیروکمان، دوچــرخــه ســواری و وزنــه بـــرداری با 
ــفــان رقـــابـــت خــواهــنــد کــــرد. رقـــابـــت در  حــری
وزنه برداری و دوچرخه سواری برای کسب مدال 
است و سایر رقابت ها در مرحله گروهی و برای 

صعود به مراحل باالتر خواهد بود.
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پیروزی تیم والیبال نوجوانان ایران مقابل هند  ◾
هفدهمین دوره رقابت های والیبال نوجوانان قهرمانی 
جهان به میزبانی تهران در حال برگزاری است. تیم 
والیبال نوجوانان ایــران دیــروز در دومین دیــدار خود 
مقابل تیم هند صــف آرایــی کــرد و در پایان با نتیجه 
 ســه  بــر صفر بــه بــرتــری رســیــد. در روز نخست نیز 
تیم کشورمان با نتیجه سه  بر صفر مقابل تیم گواتماال 

برنده اعالم شد.

مصلح با پرسپولیس توافق کرد ◾
باشگاه پرسپولیس با وکیل شایان مصلح برای بدهی 

خود به این بازیکن نشستی را برگزار کرد. 
ــان از  ــومــ ــ ــون ت ــی ــل ــی ــح حــــــدود ۵10 م ــان مــصــل ــ ــای شــ
پرسپولیس طلب داشـــت کــه بــا تــوجــه بــه مــذاکــرات 
 انـــجـــام شـــده پـــس از بــخــشــیــدن حــــدود ۵0 درصـــد 
 طلب مصلح، قــرار شد مبلغ باقیمانده را واریــز و این 

پرونده بسته شود. 

مغانلو رسماً سپاهانی شد ◾
مهاجم سابق پرسپولیس به جمع شاگردان نویدکیا 
اضافه شد. پس از توافق باشگاه سانتاکالرا پرتغال و 
سپاهان، شهریار مغانلو و محمد محبی با هم معاوضه 
شدند. سپاهانی ها مغانلو را در ازای مبلغ رضایت نامه 
و انتقال محمد محبی به این تیم جذب کردند. قرارداد 
مهاجم سابق پرسپولیس با سپاهانی ها به مدت سه 

فصل و به صورت دائمی است.

سلمانی در یک قدمی استقالل  ◾
بازیکن مدنظر سرمربی استقالل در انتظار صــدور 
رضایت نامه از طرف باشگاه پرتغالی است. به گزارش 
فارس، مدیر برنامه های جعفر سلمانی دیروز در باشگاه 
استقالل حاضر شد. وی در مورد روند مذاکره با باشگاه 
استقالل اظهار کرد: مذاکرات مثبتی با استقالل و فرهاد 
مجیدی انجام شده است. باشگاه پورتیموننزه پرتغال 

هنوز رضایت نامه را صادر نکرده  است

رضا جونقانی    لیست تیم ملی که صرفاً بازیکنان لیگ 
برتری ایران را شامل می شد منتشر شد و آن ها دست کم تا 
قبل از اعالم لیست نهایی اسکوچیچ پیراهن تیم ملی را 
خواهند پوشید. سید حسین حسینی، محمدرضا 
اخباری، صالح حردانی، مهدی تیکدری، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، 
محمدحسین مرادمند، امید نورافکن، سعید آقایی، احمدرضا زنده روح، 
یاسین سلمانی، فرشید اسماعیلی، وحید امیری، مهدی ترابی، مهدی 
عبدی، امیرارسالن مطهری، شهریار مغانلو، فرشاد احمدزاده، سیاوش 
یزدانی، میالد سرلک، محمد کریمی و زبیر نیک نفس ،بازیکنان داخلی 
تیم ملی هستند. در این فهرست برخالف انتظار نام دو ستاره لیگ 
بیستم دیده نمی شود.سجاد شهباززاده که آقای گل لیگ بیستم شد و 
سروش رفیعی که بهترین پاسور این فصل بود مورد بی توجهی اسکوچیچ 
قرار گرفتند و سرمربی کروات تیم ملی اعتقادی به آن ها ندارد.اما مطابق 
انتظار ایران در تمامی خطوط مهره های زیادی دارد که لژیونر هستند و 

