
خراسان 2

 با پرتاب نیزه استثنایی
در پارالمپیک توکیو

آتش هشتمین طال را 
»افروز« افروخت

حجت االسالم والمسلمین قرائتی 
در گفت وگو با قدس:

 jامام رضا 
واسطه فیض الهی است

شهریور11

 شهادت 
محمود کاوه
 در سال 1365

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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رواق2
bزمانه  زبور آل محمد

حجت االسالم والمسلمین محمدصادق کفیل در 
آستانه سالروز شهادت حضرت امام سجاد)ع(، 

خالق میراث ماندگار صحیفه سجادیه...

بررسی راهبرد سیاسی و فرهنگی امام سجاد jدر دوره اختناق اموی

گزارش میدانی خبرنگار و عکاس قدس از امنیت مرز دوغارون در همسایگی افغانستان

آرامش درنقطه صفرمرزی
4
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41
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رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت مطرح کرد

رفع نگرانی  
درباره ذخایر 
کاالهای اساسی

دولت گذشته در اجرای کامل 
اساس نامه مدارس عشایری 
سهل انگاری کرده است

کوچ عدالت آموزشی 
از مدارس عشایری

یادداشت و گفت وگویی درباره 
آینده روابط ایران و عربستان

یخ رابطه تهران و 
ریاض آب می شود؟ 

 زیست مؤمنانه 
در پایتخت معنوی

حمزه واقعی

      صفحه1
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   آگهی مناقصه
س��ازمان موقوفات یزد و کرمان)آس��تان قدس رضوی(جهت 
باغات موقوفات خود کود با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه 
خریداری می نماید.کلیه شرکتها و فروشگاههای واجد شرایط 
م��ی توانند پیش��نهادات خود را کتبا ت��ا تاریخ1400/6/16به 
آدرس دفت��ر مرکزی س��ازمان واق��ع در رفس��نجان ،میدان 

قدس سازمان موقوفات یزد و کرمان تحویل نمایند.
شرایط مناقصه:

ج��اری  حس��اب  ب��ه  1/000/000/000ری��ال  مبل��غ  *واری��ز 

2217078000این سازمان نزد بانک تجارت رفسنجان
*س��ازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ات آزاد است.
*به پیشنهادات مخدوش ،مبهم،ناقص،ناخوانا و فاقد سپرده 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن:03434281108-9 

مقدار/تننوع کود

150نیترات کلسیم

سازمان موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی
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موسسه فرهنگی قدس در نظر داردآگهی مناقصه

موسسه فرهنگی قدس

توزیع روزنامه قدس را در محورهای خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی بشرح عملیات ذیل از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
دارای صالحیت و توان کاری واگذار نماید.

از کلیه متقاضیان درخواست میشود رزومه کاری و پیشنهادات قیمت خود را به صورت کتبی و در پاکت در بسته تا تاریخ 1400/06/21 به آدرس : 
مشهد – بلوار سجاد – نبش سجاد یک – ساختمان روزنامه قدس تحویل فرمایند.

شرایط:
1.  تحویل روزنامه از مبدا چاپخانه                                 

2.  توزیع به موقع و تحویل آن به آدرس مشخص
3.  توزیع در شهرستان های استان های خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی

4.  روزنامه قدس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات کامال مختار است.
5.هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

*جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و ش�رایط دقیق تر با شماره تلفن 05137662582 )واحد شهرس�تان ها ( و 05137655774 ) واحد توزیع و اشتراک ( 
تماس حاصل فرمائید. ف
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و ا گ��ذاری 
سرویس های 
درون شهری

و برون شهری 
به شم��اره 1400,2 م

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

م الف 4269                        شرح در صفحه3

تجدید  مناقصه عمومی

"آب سرمایه زندگی است"

 مناقصه عمومی

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد دو فقره مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مربوط به اصالح بخشی از خط انتقال آب شرب گناباد)حد فاصل ایستگاه پمپاژ بیمرغ 
وخیبری( و پروژه ساخت ،نصب و راه اندازی تاسیسات تصفیه خانه آب شهر رباط سنگ )حذف کروم از آب آشامیدنی با استفاده از سیستم CDI( به شرح جدول  ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد در اختیار مناقصه گران قرار می گیرد.

تاریخ انتشار اسناد در شماره فراخوانموضوع مناقصهردیف
سامانه ستاد 

مبلغ برآورد کار

1
پروژه اصالح بخشی از خط انتقال آب شرب شهر گناباد

20000014460000841400/06/09)حد فاصل ایستگاه پمپاژ بیمرغ وخیبری (
94.880.718.491ریال

)نود وچهار میلیارد وهشتصد وهشتاد میلیون وهفتصد 
وهجده هزار وچهار صد ونود یک ریال(

2
پروژه ساخت ،نصب و راه اندازی تاسیسات تصفیه خانه 

آب شهر رباط سنگ )حذف کروم از آب آشامیدنی با 
)CDI استفاده از سیستم

20000014460000761400/06/13
18،600،000،000ریال 

)هیجده میلیارد و ششصد میلیون ریال (

زمان و مهلت اسناد مناقصه: 
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/17    ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/06/31  

www.abfakhorasan : هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود. سایت اینترنتی
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نوبت اول
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دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات موتورخانه دانش��کده علوم پایه 
دانش��گاه فردوسی مشهد را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )شماره فراخوان سامانه ستاد: 
2000091579000030(  برگ��زار نمای��د. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/10 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه 1400/06/17

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 1400/06/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:01 روز دوشنبه تاریخ 1400/06/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های
الف: آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی و تلفن 051-38802265

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934 – 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 دانشگاه فردوسی مشهد 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خرید تجهیزات موتورخانه دانشکده علوم پایه

 دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت اول( 
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  گفت وگو با رئیس اتحادیه چاپخانه داران کشور در روز صنعت چاپ 

 چهارراه فرهنگ، هنر، رسانه و صنعت
 از »ارشاد« مانده، از»صمت« رانده!

۱234

حدس   بزنید   کدام   مربع   دقیقاً   از   تصویر   باال    برداشته   شده   است؟ !   
بقیه    مربع ها   اختالف   بسیار کوچکی   با   تصویر   باال   دارند . 
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1400 
شماره  چهارم
ضمیمه پنجشـنبه های روزنـامه قدس
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 یک دقیقه به گوش باشید، در مسابقه  »کتاب شنوی«!

برندگان 2 میلیون تومانی این ماه

ناویاب، درمان کشتی های غرق شده! 

وقتی »جدول کلمات متقاطع« جزئی از زندگی شد

»قلق« ضمیمه پنجشنبه های 
روزنامه قدس



محمد دهقان 
معاون حقوقی 
رئیس جمهور شد 
حجت االسالم 
والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی در 
حکمی دکتر محمد 
دهقان را به سمت 
معاون حقوقی رئیس 
جمهور منصوب کرد. 
دکتر دهقان متولد 
سال ۱۳۴۱ مشهد، 
دانش آموخته دکترای 
تخصصی حقوق 
خصوصی  است که 
چهار دوره نمایندگی 
مجلس  و عضو 
حقوقدان شورای 
نگهبان را در کارنامه 
اجرایی و مدیریتی 
خود دارد. 
همچنین با حکم 
رئیسی، »انسیه 
خزعلی« معاون امور 
زنان و خانواده رئیس 
جمهور شد.

یادداشت امید ادیب      ایرج مسجدی 
ــراق از  سفیر کــشــورمــان در عـ
قریب الوقوع بــودن چهارمین 
ــران و  ــ ــ دور گـــفـــت وگـــوهـــای ای
عــربــســتــان خــبــر داده اســت. 
از ســوی دیگر در هفته ای که 
گذشت نشست بغداد برگزار شد و پس از مدت ها 
وزیران خارجه ایران و عربستان در یک قاب، عکس 
یادگاری گرفتند. برای تحلیل آینده روابط دو کشور 
ســراغ دکتر مرتضی موسوی خلخالی دیپلمات 
سابق و کارشناس مسائل عربستان و عراق رفتیم. 
وی با اشاره به اینکه سعودی ها زمینه تغییر را پیدا 
کرده اند، معتقد است دو کشور مجبور به برقراری 

روابط خواهند شد.

آقای دکتر! مختصری از تاریخچه روابط ایران و  ◾
عربستان بفرمایید تا به زمان فعلی برسیم.

وهابیت در قرن هجدهم با روی کار آمدن محمد 
بن عبدالوهاب در عربستان به قــدرت رسید و با 
حضور وی جنگ با یهود، مسیحیت و شیعیان 
در دستور کار قرار گرفت اما کم کم این ضدیت به 
جهان تشیع محصور شد که نمونه آن را در حمله 
به شیعیان و تخریب بقیع و حمله به سامرا و نجف 
دیدیم. از آن زمان تا کنون وهابیان و سعودی ها با 
آمریکا، انگلیس و اسرائیل متحد شدند اما هنوز 
با شیعیان و ایران به عنوان مظهر تشیع دوستی 

واقعی را آغاز نکرده اند. 

پس این تصور که روابط تهران و ریاض پیش از  ◾
انقالب حسنه بوده، اشتباه است؟ 

بله، ما در دوران شاه هم روابــط تیره ای با عربستان 
داشتیم. حتی روابــط ما در ابتدای دوران رضاشاه 
به کلی قطع شد. سابق بر این، روابط ما غیردوستانه 

بود اما به شکل مخفیانه، اکنون آشکار است. 

به نظر شما آیا با ایــران هم مانند یهودیت و  ◾
مسیحیت کنار می آیند؟ 

به نظر من دوستی با ایــران بــرای سعودی ها مهم 
اســـت. مشکل مــا در دنیا و منطقه، عربستان 
سعودی اســت که از لحاظ ایدئولوژیک با ما در 
حــال جنگ و اختالف اســت. حتی من معتقدم 
که مشکل ما آمریکا هم نیست. اســاس بحران 

خاورمیانه ریشه در روابط ایران و عربستان دارد. 

عربستان قصد حل مشکل با ایران را دارد؟ ◾
ــران روابــط  بــه نظر مــن عربستان قصد دارد بــا ایـ

برقرار کند. ما هم باید به این سمت برویم و حتی 
با روابــط خــوب، سعودی ها را از تفکر وهابیت در 
داخل عربستان و از وابستگی شدید به آمریکا در 
منطقه دور کنیم. به تازگی عربستان به عــراق که 
یک کشور شیعه محسوب می شود، نزدیک شده 
اســت. همچنین در قسمت شرقی عربستان به 
شیعیان اجازه داده شده در ایام محرم عزاداری کنند. 
نشانه های کوتاه آمدن عربستان در افغانستان هم 
دیده می شود، طالبان با همه سابقه اش می گوید 
می خواهیم با همه دنیا دوست باشیم. این قبیل 

اتفاقات چراغ سبز به ایران است. 

شما به چراغ سبزهای عربستان اشــاره کردید.  ◾
اما ما با شبکه ای به نام »ایران اینترنشنال« مواجهیم 
که به صراحت بحث تجزیه طلبی در ایــران را دنبال 
می کند. چطور با وجــود ایــن رفتارها می توانیم به 

برقراری رابطه فکر کنیم؟
ما نباید اجازه دهیم تفکرات رادیکال نسبت به ایران 
پا بگیرد. در زمان قبل از انقالب، در عراق جبهه ای 
به نام »جبهه آزادی بخش احواز« ایجاد شد و رژیم 
عراق این خط را در پیش گرفت. صدام هم در زمان 
جنگ همین خط را پیگیری کرد. شما فکر نکنید 
این تفکر به کلی نابود شده است. این خط همچنان 
هست، اما روابط خوب ما با عراق اجازه نمی دهد 
افراطی های آنجا قــدرت بگیرند. بعد از عــراق این 
مسئله به عربستان سپرده شد که روابطش با ایران 

100درصد قطع است. 

آیا اجالس بغداد موفق شد یخ های روابط تهران  ◾
و ریاض را آب کند؟

کنفرانس بــغــداد یــک فرصت طالیی بـــرای یک 
دیپلماسی موفقیت آمیز بین ایران و عربستان بود 
اگر دو طرف در سطح عالی شرکت می کردند و از این 
فرصت بهره می بردند. عراق تالش کرد مذاکره بین 
ایران و عربستان را در این کنفرانس اصالح و روابط 

ایران و مصر را برقرار کند اما موفق نشد. 

فکر می کنید دورنمای روابــط تهران و ریاض به  ◾
کدام سمت خواهد رفت؟

هر دو طرف ناگزیر به سمت روابــط خواهند رفت 
چون هر دو کشور چاره ای ندارند. فقط امیدوارم دو 
کشور زمان را از دست ندهند. اگر می خواهیم با 
عربستان روابط خوبی در آینده داشته باشیم، راه آن 
دیپلماسی است و نباید اجازه داد وقت بگذرد؛ چرا 
که بحران در عراق، ادامه جنگ یمن و سایر اتفاقات 

منطقه ای نه به نفع ایران است و نه عربستان. 

گفت وگوی قدس با مرتضی موسوی خلخالی کارشناس مسائل جهان عرب

یخ رابطه تهران و ریاض 
آب می شود؟ 

خبرخبر
روزروز

تقویت روابط با همسایگان اولویت دولت سیزدهم ◾
وزیر امور خارجه گفت: ایران و امارات می توانند در مسیر 
همکاری و تحقق سیاست و دیپلماسی همسایگی گام های 
بلندی بردارند. به گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان در توییتی 
نوشت: کار با همسایگان، اولویت دولت سیزدهم است. 
وی افزود: در حاشیه اجالس بغداد، گفت وگوی مثبت و 
صمیمانه ای با شیخ محمد بن راشد نخست وزیر امارات 

داشتیم و بر روابط برادرانه دو کشور تأکید کردیم.

اهدای کیف پر از سکه به مدیرکل سابق بانک مرکزی ◾
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تالش مالک 
هفت تپه برای تطمیع برخی مسئوالن گفت: یک کیف 

پر از سکه به مدیرکل سابق بانک مرکزی داده شد.
ــادری در برنامه »صبح بخیر  ــزارش مهر، احمد ن به گ
ایران« افزود: اطمینان داریم قوه قضائیه همان طور که در 
مسئله خلع ید حکمی عادالنه صادر کرد، در این موارد 

نیز احکامی عادالنه صادر خواهد کرد.

شرط وزیر کشور برای استفاده از جوانان ◾
وزیر کشور گفت: مردم انتظار ندارند که معجزه شود، 
اما انتظار دارند اگر وعده ای داده شد، آن وعده در زمان 
خــودش محقق شــود. به گــزارش ایرنا، احمد وحیدی 
بــا تأکید بــر ضـــرورت استفاده از جــوانــان در انتخاب 
مدیران گفت: نخستین معیار من برای انتخاب مدیران، 
استانداران و فرمانداران، شایستگی، توانمندی و کفایت 

فرد مورد نظر برای اداره آن مجموعه است.

انهدام یک تیم تروریستی در کردستان ◾
پاسداران سپاه بیت المقدس کردستان در منطقه سروآباد 
بــا یــک تیم از عناصر گــروهــک هــای ضدانقالب درگیر 
شدند. در این درگیری تعدادی از نیروهای ضدانقالب 
به هالکت رسیدند و مجروح شدند و مقدار قابل توجهی 
تجهیزات و مهمات از  آنــان نیز کشف و ضبط شد. به 
گزارش فارس، این تیم تروریستی به قصد خرابکاری از مرز 

اقلیم کردستان عراق وارد خاک ایران شده بودند.

داده های جدیدترین نظرسنجی 
مرکز افکارسنجی »ایسپا« نشان 
ــه بهبود  مــی دهــد اکــثــر مـــردم ب
شرایط کشور در آینده امیدوارند. 
بنابر نتایج نظرسنجی جدید ایسپا که در هفته 
ســوم مــردادمــاه در مقیاس ملی انجام شده، 
ــد مــردم گفته اند وضعیت کشور  ۴1.۳درصــ
در سال آینده نسبت به االن بهتر می شود. 
همچنین 1۴.۸ درصد گفته اند وضعیت کشور 
تغییری نمی کند، اما ۲۸.۸ درصد معتقدند 
در سال آینده، شرایط کشور بدتر می شود. 
1۴.۳ درصد نیز نمی دانند وضعیت کشور در 
سال آینده چگونه خواهد شد. به گزارش ایسنا 
نگرش مــردم به وضعیت کشور در سال های 
آینده، بر حسب متغیرهای زمینه ای به جز 
محل سکونت معنادار نشده اســت؛ به این 
شکل که افــراد ساکن در روستاها و شهرهای 
غیر مرکز استان بیشتر از افراد ساکن در مراکز 

استان ها، به بهبود وضعیت کشور در سال 
آینده امیدوار هستند.

یکی دیگر از ســؤاالت ایــن نظرسنجی دربــاره 
آینده برجام بود که از شهروندان پرسیده اند: 
»تــا چه انـــدازه امیدوارید مــذاکــرات برجام به 
نتیجه برسد؟« بر اساس نتایج این نظرسنجی، 
۳1.۸ درصد شهروندان گفته اند اصالً امیدوار 
نیستند مذاکرات برجام به نتیجه برسد، 1۳.1 
درصــد آن هــا در حد کم و ۲۲.۷ درصــد نیز در 
حد متوسط امیدوار هستند که برجام احیا 
ــاد یا  شــود. فقط 1۵ درصــد از مــردم در حد زی
کامالً امیدوار هستند که مذاکرات برجام به 
نتیجه برسد. البته 1۷.۵ درصد نیز به این سؤال 
پاسخ نداده اند. همچنین میزان امیدواری به 
مذاکرات برجام بر حسب متغیرهای جنسیت، 
تحصیالت و محل سکونت معنادار شده است؛ 
یعنی نسبت مردانی که از احیای مذاکرات 

برجام ناامید شده اند از زنان بیشتر است.

نتایج نظرسنجی جدید ایسپا منتشر شد 

امید مردم به حل مشکالت

قابگزارش

قهرمانی مشترک ایران و روسیه 
در ششمین دوره مسابقات بین المللی غواصی عمق

در  حاشيه

وزرا میان مردم

طی روزهای اخیر 
فضای مجازی به محل 
استقبال کاربران از 
رفتارهای مدیران جدید 
از رئیس جمهور تا 
وزیران تبدیل شده 
است که سبک 
مدیریتی کشور را از 
پشت میزنشینی و اداره 
ویدئوکنفرانسی، به 
سبک در میانۀ میدان 
بودن تغییر داده اند. 
برخی با تردید و بعضی 
با قاطعیت اعالم 
می کنند این رفتارها 
ادامه خواهد داشت. 
تصاویری که مورد بحث 
و استقبال کاربران قرار 
گرفته عبارت اند از: 
تصویر احمد وحیدی 
وزیر کشور که پوشه به 
دست وسط خیابان 
و بدون تشریفات 
مشغول رفتن به محل 
کار خود است، تصویر 
امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه در اتوبوس 
فرودگاه، حضور رستم 
قاسمی وزیر راه در 
ایستگاه راه آهن و 
شنیدن درد دل مردم 
و کارمندان راه آهن و 
حضور عبدالملکی در 
بین مردم و پیگیری 
مشکالت تأمین 
اجتماعی.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000382      کار وزیر محترم کار را در برکناری 
نجومی بگیرها و مفسدان پسندیدم ولی انقالبی 

نمی دانم چون انقالبی، مثل موال علی است که بعد از 
رساندن ایشان به حکومت فرمود: اگر مال بیت المال 
را کابین زنانتان کرده باشید پس می گیرم. حاال وزیر 

جدید باید تمام خیانت های این جماعت را به قوه 
قضائیه معرفی کند.

