
یادداشت 2

 اشاره پوتین به نیروهای آمریکایی 
در دیدار بشار اسد

 حضور نیروهای مسلح خارجی
 در سوریه غیرقانونی است

 گفت وگو با ابوالفضل اقبالی 
درباره تحوالت دینداری در جامعه
 خطر نمایشی شدن 
مناسک!

شهریور24

درگذشت 
عبدالحسین 
زرین کوب 
در سال 1378

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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چهارشنبه  ۲4 شهریور ۱4۰۰     8 صفر ۱443      ۱5 سپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 96۲3     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

در میان روایاتی که درباره فضیلت زیارت امام هشتم، علی بن موسی الرضا)ع( وجود دارد افضِل  زیاراترواق2
به روایاتی صحیح برمی خوریم که زیارت آن حضرت را افضل از زیارت امام حسین)ع( 
شمرده است. با مشاهده این روایات این پرسش به ذهن خطور می کند که با توجه به...

بررسی روایات ناظر بر برتری زیارت امام هشتمj به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی

تجربهتلخقطعیبرقدرتابستانباکمبودگازدرزمستانتکرارمیشود؟

هشدار درباره بحران زمستانی گاز
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دستورکاراحتمالی
رئیسجمهوردرسفربه
تاجیکستانچهخواهدبود؟

پروندههایرئیسی
درشانگهای

گفتوگوباسپیدهخلیلیکه
»بهارستان«جامیرابرای
کودکانبازنویسیکردهاست

تربیتکتابخوان
ازکودکی

همزمانباآغازنشست
مجمععمومیسازمانملل
بررسیمیشود

طالبانوچالشهای
ورودبهجامعهجهانی

پرسپولیسیک
استقاللتاجیکستانصفر

تیرخالصترابی
به همراهی رسانه ای قوی 
با تیم دیپلماسی نیازمندیم

محمدحسن قدیری ابیانه
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موقوفات غیرمتصرفی ذیل الذکردرنظر دارند
 تعدادی از رقبات مسكونی وتجاری خودرا به مدت یكسال از طریق مزایده کتبي به اجاره واگذارنمایند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد 
موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 2529 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهلت شرکت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ  30 /06 /1400 می باشد.  پاکت های مزایده در روز چهارشنبه مورخ  31 /06 /1400 ساعت 
10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

اطالعيه آگهی مزايده

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانرديف

یک واحدآپارتمان 1
بلوارشهیدمطهری جنوبی 13روبروی بیمارستان 000 /000 /24 ریال97 /92مسکونی -نوبت  اول

دکترشیخ پالک17طبقه اول غربی

یک دربندمغازه  تجاری -2
خیابان شیرازی 3 کوچه مالهاشم،جنب حسینیه 000 /000 /40 ریال45 /27نوبت دوم

حوض محمدعلی خان

اداره اوقاف ناحيه يک

همه بايد در مصرف آب دقت و صرفه جويی داشته باشيم 

»فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی «

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر داردارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/06/23 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.   

ف
مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردی

طرح آبرسانی مجتمع گلستان ) فاز 7 ( 1
2000001446000091شهرستان مه والت

19.729.147.825 ريال
نوزده میلیارد و هفتصدو بیست و نه میلیون و یکصدو چهل و هفت 

هزارو هشتصدو بیست و پنج ريال
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روزسه شنبه مورخ 1400/06/30
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/14

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 

نوبت دوم
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40
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همه بايد در مصرف آب دقت و صرفه جويی داشته باشيم 

»آگهی 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 یک فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان گناباد طبق جدول و به شرح 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. الزم 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.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/06/22  می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه 

مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و 

خدمات مشترکین
شهر ستان گناباد

2000001446000090

9.561.010.376
)نه میلیارد وپانصد وشصت ویک 
میلیون وده هزار وسیصد وهفتاد 

وشش ریال(

 417.000.000ریال
)چهارصد وهفده میلیون ریال(

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/28     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/07/07

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 

نوبت دوم
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 شرکت بنای سبک قدس رضوی در نظر دارد 
تهیه و طبخ غذای پرسنل کارخانه را به پیمانکار واگذار نماید .

 لذا متقاضیانی که خواس��تار ش��رکت در مناقصه می باشند میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید 
حداکثر تا تاریخ 1400/06/28   با ش��ماره تماس 09124920972-02136133197  داخلی 7020 تماس حاصل 

فرمایند.
شرکت بنای سبک قدس رضوی

آگهـی مناقصـه
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سوختخریداریشدهازایران
توسطحزبهللاواردسوریه
شدتابهمقصدلبنان
بارگیریشود

رونمایی 
نصرالله از سه 
معادله جدید

 آیا تزریق واکسن کرونا 
 برای  دانش آموزان ضروری است؟

پاسخدکتراحمدشاهفرهتبهدغدغهاینروزهایوالدین
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 پیشگیری از 
جرم  اولویت  
دستگاه قضاست
رئیس قوه قضائیه 
گفت: قانون برای 
مرتکبان جرم و تخلف 
مجازات های سنگین 
تعیین کرده ولی تالش 
ما این است جراحی 
آخرین مرحله درمان 
باشد. حجت االسالم 
والمسلمین محسنی 
اژه ای در نشستی 
با جمعی از فعاالن 
اقتصادی با بیان اینکه 
اولویت دستگاه قضا 
پیشگیری از جرم و 
تخلف است، افزود: 
هرجا تخلف یا جرمی 
صورت گرفت، باید به 
بهترین نحو 
و کم هزینه ترین روش 
با آن برخورد شود تا 
عوارض آن
 کاهش یابد.

یادداشت رئیس جمهور فــردا با سفر به 
تاجیکستان هم نخستین سفر 
رسمی خارجی اش در کسوت 
ریاست جمهوری را آغاز می کند 
و هم چند پرونده اقتصادی و 
منطقه ای را با همتایان خود 
در کشورهای همسایه به بحث می گذارد. اجالس 
سازمان همکاری های شانگهای ۲۵ و ۲۶ شهریور در 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود و اگر 
چه رؤسای جمهور چین و روسیه و مقامات عالی 
هند و افغانستان به دالئل مختلف در این نشست 
حضور ندارند، اما باز هم وزن شرکت کنندگان این 
نشست به حدی هست که تمام تحوالت منطقه 

را تحت تأثیر قرار دهد. 

 قفل عضویت ایران در شانگهای  ◾
در دولت رئیسی باز می شود 

بــدون شک مهم ترین دستور کار رئیس جمهور 
کشورمان، پیگیری رسمی و نهایی شدن عضویت 
ایران در سازمان شانگهای است. ایران از سال ۲۰۰۵ 
تاکنون به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور 
دارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
دو هفته پیش پس از گفت و گو با نیکالی پاتروشف 
ــرد: »موانع  دبیر شـــورای امنیت روســیــه اعــالم ک
سیاسی برای عضویت ایــران در پیمان شانگهای 
برداشته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت 
ایــران نهایی خواهد شــد«. طی سال های حضور 
ایــران به عنوان عضو ناظر، تهران در چند مقطع 
تالش کرد به عضو دائم تبدیل شود، اما یک بار با 
مخالفت روسیه و چین و یک بار در سال ۲۰17 با 
مخالفت تاجیکستان این امکان فراهم نشد. اما 
این بار روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع آگاه 
نوشته مراحل عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای در اجالس دوشنبه پایتخت تاجیکستان 
آغاز خواهد شد. تصمیم گیری برای عضویت یک 

کشور جدید در این اجالس، با اجماع آراست.

آغاز عملیاتی نگاه به شرق  ◾
هر چند دولــت سیزدهم در مــاجــرای واردات 
واکسن کرونا عمالً سیاست نگاه به شــرق را 
به شکل عینی و عملیاتی آغاز کرده، اما هنوز 
مسائلی مانند افغانستان وجود دارند که باید 

ــران و کــشــورهــای شرقی  بین دولـــت جــدیــد ایـ
اتــفــاق نظر بــه وجــود بیاید.  رایــزنــی هــای وزیــر 
خارجه کشورمان با همتایانش می تواند دیدگاه 
ــرای همسایگان   ایــران دربـــاره ایــن مسائل را ب

تبیین کند. 

احیای نقش فعال در قفقاز ◾
تمرکز دولــت قبل بر کشورهای غربی و آرام تر 
شدن نسبی غرب آسیا این امکان را می دهد که 
دولت جدید باردیگر نفوذ ایران در آسیای میانه 
و به ویــژه دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان 
ــل بــرخــی  ــی ــد. نـــفـــوذی کـــه بـــه دل ــن را دنـــبـــال ک
سوءتفاهم ها و البته کارشکنی های دشمنان 
منطقه ای ایــران از جمله رژیــم صهیونیستی 
به شــدت کم شــده اســت. محسن پــاک آیین، 
سفیر سابق کشورمان در آذربایجان به همین 
نکته اشاره کرده و می گوید: »حضور رئیسی در 
تاجیکستان برخی سوء تفاهم های ناخواسته 
بین دو کشور را برطرف می کند«. تاجیکستان 
ــران را متهم مــی کــرد از  طــی ســال هــای اخیر ایـ
شــورشــیــان اســـالم گــرا در ایــن کــشــور حمایت 
می کند، اما شیرعلی میرزا وزیر دفاع این کشور 
فروردین ماه به تهران آمد و به شدت از ضرورت 

همکاری امنیتی با تهران دفاع کرد. 

نقد کردن چک ظرفیت های اقتصادی منطقه  ◾
ــی حــجــت االســـــالم و  یــکــی از شــعــارهــای اصــل
المسلمین رئیسی در مبارزات انتخاباتی، مسئله 
دیپلماسی اقتصادی بــود که به نظر می رسد از 
مهم ترین بسترهای آن ظرفیت های موجود در 
کشورهای عضو سازمان شانگهای باشد. گردش 
مالی صدها میلیارد دالری در همکاری های مشترک 
در این سازمان و وجود حدود نیمی از جمعیت دنیا 
در کشورهای عضو این مجموعه، برای ایران که پل 
ارتباطی بین آسیا، اروپا و آفریقاست و شرق آسیا 
را به خلیج فارس و دریای عمان متصل می کند یک 
فرصت بی نظیر محسوب می شود. طبعاً موقعیت 
جغرافیایی ایران، برای کشور های عضو شانگهای 
هم اهمیت دارد. همچنین اعضای شانگهای 
می توانند مشتریان عمده ای بــرای نفت کشور 
باشند و از سوی دیگر امکان انتقال فناوری از چین 

به ایران نیز مهیا می شود.

دستور کار احتمالی رئیس جمهور در سفر به تاجیکستان چه خواهد بود؟

پرونده های  رئیسی در شانگهای

خبرخبر
روزروز

طرح امنیت غذایی در افزایش سالمت مؤثر است ◾
رئیس مجلس با اشاره به تصویب طرح امنیت غذایی 
در این نهاد، این طرح را در صورت تبدیل شدن به قانون 
در افزایش سالمت و کنترل قیمت ها مؤثر دانست. به 
گــزارش مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز 
گذشته خانه ملت، افــزود: ایــن طــرح در امنیت ملی، 
امنیت غذایی، سالمت، تولید، توزیع و کنترل قیمت ها 

بسیار مؤثر است. 

ادامه گمانه زنی ها در مورد آینده آملی الریجانی ◾
چند روزی از اینکه آملی الریجانی از شــورای نگهبان 
استعفا داد، می گذرد و هنوز هم آینده سیاسی او محل 
بحث های رسانه ای است. برخی چون یوسفیان مال از 
چهره های نزدیک به علی الریجانی گفته آملی الریجانی 
از مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد رفت.  عده ای 
نیز کناره گیری وی از صحنه سیاسی را قوی می دانند و 
معتقدند او فصل بازنشستگی را در نجف خواهد گذراند. 

یارانه ۴۵ هزار تومانی پول یک سطل ماست نمی شود ◾
سید کاظم دلخوش اباتری  سخنگوی کمیسیون قضایی 
مجلس با انتقاد از ثابت ماندن میزان یــارانــه نقدی 
پرداخت شده به مردم خطاب به رئیس جمهور، گفت: 
یارانه 4۵ هــزار تومانی که از 1۲ ســال گذشته به مردم 
پرداخت می شود پول یک سطل ماست نمی شود تقاضا 
داریم نسبت به اصالح یارانه ها و افزایش یارانه محرومان 

و نیازمندان و قطع یارانه ثروتمندان اقدام شود.

◾ FATF گروگان گرفتن سالمت مردم برای تصویب
خبرگزاری فــارس در گزارشی با عنوان گروگان گرفتن 
سالمت مــردم بــرای تصویب FATF آورده اســت: اگر 
به گفته مسئوالن دولت سابق عدم تصویب FATF و 
اینکه امکان انتقال پول برای خرید واکسن موانعی را 
ایجاد کرده است! پس چگونه است که دولت سیزدهم 
توانسته این روزها بدون تصویب این لوایح، میلیون ها دز 

واکسن را در مدت کوتاهی تأمین کند؟

جواد فراهانی    چند روز پیش »میشل عون« 
رئیس  جمهور لبنان پــس از دیـــدار بــا »نجیب 
میقاتی« مأمور تشکیل کابینه ایــن کشور در 
بیروت و با حضور »نبیه بــری« رئیس پارلمان، 
فرمان تشکیل دولت جدید را پس از 13 ماه خأل قدرت در این 

کشور امضا کرد. 
دکتر علی فضل هللا استاد علوم سیاسی لبنان و کارشناس 
مسائل بین الملل در گفت وگو با خبرنگار قدس در پاسخ 
به این پرسش که آیا واردات سوخت از ایــران توسط حزب 
هللا بــر رونــد تشکیل دولــت تأثیر داشــتــه اســت، می گوید: 
ــدام، فرایند  بله در محافل لبنانی اذعـــان مــی شــود ایــن اقـ
تشکیل دولت و رسیدن به توافق در مورد آن را تسریع کرده 
و فشارهای سهمگین علیه لبنان برای تحقق دستاوردهای 
ــرای تحقق  سیاسی معین را بــه شکست کشاند. لبنان ب
منافع سیاسی خــاص بــه شــدت تحت فشار قــرار داشــت. 
موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی آینده یکی از اهرم های 
فشار بر لبنان بود که به مرور زمان مشخص شد یک اداره 
خارجی پشت ایــن وقایع قــرار دارد و هــدف آن ایجاد موج 
بــزرگــی از خشم مــردمــی اســت کــه منجر بــه دستیابی یک 
فراکسیون بزرگ پارلمانی به قدرت می شود و بدین ترتیب 
از خارج می توان آن را کنترل کرد. اما این فشارها به تدریج 
به دلیل ثبات و قــدرت ائتالف مخالف با مداخله خارجی 

عقب نشینی کرد.  

اقدام ایران دنیا را به تحرک واداشت ◾
وی ادامه داد: دوم موضوع ترسیم مرزها و موضوع نفت بود 
که به عنوان اهرم فشار دیگری علیه لبنان استفاده می شد. 
بلوک های نفتی متعددی در مقابل لبنان قرار دارند و به همین 
دلیل موجب ایجاد یک وضعیت اقتصادی انفعالی پیش روی 
لبنان در آینده می شدند. آمریکا نیز لبنان را برای کسب منافع 
معین و ویژه خود یعنی ضربه علیه حزب هللا و مهار سلطه 
سیاسی حاکم بر کشور از طریق انتخابات پارلمان و سپس 
ریاست جمهوری تحت فشار قــرار داد که همه این مــوارد با 

شکست مواجه شد. اما اقدام ایران همه معادله ها را به شکل 
واضح و آشکار وارونه کرد و این حرکت غیر منتظره از ایران، دنیا 
را به تحرک واداشت؛ هیچ کس فکر نمی کرد واردات سوخت به 
این شکل و با این سرعت انجام شود. می توان گفت این کشتی 
کمک های ایــران بــرای ملت لبنان اوضــاع کشور را به حرکت 
درآورد و فرانسه را به تماس با ایران و فشار بر گروه های سیاسی 
برای تشکیل دولت واداشت که نتیجه آن تشکیل دولت شد. 
این کارشناس لبنانی در ارتباط با افکار عمومی و نگاه لبنان به 
موضوع واردات سوخت از ایران تأکید کرد: قطعاً مردم و حتی 
کسانی که به دالیل خاص خودشان مخالف ایران هستند نیز 
از این مسئله استقبال می کنند و نتوانستند چیزی در برابر آن 
بگویند؛ در واقع واردات سوخت از ایران به مانند یک ضربه تمام 
کننده و دردنــاک به مخالفان بود. مردم لبنان هم که به دنبال 
فروپاشی ارزش لیر تحت فشار زیاد قرار دارند و حتی برای تهیه 
مواد اساسی زندگی با مشکل مواجه هستند، از این موضوع 
استقبال می کنند و واردات سوخت به مانند ریه ملت لبنان 
برای تنفس بوده و هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت کند. اکنون 
تانکرها در آستانه ورود به لبنان هستند و انتظار می رود یک 
راهبرد جهانی مناسب برای همراهی با این دستاورد اتخاذ شود 
و این گونه اقدامات ادامه پیدا کند، تبلیغات رسانه ای خوب برای 
آن صورت گیرد و در راستای آن سرمایه گذاری شود و با الهام از 
این اقدام فشارها علیه ملت لبنان کاسته شود. امروز مردم لبنان 

احساس پیروزی و افتخار دارند.

استاد علوم سیاسی لبنان در گفت وگو با قدس پاسخ داد

واردات سوخت از ایران توسط حزب هللا، چگونه معادالت سیاسی لبنان را دگرگون کرد؟

گفتوگو

درحاشيه

 آمریکایی تر از 
آمریکایی ها!

علی قلی زاده فعال 
توییتری با انتشار 
سندی از سایت 
خزانه داری آمریکا 
نوشت: »خزانه داری 
آمریکا تا ۲7 خرداد 
14۰۰ یعنی یک سال 
 و نیم بعد از همه گیری 
کرونا، از صدور مجوز 
معافیت از تحریم برای 
واردات دارو، تجهیزات 
و  واکسن کرونا به ایران 
خودداری کرده است. 
آمریکا با این مجوز تأثیر 
تحریم را تأیید کرده، 
اما رفقای اصالح طلب 
ما اصرار دارند جنایت 
تحریم تأثیری در 
واردات واکسن نداشته 
است! 