این نفرات در روز هشتم شهریور به اردوی ایران اضافه خواهند شد.
در پست دروازه بان ایران سه لژیونر دارد. بیرانوند و عابدزاده که از قبل 
لژیونر بودند و حاال پیام نیازمند نیز به این جمع اضافه شده و احتمال 
زیاد با لژیونرها دعوت خواهد شد. در پست دفاع میانی ایران در اردوی 
قبلی پورعلی گنجی، شجاع خلیل زاده و مجیدحسینی را داشت که با 
مصدومیت مرتضی باید یک دفاع از لیگ داخلی ایران انتخاب شود. 
البته با کوچ کنعانی به لیگ ستارگان تعداد لژیونرهای این پست همان 
سه تا خواهد ماند. در دفاع راست صادق محرمی و در چپ جعفر 
سلمانی و میالد محمدی را در اردوی پیش به عنوان لژیونر داشتیم که 

اگر اتفاق خاصی نیفتد هر سه دوباره دعوت خواهند شد.
ایران در پست هافبک حاج صفی، کاپیتان دوباره لژیونر شده خود را به 
علت مصدومیت نخواهد داشت. جهانبخش، قدوس، عزت اللهی، 
قلی زاده و جهانبخش بدون شک دعوت می شوند و احمد نوراللهی نیز 

برای نخستین بار در جمع لژیونرها وارد اردو خواهد شد.
با وجود قــرارداد بستن قایدی با شباب االهلی، در خط حمله ایران اگر 
مهاجم هایی مثل مغانلو، عبدی، مطهری و... از لیست نهایی خط 
بخورند، بازیکنان فاز تهاجمی یوزها تماماً لژیونر خواهند بود. قایدی، 
رضایی، انصاری فرد، آزمون و طارمی ستاره های خط حمله ایران هستند 
که در اردوی پیش بودند و این بارهم به احتمال زیاد در جمع بازیکنان 
اصلی تیم ملی خواهند بود. البته اسکوچیچ انتخاب های دیگری نیز از 
بین سایر بازیکنان لژیونر مانند محبی، علیپور، نادری و رایان تفضلی 

دارد که باید دید آیا لژیونر جدیدی به اردو فرا خوانده می شود یا خیر؟

 اسکوچیچ اول پلن دو را رو کرد

 لژیونرها 
در انتظار فراخوان فرمانده 

ضدحمله

ستارگان ورزش

ورزش7

حمیدرضاعرب    سرمربی 
سابق شهر خـــودرو مشهد در 

نقل و انــتــقــاالت تابستانی 
لیگ نوزدهم خیلی تالش 
کرد جلو استقاللی شدن مسعود ریگی 
ــا مــوفــق نــشــد. پیشنهاد  را بــگــیــرد، امـ

استقاللی ها بــه هافبک دفاعی 
ــدر  شهر خـــودرو مشهد آن ق
برای این هافبک زحمتکش 
و بـــی ادعـــا وســوســه انــگــیــز 
بود که سرانجام آبی پوش 
شود.یحیی گل محمدی 
هـــنـــوز هــــم از جـــدایـــی 

مسعود ریگی بــا حسرت 
یاد کــرده و این اتفاق را عامل اصلی 
افــت محسوس تیم مشهدی در 
لیگ نوزدهم می داند. ازما نشنیده 
بگیرید، اما حتم بدانید اگر مسعود 
ریگی استقاللی نمی شد، در نقل 

و انــتــقــاالت پــس فصل لیگ بیستم 
پرسپولیسی می شد! حاال اما هافبک 
میانی تیم استقالل که هنوز با این تیم 
توافق نکرده، بیشتر از قبل مورد توجه 
پرسپولیس قرار دارد و احتمال این انتقال 

جنجالی روز به روز بیشتر می شود.
مسعود ریگی یکی از بهترین 
بازیکنان استقالل و حتی لیگ 

ایــران در دو فصل گذشته بود که با کمترین 
ــا، سر و صــدا، جنجال و هیاهو کــارش را  ادع
در این تیم انجام داد و حاال یکی از نفراتی 
است که قراردادش با آبی پوشان به اتمام 

رسیده است. 
با اینکه ریگی بیشترین تعداد و دقایق 
بــازی را هــم در بین هافبک های 
استقالل به خــود اختصاص 
ــون هیچ  ــن ــاک ــود، ت ــ داده بـ
خبری از مذاکره باشگاه 
استقالل بــا وی یا 
مدیر برنامه اش 
مخابره نشده 

ایـــــن  در حالی است و 
ــا  تــوجــه بــه اتمام کـــــــــه بـ

ــراردادش، دیگر تیم ها هم این  قـ
امکان را دارنــد که بــرای جذب او 
ــدام کــنــنــد.پــرســپــولــیــس یکی  ــ اقـ
از تیم هایی اســت کــه بــه جــذب این 
بازیکن تمایل دارد و از نخستین روز نقل 
و انتقاالت هم اقداماتی در این زمینه صورت 
داده بود. در لیست یحیی برای جانشینی 
نوراللهی ابتدا اسدی قرار داشت که 
ظاهراً با وجود تمام مذاکرات هنوز 
اتفاق مثبتی در این مورد روی نداده و 
آن هم به دلیل رقم باالی پیشنهادی 

اسدی است.