9150000290    بعضی وقت ها نیروهای متعهد، 
خیانت ها و اختالس های برخی خائنان را کشف و 
پیگیری می کنند. اما متأسفانه مشاهده می شود 

برخی افراد مدعی دیانت وصداقت، از این کار 
نیروها به جای تشکر اظهار ناراحتی می کنند!
9160000654  علت اینکه مأموران راهنمایی در 

همه خیابان های مشهد حضور دارند اما جلو 
چشمشان در خیابان پرترافیک دوبله پارک 

کرده اند و راه را بسته اند و هیچ واکنشی نشان 
نمی دهند چیست؟ روزی چند مورد اینچنینی 

می بینم و دارم از تعجب شاخ در میارم.
9150000717      اداره برق با این قبض هایش علنًا داره   
سر مردم کاله می ذاره کی باید جوابگو مردم باشه؟

عربستان تغییر رفتار نمی دهد 
محمدپارسا نجفی      

کارشناس مسائل غرب آسیا 
عربستان در پــرونــده هــای مختلفی 
ــران حاضر به رعایت حسن همجواری  دربـــاره ای
ــرده است  ــدام کـ ــ ــران اق ــ نــبــوده و هــمــواره علیه ای
و حــاضــر نیست مــوضــع خــود را در بــرابــر ایــران 
تغییر دهــــد.  تــضــاد مــنــافــع بــیــن هــر دو کشور 
همسایه ای ممکن اســت وجـــود داشــتــه باشد. 
اما ماجرای ایران و عربستان فراتر از این هاست؛ 
ماهیت عربستان؛ ضدمنطقه اســت. حکومت 
آل ســعــود دســت ســاز انگلیس بــوده و اکنون هم 
تحت حمایت آمریکاست. این حکومت همیشه 
علیه ملت های منطقه و در رأس آن ها ایران اقدام 
خواهد کــرد. عربستان دوران بن سلمان با تمام 
کشورهای همسایه دچار مشکل بوده و در تمام 
ایــن پرونده ها هم ایــن عربستانی ها بــوده انــد که 
شکست خورده اند. از جنگ یمن و سقوط پی در پی 
دولت های لبنان بگیرید تا درگیری های عراق و تنش 
با امارات. به طور کلی در هر چالشی که در غرب آسیا 
اتفاق می افتد، یک پای ثابت آن عربستان است. 

آل سعود در شرایط فعلی در موضع ضعف مفرط 
قــرار دارد. از یک سو از نظر مالی و اقتصادی در 
وضعیت ضعیفی قرار گرفته و به دلیل هزینه های 
جنگ یمن، کسری بودجه فراوانی دارد، از سوی 
دیگر به لحاظ نظامی و سیاسی در یمن دچار یک 
شکست قاطع راهــبــردی شــده اســت. همچنین 
عربستان احساس می کند با خروج نسبی آمریکا 
از منطقه غــرب آســیــا، حــامــی اصــلــی اش  قــادر 
به حمایت از ایــن حکومت فاقد پایگاه مردمی 
نیست. عربستانِ بن سلمان ضعیف ترین دوران 
تاریخی خود را می گذراند. بنا بر این نیازمند کاهش 
تنش با کشورهای همسایه از جمله ایران است. 
عربستان مجبور شد در ماجرای قطر از شروط خود 
عقب نشینی کند و باردیگر با این کشور رابطه برقرار 
کند، در روابــط با ترکیه هم کوتاه آمد و در موضع 

ضعف قرار گرفت. 
این ضعف به انضمام روی کار آمــدن یک دولت 
انقالبی در ایران که وزیر خارجه آن به دنبال گسترش 
همکاری های منطقه ای و تقویت محور مقاومت 
اســت، موجب شده سعودی ها به دنبال کاهش 
تنش با ایران و کشورهای همسایه باشند. اما این 
ــاره  فقط یک فــرض اســت و زمانی می توانیم درب
تغییر رفتار سعودی ها صحبت کنیم که مصداقی 
از تغییر رفتار در عمل داشته باشیم. کاهش تنش 
زمانی اهمیت دارد که روی زمین اتفاق بیفتد؛ چرا که 
تغییر لحن و بیان، تأثیری در مسائل منطقه ندارد. 
مصداق بارز عدم تغییر رفتار عربستان جنگ یمن 
است. ریاض بارها داوطلبانه یا با هماهنگی سازمان 
ملل آتش بس اعالم کرده اما از زمانی که آتش بس 
آغاز شده، حمالت هوایی را تشدید کرده است. با 
بررسی تاریخی مشخص می شود سعودی ها هیچ 
گاه به توافقات خود پایبند نبوده اند. آن ها همواره 
علیه ایران موضع گرفته اند به سه دلیل؛ اول: آن ها 
به جمهوریت و انتخابات آلرژی دارند. این کشور به 
دلیل حکومت سلطنتی و خانوادگی با انتخابات 
مشکل دارد. به همین دلیل هر دولتی در همسایگی 
عربستان با انتخابات روی کار آمده باشد، دولت 
سعودی علیه وی اقــدام کرده است. دولت نجات 
ملی در یمن، دولت دموکراسی در لبنان، روی کار 
آمــدن محمد مرسی در مصر و دولــت بــرآمــده از 
انتخابات در عراق، نمونه های این مسئله هستند. 

دوم: آل سعود امتداد تمدن غرب در عربستان 
است و تمدن عربیِ اسالمی را نمایندگی نمی کند. 
به همین دلیل عربستان با همه کشورهایی که 
دارای سابقه تمدنی عریض و عمیقی هستند 
مشکل دارد و در امـــور آن هـــا دخــالــت می کند. 
نمونه های این مسئله هم ایران، لبنان و مصر است. 
سوم: سعودی ها رژیمی وهابی هستند و با شیعیان 
دشمن اند. پس با کشورهایی مانند ایران و یمن که 
اکثریت جمعیت آن ها شیعه هستند، مخالف اند. 
با توجه به وجود سه دلیل فوق، می توان گفت تنشی 
که عربستان با ایران دارد با تنش عربستان با قطر 
یا امــارات متفاوت است. سطح تنش عربستان با 
قطر یا عربستان با ترکیه به دلیل اینکه سعودی ها، 
غرب را در منطقه نمایندگی می کنند، متفاوت است 
با سطح تنش عربستان با ایران. تا این لحظه هیچ 
مصداقی برای تغییر رفتار حکومت آل سعود دیده 
نشده است. مسیر منطقی بهبود روابــط تهران و 
ریاض ابتدا  تغییر رفتار مخرب ریاض کاهش تنش و 
سپس گسترش روابط است و مسیر غیر از آن صرفاً 
خیالبافی و تخیل است ولو ده ها دور مذاکره برگزار 
شود در نهایت به تغییری منجر نمی شود و بعید به 
نظر می رسد که روابط ایران و عربستان در شرایطی 

عادی شود که آل سعود رفتارش را تغییر ندهد.

خبـر
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 رفع نگرانی  
درباره ذخایر کاالهای اساسی

ــاره ذخایر کاالهای  رئیس جمهور گفت: دغدغه هایی دربـ
اساسی وجود داشت که با پیگیری های انجام شده مرتفع شده 
است. به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز 
هیئت دولت افزود: ذخیره کاالهای اساسی انجام شده بود، 
اما با میزان مصوب فاصله داشت که با اقدامات انجام شده در 
روزهای اخیر این نگرانی برطرف شده و دوباره به وزارتخانه های 
ذی ربط تأکید می کنم با رصد دقیق وضعیت بازار، اجازه ندهند 
در زنجیره تأمین کــاال از تولید تا مصرف، اجحافی در حق 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعمال شود. وی افزود: اخبار 

خوبی از افزایش واردات و نیز تولید واکسن دریافت کرده ایم.

اژه ای خواستار اصالح هزینه 
باالی کارشناسی قضایی شد

محسنی اژه ای گفت: به عنوان قوه قضائیه معتقدیم هزینه 
کارشناسی زیاد و گالیه مردم بحق است و باید با کمک مجلس 
شورای اسالمی اصالح شود. به گزارش مهر، رئیس قوه قضائیه 
در بازدید از مجتمع قضایی قدس در جنت آباد تهران، با اشاره به 
نظرات رئیس شعبه و طرفین دعوا با حضور شعب حل اختالف 
در دادگستری ها و دادسراها تأکید کرد: دستگاه قضا تالش 
می کند ارائه خدمات قضایی از نظر سهولت و سرعت دسترسی 
و همچنین هزینه، به نفع ارباب رجوع باشد. وی بر حفظ کرامت 
اربــاب رجــوع، شنیدن حرف مــردم و سعه صدر در برخورد با 

کسانی که به دستگاه عدلیه مراجعه می کنند، تأکید کرد.

 رونمایی از دو دستاورد 
نیروی پدافند هوایی ارتش 

با حضور امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش از دو محصول جدید این نیرو رونمایی شد.  به گزارش 
فارس، پروژه نخست البرز نام دارد که رادار سه بعدی آرایه فازی 
البرز با هدف رهگیری و آشکارسازی اهداف هوایی برد بلند با 
سطح مقطع راداری پایین و پنهان کار تولید شده و قادر است 
۳00 هدف را به صــورت همزمان ردگیری کند.  پــروژه بعدی 
سامانه برهان است که یک مرکز فرماندهی و کنترل تسلیحات 
در برد و ارتفاع کم است که  پس از دریافت و تجزیه و تحلیل 
اطالعات از همه منابع، آن ها را برای تصمیم گیری در حداقل 

زمان ممکن در اختیار رده های باالی فرماندهی قرار می دهد.



 اجازه ادامه 
کار به مدیران 

ناسالم 
نمی دهیم

حجت اهلل 
عبدالملکی، وزیر کار 

گفت: اجازه ادامه 
فعالیت به مدیران 
ناسالم نمی دهیم، 
بیشتر همکاران ما 
پاکدست و باتقوا 

هستند. افرادی که 
تعداد آن ها کم نیست 

در این وزارتخانه 
نفوذ کرده اند و ما به 
صورت جدی مبارزه 

با فساد را آغاز 
کرده ایم.

به گزارش مهر وی 
بیان کرد: در چند 

روز گذشته، برخی 
مدیران برکنار 

شده اند و به هیچ 
عنوان با مسئله 
فساد مماشات 

نمی کنیم.

خبرخبر
خوبخوب

معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی گفت: تا سال 
آینده بیش از 2هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید 
بخش دولتی و خصوصی در ۱۷ واحــد نیروگاهی وارد 
مدار خواهد شد. به گزارش ایرنا »حمیدرضا عظیمی« 
افزود: تفاهم نامه ای با وزارت صمت برای ساخت نیروگاه 
توسط صنایع بــزرگ مبادله شده و براساس آن مجوز 

ساخت ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات نیروگاه جدید با حجم 
سرمایه گذاری ۶ میلیارد یورو توسط صنایع بزرگ کشور 
صادر شده است. وی ادامه داد: این طرح ها شامل ۱۳ 
نیروگاه در ۱2 استان کشور است که شامل فاز دو نیروگاه 
فوالد مبارکه، نیروگاه منطقه ویژه خلیج فارس، نیروگاه 
آلومینیوم المهدی، فاز دوم نیروگاه شرکت ملی صنایع 

مس ایــران، فاز دوم نیروگاه چادرملو، فاز دوم نیروگاه 
گل گهر، نیروگاه آلومینیوم جنوب)سالکو(، فاز نخست 
نیروگاه آلومینیوم ایران، فاز نخست نیروگاه آلومینای 
ــران، نیروگاه های خــط انتقال آب از خلیج فــارس،  ایـ
نیروگاه توسعه معادن و فلزات، نیروگاه فوالد خوزستان 

و ایمیدرو می شود.

 ایجاد 2500مگاوات 
 نیروگاه حرارتی جدید

 تا سال آینده 

ــکـــی از  زهـــرا طــوســی   یـ
توصیه های کلیدی رهبر معظم 
انقالب در مراسم تنفیذ حکم 
ریـــاســـت جـــمـــهـــور ی آیـــت هللا 
رئــیــســی، نــگــاه بــه ظرفیت های 
کشور بود. ایشان فرمودند: »این 
روزها در اظهارات، مقاالت، نوشته ها و گفته ها دائم 
از کمبودها و مشکالت گفته می شود؛ بله کمبودها 
زیاد است، مشکالت هم زیاد است، ]اما[ ظرفیت ها 
زیــادتــر از مشکالت اســـت؛ ظرفیت های فــراوانــی 
در کشور وجـــود دارد«.  بــا رنــگ باختن دالرهـــای 
نفتی در زمــان تحریم ها، معدن و صنایع معدنی 
به عنوان یک ظرفیت بیشتر از گذشته می درخشد. 
با این  حال فعاالن این حوزه توسعه معدنی کشور را 
مستلزم تدوین راهبرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش 
و توجه به اصــول رقابت و جهانی  شــدن در چهار 
حوزه اکتشاف، بهره برداری، صنایع معدنی و تجارت 
می دانند.در حالی  که ایجاد هر یک شغل در بخش 
معدن می تواند تا هفت شغل در صنایع معدنی 
و پایین دستی ایجاد کند بررسی های انجام  شده، 
میزان اشتغال حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور 
را ۶۶۰ هــزار نفر یعنی ۳ درصــد از جمعیت شاغل 
ــرآورد می کند.  اهمیت فعال شدن ذخایر  کشور ب
معدنی در راستای اشتغال زایی و رفع محرومیت 
روستاییان و توسعه متوازن کشور از آن  جهت روشن 
می شود که بدانیم تقریباً 8۳ درصد معادن کشور با 
مناطق محروم روستایی همجوار است؛ اما چه چیزی 
موجب می شود سرمایه گذاران از اجرای طرح های 
جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی سر باز بزنند.

کشور بدون سند راهبرد معدنی ◾
حسین حــســیــن زاده، عضو هیئت  مدیره انجمن 
تخصصی معدن و صنایع معدنی در گفت وگو با 

قدس با اشاره به اینکه قانون معدن برای چندمین 
بار است که اصــالح می شود ولی هنوز کاستی ها، 
تضاد و تعارض هایی دارد، ادامه می دهد: به  عنوان 
 مثال بندی داریــم در اصالحیه ای که هشت سال 
پیش تصویب  شده که تمام فعالیت های معدنی و 
استعالم هایی که در بخش معدن گرفته می شود 
همه باید همزمان از طریق پنجره واحد انجام بشود 
تا وقت تولید کشور گرفته نشود، ولی اجرای ناقص 
این قانون توسط برخی نهادها سبب شده فرایند 
صدور مجوزها از یک سال هم گذر کند تا در نهایت 
به جای اینکه معدنکار به فکر تولید و اکتشاف و 

بــازار باشد بین ادارات پاسکاری شود. حسین زاده 
دومین مسئله معدن و صنایع معدنی را نداشتن 
راهبرد و نقشه راه برای این بخش می داند و می افزاید:  
تاکنون چند بار تالش شده است سند راهبردی در 
حوزه توسعه صنعتی و معدنی نوشته شود ولی هر 
بار با رفتن دولت  ها این سندها که حاوی ایرادهای 
اساسی بوده و به  صورت ناقص نوشته  شده بودند، از 
سوی دولت بعدی کنار گذاشته شده تا هنوز پس از 
مدت ها ما چیزی به نام سند راهبردی معدنی کشور 

نداشته باشیم.
وی توضیح می دهد: در فقدان چنین نقشه راهی 

مشخص نیست که مثالً آیا تناسبی بین صنایع 
معدنی ما با معادن موجود در کشور هست یا خیر. 
در غیاب یک نقشه راه، ذخایر معدن سرب و روی 
انگوران که واحدهای صنعتی زیادی حول آن شکل 
 گرفته رو به  زوال است، در حال حاضر برخی واحدها 
که بیش از سهمیه بندی به این مواد نیاز دارند اقدام 
به واردات این اقــالم معدنی می کنند. وی مسئله 
بعدی را اکتشافات در حــوزه معدن می داند که به 
گفته وی به  صورت ناقص و محدود انجام می شود. 
حسین زاده می گوید: در حالی  که اکتشاف می تواند 
مهم ترین مــورد در زنجیره تولید باشد متأسفانه 
عمق اکتشافی معادن ما بسیار سطحی است و به 
2۰ متر هم نمی رسد در حالی  که در دنیا اکتشافات به  
صورت عمقی صورت می گیرد و از این رقم ها خیلی 
باالتر است. به باور این کارشناس خبره به خاطر اینکه 
اکتشاف ریسک زیادی دارد و سرمایه گذار نمی داند 
آیا در اعماق به مواد معدنی دست پیدا خواهد کرد یا 
نه در این بخش دولت ها و شرکت های بزرگ معدنی 
چنان که در دنیا مرسوم است باید حامی معدن کاران 
باشند و از شرکت های کوچک در اکتشافات حمایت 

کنند.

بهره وری پایین با تجهیزات فرسوده ◾
وی فرسوده بــودن ماشین آالت و همچنین پایین 
بــودن سطح دانــش فنی را از بزرگ ترین معضالتی 
می داند که بخش معدن به آن مبتالست. به گفته 
حسین زاده 9۰ تا 9۵ درصد ماشین آالت این بخش 
اعم از کامیون، بولدزر، لودر و بیل های مکانیکی عمر 
باالی ۱۰ تا 2۰ سال دارند ولی سرمایه گذاران قدرت 
خرید و جایگزینی آن ها را ندارند، به  موازات آن سطح 
دانش فنی و بهره برداری از معدن نیز بسیار قدیمی 
است.  عضو هیئت  مدیره انجمن تخصصی معدن 
و صنایع معدنی معتقد است در این  باره دولت باید 

به کمک سرمایه گذاران بخش معدن بیاید و با حذف 
بروکراسی های پیچیده، به واردات ماشین آالت دسته 
دوم کمک کند تا ماشین آالت با استهالک باال از رده 
خارج شوند و با ورود تجهیزات در حد نو، مواد اولیه 

بیشتر و ارزان تر به دست صنایع کشور برسد.
وی یادآوری می کند: تاکنون معدن کاران غیر از برخی 
که به مافیای واردات متصل هستند، موفق به واردات 

این ماشین آالت نشدند.