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000633     خدا شاهده ما مردم ایران بسیار 
مهربان و قانون مدار هستیم فقط یه عده کم 4-5 

درصدی قانون گریز هستند که همواره ضد اجتماع 
عمل کرده و روی اعصاب ملت هستند. به طور 

نمونه وقتی دولت اعالم کرد برای مهار کرونا در 

خانه بمانید بسیاری از مردم رعایت کردند اما 
همین چند درصد همه چیز را خراب می کنند. در 

مورد رانندگی هم همین گونه است بسیاری از مردم 
مراعات می کنند ولی همین عده کم به هیچ صراطی 

مستقیم نیستند. خوب این گونه افراد را نمی شود 

با موعظه درست کرد باید قوه قهریه کشور ورود 
کرده و آن ها را سر به راه کند تا مردم از دست آن ها 

آسایش داشته باشند.
9300000978     سالم. لطفًا پیگیر افزایش وام ازدواج 
باشید تا ما جوان ها بتوانیم ازدواج کنیم. این همه 

می گویند جوان ها ازدواج کنید، خوب با این همه 
مشکل چگونه جرئت کنیم چنین کاری انجام 

دهیم. حداقل در مورد وام ازدواج کمی آسان تر 
گرفته و مبلغ آن را بیشتر کنید تا برای جوانان 

دلگرمی باشد.

به همراهی رسانه ای قوی 
با تیم دیپلماسی نیازمندیم

محمدحسن قدیری ابیانه   
تحلیلگر مسائل سیاسی

تــغــیــیــر مـــوضـــع ســـریـــع »رافـــائـــل 
گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تنها یک روز پس از سفر به تهران که خود آن 
را سازنده خوانده بــود و بیان اینکه صلح آمیز 
بودن برنامه هسته ای ایران را نمی توان تضمین 
کــرد، بار دیگر از یک تقسیم کار بین سه ضلع 
غــربــی، آژانـــس بین المللی انـــرژی اتمی و رژیــم 
صهیونیستی برای فشار بر کشورمان حکایت 
دارد. این رویه همان سیاست هویج و چماق مد 
نظر غربی هاست که از مدت ها پیش در تعامل با 
جمهوری اسالمی دنبال می کنند. از یک طرف 
اعــالم و تشویق می کنند اگر جمهوری اسالمی 
به میز مذاکره برگشته و تسلیم خواسته های 
آن هــا شــود، گشایش هایی در تحریم ها اتفاق 
می افتد ولــی از ســوی دیگر اتهام زده و تهدید 
می کنند. پس به اعتقاد من اگر ما به بعضی از 
خواسته های آن ها تن دهیم، باز هم تحریم ها کم 
نمی شود بلکه چرخه برجام تکرار خواهد شد، 
یعنی از ما خواهند خواست اقداماتی را انجام 
و اموری را متوقف کنیم و این در حالی است که 
آن ها همچنان راه خود را خواهند رفت. شرایطی 
که اکنون در گفت و گو با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی وجــود دارد مــصــداق همین نکته اســت، 
متأسفانه ما در برجام برخی اقدامات داوطلبانه 
را تحت عنوان پروتکل های الحاقی به طور موقت 
پذیرفتیم ولی آن ها به گونه ای رفتار می کنند که 
انگار ایران باید این تعهدات را همواره انجام دهد. 
حال همه می دانند هدف از مذاکرات مد نظر 
غرب نیز رفع تحریم نیست، بلکه تحمیل های 
بیشتر اســت. آن هــا از مذاکره می خواهند به 
چند نتیجه برسند. نخست اینکه در تبلیغات 
جهانی شکست برجام را بر گردن ایران بیندازند 
و به اصطالح توپ را می خواهند درون زمین ایران 
بیندازند، گویی خروج یک طرفه آمریکا از این 
توافق ظاهراً برای آن ها موضوعیت ندارد. اکنون 
هم همان گونه که دولتمردان ما بارها گفته اند 
ما برای مذاکره مشکلی نداشته و نداریم ولی 
باید حواسمان باشد از این بازی ضربه نخوریم. 
آنچه واضح است اینکه ادامه مذاکرات هم برای 
ما نفعی نداشته و تحریم ها با مذاکره برداشته 
نخواهد شد. ایــاالت متحده به راحتی حاضر 
نیست از فشارها دست برداشته و تحریم ها 

را پایان دهد. 
بنابر این طرف ایرانی با علم به این موضوع باید 
وارد هرگونه تعاملی با طرف مقابل شود. در کنار 
آن آنچه ضروری به نظر می رسد همراهی یک 
تیم رسانه ای قوی با مذاکره کنندگان است که 
هــدف آن خنثی ســازی همین دسیسه و بیان 
واقعیات گفت و گوها باشد تا غــول رسانه ای 
غرب نتواند آن را به نفع خود تحلیل و تفسیر 
کند. ما باید از فرصت مذاکره برای بیان برخی 
واقعیات استفاده کنیم اما اگر فکر کنیم از این 
طریق می توانیم تحریم ها را برداریم، به بی راهه 
رفته ایم. راه حل مشکالت کشور اتکا به توان 
داخل و پیگیری جدی اقتصاد مقاومتی است. 
ما همچنین نباید اشتباه دولت گذشته را تکرار 
و مسائل داخلی را به برجام گره بزنیم؛ چرا که 
این مسئله با شرطی کردن جامعه مشکالت را 

بیشتر می کند.

آخرین تصمیم گیری ها 
در مورد مراسم اربعین

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در مورد آخرین 
تصمیمات بــرای مراسم اربعین گفت: سهمیه 
زائرین ایــران در نهایت ۶۰هــزار نفر تعیین شد و 
شرط هر دو کشور بــرای اعــزام به مراسم اربعین 
 pcr دریافت دو دز واکسن کرونا هست و تست
از شروط عراق که 7۲ ساعت از آن گذشته باشد 
ــود. حسین ذوالــفــقــاری بیان داشـــت: در مورد  ب
رفتن زائرین سمت عراق از طریق مرز زمینی توافق 
صــورت نگرفت و همه مــرزهــای زمینی به عراق 
ممنوع است ولی برای کاهش هزینه ها، زوار در 
برگشت می توانند از طریق مرز مهران می توانند 
برگردند.  ذوالفقاری با اشاره به اعالم خبر لغو منع 
تردد شبانه و بحث های پیرامون آن تصریح کرد: 
مصوبه ستاد ملی هنوز تغییر نکرده است و منع 
تردد شبانه هنوز ادامه دارد ولی آنچه اعالم شد 
در جهت مشکل کسانی بود که شبانه برای زدن 

واکسن تردد می کردند.

خبـر
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ابراز امیدواری رئیسی و پوتین برای دیدار در آینده نزدیک
رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با حجت االسالم والمسلمین رئیسی، با بیان اینکه به علت 
احتمال ابتال به بیماری کرونا به قرنطینه رفته، خواستار انجام هماهنگی برای دیدار دو رئیس جمهور در 
نخستین فرصت شد. والدمیر پوتین با اشاره به همکاری های مسکو – تهران در زمینه مقابله با کرونا و 
همچنین تولید مشترک واکسن اسپوتنیک، بر تداوم این همکاری ها تأکید کرد. رئیس جمهور کشورمان 
نیز در تماس تلفنی پوتین، گفت: توسعه و تعمیق همکاری های دو کشور را در همه ابعاد دنبال می کنیم. 
رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری های دو کشور در زمینه مقابله با کرونا اظهار کرد: این 

همکاری ها باید تا ریشه کن شدن کامل این بیماری عالم گیر با قوت ادامه یابد.

احزاباحزابدولتدولت دفاعی-امنيتیدفاعی-امنيتی

اقدامات اثرگذار برای ثبات بازار و 
کنترل قیمت ها ضروری است

رئیس جمهوری با ضروری خواندن اقدامات اثرگذار برای ثبات 
در بازار، کنترل قیمت ها و تأمین مواد اولیه، از وزارتخانه های 
صمت و جهاد کــشــاورزی خواست با برنامه ریزی و ضمن 
اصالح فرایندها، برای حل مشکالت معیشت مردم تدبیر و 
چاره اندیشی کنند. به گزارش ایرنا، رئیسی در ششمین جلسه 
ستاد هماهنگی های اقتصادی دولــت  همچنین به معاون 
اول مأموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمان بندی 
مناسب پیگیری کند و به نتیجه برساند. وی گفت: مردم انتظار 

دارند با اقدامات ما تحولی ملموس در معیشت آنان رخ دهد.

»اصالحات« با کاهش شدید 
سرمایه اجتماعی مواجه نشده 

یک فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه اصالحات با 
کاهش شدید سرمایه اجتماعی مواجه نشده  است، گفت: این 
فرازوفرودها همیشه وجود داشته، اکنون هم همین طور است 
و مردم نگاه می کنند که دولت و مجلس اصول گرایان چگونه 
عمل می کنند. به گزارش نامه نیوز، محمد هاشمی با بیان اینکه 
در همیشه بر یک پاشنه نمی چرخد افزود: در کشورهایی که بر 
مبنای مردم ساالری اداره می شود، چرخش قدرت بین نیروهای 
سیاستی وجود دارد و این طور نیست که همیشه یک جناح 

سیاسی قدرت را در اختیار داشته باشد. 

برای تولید سالح های پیشرفته 
گام های بزرگ بردارید

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( در دیدار 
با امیر آشتیانی تأکید کرد: در عرصه های اولویت دار و تولید 
سالح ها با فناوری های پیشرفته و قابلیت های غافل گیرکنندگی 
برای مقابله با دشمن، گام های بزرگ بردارید. به گزارش فارس، 
سرلشکر غالمعلی رشید با اظهار خرسندی از انتخاب شایسته 
امیر آشتیانی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
با قدردانی از سبک مدیریت و تعامل عالی وی اظهار امیدواری 
کرد در دوره مسئولیت امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی در 

وزارت دفاع سطح تعامالت ارتش و سپاه ارتقا یابد.

خبر



 هشدار وزیر 
به دالالن

وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: خط قرمز ما 

حمایت از تولید است 
و دست سوداگران و 

دالالن را قطع می کنیم.
به گزارش مهر به 

نقل از صداوسیما، 
سیدجواد ساداتی نژاد 

افزود: وقتی ما 
می گوییم قیمت گذاری 

دستوری، یعنی 
قیمت گذاری 

غیرواقعی و ما به طور 
کلی با قیمت های 
دستوری مخالف 

هستیم. در این مسیر 
باید به تشکل ها و 

اتحادیه ها اعتماد کرد 
البته در این خصوص 

جلساتی با اتحادیه ها 
داشتیم و آن ها برای 

تنظیم بازار اعالم 
آمادگی کردند.

زهرا طوسی   کــشــوری که 
بزرگ ترین ذخایر گازی جهان 
را زیر پا دارد، در خأل مدیریت 
ــع و مــصــرف ایــن  ــوزی تــولــیــد، ت
سوخت فسیلی، در زمستان 
بــا کسری روزانـــه ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز مواجه خواهد بود. با توجه به اولویت 
مصارف خانگی به صنایع توسط سیاست گذار در 
زمان کمبود برق، باید گفت پس از یک تابستان 
همراه با خاموشی، در زمستان هم در بر همان پاشنه 
چرخیده و دود ناشی از کمبود گاز چشم صنایع 
را خواهد سوزاند. تراز گازی کشور پس از سال ها 
برداشت بی رویه، منفی شده و مصرف گاز از میزان 
تولید آن سبقت  گرفته است. از جایی که ۸۰ درصد 
گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود 
احتماالً در زمــان پیک مصرف چــرخ تولید ملزم 
می شود در زمان بحران گازی به نفع مصرف کننده 
خانگی از حرکت بایستد. چنانچه گفته می شود در 
صورت سهمیه بندی، گاز تحویلی به صنایع  فوالد، 
پتروشیمی و سیمان به ترتیب حدود 1۰ میلیون، 3۰ 
میلیون و 1۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش خواهد 
یافت که ضررهای جبران ناپذیری به این بخش ها 

وارد خواهد کرد.
آن  طور که ادموند میرزاخانیان، عضو هیئت  مدیره 
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز 
و پتروشیمی می گوید دست اندرکاران امر، با هدف 
تأمین گاز خانگی و با توجه به کمبود گاز موجود، 
مجبور خواهند شد گاز صنایع را قطع کنند که در 
ایــن صــورت، خاموشی گسترده بــرق هم به وقوع 
خواهد پیوست. به گفته وی با ادامه فضای موجود 
و عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، ایران به 
یک کشور با ذخایر زیاد اما واردکننده گاز یا نفت 
تبدیل خواهد شد. وی توسعه این صنعت در طول 

چهار سال را نیازمند ۶۰ میلیارد دالر می داند.

بهینه سازی مصرف، واردات یا مدیریت؟ ◾
در حالی  که برخی کارشناسان بهینه سازی مصرف 
ســوخــت، واردات، افــزایــش تولید گــاز و رساندن 
سوخت مایع به نیروگاه ها را از جمله راهکارهای 
کوتاه و بلندمدت برای عبور از مسئله کمبود گاز در 
کشور می دانند، صادق مردانی؛ کارشناس حوزه 
انــرژی در گفت وگو با خبرنگار ما با انتقاد از نحوه 
مدیریت تولید، توزیع و مصرف گاز در کشور معتقد 
است در صورت مدیریت صحیح گاز در این سه 
حوزه بسیاری از مشکالت یا به وجود نمی آمد یا در 

زمان بروز قابل  حل بود.
وی می افزاید: مشکلی که در بحث مدیریت توزیع 
گاز داریم این است که صنایع انرژی بر مثل فوالد 
و ذوب آهن را در قلب کشور قرار دادیم. این عامل 
سبب شــده گــاز از نقطه ای که تولید می شود راه 
درازی برای رسیدن به صنایع مصرفی داشته باشد. 
مسیری طوالنی که هزینه های ناشی از لوله گذاری 

خطوط انتقال را نیز به فرایند تولید افزوده است.

 نابسامانی در مدیریت تولید، توزیع  ◾
و مصرف گاز کشور

مــردانــی با اشـــاره به اینکه سیاست گذاری ها در 
حوزه صنایع مصرفی ما یا درست انجام  نشده یا 
به علت اینکه حاشیه سود را پایین می آورده، برای 
بهینه سازی آن تغافل کرده اند، می گوید: در بیشتر 
صنایع انرژی بر در دنیا، در دوره های سه تا چهارساله 
مبادرت به تغییر و ارتقای فناوری می کنند تا چرخه 
ــرژی در صنعت بــه نحوی باشد کــه با  مصرف انـ
کمترین انرژی بیشترین بهره وری را داشته باشند. در 
کشور ما مؤلفه بهره وری کمتر دیده  شده و صنایعی 
مثل فوالد سال هاست با انرژی زیاد و بهره وری کمتر 
سوخت مصرف می کنند. در بخش مصارف خانگی، 

ساختمان سازی و... هم همین آش و کاسه است.

وی یکی از دالیـــل افــزایــش بــی رویــه مــصــرف گاز 
در ساختمان ها را دیـــوارهـــای ضعیف و بهینه 
نبودن تجهیزات گرمایشی مــی دانــد که باید در 
ساخت وسازهای جدید و تولید لوازم خانگی مدنظر 
قــرار گیرد. وی می افزاید: با اهمال در پیاده سازی 
قیمت گذاری پلکانی، به مصرف بی رویه دهک های 
ــن روش  بــرخــوردار دامـــن زده ایــــم. پــیــاده ســازی ای
قیمت گذاری به  طور قطع به مدیریت مصرف گاز در 
کشور کمک کرده و سبب می شود یارانه ای که اغنیا 
برای گرم کردن استخر خود می گیرند از یارانه ضعفا 

برای گرم کردن چاردیواری شان بیشتر نباشد.

توزیع گاز بدون راهبرد بلندمدت واقع بینانه ◾
وی با اشـــاره به اینکه در حــوزه توزیع گــاز راهبرد 
بلندمدت واقع بینانه ای از ســوی سیاست گذار 
نداریم، می افزاید: نکته بعدی که نشان از نادرست 
بودن مدیریت مصرف گاز دارد این است که این 
منبع محدود انرژی را به  دورترین نقاط کشور هم 
رساندیم، در حالی  که در بعضی مناطق روستایی 
می توانستیم از انرژی های جایگزین استفاده کنیم، 
شبکه توزیع را بسیار گسترده و همه مصارف را به 
سمت استفاده از گاز سوق دادیم تا ناچار باشیم 
از کشوری مثل ترکمنستان گاز بگیریم و به بخش 

خانگی تزریق کنیم.
وی با اشــاره به سوزاندن و هدررفت ثروت ملی در 
بخش تولید گاز می گوید: فارغ از آلودگی های محیط 
زیستی سوختن فلرها در این منطقه به  اندازه فاز 1۲ 
پارس جنوبی گاز می سوزانیم، فلرها را می سوزانیم 
به این بهانه که صرفه اقتصادی ندارد. این منطقی 
نیست به گاز که انــرژی تجدیدناپذیر است، نگاه 
سودمحور داشته باشیم. متأسفانه وقتی در تولید 
مشکلی هست متولیان به آن اعتنا نمی کنند تا 
تبدیل به یک بحران شود و به چاره اندیشی بیفتند.

مهاجرت گاز از پارس جنوبی به دلیل بی تدبیری ◾
وی با اشــاره به شکل گرفتن مهاجرت گاز از پارس 
جنوبی به دلیل بی تدبیری ها در این حوزه می گوید: 
پس از قــرارداد با توتال، این شرکت نقشه برداری و 
مطالعاتش را از میدان گازی سمت ما تکمیل کرد 
اما هیچ کاری را پیش نبرد و به بهانه تحریم رفت. 
پس از آن قطر که تمام چاه های اکتشافی خود را 
بسته و گفته بود دیگر کار نمی کنم، فعالیت های 
اکتشافی خود را دوباره آغاز کرد و سپس در قراردادی 
با توتال توانست از میدان مشترک بین ایران و قطر 
بهترین استفاده را ببرد. وی با تأکید بر اینکه ما در 
این حوزه بر اساس مقتضیات زمان جلو نرفتیم، 
راهــبــرد مشخصی نــداریــم و همچنان زمــان را از 
دست می دهیم می گوید: ما وقتی هزینه می کنیم 
و زیرساخت می سازیم که دیگر دیر شده است، 
روزی که فازهای پارس جنوبی تکمیل بشود ما تازه 
در دست انداز افت فشار افتاده ایم و باید از مخازن 

دیگر استفاده کنیم.