تــنــهــا ۶ روز بـــه پـــایـــان نــقــل و 
انـــتـــقـــاالت تــابــســتــانــی 

بــاقــی مــانــده و کــانــون 
ــعـــات و اخـــبـــار  ــایـ شـ
درباره ستاره های بزرگ داغ است.

رســانــه هــای فــرانــســوی خبر 
داده اند مدیر برنامه های 

ستاره لهستانی بایرن 
ــیــخ در پــاریــس  مــون
حـــضـــور داشـــتـــه و 
ً با مسئوالن  احتماال
پی اس جی مالقات 

ــیــن  ــرده اســت.اول ــ ک
ــرای  ــال ب ــ پیشنهاد رســمــی رئ
کیلیان امباپه به پی اس جی ارائه 
شــد و باشگاه مــادریــدی نشان 
داد کــه بـــرای در اختیار گرفتن 
امباپه عزمی جدی دارد. از چند 
روز پیش مشخص بــود که رئال 
مادرید قصد دارد سرانجام قدمی 

جدی در راه انتقال امباپه بــردارد و 
جالب اینکه دوشنبه شب در بحبوحه 
شایعات، پینی زاهاوای مدیر برنامه های 
روبرت لواندوفسکی هم در پاریس حضور 

داشــت و چند منبع فرانسوی از جمله 
رادیــو RMC ادعا کرده اند که او با مسئوالن 

پی اس جی مالقات کرده است.در همین حال 

پچ پچ هایی در مورد خرید رونالدو هم در توییتر 
توسط خلیفه قطری به راه افتاده است.

ایــن مالقات چند روز پس از انتشار خبر 
مربوط به تمایل به جدایی لواندوفسکی 
از بـــــایـــــرن صـــــورت 
ــن طــور  گــرفــتــه تـــا ای
بـــه نــظــر بــرســد که 
پی اس جی قصد دارد 
لواندوفسکی را جانشین کیلیان 
امباپه کند. ستاره لهستانی قصد 
دارد پس از هفت سال بازی در بایرن 
چالشی جدید را تجربه کند و اگر 
امباپه در نهایت راهی رئال شود، 
ممکن اســت جانشین او شــود. 
از قرارداد لواندوفسکی با بایرن 
تنها دو ســال دیگر باقی مانده 
و بــاشــگــاه آلــمــانــی روی او 11۵ 
میلیون یــورو قیمت گذاشته 
است.لواندوفسکی ظــاهــراً از 
احتمال پیوستن هالند به تیم 
مونیخی دلــخــور اســـت. رفتن 
هالند به آلیانس اره نا در حالی 
مطرح شده است که دورتموند 
بــرای جبران خسارت هــای مالی 
خود نیاز مبرمی به فــروش ستاره 
نوک حمله اش در مقابل مبلغ 

باالیی دارد.

با منتفی شدن حضور اسدی

پرسپولیس به دنبال جذب هافبک استقالل
پاریس شلوغ تر از همیشه

لواندوفسکی پای ایفل؟ 



چرا سوریه به 
عراق دعوت نشد؟
وزیر خارجه عراق گفت 
کنفرانس منطقه ای 
بغداد، 28 ماه جاری 
یعنی روز شنبه برگزار 
می شود. فؤاد حسین 
درباره عدم دعوت 
عراق از سوریه برای 
شرکت در این کنفرانس 
گفت: مسئله سوریه، 
مسئله ای دارای اختالف 
است و دست ما نیست؛ ما 
روابط خوبی با سوریه 
داریم و هیچ وقت روابط 
دیپلماتیک خود را با این 
کشور قطع نکردیم. در 
واقع ما در طرح مسئله 
سوریه چه در سطح 
کشورهای عربی و در 
سطح بین المللی ذی نفع 
و خواستار بازگرداندن 
نقش سوریه در همه 
زمینه ها هستیم.