اصطکاک معدن کاران با مردم بومی ◾
وی مــی گــویــد: مــعــدن هــا اکــثــراً در کــنــار روستاها 
ــد، یکی از مشکالت بــه همین موضوع  ــرار دارنـ ق
مربوط می شود که مردم محلی، اکثراً جزو طبقات 
کم برخوردار هستند و راه اندازی معادن در حاشیه 
روستای خویش را نوعی برداشت از ذخایر منطقه و 
اجحاف در حق خود تلقی می کنند و سبب می شود 
هــمــواره بــهــره بــرداران بــا معارضان محلی مواجه 
باشند که جلو پیشبرد کار معدن را می گیرند.  وی 
یکی از راهکارهای مرسوم جهانی  را این می داند 
که افراد محلی برای اشتغال در این معادن مد نظر 
قرار گیرند. وی ساخت مدرسه، درمانگاه، ایجاد 
راه و کمک به عمران و آبادی منطقه را نیز به  عنوان 
مسئولیت اجتماعی در این حــوزه مؤثر می داند. 
دولت نیز می تواند این موارد را جزو هزینه های قابل 
 قبول مالیاتی حساب کند.  وی با تأکید بر اینکه به  
شرط داشتن زنجیره وابسته به ازای هر ۱۰۰ تن مواد 
معدنی ۱2۷ نفر جذب کار در این بخش خواهند 
شــد، می افزاید: سنگان خــواف به خاطر داشتن 
ذخایر سنگ آهن می تواند نمونه موفقی از ایجاد 
یک زنجیره تولید باشد که از استخراج تا محصول 
نهایی را شامل بشود و اشتغال زایی بسیار باالیی 
هم برای مردم منطقه داشته باشد به حدی که پیدا 

کردن کارگر در این مناطق سخت شود.

توسعه معادن چگونه می تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟

 در جست وجوی گنج پنهان
بدون نقشه راه!
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سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد انجام امورات نقلیه سرویس های درون شهری و برون شهری 
خود در مرکز استان را ) خودروهای سواری پژو پارس ، پژو ۴۰۵ ، سمند و ال نود مدل ۹۵ به باال و گروهی و....( به 

شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت انجام کار از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه صنف آژانسهای درون شهری و 
برون شهری خراسان رضوی بر اساس ضوابط تعیین شده در اسناد مناقصه واگذار نماید .

واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ 1۴۰۰/۰6/7لغایت 1۴۰۰/6/1۴ با کد فراخوان2۰۰۰۰۰3266۰۰۰۰۰6 به سایت  
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس http://setadiran.ir مراجعه نمایند.

تلفن تماس 37۰166۰۵ و 37۰166۰6
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                                                           م الف ۴26۹

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
تجدید مناقصه عمومی واگذاری سرویسهای درون شهری و برون شهری به شماره 1400/2 م

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1400،04،24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ترازنامه سال مالی منتهی به 
99،12،30 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت رایمند امین به شناس��ه ملی 10380563595 و به 
شماره ثبت 3121 به نمایندگی آقای روح ا.. گلمکانی دارای کد ملی 0933757832 به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی استثنایی 
به ش��ماره ملی 0932278035 به س��مت بازرس عل��ی البدل تا تاریخ 1400،12،29 )یک س��ال مالی( انتخاب گردیدن��د. 3- روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1184482(

آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران ستاره شهر پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53098 و شناسه ملی 14004576893 
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   این  قدر سرک 
نکشید!

محمدرضا 
عبدالملکیان، شاعر در 
پاسخ به پرسشی در 
خصوص انتظاراتش 
از دولت جدید بیان 
کرد: در حال حاضر 
یکی از عمده ترین 
مشکالت ما این است 
که دستگاه های 
گوناگون فرهنگی 
وظیفه و مسئولیت 
اصلی شان را کنار 
گذاشته اند، یا اینکه 
مسئولیت و وظیفه ای 
به آن معنا ندارند 
و دائم در وظایف 
سایر دستگاه ها 
سرک می کشند. 
اگر هرکس وظیفه 
خودش را انجام 
بدهد، وضعیت اهداف 
و چشم اندازهای 
فرهنگی روشن تر 
می شود. 

یاد  ــود ایــنــکــه چــاپ  ◾ بــا وجــ
تعریف  زیرمجموعه صنعت 
شده اما بسیاری از فعاالن این 
حــوزه معتقدند بــه عــنــوان یک 
صنعت به آن نگاه نمی شود و 
طبیعتاً کرونا هم در یکی دو سال 
اخیر به مصائب آن دامــن زده اســت. اصلی ترین 
مشکالتی که امروز صنعت چاپ با آن مواجه است، 

چیست؟
متأسفانه امروز چاپ و نشر با مشکالت بسیاری 
مواجه شده اما جالب است بدانید مشکالت نشر 
در قیاس با صنعت چاپ بسیار کمتر است. چاپ 
را از دو منظر فرهنگی )چاپ نشریات( و صنعتی آن 
می توان بررسی کرد. در بخش نشر معموالً به جز 
کتاب هایی که تیراژ باالیی دارند و یا نفیس هستند، 
اغلب کتاب ها وارد بــازار دیجیتال شــده انــد و با 
توجه به افزایش قیمت کاغذ و کمبود آن طبیعتاً 
برای ناشر سودی ندارد که کتاب ها را در تیراژ چند 

هزارتایی منتشر کند.
اما مشکل اصلی ما در بخش صنعتی چاپ است 
که به چند بخش تقسیم می شود و از تهیه مواد 
اولــیــه تــا کمبود مقوا و کاغذ بــا مسائل بسیاری 
مواجه ایم. به طور مثال ما باید در بحث بسته بندی 
به روز باشیم اما کوچک ترین ماشینی که می توان 
وارد کرد یک میلیون یورو قیمت دارد و دست کم 30 
میلیارد تومان باید هزینه بدهیم. در واقع مشکل 
اصلی ما از اینجا شروع می شود که صنعت چاپ 
با این همه سرمایه و ظرفیت های ارزآوری که دارد 
ــردن دستگاه در اختیارش  ــرای وارد ک امــا پولی ب
قرار نمی گیرد، در حالی که هر چاپخانه به سه تا 
چهار ماشین نیاز دارد که هزینه آن ها دست کم 50 
میلیون یورو است. برای حل این مشکل به وزارت 
ارشاد مراجعه می کنیم اما نمی توان از آن انتظاری 
ــرا ساختارش فرهنگی اســت و چنین  داشــت زی
بودجه ای ندارد و چون ساختار و ماهیت صنعتی 
نـــدارد نمی تواند چنین حمایتی از چاپخانه ها 

داشته باشد.
از آن طرف به وزارت صمت مراجعه می کنیم و با 
این پاسخ مواجه می شویم که چاپ زیرمجموعه 
ما نیست و باید به وزارت ارشاد مراجعه کنید! در 
نهایت چاپخانه دار مجبور است با اعتبار خودش 
به بانک رجوع کند و وام بگیرد که آنجا هم باید برای 
وام 20 تا 30 درصد مــازاد پرداخت کند در حالی 
که پرسش اینجاست مگر این ماشین قرار است 
چقدر درآمد داشته باشد که بتواند چنین هزینه ای 

را متقبل شود؟ 
حتی اگر چاپ به صــورت کامل هم زیرمجموعه 
وزارت صمت باشد باز هم مشکل خواهیم داشت 
زیرا نمی توان فرهنگ را از چاپ جدا کرد. مسئله 
این است که به دلیل ویژگی های صنعت چاپ همه 
صنایع به آن وابسته هستند اما در عین حال در 

جایگاه درستی هم قرار نگرفته است.
شما می بینید که صنعت چاپ در آمریکا سوم و در 

اروپا در رده پنجم قرار گرفته اما اینجا اصالً به عنوان 
صنعت شناخته نمی شود و این فاجعه است و به 

نظرم بحران اصلی اینجاست.
نکته جالب این است هر گاه وزارت صمت قرار 
است از صنف چاپخانه داران حمایت کند می گوید 
متولی شما وزارت ارشــاد اســت امــا وقتی بحث 
بر سر اعطای مجوز بــرای استانی شدن اتحادیه 
چاپخانه داران می شود با وجود اینکه ارشاد نامه 

رسمی داده اما با آن مخالفت می کند.

مجوز چاپخانه ها از سوی وزارت ارشــاد صادر  ◾
می شود و از طرفی دیگر با توجه به صنعتی بودن 
چــاپ، وزارت صمت متولی آن شــده اســت. عمالً 
پیگیری مسائل مربوط به چاپ با کدام یک از این دو 

وزارتخانه است؟
تنها ارتباط ما با وزارت صمت مربوط به بحث جواز 
صنفی است و ارشاد هم نمی تواند به آن ورود کند، 
اما مسئله این است که ارشاد در بحث بازرسی به 
استانی شدن اتحادیه صنف تأکید دارد اما وزارت 
صمت با این مسئله مخالف است و همان طور که 
گفتم وقتی پای حمایت مالی در میان است صمت 
معتقد است چاپ زیرمجموعه ارشاد قرار گرفته و 

از کمک شانه خالی می کند.
به نظرم بهترین کاری که می توان کرد این است که 
سازمانی برای صنعت چاپ ایجاد شود که بتوان 
مسائل فرهنگی و صنعتی را همزمان در یک فضا 
پیگیری کرد. البته می توان در ارشاد هم باقی ماند 

ــرای معضالت بخش  مشروط بر اینکه ارشـــاد ب
صنعتی چاپ راهی پیدا کند.

در یکی دو ســال گذشته مسئوالن وعده های  ◾
مختلفی از جمله بهبود وضعیت صنعت چاپ، 
اختصاص تسهیالت ارزی، حقوق بیکاری و... داده 

بودند، چقدر این وعده ها محقق شده است؟
ــدام از ایــن وعــده هــا عملی نشده اســت و   هیچ ک
اتفاقاً برعکس این حمایت ها اتفاق افتاده که در 
سه ســال اخیر افــزون بر 150 تا 200 واحــد چاپی 
فقط در تهران به دلیل فشارهای مالیاتی و بیمه 
تعطیل شده اند که یکی از علت های اصلی اش هم 
بالتکلیفی و عدم حمایت وزارتخانه های مربوطه 
است که البته امیدوارم در دولت جدید اتفاق های 

خوبی رخ دهد.

پیشتر قول هایی مبنی بر اعطای تسهیالت برای  ◾
نوسازی ناوگان صنعت چــاپ داده شــده بــود، این 
وعده ها به کجا رسید، اساساً امروز ناوگان صنعت 

چاپ در چه شرایطی است؟
متأسفانه هیچ کمکی نکردند در حالی که در 
دولت های قبلی هم وعده های بسیاری داده شد 
اما هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئله اینجاست که اگر 
ناوگان صنعت چاپ به روز نشود مطمئن باشید 
همان گونه که امروز ترکیه بازار منطقه را به دست 
گرفته این نگرانی وجود دارد که بازار ایران را هم 
قبضه کند. شاید بد نباشد مثالی بزنم، به تازگی 

یک دستگاه لیبل 16 رنگ در دنیا رونمایی شد که 
پس از 6ماه یک مدل آن وارد ایران شد اما هشت 

ماه در گمرک ماند.

با توجه به نوسان های نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و  ◾
قطعات دستگاه ها را چطور تأمین می کنید؟

طبیعتاً بــا مشکالت بــســیــاری مــواجــه شدیم. 
دسترسی به قطعات بسیار سخت است و  با توجه 
به شرایط ارزی با مشکالت بسیاری روبه رو هستیم 
و همین مسئله معضل بزرگی برای صنعت چاپ 
شده و اتفاقاً یکی از دالیلی که بسیاری از واحدهای 
چاپی مجبور به تعطیلی شدند به دلیل عدم توانایی 
در پرداخت هزینه ها و تأمین قطعات مورد نیازشان 

بوده است.

دفاتر چــاپ زیرزمینی که به صــورت غیرمجاز  ◾
فعالیت می کنند چقدر به روند کاری صنعت چاپ 

ضربه زده اند؟
ــار را بــه صــورت  95 درصـــد چاپخانه هایی کــه آثـ
غیرمجاز چاپ می کنند از اتحادیه جواز ندارند. نکته 
دوم اینکه بازرسی ارشاد با توجه به حجم نیروهایش 
و میزان چاپخانه هایی که وجــود دارد پاسخگو 
نیست و همه واحدها به درستی بازرسی نمی شوند. 
البته ما در اتحادیه سعی می کنیم به بازرسی ارشاد 
کمک کنیم اما در حاشیه تهران نتوانستیم ورود 
کنیم که البته می توان با استانی کردن اتحادیه این 
مسئله را حل کرد، اما در حال حاضر تخلفاتی که 
در تهران اتفاق می افتد از سوی واحدهایی است که 

اصالً از اتحادیه جواز صنفی ندارند.

انتظارتان از دولت جدید برای بهبود وضعیت  ◾
صنعت چاپ چیست؟

امروز و به مناسبت روز صنعت چاپ در مراسمی 
با حضور وزیر ارشــاد، رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و اهالی 
صنعت چاپ مسائل و دغدغه های این حوزه را 
مطرح می کنیم. اما از دولت جدید انتظار داریم 
وقتی قــرار اســت تصمیمی دربـــاره چــاپ بگیرند 
متولیان آن را هم فرا بخوانند. این درست نیست 
که در یک اتاق دربسته برای یک صنعت به این 
بزرگی تصمیم می گیرند اما متولیان اصلی آن در 

این جلسه حضور ندارند!
نکته دوم اینکه دولت می تواند بسیاری از اختیارات 
ــذار کند و ما هم کنارشان کار  را به اتحادیه واگـ
کنیم و افتخارمان این است که این دولت بتواند 
با موفقیت طی طریق کند، اما اگر بخواهند طبق 
روال قبلی حرکت کنند مطمئن باشید که اوضاع 
بدتر از قبل خواهد شد مگر اینکه از اتحادیه کمک 
بگیرند؛ مانند کــاری که در کشورهای همسایه 
از جمله ترکیه انــجــام شــد و دولــت اختیار را به 
بخش های خصوصی واگذار و خودش صرفاً نظارت 
کرد. بنابراین ما زمانی موفق خواهیم شد که دولت 

بر ما نظارت کند نه دخالت!

 گفت وگو با احمد ابوالحسنی
 رئیس اتحادیه چاپخانه داران کشور در روز صنعت چاپ 

 از »ارشاد« مانده 
از»صمت« رانده!

خبرخبر
روزروز

اعطای گواهی نامه درجه یک هنری به »محمدجلیل عندلیبی«8 کودک ایرانی در مسابقه نقاشی ژاپن برگزیده شدند
اعضای مراکز فرهنگی  هنری کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در بیست  و یکمین مسابقه بین المللی نقاشی 
محیط زیست »جی کیو ای« کشور ژاپن برگزیده شدند. 
این مسابقه با موضوع »زمین در سال 2030« در سال 
2021 برگزار شد و از میان 1۴هزار و 6۸9 اثر از ۸0 کشور، 
هشت کودک هنرمند ایرانی موفق به دریافت جایزه این 

رویداد بین المللی شدند. علیزاده و طاهری هر دو 12 ساله 
جایزه اول بخش بین الملل این مسابقه را از آن خود کردند. 
محمدحسنی، روستایی، افشاری وستوده دیپلم افتخار 
بخش بین الملل و ممتازیان  ۷ ساله جایزه ویژه هیئت 
داوران مسابقه بین المللی نقاشی محیط زیست »جی 

کیو ای« کشور ژاپن را دریافت کردند.

گــواهــی نــامــه درجـــه یــک هــنــری بــا حــضــور مــدیــر دفتر 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیرعامل 
انجمن موسیقی ایـــران بــه محمدجلیل عندلیبی، 

آهنگساز و نوازنده سنتور اعطا شد.
این پیشکسوت موسیقی گفت: سال ها رهبر ارکستر 
سنتی دفــتــر موسیقی بـــودم و آخــریــن کنسرت این 

ارکستر به دوره بیست و سوم جشنواره موسیقی فجر 
برمی گردد که در تاالر وحدت برگزار شد. کاری را روی 
مثنوی موالنا به همراه همسرم آماده کردیم و همراه او 
در زمینه موسیقی آیینی بانوان کار می کنیم و سعی 
کردیم کــاری انجام دهیم که دست کم الگوی خوبی 

برای بانوان باشد.

خبر

تمدید مهلت 
ارسال آثار به 
نمایشگاه 
لباس 
عاشورایی
 
با توجه به اوج گیری 
سراسری ویروس 
کرونا و ضرورت رعایت 
دستورالعمل  های ستاد 
ملی مقابله با کرونا طبق 
پیشنهاد دبیرخانه 
لباس عاشورایی و 
موافقت دبیر کارگروه 
ساماندهی مد و لباس 
کشور، زمان برگزاری این 
نمایشگاه تغییر یافت.
بر این اساس زمان 
برگزاری ششمین 
نمایشگاه لباس 
عاشورایی از روز 
چهارشنبه سی و یکم 
شهریور تا روز شنبه 
سوم مهر ماه 1۴00 
معین شده است. 
عالقه مندان ارسال آثار 
به ششمین نمایشگاه 
لباس عاشورایی 
می توانند تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه 25 
شهریور ماه آثار خود 
را به دبیرخانه مرکزی 
این نمایشگاه در تهران 
تحویل دهند. 

  صبا کریمی    در حالی که بسیاری  از صنایع حیاتی و مادر 
در دنیا وابسته به صنعت چاپ به حرکت خود ادامه می دهند و 
در اغلب کشورهای توسعه یافته »چاپ« جزو پنج صنعت اول 

و مهم در رشد اقتصادی است و به عنوان موتور محرکه فعالیت 
سایر حوزه های مولد محسوب می شود اما در ایران حوزه چاپ 

و نشر همچنان اندر خم یک کوچه است و هر روز به دنبال یافتن 
متولی اصلی اش است؛ یک روز از وزارت ارشاد و روز دیگر از 

وزارت صمت سر درمی آورد. با بحران های مالی فراوانی روبه رو 
است و درست زمانی که می تواند چرخه اقتصادی را به حرکت 
دربیاورد به دلیل کم و کاستی های موجود و مدیریت سلیقه ای 

درگیر چالش های بسیاری در مسیر خود شده است.
به مناسبت روز ملی صنعت چاپ با احمد ابوالحسنی، رئیس 
اتحادیه چاپخانه داران کشور درباره وضعیت صنعت چاپ، 

بحران ها و مشکالتش و همچنین آینده پیش روی آن به 
گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید. 

  نگاهی به زندگی نامه خودنوشت 
»ایران درودی« در سالروز تولدش  

واژه ها جایگزین رنگ  و فرم 
خدیجه زمانیان   بریده هایی از کتاب »در 
فاصله دو نقطه...!« مثل بی شمار کتاب های 
دیــگــر کــه در فــضــای مــجــازی دســت بــه دست 
ــدن  ــدان بـــه خــوان ــن ــه م ــان عــالق ــی ــود، م ــی شـ مـ
اتــوبــیــوگــرافــی بــه اشــتــراک گــذاشــتــه مــی شــود. 
گفته های ایران درودی درباره خودش و تجربه 
زیستی اش مثل بسیاری از عالقه مندان به 
خواندن زندگی نامه بــرای من هم جــذاب بود. 
كتابی كه با بهره گیری از زبانی ساده توانسته 
اســـت جـــای خـــود را بــه شایستگی در میان 
اهل كتاب باز كند و تاکنون به 29 چاپ برسد. 
البته تعدد چــاپ بـــرای كتاب زنــدگــی یكی از 
صاحب سبک ترین نقاشان معاصر ایــران كه 
آنتونیو رودریگرز منتقد بزرگ نقاشی مكزیك 
او را »بی گمان یكی از چهار نقاش بزرگ دنیا« 
می داند، نباید چندان عجیب و تأمل برانگیز 
باشد اما در این اوضاع نابسامان نشر در ایران و 
سرانه پایین مطالعه در میان ایرانیان، این رویداد 
به واقع یک »اتفاق«است. اتفاقی كه می تواند و 

باید كه به فال نیک گرفته شود.   
ایــران درودی دربــاره این اثــرش بارها و بارها 
گــفــت وگــو کـــرده اســـت. بــه گفته خـــودش از 
ــن کــتــاب را  بــیــکــارى و بـــراى ســرگــرم  کـــردن ای
نوشته اســت. »چراکه دو بازویم در حمل  و 
نقل تابلوهای اختتامیه  نمایشگاه سازمان 
ملل نیویورک به  طرز باور نکردنی ای صدمه 
دیده و دردنــاک بودند و دیگر نمى توانستم 
نقاشى کــنــم. از آنــجــا کــه نــمــی تــوانــم بیکار 
بمانم به فکر افتادم به خودم از زبان دست ها 
و بــازوانــم کــه در گــور تــصــورشــان کــرده بــودم 
شکایت نامه اى بنویسم که انصاف نبود با ما 

چنین کنید! ...«. 