حرکت های کاریکاتوری دیگر جوابگو نیست ◾
وی با اشــاره به  ضــرورت شکل گرفتن قطب های 
صنعتی در کشور می گوید: اگــر امــروز ما دانش 
فنی ساخت یک کمپرسور را داشته باشیم، تمام 
شرکت های کمپرسورسازی حاضرند به ما خدمات 
بدهند. تا زمانی که واکسن را نساخته بودیم، حتی 
با وجــودی که پــول به  حساب کشورهای اروپایی 
ریخته بودیم واکسن به ما نفروختند، گاز هم همین 
 طور اســت، اگر زیرساخت های ما درســت باشد، 
خودشان پای میز خرید و فروش می نشینند. به 
گفته وی، داستان قطعی گاز ادامه خواهد شد و باید 
با برنامه ریزی چه در بخش مصرف خانگی و چه 
صنعتی همه برای مدیریت این بحران به میدان 
بیایند؛ چراکه دیگر حرکت های کاریکاتوری در این 

حوزه جواب نمی دهد.

تجربهتلخقطعیبرقدرتابستانباکمبودگازدرزمستانتکرارمیشود؟

هشدار درباره 
بحران زمستانی گاز

اخبار کوتاه 
   رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک 
نوزاد در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه 
۵۰۰ تن مواد اولیه تولید شیر خشک در گمرک 
مانده و ترخیص نشده است، گفت: اگر شیر 
خشک در گروه کاالیی یک قرار گیرد افزایش 
قیمتی نخواهیم داشت اما اگر در گروه کاالیی 
دو دیده شود قیمت شیر خشک نوزاد ۲.۵ برابر 

خواهد شد.

ــی مــدعــی شــد:  ــزارشـ   خـــبـــرگـــزاری مــهــر در گـ

اگرچه تــداوم ممنوعیت واردات، مــورد حمایت 
رئیس جمهور قرار گرفته است اما شواهد نشان 
می دهد سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
از طریق تعاونی های مرزنشینی دور زده می شود. 
بررسی ها نشان می دهد در کنار روش ها و مجاری 
قاچاق و ورود غیرقانونی کاال به کشور نظیر ته لنجی، 
پنهان سازی در کانتینرها و سایر روش های پیچیده 
و مهندسی شــده، بخش قابل توجهی از لــوازم 
خانگی خارجی در پوشش شرکت های تعاونی 

مرزنشینان در حال ورود به کشور است.

  به گفته خبرگزاری فارس در حالی که پنج روز تا 
آغاز پروازهای اربعین باقی مانده است، بررسی 
میدانی از آژانــس  هــای سطح شهر حاکی از آن 
است که هنوز فروش بلیت این پروازها آغاز نشده 
و متصدیان دفاتر فروش بلیت هم پاسخ دقیقی به 
مراجعه کننده ها نمی دهند، با این حال در سایت ها، 

بلیت موجود است اما با نرخ های نجومی.

  انــجــمــن تــولــیــدکــنــنــدگــان فــــوالد ایـــــران در 
نامه ای به شــورای عالی امنیت ملی اعالم کرد 
خــامــوشــی هــای بـــرق مــوجــب از دســـت رفتن 
دست کم ۸۲ روز کامل تولید صنعت فــوالد از 
ابتدای سال جاری شده که زیان مستقیم ناشی 
از این توقف تولید برای اقتصاد ملی افزون بر ۶ 
میلیارد دالر است و 3۰۰ هزار شغل مستقیم 
و غیرمستقیم به طور کامل از دســت رفته یا 

محدود شده است.

  رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار 

بــا بــیــان اینکه سهم تحریم ها در مشکالت 
واردات مــواد اولیه و صــادرات نوشت افزار 3۰ 
تا ۴۰ درصد بوده و مشکل اصلی، تحریم های 
داخلی است، گفت: در حال حاضر فقط واردات 
مداد ممنوع است، اما در مورد سایر کاالها با 
سخت گیری های اعمال شده در مورد کاالهایی 
که تولید مشابه داخــل دارنـــد، ثبت سفارش 

انجام نمی شود.

  معاون نظارت بر اجرای استاندارد با بیان اینکه 

فاصله کیفیت لوازم خانگی داخلی و خارجی در 
سال های گذشته به مراتب کمتر شده،گفت: به 
طور کلی استانداردها حدی از مطلوبیت هستند 
که در ایــن حد از مطلوبیت ما با دنیا مساوی 
هستیم، اما آنها از گزینه های استفاده می کنند 
که باالتر سطح استاندارد است و در این موارد 

کاالهای تولید داخل کمی عقب هستند.

اقتصاد3

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه 
اقــتــصــادی، سیاست های کــالنــی کــه خلق فقر 
می کنند را باید اصالح کرد. به گزارش مهر به نقل 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت هللا 
عبدالملکی اظهار داشت: اگرچه این وزارتخانه، 
ماهیت اقتصادی هم دارد اما درصــدد هستیم 
بخش فرهنگی و اجتماعی آن را نیز ارتقا دهیم. 
با توجه به اینکه بسیاری از موضوعات رفاهی، 
مسکن کارگران، بازنشستگان، اشتغال و… در 
حوزه فعالیت این وزارتخانه قرار می گیرد باید در 
حــوزه فرهنگی نیز اقدامات اساسی انجام داد. 

فرهنگ عمومی، فرهنگ انقالبی و فرهنگ اصیل 
اسالمی ایرانی به طور ویژه تری باید مورد توجه قرار 
گیرد و مخاطب ما همه مردم ایران هستند. به گفته 
عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بیشترین سطح تماس و ارتباط را با مــردم دارد 
از همین رو باید به حــوزه فرهنگ عمومی توجه 
الزم صورت گیرد. وی در همین زمینه به ارتقای 
فرهنگ سالمت نیز اشاره کرد و گفت: بیشتر از 
موضوع درمان باید به فرهنگ سالمت بپردازیم، 
قطعاً اگر برای فرهنگ تغذیه، ورزش و تندرستی 
سرمایه گذاری کرده بودیم بسیاری از بیماری ها 

کاهش می یافت. باید روی فرهنگ انصاف کار 
کنیم، چــرا باید در معدنی که به قــول مالکان و 
بهره برداران آن، ساالنه ۹۰۰ میلیارد تومان سود 
خالص دارد، حمام برای کارگران آن وجود نداشته 
باشد. مجموعه های بسیاری در سراسر کشور 
وجود دارند که می توانند پیام رسان فرهنگ و ترویج 
کننده آن باشند، عالوه بر این از ظرفیت صدا و 
سیما هم می توان کمک گرفت. از طریق سریال 
یا برنامه های مستندی که در صدا و سیما تولید و 
پخش می شود، می توان مؤلفه ها و مفاهیم مرتبط 

با وزارتخانه را لحاظ کرد. 

خبرخبر

باید سیاست های 
کالنی که فقر ایجاد 
می کنند، اصالح شوند

WWW.QUDSONLINE.IR

رنا
 ای

60.700.000نیم سکه36.300.000ربع سکه1.496.955بورس 260.428دالر )سنا(49.890.000 مثقال طال 17.841دینار عراق )سنا(114.280.000سکه11.511.000 طال  ۱۸ عیار1.789اونس طال 70.913درهم امارات )سنا(

خبرخبر
ــار ستاد  بـــرای کمک بــه معیشت مـــردم در وزارت ک
کارت رفاه معیشتی تشکیل شده که به نظر می رسد 
نخستین قدم برای اجرای این طرح است. به گزارش 
تجارت نیوز بر اساس این طرح به ازای هر یک از اعضای 
خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هــزار تومان و دو دهک 
بعدی 1۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه با 

کارمزد ۲درصــد تخصیص می یابد و این طرح از آذر 
امسال اجرا می شود. 

ــه از ایـــــن طـــــرح مــشــخــص  ــ هــمــچــنــیــن آن طـــــور ک
ــردم داده مــــی شــــود در  ــ ــ ــــی کــــه بــــه مـ ــول ــ ــت، پ ــ ــ اسـ
ــه بـــایـــد به  ــت کـ ــحــســنــه اســ ــع یـــک وام قــرض ال ــ  واقـ

دولت برگردد. 

ــرادی که در پنج دهــک اول قــرار دارنــد  در خصوص اف
احتماالً تعداد این افراد بیش از ۴۰ میلیون نفر باشد؛ 
چرا که دولت قبلی در پاییز گذشته وقتی می خواست 
بــه گــروهــی از مــردم یــارانــه کــرونــا پــرداخــت کند اعــالم 
 کــرد کــه بــه پنج دهــک یعنی حـــدود ۴۲ میلیون نفر 

یارانه می دهد.

 جزئیاتی از 
 کارت رفاه 
معیشتی

 قیمت  
خودرو خارجی

  رنو کولئوس ۲۰۱۸
2/1 میلیارد

  رنو تلیسمان ۲۰۱۸
1/6میلیارد

  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸
1/4میلیارد

  کیا اسپورتیج ۲۰۱۸
1/95میلیارد

  کیا سورنتو۲۰۱۸
3/4میلیارد

  نیسان جوک )اسپورت(
1/3میلیارد
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))شرکت تعاونی مرزنشینان غیور نصر جام((
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))هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان غیور نصر جام((

)آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله اول نوبت اول “انتخاب نمایندگان” (
بدینوس���یله به اطالع کلیه اعضاء محترم ش���رکت تعاونی مرزنش���ینان غیور نصرجام می رساند جلس���ه انتخاب نمایندگان حوزه های فرعی شرکت 
طبق جدول ذیل برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش���ود با در دس���ت داش���تن برگ س���هام در موعد مقرر در محل های تعیین 
ش���ده حضور بهم رس���انند. برگه های حضور در جلس���ه و بررس���ی وکالتنامه ها در محل برگزاری جلس���ه و یک ساعت پیش از شروع جلسه انجام 

خواهد پذیرفت.
دستورجلسه : انتخاب نمایندگان گروه جهت شرکت در مجامع و وظایف مکلف شده طبق قوانین وزارت متبوع

تعداد نماینده      محل برگزاری ساعت برگزاریتاریخ برگزارینام روستاهای تابعهنام حوزه فرعیردیف
نصرآباد،سمسراعلیا و سفلی،قزقاوه،زوادر نصرآباد1

و جعفرآباد
32مسجد امام حسن مجتبی )ع(8:30صبح1400/7/4

26مسجدروستای خیرآباد8:30صبح1400/7/6خیرآباد،حسن آباد،سماخون،ابدال آباد خیرآباد2
25مسجدروستای رباط سمنگان8:30صبح1400/7/7روستای رباط سمنگانرباط سمنگان3
کاریزنو،آغل کمر،شوراب، سماغچه،اندای، کاریزنو4

قنداب،امان محمد
30مسجدروستای کاریزنو8:30صبح1400/7/8

بردو ، کاریزان، کالته آقامحمد، سیبک بردو5
سفلی و علیا

16مسجدروستای بردو8:30صبح1400/7/10

14مسجدروستای کالته بزرگ8:30صبح1400/7/11کالته بزرگ و حسنککالته بزرگ6
14مسجدروستای مومن آباد8:30صبح1400/7/12روستای مومن آبادمومن آباد7
قلعه سرخ ، خرم آباد، تقی آباد، کالته صوفی، قلعه سرخ8

کالته فاضل، چشمه جوهر، چنار، بیدستان
31مسجدروستای قلعه سرخ8:30صبح1400/7/14

12مسجدروستای قلعه شیر8:30صبح1400/7/17قلعه شیر و علی آبادقلعه شیر9



   انتشار 
آلبوم موسیقی 
بر اساس اشعار 
مصطفی 
رحماندوست 
آلبوم موسیقی کودک 
»نوشتم دوستت 
دارم« با آهنگ سازی 
صابر جعفری از 
سوی کانون پرورش 
فکری کودکان و 
نوجوانان عرضه 
شد. اغلب اشعار این 
آلبوم از آثار مصطفی 
رحماندوست انتخاب 
شده است. صابر 
جعفری، آهنگساز 
این آلبوم گفت: قطعه  
»نوشتم دوستت دارم« 
درباره  لحظات آخر 
زندگی یک مادر در 
کنار کودکش است که 
مواجهه  یک کودک 
را با مرگ به تصویر 
می کشد، اما بسیار 
خیال انگیز و جادویی.

حاشیه ــد بــهــارســتــان  ◾ ــه شـ  چـ
جــامــی را بــازنــویــســی کــردیــد؟ 
ــن اثـــــر چــه  ــه نـــظـــر شـــمـــا ایـــ ــ ب
جذابیت هایی بــرای مخاطب 

نوجوان امروز دارد؟ 
 سال های گذشته انتشارات 
سوره مهر تصمیم گرفت داستان هایی بر اساس 
زندگی مفاخر ایــران منتشر کند. آقای فتاحی 
از من خواستند اثری بنویسم و من بهارستان 
جامی را انتخاب کردم چون می دانستم بچه ها 
با این کتاب آشنایی ندارند. پیشتر هم بوستان 
سعدی را بازنویسی کــرده بــودم. در کتاب های 
درسی در مورد سعدی، حافظ و موالنا اشعاری 
هست که به واسطه همین مسئله بچه ها با 
ایــن شــاعــران آشنایی کمی دارنـــد امــا در مــورد 
جامی می دانم بچه ها حتی اسمی نشنیده اند و 
دوست داشتم با این شاعر و آثارش آشنا شوند 
برای همین بهارستان جامی را برای بازنویسی 
ــاری به  انتخاب کـــردم. در همان زمـــان، سفر ک
ازبکستان برای من پیش آمد و من در هتلی در 
تاشکند مستقر شدم که در نزدیکی این هتل، 
مــوزه ای بود. در کمال تعجب در آن موزه کتاب 
بهارستان را بــه قلم و دستخط جامی دیــدم. 
صفحه ای از کتاب باز بود که من دو روز پیش 
همان صفحه را خوانده بودم. این اتفاق برای من 
جالب بود خط جامی خیلی زیبا بود و کتاب با 
خط شاعر صفحه آرایی شده بود همین مسئله 
من را عالقه مندتر کرد که حتماً این کار را با دقت 
و عالقه بیشتری به اتمام برسانم البته سال ها 

طول کشیده تا سوره این کتاب را منتشر کند. 

مخاطب چرا باید این اثر را بخواند و با خواندن  ◾
این کتاب به درک چه مسائلی می رسد؟  

 اگر نوجوانی به فرهنگ و ادبیات کشورش آشنا 
باشد این کتاب برایش جــذاب خواهد بــود. در 
سراسر ایــن داستان ها و حکایت هایی که من 
برای بچه ها انتخاب کرده ام پندهایی هست در 
مورد انسانیت و اخالقیات. خوبی ها و بدی ها 
کنار هم آورده شده و چیزهایی هستند که هیچ 
وقت قدیمی نمی شوند و فقط مختص سال های 
خاصی از زنــدگــی نیستند. ایــن هــا چیزهایی 
ــرام هستند و  هستند کــه در دنــیــا قــابــل احــت
انسانیت بــر اســاس همین ها شکل می گیرد 
چــون طبیعت انــســان گــرایــش بــه خوبی دارد. 
بچه ها با خواندن داستان های این کتاب مسائلی 
در ذهنشان نقش می بندد که می تواند در زندگی 

آینده شان مؤثر باشد. 

کودک و نوجوان امروز با امکانات و حضور در  ◾
فضای مجازی از خواندن این آثار لذت می برد؟

ــادی از زندگی همه   فضای مجازی قسمت زی
بزرگ ترها و بچه ها را تشکیل می دهد. البته 
این به خاطر پدر و مادرهاست چون خانواده ها 
میل به فضای مجازی دارند بچه ها هم از آن ها 
تبعیت می کنند. اما اگر بچه ای به فضای مجازی 

عالقه مند باشد او را هم می توان کتابخوان کرد، 
ــرای او هــم حــد و مــرزی گــذاشــت و با  مــی تــوان ب
رعایت آن حد و مرز تربیت بچه را شکل داد. 
مسلماً بــرای بچه ای که به کتاب خوانی عادت 
ندارد و لذت کتاب خواندن را درک نکرده، فضای 
مــجــازی جــذاب تــر اســت امــا اگــر پــدر و مــادری 
بخواهند بچه کتابخوانی داشته باشند باید اول 
خودشان عالقه به کتاب خوانی را در محیط خانه 
نشان دهند؛ باید کتاب بخرند و بودجه ای را در 
ماه به کتاب اختصاص دهند. البته با توجه به 
مشکالت معیشتی و گرانی کتاب ها می شود با 
کارهایی مثل عضویت در کتابخانه برای کتاب 
ارزش قائل شد و حتی در هفته ساعت هایی 
به عنوان ساعت مطالعه خانوادگی قرار داد تا 

بچه ها لذت مطالعه را درک کنند. 

با اینکه نویسندگان کودک و نوجوان ایرانی آثار  ◾
زیادی منتشر می کنند و کتاب های کودک و نوجوان 
نسبت به کتاب های بزرگسال از تنوع بیشتری 
برخوردار است اما نوجوان و حتی کودک امروزی 
به سمت کتاب های ترجمه میل دارد. این اتفاق 

چرا رخ می دهد؟ 
 مــن هــم نویسنده هستم و هــم مترجم و با 
شناختی که از دو فضا دارم می گویم کتاب های 
ترجمه نسبت به آثار تألیفی چیز بیشتری برای 
ارائــه نــدارنــد امــا آثــار ترجمه به بهترین شکل 
ممکن ارائه می شوند و این مسئله در ناخودآگاه 
مخاطب اثر می گذارد. کیفیت بصری کتاب های 
خارجی بهتر از آثار ایرانی است از طرفی با گران 

شدن مواد اولیه، سرمایه گذاری در حوزه کتاب 
برای ناشر ایرانی گران تمام می شود، به خصوص 
برای ناشرانی که دغدغه فرهنگ کودک و نوجوان 
را دارند کار کردن در این شرایط سخت خواهد 
بود. مثالً ناشر ایرانی کتاب دانستنی ها را سیاه 
و سفید منتشر می کند در حالی که ایــن نوع 
کتاب ها باید رنگی باشد و یا کتاب کــودک که 
باید چهار رنگ باشد تصاویرش را دو رنگ کار 

می کنند تا ارزان تر دربیاید. 
ــایـــد گفت  ــتـــاب بـ در خـــصـــوص مـــحـــتـــوای کـ
نویسنده های ما چیزی از نویسندگان خارجی 
کم ندارند اما محدود هستند و همه شان به این 
محدودیت هم آگاهی دارند. این مسائل مانع 
خالقیت می شود. کاش این موانع برای نویسنده 

ایرانی منطقی تر می بود!