یادداشت جواد فراهانی   در آخرین 
اخـــبـــار مـــربـــوط بـــه تــحــوالت 
افــغــانــســتــان، فــاریــن پالسی 
گزارش داده سران طالبان یک 
شــورای ۱۲ نفره را بــرای اداره 
افغانستان تشکیل خواهد 
داد و به برخی از اعضای مطیع دولــت سابق، 
وزارتخانه های مورد نظر خود را ارائه می دهند، 
زیرا آن ها در تالش برای تشکیل دولتی قابل قبول 
برای جامعه بین المللی هستند. براساس این 
گزارش، مالعبدالغنی برادر، مالمحمد یعقوب 
پسر مالمحمد عمر )رهبر پیشین طالبان( و 
خلیل الرحمان حقانی پرنفوذترین اعضای 
شورا خواهند بود. آن ها می خواهند شورا شامل 
»احمد مسعود« هم باشد اما انجام آن بعید به 

نظر می ر سد.
صباح زنگنه، کارشناس مسائل سیاسی منطقه 
در گفت وگو با خبرنگار قدس در زمینه مدل نظام 
شورایی مدنظر طالبان بــرای اداره افغانستان 
اظــهــار کــرد: تاکنون در افغانستان روش هــای 
مختلفی برای اداره جامعه بوده است اما روشی 
که اکنون طالبان اعــالم کــرده، اگر فقط از افراد 
خود آن ها تشکیل شود، به طور قطع نمی تواند 
پاسخگوی نیاز و خواسته مــردم افغانستان و 
حتی دیگر کشورها باشد، اما اگر اعضای این 
ــوام مختلف انتخاب شوند،  شـــورا از مــیــان اقـ
ایــن یک بحث قابل تأمل اســت و می تواند به 

شکل گیری اولیه حکومت کمک کند.
صباح زنگنه افزود: باید منتظر بود جزئیات این 
شورا اعالم شود. اگر شورا مورد پذیرش احزاب و 
اقوام مختلف قرار گیرد، می شود یک حکومت 
عملیاتی و مستقر کرد، اما اگر قرار بر این باشد 
که دیگران کنار گذاشته شوند و بخشی از جامعه 

را استثنا کند، نتیجه بخش نخواهد بود.

طالبان شفاف حرف بزند ◾
این کارشناس مسائل منطقه در مورد وعده های 
طالبان برای رعایت حقوق زنان و امکان تحقق 
آن توضیح داد: طالبان اعالم کرده ما مطلبی را 
تحمیل نخواهیم کرد و جامعه مجبور نخواهد 
بود، اما به مرور زمان برخی از صحبت های اولیه 
فــرامــوش شــده و صحبت های جدیدی مطرح 
می شود، در حالی که طالبان باید خیلی شفاف 
حرف های خود را بزند؛ به هر حال بخش زیادی 

از جامعه افغانستان تحصیلکرده و روشنفکر 
هستند و مدیریت آن در شهرها و روستاها 
باید متفاوت باشد، یعنی نمی توان رویکردی 
را که شاید بتوان در قبال برخی روستاها اعمال 

کــرد در شهرها نیز اعــمــال کــرد و نــمــی تــوان با 
آن ها به صورت تحکمی رفتار کرد. البته جامعه 
افغانستان به طور سنتی یک جامعه مذهبی 
اســت و مسلمان های معتقدی هستند، اما 

ممکن اســت نــوع پوشش جنوب با شمال آن 
متفاوت باشد. بنابراین رفتارها و رویکردهایی 
که ریشه اجتماعی دارد باید شناسایی شود و 

تحوالت مبتنی بر فرهنگ مردمی پیش رود.

افغانستان همیشه مخالف حضور آمریکا  ◾
بوده است

وی در مــورد مهلت خــروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان و احتمال وقوع درگیری در صورت تحقق 
نیافتن آن گفت: طالبان و همه مردم افغانستان در 
طول تاریخ مخالف حضور نیروهای خارجی چه 
آمریکایی، چه روسی، چه پاکستانی و چه ترکیه ای 
در کشور خود بوده اند و این خصوصیت فرهنگی، 
تاریخی و اعتقادی آن هاست؛ بنابراین طالبان در 
مسئله تخلیه نیروهای نظامی خارجی از کشور 
حتماً جدی هستند و نمی پذیرند این نیروها به 
حضور خود ادامــه دهند و چنانچه نیاز باشد در 
استفاده از قدرت خود تعارفی نخواهند داشت؛ 
بنابراین اگر آمریکا قصد ماندن داشته باشد با 

مخالفت و چه بسا درگیری مواجه خواهد شد.