ــامــه هــا بــه خــصــوص ایــن  خـــوانـــدن زنــدگــی ن
کتاب از آن جهت اهمیت دارد که سرشار از 
نکته های درخشانی است که هر یک نتیجه 
سال ها شناخت، تجربه و در نهایت بــاور و 
یقین بــرای ایــران درودی شــده اســت و برای 
همه هم می تواند باشد. »در باور من داستان 
و روند سرگذشت من بسیار معمولی  است، 
اما نوع برخورد من با جهان هستی و محیط 
اطــرافــم، شخصى و در عین  حــال متفاوت 

است«. 
در این کتاب مخاطب با خواندن چند صفحه  
اول متوجه می شود نویسنده  کتاب، نقاشی 
است که در همه کتاب از اعتقادات و تجربیاتی 
که زندگى او را شکل بخشیده است، می گوید.   
شــرح مــالقــات بــا بــزرگــانــی چــون آنـــدره مــالــرو، 
ســـالـــوادور دالــــی، پــیــکــاســو و حــتــی دیــــدار با 
زن باغبان و حــرف هــای »فـــال نخود بگیر« و 
تضادهای ذهنی و روحی او در مواجهه با زندگی، 
این اثر را شبیه به تابلوهای نقاشی اش کرده 
است. در واقع کتاب »در فاصله دو نقطه...!« 
یکى دیگر از نقاشى هاى ایران درودی است که 

واژه ها جایگزین رنگ ها و فرم ها شده اند.   
بریده ای از این کتاب را با هم بخوانیم: »تا این 
مرحله از زندگی دانسته ام که می باید کوله بار 
غم ها و دلتنگی ها را بر زمین گذارد و به استقبال 
آینده رفت حتی اگر این آینده یک روز یا یک 
ساعت یا فقط یک لحظه باشد. مطمئن هستم 
بهترین لحظه، لحظه بعدی زندگی ام خواهد 
بود. شاید لحظه  بعدی، نوید خلق اثری باشد 
که هنوز نیافریده ام، ولی در لحظه  بعدی، اثری 
به ابعاد آرزوهــایــم، اثــری به رنــگ عشق هایم، 
اثــری به شفافیت تمام آینه ها، خلق خواهم 
کرد و سپس این اثر را در باالترین نقطه  آسمان 
برخواهم افراشت تا تصویر تمامی این جهان در 

آن انعکاس یابد«.
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و هنر فرهنگ 

احمد ابوالحسنی

رئیس اتحادیه چاپخانه داران

ادبیات جهانادبیات جهانهنرهای تجسمی هنرهای تجسمی ادبیات ایران ادبیات ایران 

تازه ترین کتاب »کیارنگ عالیی«  
منتشر شد

کیارنگ عالیی به تازگی مجموعه ناداستان و روایت های 
مطبوعاتی خــود را با نــام »بــوی دهــان گنجشک« توسط 

انتشارات آهنگ قلم منتشر کرده است.
این مجموعه در قالب ٢٧ ناداستان و روایت، نگاهی دارد 
به زندگی شخصیت هایی که در کودکی نویسنده نقش 
داشته اند و اینجا در زمان و موقعیتی دیگر، مشغول نظاره 
سرنوشت خویش اند و شادکامی و خوشبختی آن هــا در 
پذیرش تنهایی و جبری است که آن ها را احاطه کرده است. 
پــدربــزرگــی کــه ســاعــت هــای طــوالنــی در جــشــن تــولــد ۸9 
سالگی اش در اتــاق انــبــاری حبس مــی شــود تــا ســر موقع 
به جشن آورده شــود امــا فــرامــوشِ خــانــواده می شود تا به 

جـــمـــع مــیــهــمــانــان 
بپیوندد، ننه رضــا، 
ولــــد، الوی و گــوهــر 
بخشی از آدم هـــای 

این مجموعه اند.
ــــوی دهــان  کــتــاب »ب
گنجشک« در 16۴ 
صفحه و قیمت ٤٠ 
هــزار تومان منتشر 

شده است. 

 زندگی نامه خیالی رودکی 
از نویسنده روسی

کتاب »بــازگــشــت بــه پنج  رود« نوشته آنـــدری ولــوس که 
زندگی نامه خیالی رودکی است، با ترجمه آبتین گلکار به 

کتاب فروشی ها رسید.
»بازگشت پنج رود« -که در روسیه مورد استقبال مخاطبان 
قــرار گرفته اســت- جایزه بوکر روســی را بــرای نویسنده به 

همراه داشت.
داســتــان کتاب از کهنسالی رودکـــی آغــاز مــی شــود. او که 
به دستور امیر نوح سامانی نابینا شــده، پس از آزادی از 
سیاه چال و در راه بازگشت به روستای زادگاهش به نام پنج  

رود، مراحل مختلف زندگی اش را به یاد می آورد.
آبتین گلکار، مترجم،  پژوهشگر زبــان و ادبیات روســی، 

ــزی چـــون جــایــزه  ــوایـ جـ
ــزه  کـــتـــاب ســــال و جــای
ــحــســن نــجــفــی را  ــوال اب

کسب کرده است.
کـــتـــاب »بـــازگـــشـــت به 
پنج  رود« نوشته آندری 
ــوس در 52۸ صفحه  ول
ــیــمــت 135هـــــــزار  ــه ق ــ ب
تومان از سوی نشر برج 

منتشر شد. 

 رد پای بیژن نجدی 
در نمایشگاه »سر پرنده« 

نمایشگاه آثار عاطفه نام آور با عنوان »سر پرنده« در گالری 
اینجا برپاست. نــام آور در گفت وگو با هنر آنالین با بیان 
اینکه این مجموعه شامل 16 تابلو است، گفت: از ابتدای 
سال 99 کار روی این مجموعه را آغاز کردم و چندی پیش 

به پایان رسید. 
آثارم طراحی های روی بوم هستند که بخش هایی از آن ها با 
رنگ روغن رنگ شده  است و بخش هایی به صورت طراحی 

سیاه و سفید باقی مانده است.
نــام آور ادامــه داد: ایــن کارها تأثیر گرفته از آثــار بیژن 
نجدی اســت و سعی کــردم آن فضای شاعرانه کــه در 
آثار او هست را با فیگور، طبیعت بی جان و... به تصویر 

درآورم. 
ــار  ــ نــمــایــشــگــاه آث
عــاطــفــه نـــــام آور تا 
ــور در  ــریـ ــهـ 12 شـ
ــالـــری ایــنــجــا به  گـ
نــشــانــی خــیــابــان 
ــد،  ــان زنـ ــم خـ ــریـ کـ
میرزای شیرازی، 
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برپاست.
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کیانوش عیاری: 
سریال »۸۷ متر« 

پس از اربعین 
پخش می شود

مجموعه تلویزیونی 
»۸۷ متر« ساخته 

کیانوش عیاری که 
قرار بود مردادماه 
به آنتن برسد، یک 

هفته بعد از اربعین 
از شبکه یک پخش 

می شود.
این کارگردان در 

پاسخ به ایرنا درباره 
دالیل پخش نشدن 

سریال در موعد 
مقرر گفت: قرار بود 

سریال از هشتم 
مرداد ماه پخش 
شود، ولی شاید 

مدیران تلویزیون 
صالح دیده اند که آن 

زمان مناسب نیست و 
خواسته اند در زمان 
مناسب تری پخش 

شود.

خبرخبر
روزروز

تجربه کــار تصویری در  ◾
دوران کرونا برای شما چطور بود؟

بـــرخـــی از هـــنـــرمـــنـــدانـــی کــه 
ســـریـــال هـــای تــلــویــزیــونــی کــار 
می کنند، بــا تــوجــه بــه شرایط 
سختی کــه داشــتــنــد نــاچــار به 
تزریق واکسن شدند که بنده هم شامل آن شدم 
چون همزمان در چند پــروژه جلو دوربین حضور 
داشتم و واکسن زدم ولی ممکن بود در پــروژه ای 
کــار کنیم کــه عــوامــل آن بــاالی 150 نفر بــودنــد و 
فقط 15 نفر واکسینه شدند. متأسفانه به خاطر 
محدودیت سهمیه واکسن ها، تعدا کمی واکسینه 
شدند و این استرس کار را باال می برد به ویژه در 
سریال های تاریخی که هر کدامشان باالی 100 نفر 
عوامل دارد و همه افراد پشت صحنه و جلو دوربین 
با هم مــراوده و ارتباط کاری دارنــد. در این شرایط 
نمی شود تمام شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
کــرد و متأسفانه هنرمندان شریفی را به دلیل 
واکسینه نشدن از دست دادیم. امیدوارم در چند 
ماه آینده، سرعت واکسیناسیون بیشتر شود. 

اگرچه کرونا هم به این زودی بعید است برود. 

شما در این مدت چند پروژه داشتید؟ ◾
یکی پروژه »سلمان فارسی« داوود میرباقری بود، 
دیگری سریال نمایش خانگی »خاتون« تینا پاکروان، 
سریال تلویزیونی »رازهای ناتمام« امین امانی و فیلم 
سینمایی »کتاب سرخ« به کارگردانی امین زندگانی. 
این کارها تا دو هفته پیش به اتمام رسید و اکنون هم 

سریال تلویزیونی »حکم رشد« حسن لفافیان را 
دارم که از هفته آینده فیلم برداری آن آغاز می شود. 

خــودتــان عالقه مند بــه بـــازی در ژانـــر تاریخی  ◾
هستید یا پیشنهادها شما را به این وادی کشاند؟

پیشنهادها در این راستا بــود. البته »خاتون« و 
»راز ناتمام« به تاریخ معاصر برمی گردد و پروژه 
»سلمان فارسی« یک کار تاریخی است، »کتاب 

سرخ« امین زندگانی هم یک اثر تاریخی است. 
بازی در ژانر تاریخی، سختی های خاص خودش 
را دارد و بــه عــنــوان بازیگر هــر نقشی کــه بــه من 
می دهند، باید به نحو احسن اجرا کنم و چه خوب 
که با کارگردان های دغدغه مند کار کنم. خدا را 
شکر در چند پروژه اخیر، پروژه هایی مانند »سلمان 
فارسی« و »خــاتــون« جــزو کارهایی اســت که هر 

بازیگری دوست دارد آن را تجربه کند.

نگران نیستید که در ژانــر تاریخی، تبدیل به  ◾
کلیشه شوید؟

این اتفاق ممکن است در تلویزیون بیفتد؛ یعنی 
بازیگرانی که در یک حیطه موضوعی کار می کنند 
به سمت کلیشه شدن بروند و این درد است، 
باید آسیب شناسی شود و ربطی به بازیگر ندارد. 
چه بسا هنرمندانی داشتیم که در نقش های 
منفی بسیار خوب و ماندگار ظاهر شدند و در 
کنارش می توانستند نقش های مثبت هم ایفا 
کنند، ولــی متأسفانه نگاه فیلمساز و جامعه 
سبب می شود که آن هنرمند در یک مسیر و 
قالب حرکت کند. من از اواخر دهه 80 زمانی که 
در تلویزیون با آقای سیروس مقدم، کار می کردم 
بسیاری از دوستانم می گفتند تو در نقش منفی 
خیلی موفقی ولــی خـــودم دوســـت داشــتــم که 
نقش های مختلفی را تجربه کنم. چه بسا چند 
سالی را از تلویزیون عقب نشینی کــردم تا حق 
انتخاب های بهتری داشته باشم. خدا را شکر 
در دو سه سال اخیر، کارهایی که قبول می کنم 
برایم رضایتبخش است از »سلمان فارسی« و 
»خاتون« گرفته تا »راز ناتمام«. از هفته آینده هم 
قرار است در سریال »حکم رشد« حسن لفافیان 
بازی کنم. در این سریال ها، چهار نقشی را بازی 
می کنم که چهار جهان متفاوت دارند و این برای 

من نویدبخش تنوع ژانری در بازی هایم است. 

بازیگرانی داشتیم که وقتی در فیلم یا سریالی  ◾
دیده شدند، بعد از آن، پیشنهادهایی با نقش های 

مشابه بــه آن هـــا مــی شــد، یــا حجم پیشنهادهای 
کــاری شــان بیشتر مــی شــد، بـــرای شما هــم چنین 

اتفاقی افتاد؟
من در دو دهه ای که در عرصه بازیگری فعالیت 
می کنم روزگــاری بوده که کارهای خوبی داشتم و 
دیده شده اند اما بعد از آن پیشنهادهای زیادی 
نداشته ام. زمانی هم کارهای متوسطی داشتم 
که بعد از آن پیشنهادهای بیشتری به من شده 
است. در یک دهه ای هم که در تلویزیون و سینما 
فعالیت می کنم سعی کردم در پروژه هایی کار کنم 
که کــارهــای ارزشمندی باشند و خیلی دغدغه 
دیــده شــدن نداشتم بــرای همین هر کــاری که به 
من پیشنهاد شد را نمی پذیرفتم. سال اول کرونا 
هیچ کاری را قبول نکردم ولی در سال دوم کرونا، 
پیشنهادهای خوبی داشتم که قبول کردم. سعی 

می کنم کارهایی را بپذیرم که از آن ها لذت ببرم. 

ــا نــقــش مکمل هــم در پذیریش  ◾ نــقــش اول ی
پیشنهادهای کاری برایتان مهم است؟

بـــرای مــن فیلم نامه خـــوب، کــارگــردان باشعور و 
تهیه کننده فهیم اولویت دارد. بازیگری، میوه 
فروشی نیست که بگوییم وزن کدام میوه بیشتر 
است، برای من طول و عرض نقش مهم نیست، 
ماندگاری و اثــر آن نقش مهم تر اســت، به ویژه 
کــارکــردن با عوامل تولیدی که درک سینمایی و 
هنری داشته باشند، چنین کاری را قبول می کنم 
چه یک سکانس باشد چه 10 سکانس، اینکه 

نقش اصلی باشم یا مکمل برایم فرقی ندارد.

گفت و گو با »علیرضا مهران« بازیگر پرکار این روزهای تلویزیون و شبکه نمایش خانگی

از »سلمان« میرباقری تا »خاتون« پاکروان

یکی پروژه »سلمان فارسی« داوود میرباقری بود، دیگری سریال نمایش خانگی 
»خاتون« تینا پاکروان، سریال تلویزیونی »رازهای ناتمام« امین امانی و فیلم 
سینمایی »کتاب سرخ« به کارگردانی امین زندگانی. این کارها تا دو هفته پیش 
به اتمام رسید و اکنون هم سریال تلویزیونی »حکم رشد« حسن لفافیان را دارم 

که از هفته آینده فیلم برداری آن آغاز می شود.

گزيدهگزيده
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رسانه5

پیام علی نصیریان به وزیر جدید ارشاد
علی نصیریان به محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی دولت سیزدهم پیام داد.
در متن پیام این هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
آمده است: به گواه تاریخ، هنر در سرزمین سربلند ما، پرهیمنه 
و هیبت بخش بوده است و میراثی اگر به مانایی باقی  است، 
حکماً به گوهر هنر است. کهن سرزمین ما؛ ایران،به نوشداروی 

هنر، رویینه تن است و فضیلت و فرهیختگی این خاک، ریشه 
در معرفت و مهارت و مجاهدت هنرمندانی دارد که به آبادی و 
اعتبار و اعتالی انسان اندیشیده اند و در صحرای جهل و کویر 

گمراهی، رستگاری انسان را آرزو کرده اند. 
شرح شریف هنر و هنرمند را می توان از نظر معمار سخن 
حضرت سعدی نیوشید که: »هنرمند هرکجا که رود قدر بیند 

و در صدر نشیند.« جناب آقــای محمدمهدی اسماعیلی 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی، خرسندیم که در این 
نوهمراهی با هم در آیینه خواهیم نگریست که مشحون از 
راستی و رستگاری است و آرزومندیم در این همنوردی بیش 
از پیش به ارتفاع عشق و اوج آگاهی نزدیک شویم که راه دور 
است و دشوار. هنر، آموزگار سخاوت و کیمیای جان بخشی 

و گنجینه  سعادت است. امیدواریم از این بخشش مینوی، 
چراغی به آینده برافروزید و از پس ایامی که به اعتزاز روزافزون 
هنر و ارجمندی هنرمند خواهیم اندیشید، به مانایی نام و 
نشان خویش در خاطره  هنر این سرزمین باقی بمانید. ایدون 
باد بدین تفال که: هرآنکه جانب اهل وفا نگه دارد/ خداش در 

همه حال از بال نگه دارد.

علیرضا مهران
بازیگر

  زهره کهندل     بازیگری را از تئاتر آغاز کرد و بعد پایش 
به سریال های تلویزیونی باز شد. با ایفای نقش های منفی 

در سریال های سیروس مقدم در عرصه تصویر شناخته 
شد اما آنچه باعث شهرتش شد، ایفای نقش دوران جوانی 
رهبر انقالب در سریال »معمای شاه« بود که با گریم و بازی 

خوب او همراه شد و نگاه ها را به سمتش معطوف کرد. بعد 
از آن در سریال »جالل« که بخشی از تاریخ معاصر انقالب 
اسالمی را روایت می کرد در نقش آیت اهلل سید محمدعلی 

قاضی طباطبایی ظاهر شد. بازی مسلط و خوب او در نقش 
شخصیت های تاریخ معاصر باعث شد تا بار دیگر ایفای نقش 

جوانی آیت اهلل خامنه ای در سریال »راز ناتمام« به او پیشنهاد 
شود که این مجموعه تلویزیونی به زودی روی آنتن می رود. 
با علیرضا مهران که به تازگی بازی در چند سریال را به پایان 
رسانده و قرار است ایفاگر نقشی در سریال »حکم رشد« نیز 

باشد گفت و گو کردیم.