 مطمئناً تبلیغ نشدن هم در ایــن بی اقبالی  ◾
مؤثر است.

 بله هزینه تبلیغات زیاد است. ناشر حتماً باید 
برای آثارش تبلیغ کند و این خیلی مهم است به 
خصوص در کشور ما که اقبال چندانی به  کتاب 

نمی شود، تبلیغ حرف اول را می زند. 

در این شرایط آیا یک مادر باید بر کتاب خوانی  ◾
فرزندش نظارت کند؟ 

 بله مــادر تا سن 9 یا 10 سالگی باید وضعیت 
کتاب خوانی کودک را کنترل کند چون بعضی 
بچه ها ممکن اســت مشکلی داشته باشند و 
بی اطالع باشند و بعضی کتاب ها به مشکالت 

آن ها اضافه کند. حتی داستان بز زنگوله پا که 
داستانی فولکلور است و شاید نخستین قصه ای 
است که مــادری برای فرزندش تعریف می کند 
ممکن است روی کودک اثر منفی داشته باشد و 

بچه ها را بترساند. 
در نتیجه مــادر باید با توجه به شناختی که از 
فرزندش دارد سلیقه کتاب خوانی او را کنترل کند 
اما به مرور می تواند با احترام به حقوق کودک این 
کنترل را نامحسوس تر انجام دهد و اگر با کتابی 
مخالف است دالیل مخالفت را بگوید و کودک 

را هدایت کند. 

پرسشی که همیشه از ســوی مـــادران مطرح  ◾
ــن اســت کــه چــطــور مــی تــوان فــرزنــدی  مــی شــود ای

کتابخوان تربیت کرد؟ 
 بــه پــدر و مـــادری کــه فکر می کنند فرزندشان 
ــدارد توصیه می کنم به  اصــالً به کتاب عالقه ن
دنبال کتابی باشند که به عالیق و شخصیت 
فرزندش نزدیک است.  راهکار دیگر این است 
که بخشی از کتابی را که می دانند کودک دوست 
دارد، پیش از خــواب بخوانند و وقتی کتاب به 
قسمت هیجان انگیز رسید، خواندن را قطع کنند 
و اجــازه دهند فرزندشان ادامــه کتاب را خودش 
بخواند یا در کتاب خوانی با کودک مشارکت کنند 
تا کتاب خوانی جنبه سرگرمی داشته باشد. از 
کتاب های تصویری هم می شود استفاده کرد؛ 
کتاب هایی که تصویر آن بیشتر از متن است مثل 

کتاب های کمیک استریپ.  

چند اثر از آثار خودتان که فکر می کنید برای  ◾
بچه ها خواندنی تر است را معرفی کنید. 

ــره ای شـــد« یــکــی از  ــقـ ــاب »وقـــتـــی دریــــا نـ ــت  ک
بهترین کتاب هایی اســت کــه ترجمه کــردم و 
بسیار پرمحتواست و بــرنــده جــایــزه هــم شده 
اســت، ایــن کتاب بــرای کسانی مناسب است 
که به نویسندگی عالقه دارنــد و با خواندن این 
کتاب متوجه می شوند چطور می توان داستان 

پرکششی برای بچه ها نوشت. 
کتاب کودک »نامه های یک موش بیسواد« که 
نشر مدرسه آن را چاپ کرد و تصویرگری خوبی 
دارد به نظرم بهترین اثر کودکانه ای است که 

نوشته ام. 
کــتــاب کـــودک و نــوجــوان »مــثــل هیچ کــس« که 
برگزیده سه جشنواره شد و توسط انتشارات 
قدیانی منتشر شده، نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور به من اطــالع داد بچه ها 50 هــزار بــار این 
کتاب را از کتابخانه ها به امانت گرفته اند و این آمار 
برای من خیلی دلچسب بود و افتخار می کنم که 
کتابم به خانه 50 هزار خانواده ایرانی رفته است. 

کتاب دیگری که مورد اقبال قرار گرفت مجموعه 
داستان های »نوید و ندا« است که در پنج جلد 
توسط به نشر منتشر شــده اســت. امــیــدوارم 
بچه هایی که به کتاب عالقه مند نیستند با نوید 
و ندا کتاب خوانی را شــروع کنند. از این کتاب 
انیمیشن هم ساخته شد البته بدون اجازه من.

 گفت وگو با سپیده خلیلی که » بهارستان«  جامی را 
برای کودکان بازنویسی کرده است 

تربیت کتابخوان از کودکی

خبرخبر
روزروز

اعالم نامزدهای بخش ترکی جایزه ملی غزل  نمایش آثار  ۲۳ هنرمند ایرانی در نیویورک
نمایشگاه »شورشی، شــوخ، عــارف، شاعر« در نیویورک 
افتتاح شد. نمایشگاه پاییزی آسیا سوسایتی برگرفته از 
مجموعه هنری محمد افخمی، شامل آثاری از ۲۳ هنرمند 
ایرانی است. در این آثار تجربیات و هویت چندوجهی سه 
نسل از هنرمندان که داخل یا خارج از ایران کار می کنند 
قابل مشاهده است.  شیوا احمدی، مرتضی احمدوند، 

شیرین علی آبادی، افروز امیلی، نازگل انصاری نیا، محمود 
بخشی، علی بنی صدر، علیرضا دیانی، محمد احصایی، 
منیر فرمانفرماییان، پرستو فروهر، شادی قدیریان، رکنی 
حــائــری زاده، وای. زی. کامی، عباس کیارستمی، فرهاد 
مشیری، تیمو ناصری، شیرین نشاط، پرویز تناولی و ... 
هنرمندانی هستند که آثار آن ها به نمایش درآمده است. 

محمدربیع احمدخانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان زنجان اسامی نامزدهای بخش غزل ترکی را در 
نخستین دوساالنه ملی غزل )حسین منزوی( اعالم کرد. 
مهدی میرزا رسول زاده از اردبیل، وحید طلعت از ارومیه، 
مالحت نادری از خلخال، عارف ساسانی از مراغه، پرویز 
سودی از زنجان و بهزاد بیات فرد از زنجان نامزدهای بخش 

غزل ترکی هستند. داوران این بخش سعید سلیمان پور و 
علی کریمی بوده اند.  وی افزود: در روزهای آینده نامزدهای 
دو بخش دیگر نیز معرفی و در نهایت با بررسی داوران و 
انتخاب برگزیدگان مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.بر 
اساس این گزارش، نخستین دوساالنه جایزه ملی غزل، به 

نام و یاد حسین منزوی برگزار می شود.

خبر

برگزاری 
نشست روز 
»شعر و ادب 
فارسی« در 
فضای مجازی   

انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی به مناسبت 
۲7 شهریورماه؛ روز 
شعر و ادب فارسی 
و بزرگداشت استاد 
محمدحسین شهریار، 
نشست گرامیداشت 
این روز را با حضور و 
سخنرانی جمعی از 
استادان برجسته در 
فضای مجازی برگزار 
می کند. در این مراسم  
که شنبه ۲7 شهریورماه 
از ساعت 14:00 تا 
16:00 برگزار خواهد 
شد . وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، حسن 
بلخاری؛ رئیس انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی، 
حسن انوری؛ چهره 
ماندگار و عضو پیوسته 
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی، علی اصغر 
شعردوست؛ نویسنده، 
ادیب و سفیر سابق 
ایران در تاجیکستان 
و سیدعلی اصغر 
میرباقری فرد؛ استاد 
گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه 
اصفهان به ایراد سخن 
خواهند پرداخت.

  خدیجه زمانیان      عالقه مند کردن کودکان و نوجوانان 
به کتاب و انتخاب کتاب خوب برای بچه ها، همیشه دغدغه پدر 
و مادرانی بوده است که دوست دارند فرزندی کتابخوان داشته 
باشند. در صفحه امروز درباره همین مسئله با سپیده خلیلی؛ 

نویسنده، مترجم و روزنامه نگار به گفت وگو نشستیم. 

سپیده خلیلی دارای مدرک دکترا در رشته روان شناسی بالینی 
از دانشگاه براون شوایگ آلمان و عضو انجمن روانشناسان 

کودک ایران است و در کارنامه  خود بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب 
در زمینه  تألیف و ترجمه دارد.  او به تازگی »بهارستان« جامی 

را برای بچه ها بازنویسی کرده که توسط انتشارات سوره 

مهر منتشر شده است. این بازنویسی پر است از ماجراهای 
گوناگون و پرشور که هم مایه سرگرمی اند و هم آگاهی بخشی. 

سپیده خلیلی درباره کتاب»بهارستان« ، تأثیر خواندن 
داستان های کهن بر این نسل و چگونگی عالقه مند کردن 

کودکان و نوجوان به کتاب خوانی می گوید.

  یک هنرمند طراحی و دوخت 
لباس های سنتی مطرح کرد

 مخاطبان برای هنر 
هزینه کنند 

 

مــهــدیــه مــحــمــدی خــجــســتــه، دارای مـــدرک 
ســـوزن دوزی درجــه یک و فعال حــوزه طراحی 
ــاره رونـــد  ــ ــ ــبــاس و دوخـــت هـــای ســنــتــی، درب ل
فعالیت های خود و شرایط حاکم بر این عرصه به 
هنرآنالین گفت: در دانشگاه طراحی و دوخت 
خواندم و از اواخر دهه 70 به تدریس در آموزش 
و پــرورش و از کمی پیشتر در دانشگاه علمی 

کاربردی مشغول هستم.
محمدی خجسته در ادامه تأکید کرد: یکی از 
مهم ترین دغدغه هایم، حضور در نمایشگاه ها 
و رویدادهایی بوده که به ویژه در زمینه هنرهای 
سنتی برپا شده و همواره تالش کردم با ایده های 
نو پا به این عرصه بگذارم؛ چرا که معتقد هستم 
آنچه امروز موجب هر چه بهتر دیده شدن این 
هنرها می شود، همین خالقیت ها و سوق دادن 

آثار به سمت کاربردی بودن است.
این هنرمند عرصه سوزن دوزی اذعان کرد: البته 
یکی از نکات مهم انگیزشی به ارمغان آوردن 
حس آرامــش بــرای هنرمند عرصه ســوزن دوزی 
ــن مهم شاخصه تمامی  اســت هــر چند کــه ای
ــزود: پایان نامه  ــ عــرصــه هــای هنری اســـت. او اف
ــدم در رشته طــراحــی پــارچــه و  کارشناسی ارشـ
لباس در یکی از جشنواره های مد و لباس فجر با 
موضوع »ارزیابی تبلیغات و بازاریابی بر افزایش 
سطح فــروش محصوالت ســـوزن دوزی شــده در 
صنایع دستی ایــران« برگزیده شد که در فرایند 
انجام آن، پرسش نامه ای را نزد استادان بزرگ 
حــوزه ســـوزن دوزی و مد و لباس بــردم و از آن ها 
خواستم که به پرسش ها پاسخ دهند و نتیجه 
آنکه بازاریابی و تبلیغات یکی از مهم ترین عوامل 
فروش آثار هنرمندان است و اگر بنا داریم در سطح 
بین المللی فعالیت داشته باشیم، الزم است از 
روش های گوناگون تبلیغات برای معرفی هر چه 

بهتر هنرمندان و آثار هنری شان بهره گیریم.
محمدی خجسته تصریح کرد: در ارتباط با مقوله 
درآمــدزایــی از این مسیر نیز باید بگویم گرفتن 
بــازخــورد و رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی 
زمانبر بوده و واقعیت این است که باید زمان بسیار 
زیادی صرف شود تا آثار هنرمند به قیمت واقعی 
فروش برود. البته یکی از نکات مهم در این زمینه 
آن است که متأسفانه قیمت گذاری روی آثاری که 
هم زمان و هم انرژی بسیاری از هنرمند می گیرند 
در بخش دوخت های سنتی معقول نیست و به 
زعم من باید در این زمینه تجدید نظر شود؛ در 
عین حال باید تبلیغات الزم برای این هنر انجام 
شود تا مخاطبان به ارزش و جایگاه واقعی آن پی 

برده و حاضر باشند برای خرید هزینه کنند.
ــورد عالقه مندی مخاطبان به  خجسته در مـ
ــادی هستند  دوخــت هــای سنتی گفت: عــده زی
که دوســت دارنــد این دوخت ها را یاد بگیرند یا 
آن ها را روی لباس خود داشته باشند، اما مشکل 
این است که به دلیل سختی این کار، عده کمی 
یادگیری و اجرای آن را ادامه می دهند و از سوی 
دیگر زمان زیادی که صرف دوخت می شود سبب 
بــاال رفتن قیمت نهایی محصول اســت و این 
موضوع موجب می شود مخاطبانی هم که به 
آن عالقه دارند امکان خرید محصول را نداشته 
باشند. او در پایان گفت: به عقیده من، همان طور 
که در حوزه هنرهای تجسمی، حراج هایی برگزار 
می شود و آثار هنرمندان با قیمت های بسیار باال 
و قابل توجه در سطوح داخلی و بین المللی به 
فــروش می رسند، چنین فرصت مشابهی باید 
برای آثار سوز ن دوزی و دوخت های سنتی ایرانی 

نیز فراهم شود. 
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و هنر فرهنگ 

سپیده خلیلی
 نویسنده و مترجم

ادبیات ایران ادبیات ایران  ادبیات جهانادبیات جهانخواندنی ها خواندنی ها 

 »موش و گربه« زاکانی
 در کتاب فروشی ها

کتاب »موش و گربه« نوشته عبید زاکانی و با ترجمه فرزام 
حقیقی توسط نشر ثالث در بازار کتاب منتشر شد.

منظومه »موش و گربه« یکی از شهره ترین قصه های ادب 
فارسی است که از گذشته به عبید زاکانی منسوب بوده 
است، اما به دلیل تفاوت های سبکی اش با شعرِ فارسی 
سدۀ هشتم، برخی از محقـقـان در انتسـاب آن به عبیـد 
ــرای نخستین بــار نشان  تـردیـد کــرده انــد. کتاب حاضر ب
می دهد که ادبیات و فرهنگ ما با یک موش و گربه مواجه 
نبوده است، بلکه کاتبان و عالقه مندان این قصه که عموماً 
مردمانی عامی بوده اند در درازای زمان موش و گربه های 

گـونـاگونـی را برسـاختـه  و آنچـه 
را خـود می خواسته اند به قالب 
این قصه و به نام عبید زاکانی 
ــد. ایــن کتاب شرح  ــ ــ درآورده ان
شناسایی مـوش و گـربۀ اصیـل، 
دیگــر روایــت ها و دگردیسی 

این موش و گربه هاست.
»مــوش و گربه« به قیمت 78 
هــزار تــومــان روانـــه بـــازار کتاب 

شد. 

 نقاشی از
  روزگارِ مردم کرونازده

یک هنرمند پـِـرویــی، در بحبوحۀ همه گیری ویــروس کرونا، 
با دفترچۀ طراحی و مــدادش به خیابان رفته و از وضعیت 
مردم شهرش طراحی  کرده است. ادیلوِرتو هیمِنِز 56 ساله 
حین قدم زدن در خیابان های لیما )پایتخت پرو( حدود 750 
طراحیِ سیاه قلم مستند از مردمش خلق کرده که هر یک راوی 
داستانی منحصر به  فرد از این شهر کرونازدۀ پُردرد است. او 
برای تکمیل این طراحی ها در کارگاهش، زمان زیــادی را هم 
صرف شنیدن و خواندن اخبار کرونا از تلویزیون و روزنامه  کرده 
است. به گزارش ایبنا، این هنرمند از آن 750 طرح، 100 کار را 
در کتابی با نام »کروناویروسِ جدید و دولِت خوب« منتشر 

کرده است. طراحی های 
او راوی صحنه هایی چون 
جــان  دادن مــردم مقابل 
بیمارستان ها،  دروازه 
کتک زدن و دور کــردن 
دســتــفــروشــان توسط 
پلیس و نیز جان  دادن 
پــدری از نبودِ اکسیژن 
ــل چـــشـــمـــانِ  ــ ــاب ــ ــق ــ م
خانوادۀ فقیرش است. 

 روش غیرمعمول »کینگ« 
برای خواندن آثارش 

اســتــیــون کینگ، نویسنده مشهور آمــریــکــایــی و خالق 
داستان های بسیاری در ژانر وحشت در همکاری مشترک 
با یک سایت خیریه اقــدام به فروش داستان کوتاهش با 
عنوان »صفحه قرمز« به نفع این مؤسسه خیریه کرده 
است. گروه خیریه هامبل باندل داستان کینگ را به حراج 
گذاشته و هر کاربری با ورود به سایت این مؤسسه اقدام به 

خرید آن می کند.
کینگ نویسنده آمریکایی خالق بیش از ۲00 اثر ادبــی در 
گونه های وحشت، خیال پردازی، ماوراءالطبیعه، تعلیق، 
جنایی، علمی تخیلی و رمــان هــای فانتزی اســت. به گفته 
بسیاری، کینگ پرفروش ترین نویسنده جهان اســت.  این 

نخستین بار نیست که 
کینگ داســتــان هــایــش 
را بـــه طـــور غیرمعمول 
ــردم قـــرار  ــ در اخــتــیــار م
مــی دهــد. کینگ رمــان 
»مسیر سبز« را از طریق 
بسته های پستی برای 
عــالقــه مــنــدان ارســـال 

کرده بود. 



پرونده ای ویژه 
درباره آیت اهلل 
مصباح یزدی 

در آخرین 
شماره فصلنامه 

»صدرا« 
شماره 37 فصلنامه 

تخصصی علوم 
انسانی اسالمی 

صدرا با پرونده ای 
ویژه درباره آیت اهلل 

مصباح یزدی منتشر 
شد.این فصلنامه 

که با مدیر مسئولی 
حجت االسالم 

والمسلمین رضا 
غالمی  منتشر 

می شود ضمن نگاهی 
گذرا به حیات و آثار 

عالمه مصباح یزدی، 
در سرفصل هایی 
به پرونده عرفان، 

فلسفه و علوم انسانی 
از منظر ایشان 
پرداخته است.