تعامل ایران دوستانه می شود اگر... ◾
صباح زنگنه درباره شبهه ها و تحلیل هایی که در 
زمینه موضع ایران در قبال تحوالت افغانستان 
ــرای ما  مطرح می شود نیز گفت: افغانستان ب
یک کشور همسایه اســت و کشور همسایه را 
نمی توان جابه جا یا حــذف کــرد، بنابراین مردم 
و جامعه افغانستان باتوجه به این مسئله و با 
ــد، خواهان  همه تنوع قومی و مذهبی که دارنـ
رابطه و تعامل با همسایگان هستند؛ اگــر این 
تعامل به صورت دوستانه و براساس حفظ حقوق 
همسایگی و منافع مشترک باشد، قطعاً رابطه 
ایران و افغانستان رابطه مثبت و سازنده ای خواهد 
بود و می تواند به نفع هر دو ملت توسعه پیدا کند. 
افغانستان امروز برای بازسازی و حتی امور روزانه 
نیازمند همکاری با همسایگان است جمهوری 
اســالمــی هــم نــشــان داده بــه مـــردم افغانستان 
عالقه مند است و با دید مساعدت و همکاری 
و همبستگی نگاه می کند، بنابراین به توسعه 
افغانستان و تأمین نیازمندی های آن از جمله 
نفت و گاز و مسیرهای ترانزیتی جاده ای، ریلی و 
دریایی کمک خواهد کرد. نگاه ایران به آینده روابط 
با افغانستان نگاه مثبتی است و درصدد احیا و 

توسعه تجارت و روابط با افغانستان خواهد بود.

بررسی مدل های احتمالی دولت آینده افغانستان و نحوه تعامل ایران 
با همسایه شرقی در گفت وگوی قدس با صباح زنگنه

 نظام شورایی طالبان 
موفق می شود؟

در  حاشيه

شما  اسب 
نیستید،  شما 
گاو نیستید!

سازمان غذا و داروی 
ایاالت متحده به 
شهروندان هشدار 
داد برای مقابله با 
کرونا از داروهای ویژه 
دام استفاده نکنند. 
در روزهای گذشته 
شماری از افراد به علت 
خوددرمانی با یک 
داروی دفع انگل دام 
راهی بیمارستان 
شده اند. مسئوالن 
سازمان غذا و داروی 
آمریکا همچنین 
کوشیده اند با انتشار 
توییتی بازدارنده در 
این زمینه آگاهی رسانی 
بیشتری کنند. در این 
توییت آمده است: 
»شما اسب نیستید. 
شما گاو نیستید. با شما 
هستیم. بس کنید!« 
کارشناسان سازمان 
غذا و داروی آمریکا 
شرح داده اند داروی 
ایورمسیتین مورد 
مصرف آمریکایی ها با 
نوعی از »ایورمسیتین« 
که برای مصرف انسان 
ساخته و تجویز 
می شود متفاوت است.

 لبنان و بازدارندگی جدید 
محور مقاومت

دکتر علیرضا تقوی نیا  
 کارشناس مسائل منطقه

پس از اوج گیری تنش های ناشی 
از هــدف قـــرار گرفتن کشتی اســرائــیــلــی در 
دریــای عــرب که یک تبعه انگلیسی و یک 
رومانیایی کشته شدند، وزیــر امــور خارجه 
ایــاالت متحده آمریکا اعالم کرد واکنش به 
این حمله از سوی ایران، هماهنگ و مشترک 
خواهد بود. پس از آن نیز دولتمردان رژیم 
صهیونیستی با شاخ و شانه کشیدن برای 
تــهــران و جــوســازی هــای بین المللی سعی 
در کشاندن مــوضــوع بــه مجامع جهانی و 
شــــورای امــنــیــت داشــتــنــد و حــتــی از حمله 
مستقیم به ایــران سخن گفتند که واکنش 
صریح مسئوالن نظامی و سیاسی جمهوری 

اسالمی ایران را در پی داشت. 
به طــور مشخص، هــدف اصلی اسرائیل از 
انجام چنین اقــدامــاتــی، به گمان خــود باال 
بردن هزینه ها برای ایران و جلوگیری از حمله 
ــم در  مجدد بــه کشتی های تــجــاری ایــن رژی
محدوده حریم دریایی جنوبی بود. پس از 
آن نیز رخدادهای مشکوکی در اطراف بندر 
فجیره رخ داد که از بــدو وقــوع آن، مقامات 
بریتانیایی ایـــران را متهم نمودند کــه بعد 
مشخص شــد هیچ اتفاقی رخ نـــداده بــود. 
نیروهای مسلح کشورمان نیز سطح آمادگی 
خود را افزایش داده بودند تا اینکه در لبنان 
اتفاقاتی به وقوع پیوست که مسیر تحوالت 