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای امیر اربابی  فرزند قادر بخش   بش��ماره ملی 3590835397 به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 
24/1/1400  در  این شورا درخواست گواهی انحصار وراثت   نموده  وچنین توضیح داده است که  شادروان 
قادربخش اربابی بزمان فرزند مس��کین   بش��ماره ملی 3590817267 در تاریخ 1400/1/17 در زادگاهش 

بزمان بعلت حوادث ترافیکی  فوت نموده وورثه حین الفوت وی عبارتند  از :
1-متقاضی با مشخصات فوق پسر  متوفی

2-کریم بخش اربابی بزمان   بشماره ملی 3590835370 پسرمتوفی    
3-اسالم اربابی بزمان   بشماره ملی 3590843535پسر متوفی    

4-مهری اربابی بزمان بشماره ملی 3590843527 دختر متوفی
 5-زینب اربابی بزمان   بشماره ملی 6820085710 دختر متوفی
 6-نازنین اربابی بزمان  بشماره ملی 6820094868 دختر متوفی

     7-عادل اربابی بزمان   بشماره ملی 6820068344 پسر متوفی     
8-علی اربابی بزمان  بشماره ملی 6820054394 پسرمتوفی 

9-خیر بی بی اربابی به شماره ملی 3591151378 دختر متوفی 
10-حان بی بی شهلی بر به شماره ملی 3591009067 همسر متوفی        متوفی ورثه دیگری ندارد 

اینک با اتمام  تشریفات قانونی  درخواست مزبور دریک نوبت اگهی  نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه 
ای از متوفی  نزد او ست از تاریخ نشر اگهی  ظرف  اگهی ظرف مدت یکماه  )30روز ( به دادگاه عومی بخش 

بزمان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 1405019
رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان –اکبر گلشن

رونوشت اگهی حصروراثت 
خانم فاطمه بامری بش��ماره ملی 3591137138 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 1400/396 از این شورا 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده ش��ادروان زهره فوالدی نما بش��ماره مل��ی 3591126918 در تاریخ 

1400/03/13 در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :

1 – متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی 
2- مریم بامری بشماره ملی 3591134058    
3- زلیخا بامری بشماره ملی 3591137146    
4- آمنه بامری بشماره ملی 3591822299    

5- سمیه بامری بشماره ملی 3580361058    
6- مرضیه بامری بشماره ملی 3580362062   

 7-  سهیال بامری بشماره ملی 3580581007 فرزندان اناث متوفی
 8- عبدل بامری بشماره ملی 3591131598    
9- منصور بامری بشماره ملی 3591822280    

10- رسول بامری بشماره ملی 3591131601 فرزندان ذکور متوفی
 11- رحمک بامری بشماره ملی 3591120707 همسر متوفی .             متوفی ورثه دیگری ندارد . 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1405054 

رئیس شورای حل اختالف شماره یک دلگان– عظیم بامری 

رونوشت اگهی حصروراثت 
خانم ش��اه خاتون بامری بش��ماره ملی 3591006483  به شرح دادخواست به کالس��ه 1400/395 از این 
ش��ورا درخواس��ت نموده چنین توضیح داده ش��ادروان علی بامری  بش��ماره ملی 3591044717 در تاریخ 

1400/04/24 در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :
1 – متقاضی با مشخصات فوق همسرمتوفی

 2- ابراهیم بامری بشماره ملی 3590952040 پدر متوفی  . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . 

رئیس شورای حل اختالف شماره یک دلگان – عظیم بامری 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهرا هراتی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 330 به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
سند مالکیت به شماره چاپی 609967  د/97 مربوط به ششدانگ یک باب منزل به مساحت92/ 237  متر 
مربع به شماره پالک 197 فرعی واقع در اراضی دانه کاشفیه پالک 80- اصلی بخش3 زبرخان بنام نامبرده 
میباشد  به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده 
ذیل ثبت و صفحه دفتر الکترونیکی به ش��ماره  139820306001000431 به نام متقاضی ثبت گردیده و 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا به استناد ماده 120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/06/11  آ1405027
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

 
  رونوشت آگهی حصر وراثت 

نظر به اینکه آقای محمود یاوری دارای شناسنامه شماره 5749194299 به شرح دادخ.است به کالسه  250  
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسماعیل یاوری  به 
شناسنامه  5749149536 در تاریخ  1304/11/30   در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1.محمود یاوری  فرزند محمد اسمعیل کد ملی  5749194299 ت.ت  1347/5/20 نسبت فرزند  مرحوم 
2.جعفر یاوری  فرزند محمد اسمعیل  کد ملی  5749194302 ت.ت    1350/1/3 نسبت  فرزند  مرحوم 

3.معصومه یاوری فرزند محمد اسمعیل کد ملی 5749180840 ت.ت  1338/2/3 نسبت فرزند مرحوم 
4.صدیقه  رحمانی فرزند  ابراهیم کد ملی    5749167526  ت.ت  1312/11/5  نسبت همسر مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس 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 . آ1405027
سید حسن سامغانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
به موجب دادنامه 9909975722100685 صادره از شورای حل اختالف شعبه یک تایباد محکوم علیه عباس 
افزار محکوم است به پرداخت مبلغ 182/580/367 ریال بابت اصل خواسته در حق ابوالقاسم اسدی و مبلغ 
9/129/018 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 0000038/ش که بعلت عدم پرداخت 
یکدستگاه خودروی سواری پژو آردی مدل 1382 به رنگ سبز یشمی- به شماره انتظامی ایران 32-495 ه� 
48 و به شماره موتور: 22368219841 وضعیت اتاق: گلگیر جلو سمت شاگرد و بدنه سمت راننده خوردگی 
دارد و سقف خودرو نیز تو رفتگی دارد- وضعیت: موتور بدلیل روشن نشدن نامعلوم- وضعیت الستیک خودرو 
70 درصد- وضعیت بیمه مشخص نیست از آقای عباس توکلی )ضامن پرداخت و با توجه به عدم پرداخت( 
توقیف و به قیمت 180/000/000 ریال ارزیابی شده است. بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 10 
الی 11 روز دوشنبه مورخه 1400/06/29 در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی 
تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار 
خواه��د ش��د در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قب��ل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 
بازدید ایش��ان از مال داده ش��ود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به 
عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان 
مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتی که تاریخ مزایده 

مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.آ1405063
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدمحمد سجاد سیدالحسینی

برگ س���بز خودروی سواری پراید131 مدل1399به 
84وش���ماره  26-462ص  ای���ران  پ���اک  ش���ماره 
شاس���ی  وش���ماره   M13/6454030 موت���ور 
عظیم���ی  فاطم���ه  NAS411100L3606239بن���ام 

مفقودگردیده وازدرجه  اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی موتور سیکلت امجد مدل 
1392 رنگ نقره ای به شماره انتظامی 768 / 97799  
تن���ه  ش���ماره  و   125NC5004779 موت���ور  ش���ماره 
NC5***125A9251807 به مالکیت حس���ن آزموده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو 207 م���دل 1397 رنگ  
 177B0027644  س���فید روغن���ی  به ش���ماره  موت���ور
و ش���ماره شاس���ی NAAR31FE1JJ665811 و شماره 
انتظام���ی  734 و 41 ای���ران 74 ب���ه مالکی���ت حمید 
رضا صادقی گلمکان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  س
14
05
06
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

امX33اتوم���ات  وی  ام  س���واری  س���بز  ب���رگ 
ای���ران32-592ج83  پ���اک  م���دل1394 ش���ماره 
ش���ماره موت���ور MVM484FBDE001618 ش���ماره 
شاس���ی NATGBAYL3E1001665 ب���ه نام محمد 
زارعی ثانی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باشد.
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9

دی
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س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری و پ���اک خ���ودروی  
کامیون کش���نده دانگ فنگ مدل 2005 رنگ بنفش 
به ش���ماره انتظامی 158ع29 ایران 12  شماره موتور 
69111309 و ش���ماره شاس���ی 153018403 به مالکیت 
علیرض���ا ترکا مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ر
14
05
04
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و کارت خودرو سواری پژو پارس مدل 1387 
رنگ  سفید روغنی  به شماره  موتور  12487067280 
و شماره شاسی NAAN01CAX8E716983 و شماره 
انتظام���ی  592 ص 84 ایران 45 به مالکیت مجتبی 
اکبری زرندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  س
14
05
06
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، سند مالکیت و کارت سواری سیستم 
سمند تیپ LX به رنگ آبی– متالیک مدل 1387 
به ش���ماره موتور 12487037188وشماره شاسی 
NAAC91CC98F153169 به ش���ماره پاک 54 – 
219 ب 62 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.
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ب���رگ س���بز س���واری ه���اچ ب���ک تیبا2 م���دل1396 
ش���ماره  م74   879-36 ای���ران  پ���اک  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   M15/8510506 موت���ور 
NAS821100H1127826 ب���ه نام اکرم اکرمی خواه 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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پ���ژو  س���واری  خ���ودرو  س���ندکمپانی  و  س���بز  ب���رگ 
206 آری���ان م���دل 1390  رن���گ  س���فید روغن���ی  ب���ه 
بدن���ه  ش���ماره  و   14190057768 موت���ور   ش���ماره  
NAAP31EG5CJ201060   و  ش���ماره انتظامی  174 
ج 56 ایران 74 به مالکیت حسین ظریف محمودیان  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
14
05
04
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان���ه کار موق���ت اتباع متعلق ب���ه آقای مهدی 
ابراهیم���ی فرزن���د خ���داداد متول���د 1376/09/26 
ب���ا ش���ماره خان���وار 922797089 تابعیت کش���ور 
افغانستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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04
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

وان���ت  خ���ودروی  س���بز  وب���رگ  س���وخت  کارت 
ای���ران پ���اک  ش���ماره  مدل1383ب���ه  پی���کان 
 26-121ص51وشماره موتور 11283081068وشماره 
شاس���ی 83915265 بنام نفیسه سعادتی مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  وان���ت پی���کان م���دل 90 رنگ 
ای���ران 42   انتظام���ی 274ق81  ب���ه ش���ماره  س���فید 
شاس���ی  ش���ماره  و   11490014220 موت���ور  ش���ماره 
ب���ه مالکی���ت عصم���ت   NAAA46AA8BG195972
حائ���ری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ر
14
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00
6

دی
قو

مف
ی 
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آ

پروان���ه کار موق���ت اتباع متعلق ب���ه آقای خداداد 
ابراهیم���ی فرزند محمدعلی متول���د 1350/06/01 
ب���ا ش���ماره خان���وار 922797089 تابعیت کش���ور 
افغانستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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5
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قو

مف
ی 

گه
آ

 بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم ش��رکت 
کارگ��زاری دانایان )س��هامی خاص( دع��وت به عمل 
می آید تا خود یا نماینده قانونی  و  تام االختیار آنان 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در 
روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24 رأس ساعت 11  که 
در محل قانونی شرکت واقع در تهران- محله ونک- 
بزرگراه کردستان-  خیابان زاینده رود غربی- پالک 

3 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1 – تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
2 – س��ایر مواردی ک��ه اتخ��اذ آن در صالحیت مجمع 

عمومی فوق العاده باشد.
 هیئت مدیره شرکت کارگزاری دانایان )سهامی  خاص(

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام

شرکت کارگزاری دانایان )سهامی خاص(
شماره ثبت: 23363 شناسه ملی: 

10102828004
ح
/ 1
40
50
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س���ه ب���رگ س���ند کمپان���ی موت���ور س���یکلت راپی���دو 
125CC مدل 1394 رنگ مش���کی به شماره انتظامی

 772 / 91871  شماره موتور 0125N3L151106  و شماره 
تن���ه N3L***125R9400988 ب���ه مالکی���ت مرضی���ه 
عابدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با موضوع  عملیات خاکی،آس��فالت و ابنیه فنی باند دوم محور دیهوک - 
راور باق��ی مانده قطعه 5 و 6 )محدوده کیلومتر 74 الی 104( هم زمان با ارزیابی کیفی 
را برگ��زار نماید، لذا پیمانکاران واجد ش��رایط از تاریخ  1400/06/08 س��اعت 14 جهت 
دریافت اسناد می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  اقدام نمایند. ضمنًا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد انجام خواهد 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی-  اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبیشد. 

تجدید آگهی فراخوان مناقصه 
اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی )نوبت دوم(

ف
/1
40
49
09

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397،10،21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یحی عسلی سالک معلمی به 
کد ملی 5699443215 و مجتبی عسلی سالک معلمی به کد ملی 0920232728 و مصطفی عسلی سالک معلمی به کد ملی 0932368271 
به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مرتضی طاهرزاده شالمائی به کد ملی 2669868371 و آقای وحید 
یزدانی به کد ملی 0732203511 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه قدس 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )1183648(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد جام حصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1635 و شناسه ملی 10380290680

ک
/1
40
50
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مردم به کمک 
وزارت بهداشت 
بیایند 
به گزارش ایسنا، 
بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی 
در پیام توییتری 
نوشت: »اولویت دولت 
سیزدهم مقابله با 
کرونا و واکسیناسیون 
است و همه در این 
موضوع هم صدا 
هستند.بر اساس 
مذاکرات به عمل آمده 
با سایر دستگاه ها در 
هفته های آینده روند 
واردات واکسن در 
کشور تسریع خواهد 
شد و برای انجام 
بهتر واکسیناسیون، 
از مردم عزیرمان 
می خواهیم به کمک 
وزارت بهداشت 
بیایند«.

تحقق  مصدق    محمود 
ــی در کــشــور  ــوزشــ ــ عـــدالـــت آم
مستلزم توسعه آموزش عشایری 
است. برای دستیابی به این هدف 
عالی هم جدا از قوانین باالدستی 
و سند تحول بنیادین آمــوزش و 
پرورش در اساس نامه مدارس عشایری که سال 93 
تصویب و برای اجرا از سوی ریاست جمهوری وقت 
ابالغ شد، پیش بینی های الزم شده است. اما این 
اساس نامه که با 16 بند قصد ارتقای کمی و کیفی 
مدارس عشایری را دارد تا چه اندازه در عمل قابلیت 

اجرایی پیدا کرده است؟ 

 سهل انگاری دولت  ◾
دلیل اجرا نشدن کامل اساس نامه

مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی وزارت آموزش 
و پــرورش در گفت وگو با ما از اجــرا نشدن کامل و 
مناسب اساس نامه مدارس عشایری خبر می دهد 
و می گوید: ایــن اساس نامه می بایستی تا حــاال به 
صورت کامل اجرا می شد اما به دلیل سهل انگاری 
دولت قبل این اتفاق نیفتاد و فقط برخی از بندهایش 
به صورت محدود و موقت اجرا شد، در صورتی که 
اگر این اساس نامه کامل اجرایی می شد آن وقت 
شاهد افزایش نرخ گذر دانــش آمــوزان عشایری از 
مقطع ابتدایی به مقاطع تحصیلی باالتر، کاهش 
شدید ترک تحصیل دانش آموزان عشایری و اُفت 
تحصیلی آن ها و همچنین بهبود دیگر شاخص های 

آموزشی بودیم. 
محمد رضا سیفی از اجرا نشدن بند 8 اساس نامه به 
عنوان یکی از چالش های آموزش عشایری یاد می کند 
و می گوید: این ماده متناسب سازی محتوای کتب 
درسی با توجه به مقتضیات جغرافیایی، فرهنگی و 
محلی و منطقه ای را مورد تأکید قرار می دهد و این کار 
هم باید توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

حداکثر پس از دو سال از تصویب اساس نامه انجام 
می شد. یعنی کتاب های آموزشی مدارس عشایری 
باید سال 95 تغییر می کرد و متناسب سازی می شد 
اما هنوز این اتفاق نیفتاده و ما به همین دلیل از این 
سازمان گله مند هستیم چون همین موضوع یکی 
از عوامل بی انگیزگی دانش آموزان عشایری و ترک 

تحصیل آنان است. 

4 سال التماس کردم ◾
وی اجرا نشدن ماده 14 اساس نامه مدارس عشایری 
را از دیگر چالش های این حوزه می خواند و می گوید: 
ــرورش موظف  ــوزش و پـ ــاده، وزارت آمـ ــن مـ طبق ای
است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، ردیف 

اعتباری مشخصی را برای تحقق عدالت آموزشی و 
بسترسازی توسعه متوازن در مناطق عشایری تعیین 
 و در لوایح ساالنه بودجه منظور کند. بنده در طول 
ــران مختلف آمــوزش و  4 سال گذشته بارها به وزی
پرورش نامه زدم و التماس کردم این بند اجرایی شود 
اما هیچ نتیجه ای نداشت و سازمان برنامه و بودجه 
هم هیچ ردیف اعتباری برای اجرای این بند مشخص 
نکرد در حالی که اگر ردیــف اعتباری داشتیم االن 

بسیاری از مشکالت ما حل می شد. 
سیفی از اجرای نیم بند ماده 13 اساس نامه مدارس 
عشایری هم ابراز گله مندی می کند و می گوید: این 
ماده برای انگیزه بخشی و ماندگاری کارکنان مدارس 
عشایری تدوین شــده و بــرای ایــن منظور بر انجام 

یکسری اقدامات اثربخش مثل پرداخت حق آمد و 
شد، حق اسکان، سختی کار و حق کوچ برای معلمان 
تأکید کرده که متأسفانه وزارت آموزش و پرورش آن را 
به صورت ناقص عملیاتی کرده یعنی فقط حق کوچ را 

پرداخت می کند. 

سرباز معلم به جای معلمان زبده ◾
مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی سپس به 
موضوع تأمین معلم برای مــدارس عشایری اشاره 
می کند و می گوید: تربیت و تأمین معلمان واجد 
صالحیت بومی مورد نیاز مدارس عشایری از طریق 
پیش بینی سهمیه ویژه عشایر در دانشگاه فرهنگیان 
و شهید رجایی در بند 11 اساس نامه مدارس عشایری 
مطرح شــده اســت که خوشبختانه در ایــن بخش 
صحبت هایی شده و امیدواریم امسال این اتفاق 
بیفتد. چون دانش آموز عشایری به معلمی بومی 
و چند مهارتی نیاز دارد که با موضوعات فرهنگی 
منطقه آشنا باشد؛ اما بزرگ ترین چالش این است 
که تاکنون اساس نامه عشایری اجرایی نشده که این 
خود مشکالتی ایجاد کرده و ما مجبوریم در بعضی 
مدارس از سرباز معلم استفاده کنیم، در حالی که با 
استفاده از سرباز معلم در حق دانش آموزان عشایری 
ظلم مضاعف می کنیم. یعنی برای دانش آموزانی که 
زبان فارسی را بلد نیستند و یادگیری الفبای فارسی 
برایشان سخت است سرباز معلم می فرستیم که 
شیوه های آموزشی را به خوبی بلد نیست و تجربه 
آموزشی هم ندارد. خب این چه جور عدالت آموزشی 

است؟ 

 بازماندگی از تحصیل  ◾
به دلیل ناتوانی در خرید کتاب

این مدیر توسعه عدالت آموزشی سپس به بازماندگی 
از تحصیل دختران عشایری به دلیل ناتوانی در خرید 
کتاب های درسی اشاره می کند و می گوید: البته این 

موضوع تازه ای نیست و صرفاً به استان آذربایجان 
غربی که بعضی از دانش آموزانش به دلیل یاد شده 
از تحصیل بازمانده اند محدود نمی شود. بسیاری از 
استان های مرزی و محروم کشور درگیر این موضوع 
هستند. واقعاً در مناطق محروم خریداری کتاب 
درسی برای دانــش آمــوزان، کار بسیار سختی شده 
اســت. متأسفانه بــرای رفــع ایــن مشکل هــم هیچ 
کار خاصی از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی صــورت نگرفته اســت. در حالی که ما در 
چهار سال گذشته نامه هایی به این سازمان زدیم 
تا به این مناطق محروم برای تهیه کتاب های درسی 
کمک شود. یعنی کتاب های آموزشی را رایگان در 
اختیار بعضی از دانش آموزان عشایری قرار دهد. 
بنابراین رئیس سازمان یاد شده باید پاسخگوی این 

مشکل باشد. 
سیفی در پاسخ به این پرسش که آمار ترک تحصیل 
دانش آموزان عشایری در سال تحصیلی اخیر چه 
میزان بوده است، می گوید: امسال 3 هزار و 6۲6 
دانش آموز بازمانده از تحصیل را شناسایی کردیم 
ــدی داشــتــه اســت و بیشترین  کــه رشــد ۲0 درصـ
تــرک تحصیل کرده ها هــم مــربــوط بــه استان های 
آذربایجان غربی با هزار و 61 دانش آموز، لرستان 
با 566 دانش آموز و کرمان با ۲65 دانش آموز بوده 
کــه در ســال تحصیلی جــدیــد بــه چــرخــه آمــوزش 

بازمی گردند. 
وی مــســائــل فــرهــنــگــی، اقــتــصــادی، ناهمگونی و 
نامتناسب بودن محتوای کتب درسی با مقتضیات 
جغرافیایی، فرهنگی، محلی، منطقه ای و استفاده 
از ســربــاز معلم را از عــوامــل اصلی تــرک تحصیل 
دانــش آمــوزان عشایری یاد می کند و می گوید: اما 
مهم ترین آن ها فرهنگی است. این موضوع به ویژه 
برای دختران دانش آموز عشایری پررنگ تر است؛ 
یعنی بیشتر دختران عشایری پس از پایان دوره 

دبستان ادامه تحصیل نمی دهند. 