درنگدرنگ

در هفته های اخیر  بحث  ◾
در مــورد کلیپ نوحه خوانی یکی 
از مداحان بــرای حضرت قاسم و 
کلیپ دهه هشتادی ها باال گرفت 
و به بحث مناسک، امر رسانه ای 
و نمایشی و امثالهم هم کشیده 

شد. به نظر شما از چه منظری باید به این ها نگاه کرد؟
کلیپی که به تازگی تحت عنوان دهه هشتادی ها در 
فضای مجازی منتشر شده است را باید به عنوان یکی 
از نشانه های تحوالت دینداری در جامعه ایرانی دید. 
همان طور که کلیپ مداحی فالن مداح جوان درباره 
حضرت قاسم قبل تر از آن محل بحث و چالش قرار 
گرفته بود. لذا هر یک از این اتفاقاتی که به نوبه خود 
در فضای مجازی وایــرال می شوند، اساساً موضوع 
بحث و محل نزاع و چالش نیستند، بلکه مسئله 
اصلی که باید درباره آن بیشتر تأمل و گفت وگو کرد، 
همین بحث تغییرات فرهنگ عزاداری و دینداری در 

جامعه ماست.
وضعیت امروز دینداری به مانند سایر عرصه های 
فرهنگی جامعه ما تحت تأثیر رونــدهــای جهانی 
بیش از پیش به سمت نمایشی شدن پیش می رود. 
اگر به رونــد تحوالت فرمی و محتوایی هیئت های 
مذهبی دقیق تر بنگریم، داللت های آشکاری برای 
این مدعا پیدا می کنیم. هیئت در سنت فرهنگی 
و مذهبی ما در مقیاس فردی چنان تجربه معنویِ 
ناب، شخصی، تکرارناپذیر و در لحظه است که در 
فضایی به غایت ساده و کم تکلف رخ می دهد و در 
مقیاس اجتماعی دارای غایات سیاسی، فرهنگی و 
تربیتی خاص خود است. در هیئت سنتی محوریت 
با منبر و منبری است و شخص مداح محلی از اعراب 
ندارد و به لحاظ محتوایی سرشار از مضامین برآمده 
از فلسفه قیام عاشورا و معارف اهل بیت )علیهم 
السالم( است. اما امروزه با پدیده جدیدی در زمینه 

کیفیت عزاداری مواجه هستیم. هیئت ها در شکل 
جدید و مدرن خود تبدیل به یک مجلس پرطمطراق 
و پرتکلفی شده اند که گاه برای فضاسازی و اجرای 
دکورهای شکیل آن ها چندین شبانه روز وقت صرف 
می شود. تجربه های معنوی ناب افراد جای خود را به 
آمادگی برای اجرای یک مراسم با کیفیت در حضور 
دوربین های متعدد داده است. مداح به عنوان محور 
این هیئت ها یک سلبریتیِ جذاب است که توانایی 
اجرای »برنامه عزاداری« را با استانداردهای رسانه ای 
دارد و سعی دارد در تراز باالتری از هیئت های مجاور 
برنامه اجرا کند. در چنین فضایی مقوله »سبک« 
در نوحه خوانی بروزی پررنگ و قوی دارد و معیاری 

برای پسند مخاطب و تجربه حال خوب در هیئت 
قرار می گیرد. سرگذشت محتوا در این هیئت ها نیز 
وضعیت بغرنجی دارد. این پدیده جدید اساساً تهی 
از معنای اصیل هیئت و مضامین غنی آن است. 
محتوا در این فضا باید فانتزی و رمانتیک باشد وگرنه 
مصرف نمی شود. درنتیجه چشم و ابروی زیبا و قد 
و بازوی اهل بیت جای بیشتری را نسبت به معارف 
و شخصیت آن ها در اشعار مداحان اشغال می کند. 
البته این حرف ها به معنای نفی برکات و آثار معنوی 
دستگاه سیدالشهداء )علیه السالم( نیست، بلکه 
در مقام آسیب شناسی دینداری ما بیان می شود. در 
نهایت آن چیزی که حاصل این تغییرات نرم فرمی و 

محتوایی در عزاداری و هیئت های ما می گردد، زدودن 
امر قدسی از هیئت و عزاداری ماست.

این نکته شما مبنی بر نمایشی شدن را در مورد  ◾
نقاشی های حسن روح االمین که مضمونش روضه 
است خیلی گفته اند.اینکه در این آثار، روضه  یکباره از 

خلوت به جلوت آمده است. 
ببینید منظور مــن از نمایشی شــدن مناسک و 
عزاداری و اساساً فرهنگ دینداری ما، اجرای روضه 
به صورت نمایش یا نقاشی نیست؛ چرا که در این 
میان تفاوتی نمی کند که شما روضه را به قلم یا به 
زبان بیاورید یا به صورت یک نقاشی یا تئاتر ارائه 
کنید. هر دو ماهیتاً روضه خواندن است. اما نکته من 
ناظر به کیفیت عــزاداری و مناسک دینی است که 
تحت تأثیر استانداردهای رسانه های جدید تغییرات 

اساسی کرده است.

ما با فربه ای مناسک روبه رو هستیم یا امر رسانه ای؟  ◾
من قائل به فربه ای مناسک در روند کلی دینداری 
جامعه ایــرانــی نیستم و اضــافــه شــدن برخی از 
مراسم ها و مناسبت های جدید به تقویم آیینی 
برخی از هیئت ها داللــت بر همگانی بــودن این 
ــن ایـــده صــرفــاً در  پــدیــده در جامعه نیست و ای
فضای رسانه ای پژواک بیش از حدی یافته است. 
مسئله از نگاه من ناظر به فربهی و تــورم آیین و 
مناسبت و مراسم دینی و مذهبی نیست، بلکه 
مسئله در ناحیه باورها و ذهنیات ما و تغییرات 
ارزشــی جامعه دیــنــدار اســت که بــروزاتــی هم در 
ناحیه رفتار دینی دارد. از نظر من پیوند مناسک با 
باورها در حال تضعیف است و مناسک دینی ما 
در حال تهی شدن از معنای اصیل خود و تبدیل 
شدن به رفتار نمایشی متناسب با استانداردهای 
رسانه های اجتماعی اســت. اگــر پیوند هیئت و 

مراسم عـــزاداری با معنا و محتوای اصیلش که 
همان فلسفه قیام عــاشــورا و عــدالــت خــواهــی و 
ظلم ستیزی اســت، قطع شد و به محفلی پارتی 
گونه تبدیل شد که ما صرفاً به آنجا می رویم، سینه 
ای می زنیم و اشکی می ریزیم تا حالمان خوب شود 
و بعد سراغ زندگی خودمان می رویم، این همان 

معنازدایی از مناسک می شود.

ــه انــتــشــار چنین  ◾ ــ بحثی کــه همیشه و در ادام
کلیپ هایی توسط برخی مطرح می شود این است که 
می گویند این ها همه به واسطه تضعیف دینداری  در 
جامعه است و بعد هم آن را به پررنگ شدن پیوند دین 
و سیاست پس از انقالب ربط می دهند. واقعاً می توان 

چنین نتیجه ای گرفت؟ 
من ترجیح می دهم به جای اینکه حکم به تضعیف 
دیــنــداری و کاهش سطح اعتقادات و رفتار دینی 
مردم در جامعه ایرانی بدهم، از تحوالت در کیفیت 
دینداری امروز صحبت کنم. به نظر من اصالً این طور 
نیست که دین و باورهای دینی در جامعه امروز رنگ 
باخته و نسل جدید نسبت به گذشتگان بی دین تر 
شده باشند. بلکه ما امروز با نوع جدیدی از دینداری 
مواجه هستیم که در ساحات فرمی و عینی آن، 
رسانه زده و نمایشی و در ساحت باورها و مضامین 
و اعتقادات، عرفی و سکوالرتر شده است. ظهور و 
گسترش پدیده بانوان بدحجاِب تسبیح به دست، 
نوجوانانی که هم پارتی می روند و هم هیئت و موارد 
زیادی از این دست همگی نشانه هایی برای تغییر 
شکل و محتوای دینداری اســت، اما همین نشان 
دهنده این است که هنوز دین برای طیف زیادی از 
مردم جامعه ما مسئله مهمی است. به عبارتی ما 
امروزه با پدیده تضعیف جایگاه دین در میان افراد 
مواجه نیستیم، بلکه با پدیده جدیدی به نام دین 

عامه پسند مواجه هستیم.

 دکتر اقبالی معتقد است کلیپ »دهه هشتادی ها« 
نشانه ای از تحوالت دینداری در جامعه ایرانی است

خطر نمایشی شدن مناسک!
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موسی نجفی: سقوط رضاخان یک پروسه فرهنگی است
دکتر موسی نجفی ، استاد تاریخ دانشگاه در نشستی در 
نخستین روز همایش ملی»هشتادمین سالگرد اشغال 
ایران و سقوط رضاخان ؛ بررسی علل اشغال ایران و سقوط 
رضاخان در سوم شهریور ۱۳۲۰ «  با بیان اینکه مشروطیت 
یک بیداری اسالمی محسوب می شــود که به مرحله 
تمدن سازی نرسید، گفت: با کودتای رضاخان انحراف 

مشروطه تکمیل شد. در آن دوره تعاریف ظلم به سمت 
استبداد و سپس دیکتاتوری رفت و تغییرات در واژه ها 
رخ داد. ما در تاریخ ایران دو نفر را داریم که غیر از استبداد 
با فرهنگ شیعه هم کار داشتند؛ نخستین نفر نادرشاه 
افشار بود که ایران شیعی را با تسنن آمیخت و دوم هم 
رضاشاه پهلوی با یک شعار مدرنیسم و نوگرایی که هر دو 

هم سقوط کردند. وی در ادامه افزود: چنین نهضتی چون 
مشروطه که ماهیتش دینی است به هر مقداری که از آن 
خط انحراف پیدا می کند، سقوطش نزدیک تر می شود. 
به نظر من سقوط رضاخان و سقوط هر کسی که به درجه 
ای در نهضت بیداری اسالمی در هویتش دست ببرد، در 
یک جایی متوقف می شود و دستگاه سنت و تفکر بومی 

این را از بین می برد. در حقیقت سقوط رضاخان پهلوی 
یک پروسه بود که کار نداریم آن را انگلیس یا هر کسی 
دیگر جلو انداخته است، بنابراین این سقوط فرهنگی 
است که در نهضت های بیداری اسالمی وارد می شود 
و از ذات این نهضت ها عبور می کند و آن را یک تفسیر 

غیردینی و سکوالر می کند.

 ابوالفضل اقبالی
جامعه شناس

  محسن  فاطمی نژاد      دکتر ابوالفضل اقبالی جامعه 
شناسی است که بیشتر او را به خاطر پژوهش هایش در حوزه 

خانواده، مطالعات جنسیت و زنان می شناسیم. انتشار کلیپ 
دهه هشتادی ها در هفته گذشته بهانه ای شد تا سراغ ایشان 

برویم و از دوران نوجوانی با ایشان بحث کنیم، ولی ترجیح ایشان 

صحبت کردن نه فقط درمورد کلیپ و نوجوانی، که در خصوص 
تحوالت دینداری بود. به عقیده ایشان این کلیپ نشانه ای از 

تحوالت دینداری از جامعه ایرانی است که از قضا تحت تأثیر 
روندهای جهانی بیش از پیش به سمت نمایشی شدن نیز 

در حرکت است. به باور دکتر اقبالی و به رغم ادعای برخی از 

جامعه شناسان دین، ما با فربهی مناسک روبه رو نیستیم، بلکه 
باید به کمرنگ شدن پیوند مناسک با باورها اذعان کنیم. خالصه 

دیدگاه او را می توان در این عبارت خالصه کرد که » ما امروزه با 
پدیده تضعیف جایگاه دین در میان افراد مواجه نیستیم، بلکه با 

پدیده جدیدی به نام دین عامه پسند مواجه هستیم«.

ب���رگ س���بز خ���ودرو پرای���د 132 م���دل 1390 ب���ه 
ش���ماره پالک 927ن96 ایران 12 و شماره شاسی    
S5420090065070  وش���ماره موت���ور 4341383 
بن���ام محمدرض���ا برنای تنه���ا مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
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گواهینامه موقت کارشناس���ی رش���ته جغرافیا 
ه���ادی                               ن���ام  ب���ه  مش���هد  آزاد  دانش���گاه  از 
زلف���ی زاده فرزن���د محمد جواد به ش���ماره ملی 
0946127255 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
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فاکت���ور بلوک س���یلندر متعل���ق به خودرو س���واری 
س���مند ایک���س 7 م���دل 84 رنگ مش���کی متالیک 
ش���ماره موتور : 12484162692 و ش���ماره شاسی : 
14531982 به ش���ماره پالک انتظامی 61 ایران 374 
ج 42 به نام مجتبی مقنیان کد ملی 3781147861 
مفق���ود و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.  14
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برگ س���بز خ���ودروی  س���ایپا 11SE م���دل 1395 رنگ 
نقره ای- متالیک به ش���ماره انتظامی 791ب99 ایران 
74 ش���ماره موتور M13/5779648 و شماره شاسی 
NAS431100G5701096 ب���ه مالکیت زهرا قدیری راد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودروی سواری سمند  مدل 1396 رنگ 
س���فید ش���ماره موتور147H0300723 و ش���ماره 
شاس���ی284025 و ش���ماره انتظام���ی555 ص76 
ای���ران 84 ب���ه مالکی���ت رحیم���ه ج���وذری  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب����رگ س����بز و س����ند مالکی����ت و کلی����ه م����دارک خ����ودروی 
س����واری پرای����د ج����ی ت����ی ایک����س ای م����دل 1386 رن����گ 
نقرهای متالیک شماره موتور 1952096 و شماره شاسی

S1412286088154 و شماره انتظامی 895 س 49 ایران 
12 ب����ه مالکی����ت خلی����ل  دلیریان  مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  س
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HARTFORD-  ب����رگ س����بز موتور س����یکلت تکتاز تی����پ
TK125 مدل 89 به رنگ مشکی به شماره شهربانی 762- 
  NEJ***125A*00937347 24947  به شماره موتور
و ش����ماره تن����ه :  NEJ***125A8902103  ب����ه نام 
اینجان����ب امی����ر ش����یخ علیش����اهی فرزند عب����اس مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 14
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شهرداری بجنورد درنظر دارد اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک براساس طرح 
تفکیک درمبدا سطح محدوده شهر بجنورد را به شماره مزایده 5000005297000001 
برآورد اولیه 000 / 000/  600 / 3 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 000 / 000 / 180 ریال برای 

مدت سه سال از طریق مزایده به متقاضیان واگذارنماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اس���ناد از س���امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس :  www. Setadiran.ir اقدام نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی) دولت ستاد ( انجام خواهد شد و الزم است متقاضیان در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مزایده محقق سازند.
1_  تاریخ انتشار مزایده در سامانه  2۴ شهریور1۴00 می باشد .

2_ مهلت زمان دریافت اس���ناد مزایده از س���امانه از س���اعت 7:15 صبح ،  تاریخ 2۴ ش���هریور 1۴00  
لغایت ساعت 1۴:15 تاریخ 31 شهریور 1۴00

3 _  مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت 1۴:15  تاریخ 10 / 7/ 1۴00 
۴_ زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 17 تاریخ 12/ 7/ 1۴00

  اطالعات دستگاه مزایده گزار بجنورد بلوار دولت شهرداری بجنورد و تلفن1۴_ 32222110 _ 058
شهرداری بجنورد

آگهی مزایده اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک - نوبت اول
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 ))تاریخ مزایده  مورخ 1400/06/29 ساعت 14:00((
مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده جه�ت فروش دام زنده 
، گاو، جوانه ، تلیس�ه حذف اضطراری و الشه های سرزده واحدهای 
مش�هد200،000،000ریال و شهرس�تانها مبل�غ 100،000،000ری�ال، 
بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک کش�اورزی 
شعبه مشهد بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کسب اطالعات بیشتر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

تماس حاصل فرمایید.                                                             
تلفن: 12-38492711-051 داخلی 225- 226

هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.
روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مزایده فروش دام زنده ، حذف اضطراری 
و الشه های سرزده 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1400،02،29 و نامه شماره 400،288240 مورخ 1400،5،24 
جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا خلیلک با دریافت سهم الشرکه 
خود از مؤسس��ه به مبلغ 20280000 ریال از ردیف ش��رکاء مؤسس��ه خارج گردید سرمایه مؤسسه به مبلغ 
000ر720ر34 ریال کاهش یافت لیس��ت ش��رکا پس از کاهش س��رمایه : آقای داریوش فراهانی کد ملی 
0045482152 دارای 26520000 ری��ال آقای داود خانی اجاقکندی کد مل��ی 0045482152 دارای 8200000 
ریال تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر به 2 نفر تغییر یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید . آقای داریوش فراهانی کد ملی 0045482152 به سمت مدیر عامل و آقای داود خانی اجاقکندی کد 
ملی 0045482152 بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند -کلیه اسناد و اواق 
بهادار و تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به تنهائی به همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد و اوارق 

عادی و مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد .

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1192229(

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آروین خدمات مدیریت رادوین به شماره ثبت 
39093 و شناسه ملی 14005993565
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س���ندکمپانی کامیون باری فلزی بنزال42/1921 
م���دل1371 ش���ماره پ���الک ای���ران42-356ع59 
شاس���ی  موتور10066066ش���ماره  ش���ماره 
16577630به نام مریم آقائی فر مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د. 
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برگ س����بز خودرو س����واری پرای����د  تیپ    س����ایپا  141 ای 
م����دل  1385 رنگ نقره ای  متالیک  به ش����ماره انتظامی 
661   س 23 ایران 74 شماره موتور  1451725و شماره 
شاس����ی S1482285141815  مالکی����ت عبدالکریم صیاد 
بنجار   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 TU3206  برگ س����بز خودرو سواری  پژو  هاچ بک  تیپ
م����دل  1396 رن����گ  س����فید روغن����ی   به ش����ماره انتظامی 
745 ص 22 ایران 74ش����ماره موت����ور  165A0093522و 
مالکی����ت    NAAP03EE6HJ064353شاس����ی ش����ماره 
فاطم����ه حس����ین زاده   مفق����ود گردی����ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  14
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56
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برگ س����بز و کارت شناس����ایی کامیون کمپرسی سیستم 
کاوی����ان تی����پ K119  م����دل 1387 رن����گ نارنج����ی روغن����ی  
ب����ه ش����ماره انتظام����ی 77 ع 933 ای����ران 12 و ش����ماره 
شاس����ی   ش����ماره  و   EQB1802069752648 موت����ور 
ع����رب  ب����ه مالکی����ت حس����ن   NA5K1192C8S772413

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 14
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 405SLX-TU5پ���ژو س���واری  س���بز  ب���رگ 
م���دل1394 ش���ماره پ���الک ای���ران 36-744م58 
شاس���ی  ش���ماره   139B0117766موت���ور ش���ماره 
NAAM31FE9FR000609 به نام حسن مسکنی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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ب����رگ س����بز وان����ت زامی����اد تی����پ  Z24NIB  م����دل  1395 
رن����گ آب����ی روغن����ی   به ش����ماره انتظام����ی 191   ل 26 ایران 
12  ش����ماره موت����ور   Z24721822Z و ش����ماره شاس����ی

NAZPL140BG0456674    مالکیت کاظم برید علی پور  
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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چ���ون آق���ای محم���د مخت���اری  مال���ک کامی���ون  
یخچال���دار بن���ز  تی���پ ال  52/1921  رن���گ نارنجی 
روغن���ی م���دل 1356 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 29  ع   
329 ای���ران  42  دارای ش���ماره موتور 100018675 
و شماره شاسی 14260804 به علت  فقدان سند 
کمپانی تقاض���ای صدور المثنی نموده اس���ت لذا 
چنانچ���ه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نش���ر آگهی با در 
دست داشتن مدارک کافی به دفتر شرکت ایران 
خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر 8 جاده قدیم 
ساوه مراجعه نماید  بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مذکور طبق ضوابط اقدام خواهد گردید.
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مجوز سازمان 
بهداشت جهانی 
برای تولید 
واکسن داخلی 
ضروری نیست
مصطفی قانعی، عضو 
کمیته علمی مقابله 
با کرونا در خصوص 
اینکه چرا واکسن های 
ایرانی از سازمان 
بهداشت جهانی مجوز 
ندارند به مهر گفت: 
زمانی که شرکت های 
تولیدکننده امکان 
صادرات این واکسن ها 
را داشته باشند باید 
از این سازمان مجوز 
بگیرند.

با توجه به اینکه در 
ابتدا باید نیاز کشور 
به واکسن کرونا 
تأمین شود ضرورتی 
برای دریافت مجوز 
از سازمان بهداشت 
جهانی وجود ندارد.

اعظم طیرانی   با نزدیک شدن 
ــاز ســال تحصیلی جدید  بــه آغـ
ــزوم حضور دانـــش آمـــوزان در  و ل
ــدارس، ضـــرورت برنامه ریزی  ــ م
برای افزایش ایمنی آنان نیز مورد 
توجه مسئوالن بهداشت و درمان 
قــرار گرفته است.چنان که یکشنبه گذشته بهرام 
عین اللهی، وزیـــر بهداشت اعـــام کـــرد: برنامه ما 
واکسیناسیون افــراد در سن مدرسه یا 6 تا 18 سال 
است و برای این کار حدود 13 میلیون دُز واکسن نیاز 
داریم که کارهای مقدماتی آن در واکسن های داخلی 
و وارداتی انجام شده و امیدواریم در دو هفته آینده، 
واکسیناسیون دانــش آمــوزان را آغاز کنیم تا پس از 
آن، شاهد بازگشایی مدارس نیز باشیم. از سوی دیگر 
موضوع واکسن هراسی و نگرانی والدین از عوارض 
تزریق واکسن به کودکان دغدغه ای است که باید به آن 
پاسخ گفت. به همین بهانه به سراغ دکتر احمدشاه 
فرهت؛ فوق تخصص نوزادان و کودکان، رئیس مرکز 
تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و استادیار 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رفتیم تا به بخشی از 

این دغدغه ها پاسخ دهد. 

آقای دکتر به تازگی وزیر بهداشت از واکسیناسیون  ◾
کودکان 6 تا 13 ساله در آینده نزدیک خبر داده است. 
این نگرانی به ویژه برای والدین وجود دارد که آیا با تزریق 

واکسن خطری این کودکان را تهدید نمی کند؟
همان طور که شما هم اشاره کردید بیشتر والدین این 
پرسش را مطرح می کنند که با توجه به اینکه تزریق 

واکسن در همه کشورها از ابتدای اجرای واکسیناسیون 
عمومی بــرای افــراد بــاالی 18 سال انجام می شد چرا 
ــراد زیـــر 18 ســـال مطرح  ــ  اکــنــون واکسیناسیون اف
شده اســت.  در پاسخ باید گفت با توجه به کمبود 
واکسن در همه کشورها به دو دلیل تزریق واکسن 
برای گروه سنی باالی 18 سال آغاز شد؛ نخست اینکه 
در افراد زیر 18 سال احتمال ابتا به کووید 19 کمتر و 
دوم میزان مرگ و میر در این گروه سنی بسیار پایین تر 

است؛ بر همین اساس بنابر توصیه سازمان بهداشت 
جهانی همه کشورها تصمیم گرفتند دو گروه پرخطر 
یعنی ســالــمــنــدان و افــــرادی کــه بــیــمــاری زمینه ای 
داشتند را به دلیل اینکه احتمال ابتا به کووید 19 و 
همچنین احتمال مرگ و میر در آن ها بیشتر بود در 
اولویت تزریق واکسن قرار دهند اما این به آن معنا 
 نیست کــه کــودکــان زیــر 18 ســال بــه تــزریــق واکسن 

نیاز ندارند. 

وقتی کودکان به نوع شدید کرونا مبتال نمی شوند،  ◾
چرا ضرورت واکسیناسیون در این سنین تا این حد مورد 

توجه است؟
اجازه دهید پاسخ این پرسش شما را با یک مثال 
ساده بدهم. اگر افراد باالی 18 سال و کودکان زیر 18 
سال را مانند سرنشینان دو اتومبیل در نظر بگیریم 
که افراد باالی 18 سال در اتومبیلی سوار باشند که 
با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت 
است و دچار سانحه تصادف می شود و افراد زیر 18 
سال سوار اتومبیلی باشند که با سرعت 60 کیلومتر 
بر ساعت در حــال حرکت اســت و دچــار سانحه 
تصادف می شود، قطعاً افراد باالی 18 سالی که در 
اتومبیلی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت سوارند 
بیشتر آسیب می بینند و احتمال مرگ سرنشینان 
این اتومبیل بیشتر است اما نمی توان گفت افراد 
زیر 18 سالی که سوار اتومبیلی با سرعت 60 کیلومتر 
برساعت اند اگر دچار سانحه تصادف شوند آسیب 
نخواهند دیــد و یــا احتمال مــرگ و میر در آن هــا 
وجود نــدارد؛ بلکه احتمال شدت تصادف و مرگ 
و میر برای سرنشینان این خودروها با هم متفاوت 
 اســـت، بــا ایــن حــال وجـــود دارد و باید از بـــروز آن 

پیشگیری کرد. 
به این ترتیب احتمال ابتا به کووید 19 در کودکان 
زیر 18 سال و همچنین احتمال مرگ و میر در این 
گروه های سنی وجود دارد هرچند بسیار پایین است. 
اما ضرورت واکسیناسیون برای پیشگیری از ابتا و 
مرگ و میر حتی یک کودک زیر 18 سال نیز ضروری 
است. واکسیناسیون این کودکان به ما این امکان 

 را مــی دهــد کــه اجـــازه ندهیم حتی یــک کــودک زیر 
18 سال به دلیل ابتا به بیماری کووید 19 جان خود را 

از دست بدهد.  

آیا تزریق واکسن در سن پایین ایمنی بدن آن ها را در  ◾
آینده کمتر نمی کند؟

خیر به هیچ وجه؛ زیرا تزریق واکسن موجب افزایش 
ایمنی بدن می شود و با تحریک سیستم ایمنی بدن 
افــراد، احتمال ابتای آن ها را به این بیماری کاهش 
می دهد، ضمن آنکه در صورت ابتا نیز احتمال ابتا 
به نوع شدید بیماری و در پی آن مرگ و میر بسیار 

کاهش می یابد. 
ــرای درمــان  واکسن نیز مانند سایر داروهــایــی که ب
بیماری ها تجویز می شود در کنار فوایدی که برای بیمار 
دارد ممکن است ضرر هم داشته باشد اما قطعاً ضرر 
همه داروها و از جمله واکسن به مراتب کمتر از سود 
آن اســت، بنابراین با توجه به اینکه تزریق واکسن 
موجب کاهش احتمال ابتا بــه بیماری شدید و 
کاهش مرگ و میر ناشی از ابتا به آن می شود ضرورت 
دارد برای هر گونه سنی که تزریق واکسن اعام شد 

واکسیناسیون انجام شود. 

آیا شرایطی در کودکان وجود دارد که نباید واکسن  ◾
تزریق کنند؟

بله. اگر کودکی مبتا به بیماری عفونی شدید مثل 
عفونت مغز و یا عفونت خون و یا بیماری شدید قلبی 
و یا تنفسی باشد، تا پیش از بهبودی کامل، از تزریق 

واکسن منع می شود. 

پاسخ دکتر احمدشاه فرهت به دغدغه این روزهای والدین

 آیا تزریق واکسن کرونا برای دانش آموزان ضروری است؟

ددستچينستچين

محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بازگشت 
دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی مقیم 
کشور های دیگر به ایران در دولت جدید اظهار 
کرد: مهاجرت ژن های هوشمند به عنوان یک نظریه جدید 
توسط من ارائــه شده اســت. بر اســاس این نظریه نه تنها 
نخبگان کشور ثروت ملی هستند و از دست می روند، بلکه 
پس از گذشت قرن ها کشور های نخبه پذیر )مقصد( از نظر 
ژنتیکی به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و درصد ژن های 

هوشمند آن ها به شکل گسترده ای افزایش می یابد.
زلفی گل ادامــه داد: بنابراین در زمینه تولید علم، فن و 
فناوری همچنان پیشتاز خواهند بود. در نتیجه کشور های 
نخبه گریز )مبدأ( روز به روز فقیرتر شده و به دلیل همین 
فقر، وابسته تر می شوند و تعادل جهانی با شدت بیشتری 

به هم می ریزد.
وزیر علوم ادامه داد: بنابراین ضرورت دارد حفظ صیانت 
و کرامت نخبگان به عنوان یک پــروژه ملی تعریف شده و 
عوامل دافعه زا رفع شود. از جمله راهکار های عملی برای 

جلوگیری از مهاجرت طیف گسترده ای از ژن های هوشمند، 
حمایت مادی و معنوی از مقاطع تحصیات تکمیلی به ویژه 
مقاطع دکترا و پسادکترا در داخل کشور، مشارکت تمامی 
شرکت های خصوصی و دولتی در تأسیس مراکز پژوهشی 
تخصصی برای خویش و به کارگیری نخبگان در این مراکز 

است.
وی تأکید کرد: وزارت علوم با همفکری و همیاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه حمایت مادی، 
کاری، رشد علمی و احساس شیرین اثربخشی را برای آن ها 

مهیا خواهند کرد.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، بر اساس 
نتایج مطالعه محققان انجمن روان شناسی 
آمریکا، افراد اگر روزانه بیش از هفت ساعت 
وقــت آزاد داشته باشند، کمتر خوشحال و 

راضی هستند.
ایــن تحقیقات نشان داد پــس از دو ساعت زمـــان آزاد، 
احساس سامتی و رضایت افراد افزایش می یابد، اما پس 

از پنج ساعت این خصیصه ها کاهش یافتند.
ماریسا شریف، نویسنده ایــن مطالعه می گوید: کمبود 
ساعات فراغت در روز به بروز استرس بیشتر و رفاه ذهنی 
کمتر منجر می شود، درحالی که داشتن زمان آزاد بسیار 
کــم، بد اســت داشتن اوقــات فراغت بیشتر نیز همیشه 

خوب نیست.
در این مطالعه، محققان داده های 21 هزار و ۷36 آمریکایی 
را کــه در فاصله زمــانــی ســال هــای 2012 تــا 2013 در یک 

نظرسنجی شرکت کرده بودند، تحلیل کردند.
آن هــا شرح مفصلی از آنچه در طول یک دوره 2۴ ساعته 
انجام می دادند و نیز احساس رفاه خود را گزارش کردند. به 

طور تصادفی به آن ها 1۵ دقیقه، سه ساعت و نیم یا هفت 
ساعت زمان آزاد اختصاص یافت و از آن ها خواسته شد 
میزان لذت، شادی و رضایت خود را ثبت کنند. نتیجه این 
بررسی نشان داد افــراد گــروه میانی که سه ساعت و نیم 
اوقات فراغت داشتند از باالترین میزان رضایت و احساس 

سامت برخوردار بودند.
نتیجه آزمــایــش دوم و بــررســی نقش بــالــقــوه بــهــره وری 
ــا پــس از دو  افـــراد نیز نــشــان داد مــیــزان بــهــره وری آن هـ
 ساعت شــروع به صعود می کرد، اما پس از پنج ساعت 

کاهش می یافت.

تأکید وزیر علوم بر ضرورت حفظ کرامت نخبگان

برای جلوگیری از مهاجرت ژن های هوشمند چه کنیم؟
نتیجه مطالعه محققان انجمن روان شناسی آمریکا:

داشتن اوقات فراغت بیشتر همیشه خوب نیست

فراسوخبر مشروح

واکنش

تکذیب ادعای 
پیش فروش 
واکسن برکت

به گزارش میزان، علی 
تاجرنیا، مشاور عالی 
رئیس کل سازمان 
نظام پزشکی به یک 
روزنامه گفته بود: 
»برکت واکسن خود 
را پیش فروش کرده 
بود. به نظر می رسد 
دلیل تمایل نداشتن 
برای خرید واکسن 
از خارجی ها این بود 
که برکت در ازای هر 
دز واکسن، 200 هزار 
تومان گرفته بود که 
اگر بخواهیم برای 120 
میلیون دز حساب 
کنیم، برکت از صندوق 
دولت عددی باالی یک 
میلیارد دالر از محل 
اعتبارات دولتی گرفته 
است«.
حجت هللا نیکی 
ملکی، رئیس مرکز 
اطاع رسانی ستاد 
اجرایی فرمان امام، 
ضمن تکذیب این 
ادعا تأکید کرد: هیچ 
پیش فروشی انجام 
نشده است.

دکتر احمدشاه فرهت

فوق تخصص نوزادان و 
کودکان

دکتر احمدشاه فرهت، فوق تخصص نوزادان 
و کودکان اظهار می کند: گرچه احتمال ابتال و 

آمار مرگ و میر در گروه های سنی زیر 18 سال 
کمتر است اما صفر نیست و این به آن معناست 

وقتی واکسیناسیون افراد باالی 18 سال انجام 

شد ضرورت دارد افراد زیر 18 سال نیز واکسینه 
شوند تا از احتمال ابتال و مرگ و میر حتی یک 

کودک زیر 18 سال هم پیشگیری شود.
اکنون در ایاالت متحده آمریکا واکسیناسیون 

کودکان باالی 12 سال در حال اجراست و 

واکسیناسیون کودکان 6 تا 12 سال در حال 
صدور مجوز و واکسیناسیون کودکان دو سال 

در دست مطالعه بالینی است؛ ضمن آنکه در کوبا 
کودکان باالی دو سال در حال واکسینه شدن 

هستند. 

اگر کودکی مبتال به بیماری عفونی شدید مثل عفونت مغز و یا عفونت خون 
و یا بیماری شدید قلبی و یا تنفسی باشد، تا پیش از بهبودی کامل، از تزریق 

واکسن منع می شود. 
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR

 آماری عجیب از نارسایی آموزش مجازی ◾
بــه گـــزارش ایــســنــا، سید جـــواد حسینی، 
رئیس سازمان آمــوزش وپــرورش استثنایی 
گفت: در آموزش های مجازی تنها 3۵ درصد 
دانــش آمــوزان حضور کافی و آناین در فضای مجازی 
داشته اند.33 درصد فقط حضور کمی به جای حضور 
کیفی در آموزش های مجازی داشته اند و 33 درصد نیز 

کمتر از پنج ساعت در هفته از شاد استفاده کرده اند.

هیچ دستورالعملی برای سفر به ترکیه وجود ندارد ◾
به گزارش برنا عاطفه عابدینی، دبیر کمیته 
علمی کووید 19 به برنا گفت: هیچ نظارتی 
بر دستورالعمل  های سفر افــراد به ترکیه 

وجود ندارد.
درست این است مسافرانی که وارد کشور می شوند 
عـــاوه بــر داشــتــن تست منفی PCR، قرنطینه نیز 

بشوند.

موضوع زنان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد ◾
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری با بیان اینکه جایگاه 
ــان در شرایط  ــان و مــوضــوع زن معاونت زن
خوبی نیست و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، گفت: 
نگاه سیاسی که همواره به این جایگاه وجود داشته، 
موجب کاهش کارایی شده و از تأثیر رفع محرومیت و 

ایجاد عدالت کاسته شده است.

بر شهریه های هنگفت غیرانتفاعی ها نظارت کنید ◾
بــه گـــزارش ایلنا، محمدحسن آصــفــری، 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
گفت: با مجازی شــدن کاس ها، مــدارس 
غیرانتفاعی دیگر هزینه هایی مثل آب، برق، گاز و... ندارند 
اما همچنان بدون توجه به وضعیت معیشت مردم از 
خانواده ها مبالغ هنگفت می گیرند. وی خواستار نظارت 

جدی آموزش و پرورش بر این موضوع شد.

جامعه

آسيب های اجتماعیآسيب های اجتماعیبهداشت و درمانبهداشت و درمان رفاه و خدمات اجتماعیرفاه و خدمات اجتماعیآموزشآموزش

معاون وزیر بهداشت :

برخی کشورهای بزرگ به 
آپارتاید واکسن دامن می زنند

به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت در دیــدار با نماینده سازمان جهانی بهداشت 
گفت: این بسیار خطرناک است که اعام شود فقط برای 
واکسن های فایزر، مدرنا، آسترازنکا یا جانسون اند جانسون 

ویزای سفر به برخی کشورها صادر می شود.
وی افــزود: آپارتاید واکسن که برخی کشورهای بــزرگ در 
حال دامــن زدن به آن هستند به جز چند شرکت معدود 
تولیدکننده ایــن واکسن ها به نفع دنیا و سامت مردم 

نخواهد بود.