را به گونه ای دیگر رقم زد. 
هواپیماهای رژیــم صهیونیستی در اواخــر 
شب ۱۳ مــرداد در واکنش به راکت پراکنی 
نامشخص به شهرکریات شمونه در شمال 
فلسطین اشغالی، پس از ۱۵ سال به جنوب 
لبنان حمله هوایی کرده و زمین هایی خالی را 
هدف قرار دادند. قاطبه تحلیلگران با توجه 
به اوضــاع لبنان و خسارت بار نبودن حمله 
اسرائیل، واکنشی مشابه را از سوی حزب هللا 
در کوتاه مــدت متصور نبودند امــا برخالف 
پیش بینی ها مقاومت اسالمی در کمتر از ۴۸ 
ساعت به طور متوازن و مشابه به این حمله 
پاسخ داد. عملیات راکتی مــورد اشـــاره، به 
معنای آمادگی کامل حزب هللا برای ورود به 
جنگی جدید باوجود مشکالت داخلی لبنان 
بود که به شدت بر محاسبات طرف اسرائیلی 

و کشورهای غربی اثر گذاشت. 
این در حالی بود که جبهه داخلی و ارتش 
رژیــم صهیونیستی طبق اذعــان خودشان 
آمادگی مواجهه با جنگی بزرگ را نداشتند و 
همین امر موجب عقب نشینی نخست وزیر 
و وزیــر جنگ اسرائیل از افــزایــش تنش با 
مقاومت لبنان شــد. مجموع ایــن تحوالت 
سبب شد کشورهای غربی و خاصه آمریکا 
ــن درک مشترک برسند کــه برخالف  بــه ای
انتظارات آن ها، محور مقاومت کامالً آماده 
مقابله نظامی با اقدامات خصمانه است و 
تحریم های اقتصادی بر قابلیت های نظامی و 
انگیزه حلقه های این محور اثرگذاری دلخواه 
آنان را نداشته است. از سوی دیگر، هشدار 
صریح سید حسن نصرهللا به ایاالت متحده 
و رژیــم صهیونیستی دربـــاره نفتکش های 
ایــرانــی کــه در حــال حرکت بــه سمت لبنان 
هستند نیز در ادامه راهبرد مقاومت ارزیابی 

می شود. 
درست زمانی که غرب و به خصوص سفارت 
آمریکا در بیروت تبدیل به مرکز فرماندهی 
جنگ اقتصادی و روانــی علیه لبنان شده، 
دبیر کل حزب هللا لبنان با این اقــدام تالش 
می کند موج فشارهای ضد لبنانی را بشکند. 
از سوی دیگر، بالفاصله پس از اعالم قصد 
حزب هللا و تجار شیعه لبنانی برای واردات 
سوخت از ایـــران، ریاست جمهوری لبنان 
اعــالم کــرد سفیر ایــاالت متحده از تصمیم 
کمک واشنگتن به لبنان برای دستیابی به 
نیروی الکتریسیته به میشل عون خبر داد. 
همچنین دوروتی شیا، رئیس جمهور لبنان 
را از موافقت برای انتقال انرژی لبنان از طریق 

سوریه مطلع کرد.
 او همچنین قــول داده انتقال گــاز مصر از 
طریق اردن و سوریه به لبنان تسهیل شود. 
هر چند دربـــاره اجــرایــی شــدن ایــن وعده ها 
از سوی آمریکایی ها شک و تردید بسیاری 
وجود دارد، اما این رخداد مهم نشان می دهد 
آمریکا به شدت از افتادن لبنان در دامان 
ایران ترسیده و قصد دارد فشارها به لبنان 
را کاهش دهــد. به خصوص آنکه مقاومت 
تصمیم خود را گرفته و تالش می کند بحران 
سوخت این روزهــای بیروت را به طور جدی 

حل کند.
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به دنیا آمد. اشعار او زمینه اجتماعی دارد و گاه حوادث 
زندگی مردم را به تصویر کشیده است؛ همچنین 
دارای لحن حماسی آمیخته با صالبت و سنگینی 

شعر خراسانی و نیز در بردارنده ترکیبات نو و تازه 
است. از او کتاب هایی چون زمستان، ارغنون و آخر 

 شاهنامه به جا مانده است. اخوان سرانجام در 
4 شهریور 1369 به دیارباقی شتافت.
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جهان