دولت گذشته در اجرای کامل اساس نامه مدارس عشایری سهل انگاری کرده است

 کوچ عدالت آموزشی
از مدارس عشایری

ددستچينستچين

محمدرضا سیفی

مدیر توسعه عدالت آموزشی 

محمد رضا سیفی؛ مدیر کل دفتر توسعه عدالت 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش می گوید: 

 6هزار و 643 مدرسه عشایری و بیش از 
13 هزار کالس درس داریم و 17 هزار معلم 

هم کار تدریس 208 هزار و 448 دانش آموز 

را به عهده دارند که اگر این 17 هزار معلم را 
با 13 هزار کالس درس مطابقت دهیم به نظر 

کفایت می کند، اما واقعیت این نیست، چون 
بیش از 100 مدرسه عشایری داریم که فقط 

با یک دانش آموز تشکیل می شوند. یعنی حتی 

در مناطق سخت گذر هم اگر یک دانش آموز 
باشد برایش کالس تشکیل می شود. فقط 

45 درصد مدارس عشایری به ویژه در دوره 
 متوسطه باالی 35 نفر دانش آموز 

دارند.
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 ایجاد حریق برای تصرف اراضی ملی! ◾
سامان اکبری پور، فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست گیالن به برنا گفت: نیزارهای 
تاالب انزلی را به دلیل تغییر کاربری آتش 
می زنند؛ البته این روند تخریب ادامــه دار است. این 
حریق ها توسط افراد سودجو و فرصت طلب برای تصرف 
اراضی ملی است. انرژی ما را این آتش سوزی ها به خود 

اختصاص داده است.

کمبود پرستار ICU مشکل جدی بیمارستان ها ◾
محمدطالب پور، رئیس بیمارستان سینا 
به ایسنا می گوید: نیروی انسانی برای 
ایجاد ICU جدید نداریم و پرستارانی که 
ICU را بچرخانند خیلی کم هستند و حتی با وجود 
اینکه با رقم های بیشتر هم پیشنهاد کار در این بخش 
را دادیــم امــا کسی نمی آید که بتوانیم ICU جدید 

ایجاد کنیم. 

مخالفت فرهنگیان با وزیر پیشنهادی؛ چرا؟ ◾
میرحمایت مـــیـــرزاده، نماینده پیشین 
مجلس به ایلنا گفت: پس از معرفی وزیر 
پیشنهادی آمــوزش و پــرورش یک فضای 
نارضایتی در فرهنگیان مشاهده شد که از راه هــای 
مختلف به نمایندگان خودشان مراجعه کردند؛ پیامک  
زدنــد و کمپین  راه انداختند؛ چراکه این انتخاب را به 

نوعی توهین به خودشان تلقی می کردند.

طب سنتی با واکسیناسیون کرونا مخالف نیست ◾
ــارس، نفیسه حسینی یکتا،  ــزارش فـ بــه گـ
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت 
با تأکید براینکه طب سنتی به هیچ وجه 
بــا واکسیناسیون کــرونــا مخالف نیست، یـــادآور شد: 
دستورالعمل های الحاقی طب سنتی در ستاد مبارزه 
ــم مــشــاوره  ــرار داریـ ــاده ابـــالغ اســت و مــا اصـ بــا کــرونــا آمـ
متخصصان طب سنتی را در بیمارستان ها داشته باشیم.

جامعه
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که  دولت  هفته  گرامیداشت  با  همزمان 
پروژه   15 سیزدهم  دولت  آغاز  با  بود  مصادف 
خراسان  روستاهای  و  شهرها  در  آب  بخش 
به  هم  پروژه  یک  اجرای  کلنگ  و  افتتاح  رضوی 

زمین زده شد.
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
رضوی با اعالم این خبر اظهار داشت: برای اجرای 
شهرستان  در  برداری  بهره  قابل  های  پروژه 
های تربت حیدریه ، گناباد ،  خلیل آباد ،  کاشمر، 
و  جوین  فریمان،  باخرز،   رشتخوار،    ، کوهسرخ 
داورزن 447میلیاردریال ازمحل اعتبارات ملی 

و استانی هزینه شده است.

پروژه  همچنین   افزود:  علوی  ابراهیم  سید 
سبزوار  شهرستان  ظفر  مجتمع  به  آبرسانی 
هفته  این  در  ریال  میلیارد  هفت  اعتبار  با  نیز 

عملیاتی شد. 
مقاوم   ، روستایی  های  مجتمع  به  آبرسانی  وی 
پمپاژ،  ایستگاه  اصالح  و  انتقال  خطوط  سازی 
جایگاه  و  مخزن  احداث  و  شبکه  جداسازی 
برداشت آب شرب را از پروژه هایی معرفی کرد که 

در این هفته بهره برداری شدند.
در  شده  اجرا  پروژه  چهار  با  گناباد  وی  گفته  به 

صدر شهرستان های استان قرار دارد.
سازی  پارچه  یک  طرح  به  اشاره  با  همچنین  وی 

وشهری  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت 
سیاست  این  درنتیجه  کرد:  خاطرنشان 
کمک  برای  شهری  آب  تاسیسات  و  امکانات 
تامین  های  ساخت  زیر  تقویت  و  ایجاد  به 
که  ای  گونه  به  شد  گرفته  بکار  به  روستاها  آب 
در  همکاران  پیگیری  و  روزی  شبانه  تالش  با 
ستاد ، شرکت های تبصره دو و امورهای تابعه در 
روستا  هزار  شرب  آب  تامین  وضعیت  مجموع 
دولت  هفته  های  پروژه  قالب  در  قبل  درسال 
و  ایران  ب    - الف  هفته  هر  پویش   ، فجر  دهه   ،

مشارکت خیرین بهبود یافت.
*پروژه های افتتاح شده:

-داورزن:1 پروژه با اعتبار15 میلیارد ریال
-جوین :1پروژه با اعتبار 25 میلیارد ریال

-فریمان :1 پروژه با اعتبار45 میلیارد ریال
-باخرز :1 پروژه با اعتبار 10 میلیارد ریال

-رشتخوار:2پروژه با اعتبار 55 میلیارد ریال
-تربت حیدریه: 1 پروژه با اعتبار 22 میلیارد ریال

- کوهسرخ : 1 پروژه با اعتبار 40 میلیارد ریال
- کاشمر : 2 پروژه با اعتبار 50 میلیارد ریال

- گناباد :4 پروژه با اعتبار 175 میلیارد ریال
- خلیل آباد : 1پروژه با اعتبار 10 میلیارد ریال

*پروژه های کلنگ زنی:
-سبزوار:1 پروژه با اعتبار 7میلیارد ریال

گهی آ به مناسبت هفته دولت و با صرف 447 میلیارد لایر اعتبارمحقق شد:رپرتاژ           

تقویت زیرساخت های تأمیـن آب شرب 
پــروژه    15 ــاح  ــت ــت اف ــا  ب ــوی  رضـ ــان  ــراس خ در 

 پروژه های قابل 
افتتاح و بهره برداری 

یا کلنگ زنی شرکت 
آب و فاضالب 

استان خراسان 
رضوی  هفته دولت  

سال 1400 

کلنگ افتتاحیعنوان پروژهردیف
زنی

جمع اعتبار هزینه  شده پروژه میزان اعتبار دریافتی )میلیون ریال(محل اجرا
های افتتاحی  )میلیون ریال(

جمع اعتبار هزینه  شده پروژه 
سال شروعهای کلنگ زنی  )میلیون ریال(

سایراستانیملی نقطه جفرافیاییشهرستان

1399 15,000 12,000  داورزن *آبرسانی به مجتمع مهر 1

1399 25,000  22,500 جوین *آبرسانی به مجتمع بیسجرد 2

7,0001400  7,000  سبزوار* آبرسانی به مجتمع ظفر3

1399 45,000  40,000سیاه سنگ-چشمه ایوبفریمان *مجتمع آبرسانی لوشاب فاز 42

1399 10,000  10,000کوالبباخرز *مقاوم سازی خط انتقال و اصالح ایستگاه پمپاژ مجتمع ارزنه5

1397 45,000  43,000روستای باسفررشتخوار *آبرسانی روستای باسفر6

1400 10,00010,000  روستای علی آباد دامنرشتخوار *آبرسانی روستای علی آباد دامن7

تربت  *آبرسانی روستای نسر)فاز3(8
1398 22,000  22,000روستای نسرحیدریه

1399 40,000  40,000روستای اوندرکوهسرخ *آبرسانی مجتمع روستایی اوندر )فاز5(9

1399 35,000  30,000روستای گنده برکاشمر *آبرسانی به روستای گنده بر10

1399 15,000  10,000روستای زنده جانکاشمر *آبرسانی به مجتمع زنده جان11

1396 50,000 30,0005,000گنابادگناباد *جداسازی شبکه آب شرب شهر گناباد و بیدخت12

1396 100,000 8,000 گنابادگناباد *احداث مخزن 10000 متر مکعبی13

1399 10,000 5,000 کاخکگناباد *احداث جایگاه جداسازی شبکه آب شهر کاخک14

1397 15,000  15,000روستای بیلوندگناباد *آبرسانی به روستای بیلوند15

1399 10,000  10,000روستای مزدهخلیل آباد *خط انتقال آب روستای مزده16

 322,50037,00010,000447,0007,000  151جمع
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مطهری تا 
1402 با 
استقالل

ارسالن مطهری 
سرانجام پس از 

کش و قوس فراوان 
و چندین روز 

مذاکره، قراردادش 
را با استقالل به 

مدت دو فصل دیگر 
تمدید کرد.او حتی 

در این مدت پیغام 
خداحافظی هم 
برای هواداران 

گذاشت اما سرانجام 
در این تیم ماند.

در عین حال  به نظر 
می رسد استقاللی ها 

همچنان در فکر 
تقویت قدرت 

تهاجمی تیمشان 
بوده و نیازمند جذب 

مهاجم هستند.

در  حاشيه

ماجرای 
اخاذی از 

تراکتورسازی

در شرایطی که اکبر 
ایمانی با انتشار چند 
استوری علیه کمالوند 
از برگزاری جلسه ای 
جهت روشن شدن 
تکلیفش خبرداده 
بود باشگاه تراکتور 

اکبر ایمانی را متهم به 
»اخاذی« از باشگاه 
کرده و ادعا کرده این 

باشگاه »در خط مقدم 
مبارزه با بازیکن ساالری 

و ایستادگی در برابر 
خواسته های نامعقول 
بازیکنان« بوده است. 

در ادامه به موضوع 
قرارداد سه ساله ایمانی 

اشاره شده و اینکه او 
باوجود داشتن قرارداد 

برای باشگاه حاشیه 
سازی می کند.

خبرخبر
روزروز

  آنتوان گریزمان
ستاره فرانسوی بارسا با قرارداد 

قرضی با بند خرید اجباری به ارزش 
40 میلیون یورو از این باشگاه جدا 

شده و بار دیگر پیراهن اتلتیکو 
مادرید را بر تن کرد.

  آریگو ساکی
مربی کهنه کار ایتالیایی نوشت: » قول 

می دهم یوونتوس از رفتن رونالدو 
ضرر نمی کند. این باشگاه با در اختیار 

داشتن بازیکنی مانند رونالدو به چه 
دستاورد بزرگی رسید؟«.

  بنجامین مندی 
مدافع سیتی که به آزار جنسی سه 

نفر متهم شده در سوئیت مخصوص 
زندانیان آسیب پذیر در زندان 

لیورپول نگهداری می شود که موجب 
مشکالت روحی او شده است.

بــیــســت و نهمین 
دیدار دو تیم ایران و 
سوریه در چارچوب 
مسابقات انتخابی 
ــام جــهــانــی قطر  جـ
از ســاعــت ۲۰:۳۰ 
امشب در آزادی برگزار خواهد شد. 
تیم ملی در صـــورت پــیــروزی در این 
دیـــدار، بــرای هفدهمین بــار موفق به 
شکست تیم ملی سوریه خواهد شد 
و می تواند کــارش را در ایــن مرحله با 

پیروزی خانگی آغاز کند. 
با افشای خبر تست مثبت اسکوچیچ 
سرمربی تیم ملی و هاشمیان دستیار 
ــرانــی او کسی تــصــور نــمــی کــرد این  ای
ویروس تا لبه  نخستین بازی حساس 
ایران در این رقابت ها)مقابل سوریه( 
در اردو نقش مهمی بازی کند. با این 
حــال سرمربی تیم ملی و دستیارش 
همچنان و با وجود انجام تست های 
مکرر مجوز ورود به تمرین تیم ملی 
را دریافت نکرده و تنها مجبور شدند 
بــا تماشای فیلم و گفت و گو بــا دیگر 
اعضای کادر فنی تیم ملی در جریان 

کم و کیف اوضاع قرار بگیرند.
در عین حال تیم ملی با کمترین زمان 
برای انجام بازی های تدارکاتی، باتوجه 
به محدودیت های کرونایی در سراسر 

جهان قــادر نبود که بازیکنان اصلی 
خود را برای یک اردو دور هم جمع کند 
و به همین سبب عمالً ستارگان فوتبال 
ملی ما با انجام یک تمرین در ورزشگاه 

آزادی به مصاف سوریه می روند.
این البته همان رویه است که در دوره 
قبلی بازی ها هم انجام شد و اسکوچیچ 
به جای آنکه به بازیکنان فشار اضافی 
وارد کند، ترجیح داد آن هــا را آمــاده 
از باشگاه هایشان در سراسر جهان 

تحویل بگیرد.

سوریه آماده ◾
سوریه همیشه رقیب سرسختی برای 
ایران بوده است. آن ها یک ماه است 
تمرینات فشرده و اردوهای بلندمدت 
بــرگــزار می کنند. در چنین شرایطی 
هماهنگی بین آن ها باالتر از همیشه 
شده و این موضوع کار را بــرای ایران 
سخت تر می کند. تمرکز ذهنی در 
شرایط فعلی بــرای ملی پوشان ایران 
بیشترین اهمیت را دارد. با این حال 
نقطه قوت تیم ملی ، حرفه ای بودن 
بازیکنانش اســت کــه می توانند با 
تجربه ای که دارنــد بهترین تصمیم 
را در هــر لحظه از مــیــدان مسابقه 
ــردار  ــبــود سـ بــگــیــرنــد.در تــیــم مــلــی ن
موجب سؤاالتی در خط حمله شده 

اســت. طــارمــی، قــایــدی، انصاریفرد 
ــرای اســکــادران  گــزیــنــه هــای اصــلــی بـ
حمله در تیم اسکوچیچ هستند. در 
آن سوی میدان هم به گفته سرمربی 
سوریه این تیم »سوما« که معموالً 
خاطره خوبی از او نداریم غایب است. 
نیزار ماهروس گفت: بازی مهمی با 
تیم ملی ایــران داریـــم. ایــن مسابقه 
ــرگــزار می شود  در شــرایــط خــاصــی ب
همان طور که می دانید ایــران آزمــون 
را ندارد و ما عمر سوما، این مشکلی 
است که هر دو تیم دارند و شرایطمان 
تقریباً برابر است. عمر سوما بازیکن 

مهمی برای ماست«.
مــاریــون تــات دستیار اسکوچیچ که 
به دلیل ابتالی این مربی به کرونا در 
نشست خبری حضور یافت، گفت: 
1۰ بازی پیش رو داریم و باید بهترین 
نتایج را بگیریم. همه چیز روبه راه است 
و فقط چند مصدومیت داریـــم که 
کارمان را سخت نخواهد کرد. تیم ما 
تیم با کیفیتی است و همان طور که قبالً 
نشان دادیم، در شرایط سخت بحرین 
هم توانستیم بهترین نتایج را بگیریم. 
ایران به عنوان یکی از غول های فوتبال 
آسیا به دنبال رسیدن به جام جهانی 
است و ما در تمام بازی ها به دنبال سه 

امتیاز هستیم.
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ماراتن صعود شروع شد
همراه با پارالمپيک توکيو

با پرتاب نیزه استثنایی

آتش هشتمین طال را 
»افروز« افروخت

ــروز  ــ ســـتـــاره بـــی چـــون و چــــرای مــســابــقــات دی
پارادوومیدانی در بازی های پارالمپیک  توکیو کسی 
نبود جز سعید افــروز، هشتمین طالیی کاروان 
.F۳۴ ایران و رکورددار جدید در پرتاب نیزه کالس

برای دستیابی به مدال طالی مسابقات پرتاب 
نیزه کالس F۳۴ مدعی کم نبود؛ از چین و عراق 
گرفته تا فرانسه و کلمبیا، اما در بین تمام آن ها 

ستاره جیرفتی کاروان ایران چیز دیگری بود.
پرتابگران همه بدن هایی ورزیده داشتند و غالباً 
پرتاب هایی خوب، اما دیروز، روز سعید افروز بود؛ 
جوانی که جثه اش در قیاس با برخی رقبا ترکه ای 
به نظر می رسید. افروز با پرتاب های خود اما همه 
را متعجب کرد و دیگر فیلمبردار تلویزیون ژاپن 
سراغ »دیه گو فرناندو مندس« کلمبیایی نمی رفت 

که تا پیش از افروز رکوردشکن پارالمپیک بود.
افروز با چهار پرتاب کار را تمام کرد و نیزه را بیش از 
۴۰ متر پرتاب کرد. او که از موفقیت خود اطمینان 
داشت، دیگر به دنبال پرتاب های پنجم و ششم 
هم نرفت و منتظر پرتاب مائوریسیو والنسیای 

کلمبیایی ماند.
همه کــارهــای دیــروز افــروز به یادماندنی شد؛ 
چشمان گریانش در زمان پرتاب های والنسیای 
کلمبیایی و اینکه هر لحظه به طال نزدیک تر 
مــی شــد، بــوســه چــنــدبــاره اش بــه نقش پرچم 
ایــران روی پیراهنش، توسل مدامش به ائمه 
در زمــان پرتاب ها و ژســت نابش در کنار تابلو 

رکوردشکنی.
ایــن پرتابگر نیزه ایــران گفت: بعد از موفقیت 
در توکیو خودم را برای درخشش در مسابقات 
جهانی، بازی های پاراآسیایی و بعد از همه این ها 
پارالمپیک پاریس آماده می کنم. حتماً در پاریس 
بهتر از امروز ظاهر خواهم شد و رکورد پارالمپیک 
را دوباره می شکنم. من از توکیو که برگردم دوباره 
سخت تمرین می کنم، چون برای نتیجه بهتر باید 
بیشتر تمرین کنم.وی در خاتمه اظهار کرد: مدالم 
را با تمام وجود به رهبر عزیزم، مردم کشورم که 
امیدوارم خوشحال شده باشند و البته خانواده ام 

و مربی ام تقدیم می کنم.