رئیس سازمان نظام روان شناسی:

 دیگر نمی توان مدارس را 
بسته نگه داشت

محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
ایران با گایه از این مسئله که نماینده این انجمن در ستاد 
ملی مقابله با کرونا جایی نــدارد در حالی که در پساکرونا 
مشکل اصلی جامعه برخاسته از مشکات روانی مردمی 
است که با سوگ، ترس های متعدد و… رو به رو بوده اند، در 
خصوص اینکه آیا می شود باز هم به خاطر کرونا در سال 
تحصیلی جدید در مــدارس را بسته نگه داشــت، به مهر 
گفت: قطعاً دیگر آسیب های بازگشایی نشدن مدارس 

غیرقابل جبران خواهد بود. 

یک مدیر وزارت  آموزش و پرورش بیان کرد

 توضیح درباره ممنوعیِت 
دادن کارنامه به مادران

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و 
پرورش درباره ماجرای ممنوعیت دریافت کارنامه و وجاهت 
قانونی این ماجرا توضیح داد.محمد حسین کفراشی به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به هیچ وجه چنین قانون و 
بخشنامه ای وجود ندارد و پدر یا مادر هر دو به عنوان ولی 
دانش آموز می توانند در امور آموزشی و پرورشی فرزند خود 
مشارکت داشته باشند.تنها در صورتی ممنوعیت مشارکت 
در امور پرورشی و تربیتی دانش آموز اعمال می شود که پدر و 

مادر با هم اختاف داشته یا جدا شده باشند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشورتأکید کرد

پروانه تاکسی رانندگانی که 
واکسن نزنند تمدید نمی شود 

مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور به 
ایلنا گفت: از آنجا که رانندگان قرار است در حوزه عمومی 
کار کنند تزریق واکسن اجباری است. وی افزود: به سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور اباغ شده برای رانندگانی که 
بدون دلیل پزشکی واکسن نمی زنند، حتماً محدودیت هایی 
در نظر بگیرند و پروانه فعالیت آن ها را تمدید نکنند. مکاتبات 
انجام شده و در شهرها در حال اجراست.وی درباره آمار ابتا 
و مرگ و میر ناشی از کرونا در بین رانندگان تاکسی گفت: در 

شهرهای بزرگ ۷30 راننده در اثر کرونا فوت کرده اند. 
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مسعود 
شجاعی 

در یکقدمی 
نساجی 

کاپیتان سابق تیم 
ملی فوتبال ایران 

مورد توجه باشگاه 
نساجی مازندران 

قرار گرفته و از این 
رو طرفین با یکدیگر 
مذاکراتی داشته اند. 
مسعود شجاعی طی 
این مذاکرات شرایط 
حضور در نساجی را 

جویا شده ولی بین 
طرفین درمورد مبلغ 
قراردادها و آپشن ها 

گفت وگویی انجام 
نشده است. با توجه 

به نزدیک شدن مهلت 
شروع مسابقات 
فصل جدید لیگ 

برتر قرار است در 
روزهای آینده 

شجاعی نظر نهایی 
خود را اعالم کند.

در  حاشيه

شرط حضور 
تماشاگران در 
ورزشگاه های 

ایران

دکتر بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشت درباره 

حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ها گفت: 

تزریق دز اول کمی طول 
می کشد تا به پایان 

برسد به همین دلیل 
افراد باید هر دو دز را 
بزنند تا بتوانند وارد 
استادیوم ها شوند. 

وی ادامه داد: با وجود 
این، باید روی حضور 

آن هایی که هر دو دز را 
زده اند، تصمیم بگیریم. 
وزیر بهداشت در پاسخ 
به این پرسش که »اگر 

افراد هر دو دز را زده 
باشند، آیا استادیوم ها 
باز می شوند؟« عنوان 

کرد: بله.

خبرخبر
روزروز

  خاویر تباس
رئیس اللیگا، معتقد است رئال مادرید 

برای جذب همزمان کیلیان امباپه و 
ارلینگ هالند در تابستان آینده مشکل 
مالی ندارد. آن ها 200 میلیون یورو از 

فروش بازیکنان درآمد داشته اند.

  رونالدو 
بازیکنان منچستر از رژیم غذایی 

رونالدو مات و مبهوت شدند. 
گرانت گفت: سر میز انواع غذاها و 
تنقالت وجود داشت، ولی رونالدو 

هیچ کدام را نخورد.

  ژاردیم 
هواداران الهالل با پیروزی تیمشان 

بر استقالل با وجود صعود تیم به یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

از عملکرد سرمربی پرتغالی راضی 
نیستند و خواستار اخراج او هستند.

 جواد رستم زاده  
ــال  ــ ــب ــ ــوت ــ ــم ف ــ ــیـ ــ  تـ
پرسپولیس در بازی 
سخت و نفسگیر 
ــوفـــق شـــد دربـــی  مـ
فارسی زبانان آسیا 
را با نتیجه یک بر صفر برنده شود و 
به هشت تیم مرحله بعدی راه یابد. 
ــازی که در  بــرای پرسپولیس در ایــن ب
دوشنبه برگزار شد مهدی ترابی دقیقه 

90 گلزنی کرد.

بازی مالکانه روی چمن مصنوعی ◾
ــازی تقریباً   گــل مــحــمــدی در ایـــن بـ
بهترین ترکیب ممکن را بــه زمین 
فــرســتــاد. اســـدی بــه عــنــوان بازیکن 
جدید سرخ ها در کنار سرلک ، ترابی 
و عالیشاه کمربند میانی را تشکیل 
ــد و امــیــری در کــنــار عــبــدی در  ــ دادن
خط حمله قرار گرفت.حضور عبدی  
از ابــتــدای بـــازی را الــبــتــه خیلی ها 
پیش بینی نمی کردند. با ایــن حال 
پرسپولیسی ها در خانه حریف و روی 
چمن مصنوعی فوتبال مالکانه را به 
نمایش گذاشتند و بیشتر دقایق بازی 
در نیمه اول را در زمین حریف اتراق 
کردند.اما تاجیک ها دقیقاً مثل بازی 
با الهالل در دور گروهی زیرکانه در 

کمین اشتباهات حریف بودند. آن ها 
با تجمع در زمین خود روی حرکات 
انفجاری »جلیل اف« حساب کرده 
بودند. همین هم بود که در این نیمه 
دو صحنه خطرناک را استقاللی ها 
خلق کــردنــد و پرسپولیس بــا وجــود 
میدان داری اش نتوانست خیلی روی 
دروازه میزبان مانور دهد. توپ بیشتر 
پشت محوطه جریمه استقالل در 
جــریــان بــود و آن هــا روزنـــه هــا را روی 
مهاجمان ایرانی بسته بودند. آنچه 
در اولین رونمایی از تیم جدید یحیی 
ــی احــمــد  بـــه چــشــم آمـــد جـــای خــال
ــود. بازیکنی کــه حرکات  نوراللهی ب
هــوشــمــنــدانــه اش در خـــط مــیــانــی 
می توانست گره گشای سرخ ها باشد. 

 نیمه سرنوشت ساز ◾
امــا نیمه دوم را دو تیم بــدون تغییر 
شروع کردند و تاجیک ها خیلی زود 
عــزم دروازه میهمان را کردند. آن ها 
کمی جلوتر بازی می کردند و مردان 
ــن فــرصــت را بــدســت می  یــحــیــی ایـ
آوردنـــد که راه هــای متفاوتی را برای 
رسیدن به گل امتحان کنند.با این 
حال کم تحرکی عبدی در خط حمله  
و عقب تر بازی کردن امیری که هنوز 
در حال و هوای بازی در پست دفاع 

چپ بود مزید بر علت شد که شاهد 
ایــجــاد خــطــرهــای کــمــی روی دروازه 
استقالل تاجیکستان باشیم. شاید 
اگر روز خوب سیامک نعمتی بود و 
او هم می توانست مانند آقایی در 
حمالت و نفوذها موفق تر عمل کند، 
حلقه مــحــاصــره بــر حــریــف تنگ تر 
می شد.در واقع هرچقدر جناح چپ 
هماهنگ بــود در جناح راســت این 
هماهنگی در تیم یحیی بــه چشم 
نمی آمـــد.از دقیقه 70 بــه بعد نیاز 
به تعویض در پرسپولیس احساس 
می شد. نماینده کشورمان به دلیل 
دور بودن از مسابقات هرچه به پایان 
بازی نزدیک می شدیم شادابی الزم 
را از دست می داد.به همین دلیل آل 
کثیر و پاکدل به زمین آمدند تا شاید 
گره کار را باز کنند.اتفاقاً همین هم 
شد و در خستگی مدافعان میزبان 
ترابی روی تیزهوشی و البته اشتباه 
دروازه بــان حریف توانست دقیقه 
90 کــار را تمام کند و پرسپولیس را 
جلو بیندازد. همین گل کافی بود تا 
با اداره بازی توسط میهمان تکلیف 
ــه مــرحــلــه بعد  تــیــم صــعــود کــنــنــده ب
مشخص شود.شاگردان یحیی عالوه 
بر چاشنی شانس نان بازی حساب 

شده خود را خوردند. 

پرسپولیس یک -   استقالل تاجیکستان صفر 

تیر خالص ترابی
منهای فوتبال

جام جهانی فوتسال

پیروزی سخت ایران برابر 
صربستان در گام نخست

حمیدرضا خداشناس     تیم ملی فوتسال 
ایـــران پــس از شگفتی سازی و کسب بهترین 
نتیجه تاریخ ورزش تیمی ایران در سال 2016 که 
در جایگاه سوم جام جهانی ایستاد، دیشب در 
نخستین مسابقه خــود در جــام جهانی 2021 
مقابل تیم صربستان به پیروزی مهم 3 بر 2 دست 
یافت. ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی برای این 
بــازی علیرضا صمیمی، حمید احمدی، اصغر 
حسن زاده، مسلم اوالد قباد و مهدی جاوید را در 
ترکیب ابتدایی قرار داده بود. تیم ملی کشورمان  
بازی را خوب شروع و در همان ابتدای بازی و در 
دقیقه 4 توسط حمید احمدی و فرهاد فخیم به 
دو گل رسید، اما در دقیقه 11 حمید احمدی با 
دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا کار تیم 
ملی ایران برای باال بردن شمار گل های زده خود 
سخت شود. همین عامل باعث شد تا صرب ها 
در دقایق پایانی نیمه اول  برای زدن گل فشار آورند 
و اتفاقاً توانستند در دقیقه 1۸ به گل اول برسند تا 
نیمه اول با نتیجه دو بر یک به سود ایران خاتمه 
یابد.در نیمه دوم بازی نزدیک و پر فشار دنبال 
شد که مثل نیمه اول علیرضا صمیمی چندین 
بار دروازه ایران را نجات داد. در دقایق پایانی تجربه 
احمد اسماعیل پور با گل سوم ایران همراه شد. 
پس از گل صربستان پاور پلی کرد که توانست به 
گل دوم برسد. در ادامه اخراج بازیکن صربستان 
در لحظات پایانی کار را تمام کرد تا ایران با وجود 
نمایش نه چندان خوب، بازی دشوار اول خود را 

با برتری 3 بر 2 به پایان برساند.

پس از سه برد آسان در مرحله گروهی 
والیبال قهرمانی آسیا

عطایی: باید سرعت 
کره ای ها را بگیریم

تیم ملی والیبال ایران مرحله گروهی رقابت های 
قهرمانی مــردان آسیا را با سه پیروزی متوالی 
ــاکــســتــان و  ــنــد، پ ــل ــای ــل هــنــگ کــنــگ، ت مــقــاب
صدرنشینی در گــروه B پشت سرگذاشت و 
بعد از استراحت در روز چهارم مسابقات، از روز 
پنجشنبه آماده رقابت با چین تایپه و کره جنوبی 

در گروه F خواهد شد.
ــت از عملکرد  ــا ابــــراز رضــای ــهــروز عــطــایــی ب ب
شاگردانش در مرحله گروهی قهرمانی آسیا، 
درخــصــوص آخــریــن بـــازی مرحله مقدماتی، 
گفت: بــازی مقابل پاکستان به ایــن دلیل که 
به عنوان بازی سرگروهی تلقی می شد، برایمان 
اهمیت داشــت. از روز اول با ایــن نگرش وارد 
مسابقات شدیم که بعد از انجام سه بازی اول 
مرحله گروهی، بتوانیم به ارزیابی درستی از تیم 

برسیم که این اتفاق هم افتاد.
وی افــزود: پاکستان در مقایسه با هنگ کنگ و 
تایلند تیم بهتری بود و طبیعی است که فشار 
بیشتری به تیم ایران وارد کرد. ما هم سعی کردیم 
با بیرون آمدن از فشار، بازی را کنترل کنیم. در 
جریان این بازی به شیوه های مختلف از بازیکنان 
استفاده کردیم و درنهایت به ارزیابی خوبی از تیم 
رسیدیم. امیدوارم نگاهی که داشتیم به ما کمک 
کند تا در مرحله دوم رقابت ها برابر رقبا عملکرد 

بهتری داشته باشیم.
سرمربی تیم ملی با اشـــاره به حریفان ایــران 
در مرحله دوم رقــابــت هــا، گــفــت: چین تایپه 
و کــره جــنــوبــی، تیم های سرعتی و توپ گیری 
هستند. بنابراین مقابل این دو تیم باید راهکاری 
پیدا کنیم که این دو نقطه قوت را از کار بیندازیم. 
ــازی انــجــام شــده مرحله  در مجموع از ســه بـ
گروهی راضی هستم و با اینکه مقابل سه تیم 
هنگ کنگ، تایلند و پاکستان فشار زیــادی به 
تیم ایران وارد نشد اما به عنوان بازی تدارکاتی 
به آن نگاه کردیم. امــیــدوارم  در مراحل بعدی 
عملکردمان بسیار بهتر از این شود تا بتوانیم 
نماینده شایسته ای برای ایران باشیم و موجبات 

شادی مردم را فراهم کنیم.
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گل علیپور پرپر شد! ◾
تیم فوتبال ماریتیمو در هفته پنجم لیگ برتر پرتغال به 
مصاف آروکا رفت که این بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان 
رسید. علی علیپور مهاجم ایرانی ماریتیمو در این بازی از 
ابتدا حضور داشت و موفق شد در دقیقه 45 گل پیروزی 
تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند اما این برد دوام 
نیاورد آندریا سیلوا در دقیقه ۸2 گل تساوی آروکا را به ثمر 

رساند. ماریتیمو با این تساوی با 4 امتیاز به رده 12 رسید.

شاگرد برانکو در شهرخودرو ◾
سید محمد حسینی مدافع فصل گذشته ماشین سازی 
تبریز به شهرخودرو پیوست تا خط دفاعی این تیم را در 

نبود علی نعمتی ترمیم کند.
این در حالی است که محسن ربیع خواه هم که شاگرد 
ــود و بــا مصدومیت دســت و  بــرانــکــو در پرسپولیس ب
 پنجه نــرم می کند تــوســط مــهــاجــری خــریــداری شده 

است.

تمرینات استقالل تعطیل شد  ◾
فوتبال استقالل با شکست مقابل الهالل عربستان از 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. به این ترتیب 
تمرینات  استقالل هم توسط کادر فنی این تیم به مدت 
6روز تعطیل اعالم شد و آبی پوشان از اواخر هفته آینده برای 
لیگ بیست و یکم به آماده سازی می پردازند. فرهاد مجیدی 
سرمربی تیم استقالل در امارات باقی خواهد ماند و با شروع 

تمرینات این تیم به تهران باز خواهد گشت.

حمایت سرمربی فاینورد ازجهانبخش  ◾
سرمربی تیم فوتبال فاینورد از تصمیم جهانبخش برای بازی 
نکردن مقابل تیم مکابی حیفا رژیم صهیونیستی حمایت 
کرد. »آرنه اسلوت« در خصوص دلیل غیبت جهانبخش 
مقابل نماینده رژیم صهیونیستی خودداری کرد و گفت: 
ما از جهانبخش مراقبت می کنیم همان طور که باشگاه 
آلکمار این کار را کرد. اشاره اسلوت به سال 2016 است که 

جهانبخش در آن سال در تیم آلکمار حضور داشت.

سینا حسینی      همزمان با شکست استقالل در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا و افزایش تنش میان هواداران باشگاه بابت 
عملکرد تیم مدیریتی فعلی این مجموعه منابع خبری در 
وزارت ورزش و جوانان از تغییرات گسترده حمید سجادی در 

هرم مدیریتی این باشگاه سرشناس فوتبال ایران خبر می دهند.
از فعل وانفعاالت صورت گرفته و مذاکرات پنهانی کامالً پیداست وزیر 
بنا دارد به واسطه واگذاری این باشگاه به بخش خصوصی از چند چهره 
اقتصادی و چند چهره شناخته شده حوزه ورزش برای مدیریت این باشگاه 
استفاده کند. گفته می شود دو عضو اقتصادی که در زمــره چهره های 
متمول عالقه مند به باشگاه استقالل شناخته می شوند به زودی به عنوان 
اعضای هیئت مدیره معرفی خواهند شد. از این دو یکی در حوزه لبنیات و 
دیگری در حوزه انبوه سازی مشغول به فعالیت هستند،برخی رسانه های 
خبری مدعی شدند پایدار و نامداری درصورتی که مراجع ذی ربط استعالم 
هویتی آن ها را تأیید کنند مشکلی برای ورود به جمع هیئت مدیره استقالل 
نخواهند داشت . از طرف دیگر گفته می شود سه چهره سرشناس ورزشی 
که در حوزه اقتصادی سیاسی و اجتماعی دارای مسئولیت های مختلف 

بودند نیز قرار است به عنوان دیگر اعضای هیئت مدیره معرفی شوند.
نکته قابل تأمل دراین بین اینجاست که هیچ یک از مدیران سابق باشگاه 
استقالل در این سازوکار حضور ندارند، درحالی که مدیران عامل سابق 
استقالل در هفته های گذشته به شدت با فعالیت های رسانه ای و البی های 

پشت پرده به دنبال راهیابی به هسته مدیریتی جدید باشگاه بودند.
وزیر ورزش و جوانان به نزدیکان خود در محفلی خصوصی اعالم کرده  

به هیچ عنوان کسی از نفرات فعلی مدنظر وی نیست.
یکی دیگر از مسائل مهم و بحث برانگیز سکوت ناگهانی رسانه های خبری 
در خصوص مصطفی آجورلو در ترکیب مدیریتی باشگاه استقالل است، 
با وجود اینکه سجادی جمعه گذشته احتمال حضور آجورلو در باشگاه 
استقالل و عضویت وی در مجموعه مدیریتی این مجموعه را رد کرد، اما 
برخی منابع خبری در وزارت ورزش و جوانان مدعی شدند وزیر ورزش 
و جوانان با یک حرکت نامحسوس قصد داشت فضا را در آستانه بازی 
استقالل و الهالل عربستان صعودی قدری آرام کند تا حاشیه ای بابت 
این انتخاب به وجود نیاید اما حاال که سرنوشت استقالل در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا روشن شده ، دلیلی برای پنهان کردن موضوع حضور 
احتمالی آجورلو وجود ندارد و بعید نیست دوباره نام وی به عنوان یکی از 
گزینه های جدی مدیریت در استقالل مطرح شود.بسیاری معتقدند با 
آمدن آجورلو جایگزینی نکونام به جای مجیدی بیش از پیش محتمل 
می شود. این در حالی است که حاال مجیدی با صفی از پیشکسوتان 

منتقد و عصبانی هم پس از شکست مقابل الهالل روبه رو است.