در سایه ادامه بستن گذرگاه مرزی رفح توسط مصر 
برای دومین روز متوالی، حماس و دیگر گروه های 
فلسطینی گزینه های جدیدی را برای برخورد با 
این اقدام بررسی می کنند. به گزارش فارس، گذرگاه 
رفح به عنوان تنها گذرگاه ارتباطی باز میان نوار غزه 
و جهان خارج قلمداد می شود. روزنامه االخبار 
در گزارشی اعــالم کــرده ۵00 فلسطینی در شهر 
العریش در شمال سینا مصر معطل باز شدن 
این گذرگاه هستند و مقامات مصری به دارندگان 
گذرنامه فلسطینی اجازه عبور نمی دهند. االخبار 
ــزود: به مــوازات تماس گروه های فلسطینی با  اف
مصر برای جلوگیری از متشنج شدن وضعیت، 
گزینه هایی نیز در خصوص تشدید تنش علیه 
مصر وجود دارد؛ به ویژه آنکه نشانه هایی مبنی بر 
قصد قاهره برای کنار گذاشتن نقش میانجی گری 
دیــده می شود. شاید خطرناک ترین ایــده مطرح 
شده این است که حماس عناصر امنیتی تابع 
خود را از مرزهای مصر و غزه بردارد و اجازه قاچاق 

ــاره را بدهد. این به معنای آن است حماس  دوب
از توافق هایی که در سال ۲0۱۷ با مصری ها کرده، 
کنار کشیده اســت. توافق هایی که در خصوص 
کنترل وضعیت امنیتی در مــرز غــزه در مقابل 
بازگشایی رفح است. این روزنامه ادامــه داد: از 
دیگر گزینه های مطرح، بــرگــزاری تظاهرات در 
طول مرزهای مصر و فلسطین برای بازگشایی 
رفح است. شنبه هفته جاری به مناسبت سالروز 
آتـــش زدن مــســجــداالقــصــی، فلسطینی های 
ــوار غــزه تظاهراتی در مــرز با فلسطین  ساکن ن

اشغالی برگزار کردند، ایــن تظاهرات با 
تیراندازی نظامیان صهیونیست متشنج 
شــد و بــیــش از ۴0 فلسطینی زخمی 
شدند به عــالوه اینکه یک تک تیرانداز 
صهیونیست نیز به ضــرب گلوله یک 
جوان فلسطینی به شدت مجروح شد. 
روزنامه »العربی الجدید« نیز در همین 
زمینه به نقل از منابع آگاه نوشت: در 

پی این اتفاقات مقامات سازمان اطالعات مصر 
پیام شدیداللحنی برای حماس فرستاده اند. این 
منابع مدعی شدند توافقی میان سران حماس 
و دستگاه اطالعات مصر مبنی بر کنترل کامل 
تظاهرات کنندگان، نزدیک نشدن آن ها به حصار 
مــرزی، درگیر نشدن با نظامیان صهیونیست 
و نیز تعهد به تظاهرات مسالمت آمیز وجود 
داشته و مصر نیز به طرف اسرائیلی اطمینان 
داده بوده این تظاهرات به صورت مسالمت آمیز 

برگزار می شود.

گزارشگزارش

پیام هشدار گروه های فلسطینی به قاهره

یا بازگشایی
 گذرگاه 

یا ناامنی مرزی!

پنجشنبه 4 شهریور ۱400    ۱7 محرم الحرام ۱443   ۲6 آگوست ۲0۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9606

سلسله حــــوادث مشکوک 
ــارات متحده  ــ امــنــیــتــی در امـ
عربی ادامه دارد و در آخرین 
مـــورد، رســانــه هــای امــاراتــی از 
وقــوع یــک آتــش ســوزی بــزرگ در نزدیکی 
ــد. به  فــرودگــاه بین المللی دبــی خبر دادنـ
گــزارش فــارس، این آتش سوزی در منطقه 
بورسعید صورت گرفته و دفتر اطالع رسانی 
دولــت دبی در بیانیه ای دربــاره این حادثه 
ــرای  ــاع مــدنــی ایـــن شــهــر ب ــرده دفـ ــالم کـ اعـ
خــامــوش کــردن یــک آتــش ســوزی در انبار 
مواد پالستیکی وارد عمل شده است. در 
ادامه این بیانیه ادعا شده این حادثه هیچ 
مجروحی در پی نداشته اســت. رسانه ها 
ــوع ایــن  ــ ــزارشـــی دربـــــاره عــلــت وق ــوز گـ هــن
آتش سوزی منتشر نکرده اند. این گزارش 
در حالی منتشر شده که منابع خبری دو 
ماه گذشته نیز از وقوع یک انفجار مهیب 
در بندر »جبل علی« دبی خبر داده بودند. 
چند هفته پس از انتشار این گزارش، پایگاه 
خبری شبکه »المیادین« با دستیابی به 