نجیمی از صعود به فینال 
بازماند

ــران در بازی های  ــده ای وحید علی نجیمی دون
 T1۳ پارالمپیک در مرحله مقدماتی دو ۴۰۰ متر
با حریفانش به رقابت پرداخت.علی نجیمی 
با زمان ۵۰ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه و به عنوان نفر 
پنجم گروه نخست از خط پایان عبور کرد ولی 
مجوز حضور در مرحله نهایی را بدست نیاورد. 
دیـــروز همچنین رقیه شجاعی در تیراندازی 
نتوانست شلیک های خوبی داشته باشد و از 

دور رقابت ها کنار رفت.

برنامه مسابقات 
ورزشکاران ایران 
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هافبک پدیده سرباز فجر سپاسی شد  ◾
هافبک پیشین پدیده خراسان و پارس جنوبی به عضویت 
فجر سپاسی درآمـــد. عرفان معصومی هافبک فصل 
گذشته پدیده خراسان پس از توافق با مدیرعامل باشگاه 
فجر سپاسی شــیــراز، به عنوان سهمیه لیگ بــرتــری و 
برای گذراندن خدمت مقدس سربازی به فجر پیوست. 
معصومی متولد سال 1۳7۵ است و سابقه بازی در پارس 

جنوبی جم و نساجی مازندران را هم در کارنامه دارد.

16 مسافر تیم ملی فوتسال برای جام جهانی  ◾
16 مسافر نهایی ایــران برای حضور در نهمین دوره جام 
جهانی فوتسال مشخص شدند. بنا بر نظر کادر فنی تیم 
ملی ، صمیمی، سپهر محمدی، باقر محمدی، احمدی، 
سنگ سفیدی، طیبی، توکلی، رفیعی پور، محمد شجری، 
اوالد قباد، حسن زاده، نعمتیان، مهدی جاوید، عباسی، 
اسماعیل پــور، فخیم 16 بازیکن ایــران در جــام جهانی 

لیتوانی هستند.

فوالد شیمبا را آزاد نمی کند  ◾
لوسیانو پریرا، ملقب به شیمبا، مهاجم برزیلی فصل 
گذشته فــوالد خوزستان توافقات خوبی با استقالل 
انجام داد اما با روی کار آمدن حمیدرضا گرشاسبی او 
خواهان حفظ شیمبا طبق نظر عبدهللا ویسی، سرمربی 
فوالدی ها شد. گفته می شود مدیرعامل پیشین باشگاه 
پرسپولیس رقــم پیشنهادی بیشتری از استقالل به 

شیمبا داده است. 

دیدار با کره زیر نظر VAR؟ ◾
شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
درباره استفاده از داور ویدئویی برای بازی هایی که تیم ملی 
ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر میزبان 
است، گفت: در تالش هستیم برای بازی مهمی که با کره 
جنوبی داریم از داور ویدئویی استفاده کنیم. می خواهیم 
از VAR به صورت ثابت و دائم و در صورت لزوم به صورت 

سیار از آن استفاده کنیم.

سینا حسینی   آبی پوشان پایتخت برای تقویت قدرت 
فنی خود در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا و بازی های لیگ 
برتر و جام حذفی به سراغ یکی از مربیان نام آشنای فوتبال 
ایتالیا رفتند تا با استخدام گابریل پین به نوعی کمبودهای 
موجود در ساختار کادر فنی خود را ترمیم کنند و فرهاد مجیدی بتواند از 

توانمندی های مشاور سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا بهره مند شود.
همزمان با تالش برای متقاعد کردن گابریل پین مذاکرات پنهانی با جووینکو 
مهاجم سرشناس ایتالیایی نیز آغاز شد تا به این ترتیب جای خالی مهدی 
قایدی در ترکیب استقالل پر شود و آبی های پایتخت به واسطه خأل مهاجم 
دچار بحران نشوند اما با توجه به رقم سنگین درخواستی از سوی مهاجم 
سرشناس ایتالیایی بعید به نظر می رسد آبی های پایتخت بتوانند توقعات 

مالی این بازیکن را برآورده سازند.
بااین وجود یک سؤال بزرگ در ذهن هــواداران استقالل نقش بسته که 
آبی های پایتخت با وجــود پرونده های انضباطی مفتوح در فدراسیون 
جهانی فوتبال بابت شکایت آندره استراماچونی ،پادوانی ،میلیچ و دیاباته 
می بایست بخش عمده ای از درآمــد حاصل از فروش مهدی قائدی به 
الشباب االهلی امارات را هزینه کنند، حاال با این اتفاق چگونه و براساس 
کدام منابع مالی در دسترس می خواهند هزینه استخدام گابریل پین و 

جووینکو را پرداخت کنند.
هرچند مدیران باشگاه استقالل پس از تأیید ضمنی به نتیجه رسیدن 
مذاکرات با گابریل پین مدعی شدند منابع کافی برای پرداخت دستمزد 
مربی ایتالیایی را در اختیار دارند اما وقتی نگاهی به گاوصندوق خالی و 
حساب ارزی راکد باشگاه استقالل می اندازیم نگرانی دوباره در جامعه 
هواداری کامالً قابل مشاهده است.به این ها خرید احتمالی شیمبا را هم 
اضافه کنید که احتماالً با چالش هایی به دلیل دالری بودن همراه خواهد 

بود.
ماجرا زمانی نگران کننده تر می شود که متوجه می شویم گابریل پین 
برای پذیرش پیشنهاد همکاری باشگاه استقالل شروط سختی را در 
نظر گرفته و تأکید کرده تنها در صورتی به تهران سفر خواهد کرد که 
ابتدا موضوعات مالی و پرداخت دستمزد وی روشن شود طبیعتاً مربیان 
ایتالیایی و بازیکنان فوتبال این کشور پس از ماجرای استراماچونی با 
حساسیت بیشتری به مقوله همکاری با باشگاه های ایرانی نگاه می کنند 
درنتیجه به محض کوچک ترین مشکلی ممکن است آن ها نیز همان 
روشــی را به کار گیرند که سرمربی سابق آبی های پایتخت از آن بهره 
گرفت و امروز توانسته است غرامت سنگینی را به بدنه مدیریتی باشگاه 

استقالل تحمیل کند. 

گابریل پین آمد، شیمبا و جووینکو هم می آیند

استقالل گنج پیدا کرده؟ 

ذره بين

ستارگان ورزش

ورزش7

کــاپــیــتــان پــرســپــولــیــس پیگیر 
دریافت پاداش در راه رسیدن به 

جام جهانی است.
در روزهــــــای مــنــتــهــی بـــه جــام 
جــهــانــی ۲۰18 روســـیـــه، کـــارلـــوس کـــی روش 
سرمربی وقــت تیم ملی کشورمان روی نام 
سیدجالل حسینی خط قرمز کشید تا کاپیتان 
پرسپولیس در بهترین روزهای فوتبالی خود 
نتواند دومین جام جهانی دوران فوتبال خود 
را تجربه کند. بعد از صعود ملی پوشان به 
این رقابت ها و در روسیه نفری ۲۰ هزار دالر به 

بازیکنانی که در راه این موفقیت نقش 
داشتند پــاداش داده شد اما این 
پاداش به سیدجالل حسینی که 
نقش مؤثری در این اتفاق تاریخی 

ــرداخـــت نــشــد؛ جالب  داشــــت پـ
اینجاست که نامه دریافت 

ــس از  ــ ایـــــن پــــــــاداش پ
حــدود سه سال هنوز 
ــت کاپیتان  در دسـ
پرسپولیس وجــود 
دارد اما او هنوز به 
پاداشی که حقش 
بوده نرسیده است.

با وجود پیگیری های 
ــالل  ــدجــ ــ ــی ــرر ســ ــ ــ ــک ــ ــ م

ــعــد از  حــســیــنــی و حــتــی ب

صحبت های او با شهاب الدین عزیزی خادم 
در مراسم اهــدای جام قهرمانی پرسپولیس 
در لیگ برتر گذشته اما هنوز دست کاپیتان 
پرسپولیس خالی مانده و پاداشی که همه 

بازیکنان گرفته اند به او داده نشده است.
گفتنی اینکه وکیل سیدجالل حسینی چند 
روز قبل هم به امــور مالی فدراسیون فوتبال 
مراجعه کــرد تا بتواند ایــن موضوع را 
پیگیری کند اما نه تنها به نتیجه ای 
نرسید بلکه گویا رفتار مناسبی 
هم با او انجام نشده است!

در حالی که تیم ملی 
فــوتــبــال کــشــورمــان 
ایـــــن روزهــــــــا خـــود 
را بـــــرای حـــضـــور در 
مــســابــقــات مقدماتی 
جــام جهانی ۲۰۲۲ آمــاده 
می کند باید دیــد در نهایت 
فدراسیون فوتبال حاضر می شود 
پـــاداش جــام جهانی قبلی را با 
وجـــود قــول هــایــی کــه داده شده 
پرداخت کند یا همچنان دست 
کاپیتان پرسپولیس از گرفتن 
پــاداشــی که همه بازیکنانی که 
در راه رسیدن به جام جهانی، 
تیم ملی را همراهی کردند و آن را 

گرفتن،  خالی می ماند.

حمیدرضا عرب  دروازه بان 
استقالل تهران می گوید 1۰۰ 
در صد در این تیم برای فصل 
پیش رو مــانــدنــی اســـت، اما 
تأکید داشت که شرایط روحی خوبی ندارد.
رشید مظاهری دیــروز دلیل حضورش در 
باشگاه را دعــوت کمیته انضباطی عنوان 
کــرد.او در واکنش به این پرسش که آیا در 
استقالل می ماند یــا خیر بیان کــرد: من 
پست اینستاگرام گذاشتم و صحبت هایم 
را مطرح کــردم. من می توانستم یک طرفه 
ــی نتوانستم بــا خـــودم کنار  فسخ کنم ول
بیایم که در استقالل نمانم. با تمام وجود 
می مانم و می جنگم و کار خــودم را انجام 

می دهم.
ــه نگرانی  ــنــش ب رشــیــد مــظــاهــری در واک

هــواداران از شرایط موجود و اینکه 
شاید این موضوع در روحیه او 

تأثیرگذار بــاشــد، بیان کــرد: 
من با جدیت کــار می کنم 

ــت هــم  ــ ــ ــی خــــب اذی ــ ولـ
شدم.

رشـــیـــد در پـــاســـخ به 
پــرســش خــبــرنــگــار 

قــدس که آیــا باید 
دوباره به کمیته 
انــــضــــبــــاطــــی 

مراجعه کند، گفت: باشگاه باید شرایطی 
را ایجاد کند که بازیکن در آرامش باشد. اما 
باید صحبت کنیم. نمی دانم چه اتفاقی در 
حال رقم خوردن است. به نظرم با صحبت 
کردن همه چیز حل می شود و نباید مقابل 
هم گارد بگیریم. یک سری صحبت ها شد 
کــه نــاراحــت شـــدم. مــن مجبور نــبــودم که 

بمانم؛ نه من دوست داشتم بمانم«.
ــورد پیراهن تیم ملی هــم گفت:  وی در م
»االن باید دوبـــاره اســتــارت بــزنــم. فوتبال 
است و ناامید نیستم و همیشه امیدوار 

هستم«. 
مظاهری در واکنش 
بــــــه اســـــــتـــــــوری ای 
کـــــه بـــــــــرای مـــــددی 
ــرای  منتشر کـــرد و ب
ســالمــتــی  آرزوی  او 
داشــت و اینکه به نظر 
مـــی رســـیـــد مــشــکــالت 
میان او و مدیران باشگاه 
ــا ایــــــن اســـــتـــــوری حــل  ــ بـ
ــود، تــوضــیــح داد: او هم  شــ
مدیرعامل استقالل است. 
آدم برای دشمنش هم مرگ 
نمی خواهد. امیدوارم آقای 
مـــــددی خــــوب شــــود و 

برگردد به خانه.

کاپیتان پرسپولیس  پیگیر پاداش جام جهانی 

نامه 20 هزار دالری سیدجالل به فدراسیون 
استقالل دروازه بانش را حفظ کرد

مظاهری: می مانم و می جنگم



دومینوی شکست 
آغاز شده
سردبیر روزنامه 
رأی الیوم در توییتی 
نوشت: با خروج 
آخرین سرباز آمریکا 
از افغانستان رسمًا 
شکست تحقیرآمیز 
آمریکا تکمیل شد. 
عبدالباری عطوان 
اضافه کرد: این صحنه 
به زودی در عراق، 
سوریه و فلسطین 
نیز تکرار خواهد شد. 
اکنون زمان پیروزی 
انسان های شریفی 
است که در برابر ظلم 
مقاومت می کنند و نیز 
زمان شکست ظالمان 
است. وقتی دومینوی 
سقوط آغاز می شود، 
متوقف کردن آن سخت 
خواهد بود. صبر کنید 
که به اذن خدا پیروزی 
نزدیک است.

یادداشت حسین محمدی اصل   
ــاع ایـــن کشور  ــ ــراق و اوضـ ــ ع
ــه در  ــل اصـــلـــی تـــریـــن مــســئ
منطقه غــرب آسیا و شمال 
ــقــاســت. تــحــوالت ایــن  آفــری
کشور به شدت بر کشورهای 
همسایه اثـــر مـــی گـــذارد و مسائل مــربــوط به 
سیاست داخلی این کشور می تواند خودش را 
در تدوین چشم اندازهای ملت های همسایه و 
هم کیش با عراق نشان دهد. حاال اما با خروج 
مقتدی صدر و عمار حکیم از پویش »تحریم 
انتخابات عراق« تقریباً همه گروه ها و جریان های 
فعال در عراق بر برگزاری انتخابات پارلمان تأکید 
کرده اند. انتخاباتی که 40 روز دیگر برگزار خواهد 
شد و ممکن است ورق اوضــاع را در این کشور 
برگرداند. به بهانه بازگشت جریان صدر و حکیم 
به انتخابات با جــال خالدی، خبرنگار مقیم 
صداوسیما در عــراق گفت وگویی داشته ایم و 
اوضاع داخلی این کشور را در آستانه این رخداد 
سیاسی جویا شده ایم. این گفت وگوی کوتاه را در 

ادامه می خوانید.

برای شروع اجازه بدهید به میزان اهميت  ◾
انتخابات مجلس عراق بپردازیم. االن وضعیت 
گروه ها و جریان هایی که شرکت کرده اند به چه 

شکل است؟
کمیساریای عالی انتخابات که وظیفه نظارت بر 
انتخابات و برگزاری انتخابات عراق را برعهده دارد 
تمامی  امکانات خود را به خدمت گرفته و آمادگی 
خــود را بــرای بــرگــزاری انتخاباتی که قــرار است 
حدود 40 روز دیگر یعنی دهم اکتبر )18 مهر ماه( 

در سراسر عراق برگزار شود اعام کرده است.
ســازمــان ملل هــم مانند مهم ترین گــروه هــای 
سیاسی از بــرگــزاری انتخابات اعــام حمایت 
کرده است. گروه های سیاسی نزدیک به محور 
ــــت قــانــون  ــروه ســیــاســی دول ــ مــقــاومــت مــثــل گ
به ریاست نــوری المالکی، گروه های سیاسی و 
احزاب نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق، 
گروه سیاسی آقای سیدعمار حکیم و خیلی از 
گروه های اهل سنت هم به  نوعی حامی برگزاری 

انتخابات هستند.
البته حدود20 ارگان سیاسی دیگر از جمله حزب 
کمونیست عــراق به بهانه هایی خودشان را از 
شرکت در انتخابات کنار کشیده اند، درحالی که 
پیش از این در کمیساریا برای انتخابات ثبت نام 
ــد و گفتند  کـــرده بــودنــد. ایــن هــا اطاعیه دادنـ
از شرکت در انتخابات منصرف شــده انــد اما 
بــراســاس قــانــون کمیساریای عالی انتخابات 
نام آن هــا از شرکت در انتخابات حذف نشده، 

بنابراین هرلحظه ممکن است خودشان دوباره 
به رقابت های انتخاباتی برگردند. اسامی آن ها 
در بین نــامــزدهــا منتشر خــواهــد شــد و مــردم 
می توانند بــه آن هــا هــم رأی بدهند. براساس 
ــروز  اعـــام کمیساریای عــالــی انتخابات تــا ام
مجموع کسانی که نامزد مشارکت در انتخابات 
مجلس شده اند 3 هــزار و 249 نفر هستند که 
ــد، این  در میان آن هــا 951 زن هــم حضور دارنـ
 افراد درمجموع در قالب 21 ائتاف و وابسته به 

109 حزب و جریان سیاسی هستند.
سازمان ملل هم اعــام کــرده بر ایــن انتخابات 
نظارت دارد. دولت عراق از 130 ناظر بین المللی 
دعــوت کــرده ناظر بر ایــن انتخابات در سراسر 
عراق باشند. البته ناظرهای دیگری هم خواهند 
بود؛ ناظران گروه های سیاسی که از لحظه آغاز 
انتخابات تــا پــایــان رأی  گــیــری و تــا شــمــارش آرا 
می توانند در هر مرکزی حضور داشته باشند و 
آرا را بشمارند، پیش از اینکه سرشماری رسمی 

آن از طریق کامپیوتر صورت بگیرد.

چرا انتخابات پارلمان امسال بسیار مهم و  ◾
حساس است؟

یک علت اهمیت و حساسیت انتخابات آینده 
برای مردم عراق، بحث خروج آمریکایی هاست. 
پــس از  تــرور حــاج قاسم مجلس عــراق رأی به 
اخــراج نظامیان آمریکایی داد امــا ایــن دوره از 

مجلس دارد تــمــام مــی شــود و هــنــوز نظامیان 
آمریکایی خاک عراق را  ترک نکرده اند بلکه با 
بستن یک توافق نامه با دولت عراق اعام کردند 
خروجشان فقط خروج نظامیان جنگجو است و 
بقیه به عنوان مشاور در امر آموزش و اطاعات 
در عراق باقی خواهند ماند. امری که مورد پسند 
محور مقاومت قرار نگرفت. بنابراین گروه های 
محور مقاومت تاش دارند در انتخابات آینده 
حضوری مهم داشته باشند تا بتوانند حداکثر 
آرا را بدست آورند چراکه براساس قانون عراق هر 
جریان سیاسی که اکثریت آرای مجلس یعنی 1 
+50 را بدست بیاورد می تواند نخست وزیر عراق 
را معرفی کند و حتی در معرفی رئیس جمهور 
هــم نقش مهمی ایــفــا خــواهــد کـــرد، بــر همین 
اساس بحث انتخابات آینده عراق بسیار مهم و 

سرنوشت ساز است.
دوم اینکه مــا در ایــن دوره از حکومت شاهد 
تظاهرات هایی در عراق بودیم و این تظاهرات ها 
منجر به فروپاشی دولت دکتر عادل عبدالمهدی 
و به نخست  وزیری رسیدن مصطفی الکاظمی 
شــد. الکاظمی بــدون هیچ گونه مشارکتی در 

انتخابات نخست وزیر شده است. 

جو روانی اجتماعی کشور عراق را چگونه  ◾
ارزیابی می کنید؟

بنا بر مشاهداتی که از جو عمومی عراق داریم و 

گفت وگوهایی که با مــردم شــده، می شود گفت 
بخش قابل توجهی از مردم امیدی به انتخابات 
ندارند، بنابراین پیش بینی می شود حضور مردمی 
در انتخابات زیاد چشمگیر نباشد. به خصوص 
از زمـــان سرنگونی صـــدام تــا امـــروز در چندین 
انتخاباتی که صورت گرفت تمامی نخست وزیران 
و رئیسان جمهور و رئیسان پارلمان هیچ کدام 
با رأی مستقیم مــردم سر کــار نیامدند بلکه با 
توافق گروه های سیاسی به قدرت رسیدند و این 
موجب انزجار مردم از این اقدامات شده است. 
این مهم ترین خواسته طرفداران آمریکا در عراق 
هم است، چراکه هرچه انتخابات سست تر باشد 
و حضور مردم به خصوص در مناطق شیعه نشین 
کمرنگ تر باشد مسئوالنی که در دولت آینده روی 
کار می آیند کسانی خواهند بود که زیــاد نظری 
به خروج نظامیان آمریکایی و استقال این کشور 

نخواهند داشت.
ــن رو پیش بینی مــی شــود امــســال هــم در  از ای
انتخابات حضور گسترده مردم را شاهد نباشیم 
هر چند امید می رود گروه های سیاسی به ویژه 
محور مقاومت تاش های خود را برای کسب آرای 
مردم و تشویق آن ها برای شرکت در انتخابات 
مضاعف کنند. ما هم امیدواریم حضور گسترده 
مردم در انتخابات بتواند عراق را به سمت و سوی 

استقال و حاکمیت بیشتر سوق دهد.

با فرض اینکه انتخابات هم برگزار شود و  ◾
جریان های سیاسی هم در این انتخابات شرکت 

کنند، آیا در آینده عراق تفاوتی حاصل خواهد 
شد؟ آیا این جریان های سیاسی و فعال ظرفیت 

حل کردن مشکالت اصلی کشور را دارند؟
یکی از مشکات اصلی عراق، قانون اساسی این 
کشور است. قانون اساسی عراق طوری ساخته 
و تنظیم شده که هیچ گروهی نتواند در آینده 
کشور تصمیم گذار باشد. مثاً ماده 140 قانون 
کشور عراق درباره کرکوک است و اینکه آیا مناطق 
مورد نزاع باید به کردستان ملحق شود یا نه. این 
بند تا این لحظه هنوز عملی نشده و در عین حال 
قانون اساسی هم مــورد بازنگری قــرار نگرفته 
است. همچنین یکی از گروه های اهل سنت که 
رابطه نزدیکی با کشورهای عربی از جمله اردن 
و عربستان دارد، درخــواســت جدایی از عراق 
دارد و به دنبال تشکیل اقلیم مستقل است. اما 
تشکیل اقلیم یکی از مواردی است که در قانون 
اساسی عراق به رسمیت شناخته شده است. 
این مشکات مذهبی قومی و ناهماهنگی میان 
استان ها و دولــت مرکزی طــوری است که هیچ 
گروهی نمی تواند در آینده عــراق تصمیم گذار 

اساسی باشد.

در گفت وگوی قدس با جالل خالدی، روزنامه نگار و تحلیلگر عراقی مطرح شد

مشکل اصلی در عراق 
قانون اساسی است

در  حاشيه

تمایل به 
خودکشی در 
آمریکا پس از 
سقوط کابل! 

از زمان تصرف برق آسای 
افغانستان از سوی 
طالبان و تصرف کابل، 
خط های تلفن  مخصوص 
خودکشی که برای کهنه 
سربازان ارتش این کشور 
به هنگام درگیری با بحران 
در نظر گرفته شده اند 
شاهد افزایش چشمگیر 
تماس بوده اند. دیلی 
بیست گزارش کرد: این 
خط تلفن با افزایش 
12 درصدی تماس ها 
در مقایسه با حجم 
تماس های مربوط به 
همان تاریخ در سال 
گذشته میادی مواجه 
شده است. روزانه به طور 
متوسط 18 کهنه سرباز 
آمریکایی اقدام به 
خودکشی می کنند. 
کهنه سربازهای آمریکایی 
حاال از خود می پرسند 
پس از 20سال حضور 
در افغانستان باهدف 
از بین بردن طالبان چه 
دستاوردی نصیبمان شده 
است؟ آیا این همه وقت، 
ما در جبهه درستی 
می جنگیدیم؟

 افغانستان 
و منافع متقابل چین و طالبان

مهدی سالمی  
 کارشناس مسائل شرق آسیا

چند روزی است که محافل سیاسی کشورهای 
دنــیــا درگــیــر بحث طــالــبــان و تــحــوالت کشور 
ــاالت مــتــحــده پــس از  افــغــانــســتــان اســـت. ایــ
نزدیک به 20 سال اشغال و خرج و مخارج چند 
میلیارد دالری، به ناگاه و غیرمسئوالنه این 

سرزمین را ترک کرد.
 بی تردید کشورهای همسایه افغانستان در این 
میان بیشترین تأثیر را از این تحوالت خواهند 
ــن بــازیــگــران تأثیرپذیر،  پــذیــرفــت. یکی از ای
همسایه شرقی افغانستان، جمهوری خلق 
چین است. معروف است که پکن در سال های 
اخیر همیشه در پی منافع خود به خصوص در 
حوزه اقتصادی بوده و از هرگونه تنش و نزاع 
دوری نموده است. واکنش های اولیه سران در 
پکن نسبت به تغییرات اتفاق افتاده در کابل 
طبق پیش بینی ها، معتدل و دارای لحنی مثبت 
ــوده اســت. آن هــا اعــام  و بــا نگاهی تعاملی ب
کرده اند به حقوق مردم افغانستان برای تعیین 
سرنوشت خود به طور مستقل احترام گذاشته 
و خواهان رابطه ای دوستانه و همکاری جویانه با 

این کشور هستند. 
سهیل شــاهــیــن، سخنگوی طــالــبــان پــس از 
ــاه گــذشــتــه در مــســکــو به  نــشــســت خــبــری مـ
ــتــی چــیــن گفته چــیــن نقش  ــرگــزاری دول خــب
ســــازنــــده ای در ارتـــقـــای صــلــح و آشـــتـــی در 
ــرای بازسازی  افغانستان داشته و به آن هــا ب
ــا نــبــود  ــیــم. بـ ــوی کـــشـــورمـــان خــوشــامــد مــی گ
آمریکایی ها و بازتر شدن فضای فعالیت در 
افغانستان جدید، پکن مــوارد مختلفی برای 
ارائه به رهبران شبه نظامیان طالبان و همچنین 
بهره برداری از ظرفیت های افغانستان خواهد 
داشت. از مهم ترین موارد این مسئله، می توان 
بــه بــی طــرفــی ســیــاســی و نــیــز ســرمــایــه گــذاری 

اقتصادی اشاره کرد. 
همچنین استفاده از فرصت های مشارکت 
در ساخت وساز و صنعت افغانستان و نیز 
دسترسی به منابع دست نخورده گسترده این 
کشور نظیر مواد معدنی و فلزات کمیاب این 
کشور به ارزش تخمینی یک تریلیون دالر برای 
چین جذاب خواهد بود. مضاف بر این، تا کنون 
افغانستان قطعه ای گم شــده در پــازل پــروژه 
کمربند و جاده چین محسوب می شده و اکنون 
ظرفیت آن را دارد تا با وصل کــردن پاکستان 
به این کشور، مسیر کوتاه تری را برای رسیدن 
به غــرب آسیا ایجاد کند و به طــور همزمان، 
ــزامــات مشارکت هند بــه عــنــوان یکی از  از ال
رقبای مهم خــود در ایــن پــروژه بکاهد. البته 
به نظر می رسد در ابتدا رهبران چین به طور 
کاماً علنی وارد سرمایه گذاری های اقتصادی 
نشده و بیشتر از طریق شرکت های خصوصی 
کشورشان به این امر مبادرت ورزند تا شرایط 
مــوجــود در افغانستان تثبیت شــود. از نگاه 
دیگر هم پکن مترصد آن است با نزدیک شدن 
به طالبان، از انگاره های ضد امنیتی گروه های 
افراطی در بخش های ترکستان شرقی کم کند. 
ــوالی، وانـــگ یــی وزیـــر امـــور خارجه  در مــاه جـ
چین در ماقات خود با ما عبدالغنی برادر، 
معاون سیاسی طالبان از او خواست طالبان 
ارتباطش را با گروه های تروریستی ترکستان 
شرقی که مستقیماً امنیت ملی و قلمرو چین 
را به خطر می اندازند، قطع کند. او هم تصریح 
کرد به هیچ گروهی اجازه نخواهد داد از خاک 
ــن کــشــور علیه همسایگان افغانستان از  ای
جمله چین استفاده کند. طبعاً این سخنان، 
نشان از درک اهمیت جایگاه چین در نگاه 
رهــبــران طالبان اســت. از ســوی دیــگــر، رابطه 
ــاد و نزدیکی طالبان و  خــوب پکن و اســام آب
پاکستان به یکدیگر آسودگی خاطر چین را در 
آینده فراهم خواهد کرد. از دیگر جهت هم به 
نظر می آید دستگاه های تبلیغاتی پکن به طور 
کلی سعی کنند از این اتفاقات و به خصوص 
خروج خفت بار ایاالت متحده آمریکا در داخل 
به عنوان تقدس زدایی از این کشور استفاده و 
همچنین در محیط بین الملل، ضعف آمریکا و 
به سر آمدن روزهای اوج آن ها را گوشزد نمایند. 
چینی ها در استفاده از فرصت های اقتصادی 
به خصوص در شرایط بحرانی ماهر هستند؛ 
به خصوص آنکه الزامات امنیتی با سوداگری 

اقتصادی همراه شود.
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به دنیا آمد. او در دوران انقالب از شاگردان رهبر انقالب 
بود و در ۲۲ سالگی به فرماندهی تیپ ویژه شهدا در 

غرب کشور منصوب شد. وی در شهریور 1365 و در 
حین عملیات کربالی۲ هدف اصابت گلوله های خمپاره 

عراق قرار گرفت و عروج کرد. معروف است که رهبر 
انقالب پس از شهادت درباره او فرموده اند: »محمود 

زمان انقالب شاگرد ما بود؛ اما حاال استاد ما شد«.
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جهان

علوی   تاش های طالبان برای تشکیل هر چه 
سریع تر دولت ادامه دارد و در همین راستا، انس 
حقانی، از رهبران ارشد طالبان گفت این گروه به 
دنبال تشکیل دولت فراگیر بوده و به همین دلیل 
با برخی از مسئوالن سابق در حال رایزنی است. به 
گزارش فارس، حقانی افزود: تشکیل دولت جدید 
در افغانستان در مراحل پایانی قرار دارد و در چند 
روز آینده ترکیب این دولت اعام خواهد شد. وی 
با بیان اینکه هنوز زود است دربــاره افــراد حاضر 
در دولت اظهارنظر شود، گفت: 90 تا 95 درصد 
دولت مشخص شده و به زودی اعام خواهد شد. 
این در حالی است که الجزیره به نقل از یک منبع 
دیگر خبر داده بود دولت جدید طی چند روز اعام 

می شود و شامل مقامات دولت قبلی نمی شود. 

از سوی دیگر، کم و بیش تحرکات غربی ها برای 
ارتــبــاط گیری رسمی با طالبان به عنوان قدرت 
مسلط این روزهــای افغانستان آغاز شده است. 
در همین راستا، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
تصریح کرد به رسمیت شناختن طالبان به عنوان 
دولت جدید افغانستان بستگی به شرایط دارد و 
ایاالت متحده عجله ای برای به رسمیت شناختن 
این گروه ندارد. اما دفتر نخست وزیری انگلیس 
اعام کرد لندن با طالبان برای خروج ایمن اتباع 
انگلیسی و همکاران افغانستانی لندن طی 20 سال 
اخیر، در حال مذاکرات مستقیم اســت. هایکو 
ماس، وزیر خارجه آلمان هم در دیدار با همتای 
قطری خود در دوحه گفت: به رسمیت شناختن 
طالبان هنوز اولویت ما نیست اما معتقدیم تعامل 

با طالبان به نتایج مثبتی منجر خواهد شد. بن 
رحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر هم در این دیدار 
اعام کرد منزوی کردن طالبان پاسخ مناسبی به 

شرایط این روزهای افغانستان نیست. 
ــال، بــه نــظــر مــی رســد مــذاکــرات  در هــمــیــن حــ
و گفت وگوهای طالبان با گــروه هــای مقاوم در 
پنجشیر بــه نتیجه نرسیده اســت. در همین 
راستا، امیرخان متقی، رئیس کمیسیون دعوت 
و ارشاد طالبان گفت: با وجود تاش ها برای حل 
موضوع پنجشیر از طریق مذاکره، اما فرماندهان 
این والیت تمایلی برای گفت وگو و توقف جنگ 
نـــدارنـــد. وی بـــار دیــگــر تأکید کـــرد اگـــر مسئله 
پنجشیر از طریق گفت وگو حل شــود، عــزت و 

دارایی همه در امان خواهد بود.

گزارشگزارش

 طالبان از تالش فراوان برای 
تشکیل حکومت خبر می دهد

 دولت فراگیر 
در آینده ای 

نزدیک
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رئــیــس دفــتــر حــمــاس در کرانه 
باختری با تبیین فداکاری های 
ــرای قــدس، ضمن انتقاد  غــزه ب
از تشکیات خودگردان تأکید 
ــدارد. به  کرد کرانه باختری راه حــل سیاسی ن
گزارش فارس، صالح العاروری گفت: وقتی در 
حمایت از قدس وارد نبرد نظامی می شویم، 
ــرای انتخابات قــدس منتظر  رام هللا چطور ب
اجازه تل آویو است؟ وی تأکید کرد اقدام آمریکا 
ــرار دادن وی در لیست تروریسم هیچ  در ق
تأثیری بر فعالیت های او نداشته و فقط برخی 
اقدامات امنیتی تغییراتی داشته اند. وی در 
ادامــه به سختی های پیش روی مقاومت در 
کرانه باختری اشــاره کرد و گفت: رام هللا باید 
توهم راه حل سیاسی را کنار بگذارد. العاروری 
در خصوص تبادل اسرا تصریح کرد: هیچ اتفاق 
جدیدی در این پرونده رخ نــداده و مذاکرات 
هنوز سرجای اول خود قرار دارند. معاون هنیه 
در پاسخ به پرسشی دربــاره ازسرگیری روابط 
حماس با سوریه هم گفت: در حــال حاضر 
هیچ تحرک یــا تماسی در ایــن خصوص در 

جریان نیست. از سوی دیگر، جنبش مقاومت 
اسامی فلسطین اقــدام رژیم صهیونیستی 
در گروگان گرفتن پیکر شهدای فلسطین را 
»جنایت جنگی« خواند. حازم قاسم افزود: 
این سیاست تجاوزکارانه رژیم اشغالگر علیه 
شهدای فلسطین برخاف ارزش های انسانی، 
قوانین و معاهدات بین المللی و بیانگر زیرپا 
گذاشتن قطعنامه های بین المللی از سوی 
رژیــم صهیونیستی اســت. اسرائیل از سال 
2015 تــاکــنــون پیکر 81 اســیــر فلسطینی را 
گروگان گرفته است. هشت نفر از این شهدا 
در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت 

رسیده اند.

سخنگوی کاخ سفید بار دیگر 
مدعی شد ایاالت متحده مایل 
اســت با مقامات کــره شمالی 
بــــــدون هـــیـــچ پـــیـــش شــرطــی 
گفت وگو کند. به گزارش مهر، جنیفر ساکی، 
سخنگوی کاخ سفید شامگاه سه شنبه به 
وقت محلی گفت ایــاالت متحده همچنان 
تمایل دارد بــا مقامات کــره شمالی در هر 
زمــان و هــر مکان دیـــدار کند! وی در ادامــه 
ــرد: کـــره شــمــالــی هــنــوز به  ــ خــاطــرنــشــان ک
پیشنهادهای ایاالت متحده برای ازسرگیری 
گفت وگوها پاسخی نداده است. ساکی در 
ــه خود گفت: ما در را  نشست خبری روزان
باز گذاشته ایم. من هیچ خبر جدیدی برای 
شما در خصوص پاسخ پیونگ یانگ به 
ــدارم. این پیشنهادی برای  پیشنهادمان ن
دیدار در هر زمان و هر مکان بدون پیش شرط 
است. کره شمالی تاکنون به این ابراز تمایل 
عوام فریبانه ایاالت متحده و همچنین شمار 
دیگری از پیشنهادهای مطروحه دولت جو 
بایدن وقعی ننهاده است. اظهارات ساکی 

همچنین پس از آن مطرح شد که آژانــس 
بین المللی انــرژی اتمی در گزارشی خطاب 
به شــورای حکام اعــام کرد به نظر می رسد 
کــره شمالی رآکــتــور هسته ای تولیدکننده 
پلوتونیوم را بار دیگر راه انــدازی کرده است. 
سخنگوی کـــاخ سفید پیشتر گفته بــود 
گــزارش آژانــس اتمی نشان دهنده ضرورت 
از سرگیری گفت وگوها با کره شمالی است 
و گفت: »آمریکا از گزارش هایی که در 24 
ساعت گذشته منتشر شــده، اطــاع دارد 
و ما با متحدان و شرکای خود برای توسعه 
و ارزیابی دقیق، همکاری نزدیک خواهیم 

داشت«.

معاون هنیه: توهم راهکار سیاسی باید کنار گذاشته شود

حماس به دنبال تقویت توان نظامی در کرانه باختری 
آمریکا درباره مذاکره با کره شمالی ابراز تمایل کرد

درها باز است!

شرق دورفلسطين
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