نامه ای محرمانه از رئیس پلیس شهر دبی 
فاش کــرد: در پی انفجار بندر جبل علی، 
پنج مهندس صهیونیست کشته و زخمی 
شــده انــد. در ماه های گذشته به خصوص 
پس از اعــالم توافق عــادی ســازی روابــط با 
اسرائیل، به طور متناوب مناطق مختلف 
امارات متحده عربی از بندر فجیره تا شهر 
دبی شاهد حوادث مشکوک امنیتی بوده 
است. گفتنی است مقاومت پیش از این 
بــه طــور صــریــح هــشــدار داده بــود حضور 
ــارس  یـــم صهیونیستی را در خلیج ف رژ
 تحمل نکرده و به هر صــورت با آن مقابله 

خواهد کرد.

عضو شـــورای عــالــی سیاسی 
یمن در واکنش به اشغالگری 
امارات در دهانه تنگه راهبردی 
ــاب الــمــنــدب خــطــاب بــه این  ب
کشور گفت: اگر ابوظبی دست از اشغالگری 
در جزیره میون برندارد، همانند دیگر مناطق 
یمن به متجاوزان درس عبرت نشان داده 
می شود. به گزارش المسیره، احمد الرهوی 
تأکید کــرد: جزیره میّون و نقش تأثیرگذار 
آن بــر تنگه راهــبــردی بــاب الــمــنــدب دلیل 
اول حضور رژیــم صهیونیستی و امــارات 
در آن اســت. جزایر راهبردی یمن از حیث 
موقعیت جغرافیایی آن هـــا و نزدیکی به 
باب المندب محل توجه و طمع ورزی های 
ــارات، عربستان و رژیـــم صهیونیستی  ــ ام
است. »احمد الرهوی« در گفت وگو با شبکه 
المسیره گفت: آواره ساختن شهروندان 
ــر آبــراهــه  از جــزیــره مــیــون نقشه تسلط ب
بین المللی تحت حاکمیت یمن را آشکار 
می سازد، اما این موضوع هرگز پیش نخواهد 
رفــت. او تأکید کــرد: دشمن متجاوز باید از 

آنچه پیش از این برایش رخ داده درس عبرت 
بگیرد، زیرا ما ثابت کرده ایم قدرتمان برای 
مقابله با موجودیت اشغالگران در خاک 
یمن چندین برابر چیزی است که می توانیم 
در میون نشان دهیم و برای این کار وارد عمل 
خواهیم شــد. ساکنان جــزیــره میون یمن 
که در ورودی تنگه باب المندب قــرار دارد، 
می گویند عربستان سعودی دالالنــی را در 
این جزیره مستقر کرده تا اهالی میون را در 
ازای پیشنهادهای مالی بسیار هنگفت، 
قانع به تــرک ایــن جزیره کنند، درحالی که 
 اهالی این منطقه در برابر این پیشنهادها 

مقاومت می کنند.

حوادث امنیتی در امارات ادامه دارد

آتش سوزی بزرگ، نزدیک فرودگاه دبی
هشدار جدی صنعا به ابوظبی درباره تخلیه جزیره میون

درس عبرت می شوید!

گزارش جيبیخبر آخر

مجاهد: مسئله پنجشیر از طریق گفت وگو حل می شود
سخنگوی اصلی گــروه طالبان که این روزهــا در قامت سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ 
افغانستان جای گرفته، روز گذشته در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران به پرسش های مختلف 
آن ها پاسخ داد. به گزارش فارس، ذبیح هللا مجاهد درباره مسئله پنجشیر گفت: طالبان اعالم 
کرده جنگ در افغانستان به پایان رسیده و ما نمی خواهیم حتی یک گلوله شلیک شود. موضوع 

این منطقه و والیــت از طریق مذاکره حل خواهد شد و ۸0 درصد 
مطمئن هستیم در آنجا جنگی صورت نخواهد گرفت. 

وی همچنین درباره فعالیت سفارت های خارجی نیز گفت: از همه 
سازمان های بین المللی و نمایندگان دیپلماتیک که در کابل ماندند 

و کار خود را متوقف نکردند تشکر می کنم، آن ها می توانند به 
فعالیت خود ادامه دهند و اعضای ما امنیت آن ها را تأمین 

خواهند کرد. 

خبر مرتبط
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