مدیران جدید و حتی شاید سرمربی جدید

نسخه وزیر برای درمان استقالل 

ضدحمله

ستارگان ورزش

ورزش7

مهدی رحمتی سرمربی سابق 
ــوادث  ــده درخـــصـــوص حــ ــدیـ پـ
عجیب و غــریــب ایــن باشگاه، 
صحبت هایی را در برنامه فوتبال 

برتر مطرح کرد.
 رفتند که به شکل رسمی شــروط شان را به 

من اعالم کنند ولی سرمربی جدید را 
اعالم کردند.

 قرارداد من به عنوان مدیر تیم ثبت 
شده و در آن آمده است تمام افرادی 
که باید روی نیمکت تیم بنشینند، با 

نظر مدیر تیم باشد که من بودم. 
از مراجع قضایی پیگیر 

قـــــــراردادم هــســتــم و 
هــیــچ مشکلی هم 

ندارم. 
تــــصــــمــــیــــم   
ــه ام یک  ــ ــت ــ ــرف ــ گ
ســری کــالس ها 
را بگذرانم و االن 
نیز در اصفهان 
ــتـــم و در  هـــسـ
کالس مربیگری 
B شرکت کرده ام 
و ســپــس چند 
کالس بین المللی 

می روم. 

خواهش می کنم به هر کسی اجازه ندهند وارد 
فوتبال شود تا اسم و رسم و شهرتی برای خودش 
دست و پا کند و این را دستاویز یک سری مسائل 
قرار بدهد که خانواده های خیلی زیادی را درگیری 
مشکالتی کند که من به وقتش دربــاره این ها 

صحبت می کنم.
 من سپر بال بــودم و آقایانی که االن سینه 
می زنند، اگــر ذره ای فکر کنند می دانند 
اگــر مسئوالن استان و هیئت فوتبال و 
شهردار و استاندار نبودند، این قبری که 
االن بــاالی ســرش گریه می کنند، اصالً 

وجود نداشت.
 مـــا کـــه پـــارســـال یـــک ریـــال 

دریافتی نداشتیم. من 20 
ــد از فصلی کــه بــازی  درصـ
می کردم را طلب دارم و 
سال قبل هم فقط به 
من 30 میلیون دادند 

بابت اجاره خانه.
 یک آقایی هست که 
خودش را سردار معرفی 
می کند و فکر می کنند با این 
نــوع معرفی ما باید بترسیم؛ 
ما نه به کسی بدهکاریم، نه 
پول کسی را خوردیم و نه کار 
خاصی در کشور کردیم و 

رانتی هم نداشتیم. 

ــا گـــالیـــه از  مــحــمــود فـــکـــری بـ
برخی پیشکسوتان استقالل 
نسبت بــه عملکرد ایـــن تیم 
مقابل الهالل و اقدامات فرهاد 

مجیدی دوباره موضع گیری کرد و گفت:
ــام را از دســـت داده،  ــه ســه جـ  کــــادری ک

ــه او داده  ــ ــه فـــرصـــتـــی بـــایـــد ب چــ
شــود؟اســتــقــالل تیمی نیست 
که یکی یکی جام ها را از دست 
بدهد و بعد بگویند مدیریت ایراد 
داشته، وزیر ایراد داشته است. 

ــقـــالل از قبل  ــتـ   ایـــنـــکـــه اسـ

ــاشــد و بگویند  ــده ب ــازنـ بـ
می دانستیم می بازیم، 

عــــجــــیــــب اســـــــت.
اگـــر پــرســپــولــیــس به 
ــورد،  ــی خـ ــالل مـ ــهـ الـ
شــک نکنید برایش 
مشکل ســاز می شد. 

مــن احــســاس می کنم 
آنــالــیــزی نسبت بــه آن 

تیم صــورت نگرفته بود. 
فقط بازیکنان را ترساندند 
و گفتند الــهــالل بازیکنان 
گرانقیمت دارد. استقالل به 
اشتباهات خودش باخت. 
استقالل از قبل باخته وارد 

زمین شد. 
  در این کادر نه تعصب می بینیم، نه عشق 

و نه دانش فنی. فقط ارتش فحاش می بینم. 
ــاده کــردنــد تــا بــه دیگران  یــک ارتــشــی را آمـ

فحاشی کنند. 
  من با استقالل در نیم فصل 26 امتیاز 

گرفتم. اینکه با نفت 22 امتیاز بگیرید 
عــجــیــب اســــــت. شـــایـــد اگـــــر زودتـــــر 
تــیــم را می بستند بــنــد قــهــرمــانــی هم 

می گذاشتند! 
  زمانی که ما بودیم تصمیمی گرفتند 

تا فقط فضای مجازی و رسانه ای را آرام 
ــه تصمیم  کنند. االن هــم آن گــون
می گیرند. هرچه فضای مجازی 
بخواهد اجرا می کنند. در حالی 

که حق استقالل نیست.
ــردم و  ــ   ایــن هــا از ســادگــی م
سوءاستفاده  پیشکسوتان 
می کنند و فــعــالً مــی تــازنــد! 
در حالی که حق استقالل 
نیست ایــن شکلی اداره 
شـــود. امــیــدوارم مــدیــران 
اســــتــــقــــالل شـــهـــامـــت 
داشــــــتــــــه بــــاشــــنــــد و 
ــه بــه  ــ تــصــمــیــمــاتــی کـ
ســود استقالل اســت، 

بگیرند.

مهدی رحمتی

از مراجع قضایی پیگیر قراردادم هستم
فکری: پرسپولیس می توانست الهالل را شکست دهد

این کادرفنی نه عشق دارد، نه دانش 



 طالبان 
 به وعده هایش 
عمل نکرده است
کمیسر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، در 
افتتاحیه چهل و هشتمین 
نشست این سازمان در ژنو 
 گفت: با وجود
تضمین های طالبان در 
 مورد حمایت از 
 حقوق بشر و هنجارهای 
بین المللی در افغانستان، 
شواهد نشان می دهد 
وعده ها توسط مقامات 
جدید این کشور نقض 
می شود. میشل باشله، 
افزود: اگرچه طالبان 
بیانیه هایی در مورد عفو 
کارکنان سابق امنیتی و 
دولتی، ممنوعیت تفتیش 
منازل و تأمین حقوق زنان 
مطابق با قوانین اسالمی 
صادر کرده، اما طبق 
اطالعاتی که ما داریم، 
این عمل در محل اغلب 
با تعهدات اعالم شده این 
گروه در تضاد است.

خبر

بدون تیتر

علوی   دبیر کــل حــزب هللا 
ــبــنــان ضــمــن اســتــقــبــال از  ل
تشکیل کابینه در این کشور 
گفت کابینه باید به معیشت 
و اقتصاد مــردم آنــان اهمیت 
بدهد. به گزارش فارس، سید 
حسن نــصــرهللا در سخنرانی دوشــنــبــه شب 
خــود گفت: اولــویــت کابینه مشخص اســت، 
»اولویتی که مخصوص مردم است. ما نیاز به 
کابینه ای داریــم که به معیشت مــردم اهمیت 
بدهد«. وی ضمن قدردانی از صبر، ملی گرایی 
و قبول مسئولیت حسان دیـــاب، تأکید کرد: 
»اولویت دولت کنونی باید اصالح و نجات کشور 
از فروپاشی باشد«. دبیر کل حزب هللا در بخش 
دیگر سخنرانی خود به مسئله ارسال سوخت 
ایران به لبنان اشاره و تصریح کرد: درباره مقصد 
کشتی نخست که فراورده های نفتی را منتقل 
می  کرد، دو گزینه داشتیم: لبنان یا سوریه. ولی به 
خاطر اینکه مشکلی برای حکومت لبنان ایجاد 
نشود، تصمیم گرفتیم به سوریه اعــزام شود؛ 
سوریه نیز پذیرفت. از ســران سوریه به خاطر 
حمایت، تسهیل و مشارکت برای موفقیت این 

اقدام، کمال تشکر را داریم.

ورود نخستین کشتی حامل سوخت ایران  ◾
به سوریه

نصرهللا ادامــه داد: سوریه، حرکت کشتی در 
بندرگاه بانیاس را بــرای انبار کــردن و حرکت به 
سمت مرزها تسهیل و امنیت نفتکش ها را 
تأمین کرد. نخستین کشتی حامل فراورده های 
نفتی، شامگاه یکشنبه وارد بندرگاه بانیاس شد 
و روز گذشته هم بار خود را تخلیه کرد. انتقال 
فراورده ها به البقاع، روز پنجشنبه آینده آغاز 
خواهد شد. نصرهللا خاطرنشان کرد: محاسبات 
تمام کسانی کــه امــیــدوار بــودنــد اسرائیلی ها 
کشتی ها را هدف قرار دهند، اشتباه از آب درآمد. 
اســرائــیــل در تنگناست. معادله بــازدارنــدگــی 
موجود، از رسیدن کشتی نخست حمایت کرد. 
دبیر کل حزب هللا افــزود: مقدمات اداری برای 
ارسال کشتی سوم حامل بنزین از ایران نیز انجام 
شده است. کشتی چهارم نیز حامل گازوئیل 
خواهد بود و بعداً فرستاده خواهد شد. نصرهللا 
تأکید کرد: حزب هللا از رهگذر این کشتی ها در 
پی تجارت و سود نیست، بلکه به دنبال کاهش 

مشکالت مردم لبنان است.

تأثیرات کشتی های ایرانی ◾
سیدحسن نصرهللا بــا اشـــاره بــه اینکه نباید 
گازوئیل ها وارد بـــازار سیاه شــود، تأکید کــرد: 

ــای نفتی را بــه لــیــره لبنان خواهیم  ــراورده هـ فـ
فروخت. نصیحت من به دولت جدید این است 
تأمین فراورده های نفتی یارانه ای به شهروندان 
را تضمین کند تا مجبور نشود سراغ محتکران 
ــاروان کشتی فراهم  بــرود. می توانستیم یک ک
کنیم، ولی نمی خواهیم کسی را تحریک کنیم. ما 
به دنبال بهره برداری سیاسی یا نمایش رسانه ای 
نیستیم. وی ضمن تشکر از ایــران خاطرنشان 
کــرد: از بــرکــات آغــاز ایــن مسیر، ایــن اســت که 
ــاز و سبب شــد آمریکا به  بــاب هــای جــدیــدی ب
دنبال رساندن گاز از مصر به لبنان باشد و این 
برای کاهش رنج مردم خوب است. وی با بیان 
اینکه تشکیل هیئتی از دولــت لبنان و ارسال 
آن به سوریه که سال ها بود خواستار آن بودیم، 
از برکات دیگر این مسیر بود ]که آمریکایی ها 
مجبور شدند با اعزام آن موافقت کنند[، تصریح 
کــرد: قــرار است سوخت از عــراق هم برسد و از 

دولت عراق هم تشکر می کنیم.

 حفظ جان دو اسیر فراری فلسطینی ◾
 اولویت اصلی است

دبیر کــل حــزب هللا در بخش دیگر سخنرانی 
خود به مسئله فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان 
ــرداخــت و گفت:  صهیونیستی »جــلــبــوع« پ

عملیات تونل آزاد، مفاهیم مهم و زیادی داشت. 
وی مسئولیت حفظ جان دو اسیر باقی مانده از 6 
اسیری که از زندان گریخته بودند را بر عهده ملت 
فلسطین دانست که از اوجب واجبات انسانی، 

اخالقی و جهادی به شمار می رود.
ــا ســـخـــن از  ــن روزهـــــــا در لـــبـــنـــان هـــمـــه جــ ــ ایـ
نفتکش هایی است که تجار شیعه این کشور 
از ایران خریداری کرده و برخی از آن ها به سوریه 
هــم رســیــده اســت تــا از طریق زمینی بــه لبنان 
منتقل شــده و مشکالت سوختی مــردم آن را 
حل کند. در همین راستا، اقدامات فنی، اداری، 
لجستیکی و تبلیغاتی برای استقبال از تانکرهای 
حامل سوخت ایران در لبنان از سوی حزب هللا 
 صورت گرفته است. به نوشته المنار، افزون بر
۷۰ تا ۸۰ کامیون حامل سوخت، قرار است با طی 
مسیر ۲۳۰ کیلومتری، گازوئیل صادراتی ایران 
را از بندر بانیاس سوریه به خاک لبنان انتقال 
ــاروان ســه کیلومتر خواهد  دهــنــد. طــول ایــن کـ
بود و قرار است ۳ میلیون لیتر گازوئیل را با خود 
حمل کنند. حزب هللا لبنان برای استقبال از این 
کاروان دو مراسم جداگانه در نظر گرفته است. 
یک مراسم قرار است در بین شهرک »العین« 
و »النبی عثمان« در استان البقاع و دیگری در 
ورودی بعلبک جنوبی برگزار شود و جمعیت 

زیادی از مردم و شخصیت های بعلبک در این 
مراسم حضور خواهند داشت.

3 معادله ای که نصرهللا در سه سخنرانی  ◾
پایه گذاشت

در همین حال، روزنامه لبنانی البناء با بررسی 
سه سخنرانی اخیر دبیرکل حزب هللا به تشریح 
سه معادله ای پرداخت که وی در سخنرانی های 
اخیر تثبیت کرده است. سیدحسن نصرهللا 
در سه سخنرانی اخیر خــود سه معادله زیر 
را پایه گذاری و تحکیم کرد: نخست شکست 
محاصره بیش از دو ساله آمریکا علیه لبنان 
با واردات نفت از ایــران از طریق سوریه، دوم 
به کارگیری معادله بــازدارنــدگــی پس از آنکه 
کشتی های به راه افتاده از ایران را خاک لبنان 
خواند و هشدار دارد هرگونه تعرض به آن ها با 
پاسخ مشابه روبه رو خواهد شد و این هشدار 
آمریکایی ها و اسرائیلی ها را از ترس جنگ وادار 
به عقب نشینی کرد. معادله سوم هم این بود 
که نصرهللا ثابت کرد مقاومت در زمینه های 
مختلف بــه ویــژه اقتصادی مانند زمینه های 
امنیتی و نظامی تکمیل کننده دولت است که 
موجب تثبیت بیشتر معادله سه گانه ارتش، 

ملت و مقاومت می شود.

سوخت خریداری شده از ایران توسط حزب اهلل وارد سوریه شد تا به مقصد لبنان بارگیری شود

رونمایی نصرهللا از سه معادله جدید

در  حاشیه

واکسن های 
فاسد اسرائیل 
به غزه هدیه 
شد!

وزارت بهداشت غزه 
 اعالم کرد تل آویو 
5۰ هزار دز واکسن 
ارسالی از رام هللا را در 
شرایطی نامناسب 
نگهداری کرده و پس از 
فاسد شدن، آن را به غزه 
تحویل داده است. به 
گزارش فارس، براساس 
بیانیه این نهاد، این 
واکسن ها از طریق 
گذرگاه تحت کنترل 
رژیم صهیونیستی وارد 
نوار غزه شده اند و این 
رژیم مسئول خراب 
شدن واکسن های 
یادشده است. وزارت 
بهداشت غزه ادامه 
داد: رژیم صهیونیستی 
به علت ممانعت از 
ورود واکسن ها در 
زمان مناسب و رها 
کردن آن ها در شرایطی 
نامناسب موجب خراب 
شدن این واکسن ها 
شده است.

 اشاره پوتین به نیروهای آمریکایی 
در دیدار بشار اسد 

حضور نیروهای مسلح خارجی 
در سوریه غیرقانونی است

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه 
در مسکو با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار 
کرد. به گزارش فارس، پوتین در این دیدار پیروزی 
در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را تبریک 
گفته است. او افزوده است: این یک نتیجه بسیار 
خوب در انتخابات ریاست جمهوری بود. نتایج 
این انتخابات نشان می دهد مردم به شما اعتماد 
دارند، باوجود همه مشکالت و فجایع سال های 
گذشته، آن هــا )مــردم سوریه( هنوز رونــد بهبود 
و بازگشت به یک زندگی عادی را با شما مرتبط 
می دانند. دولت سوریه به ریاست شما ۹۰ درصد 

از خاک این کشور را تحت کنترل خود دارد.
همچنین این دو رئیس جمهور دربــاره حضور 
غیرقانونی نیروهای مسلح کشورهای خارجی 

در سوریه هم صحبت کرده اند. 
رئیس جمهور روسیه گفت: »به نظر من مشکل 
اصلی ایــن اســت نیروهای مسلح خارجی در 
مناطق خاصی از کشور بدون تصمیم سازمان 
ملل متحد و بدون رضایت شما حضور دارند 
که این امر به وضوح با حقوق بین الملل مغایرت 
دارد و به شما این امکان را نمی دهد تالش های 
حداکثری برای تحکیم کشور به منظور حرکت 
در مسیر بازسازی آن را با سرعتی انجام دهید که 
در صورت کنترل کل قلمرو توسط دولت قانونی 

امکان پذیر است«.
بشار اسد هم تأکید کرد دو کشور به نتایج قابل 
توجهی در جنگ با تروریسم بین المللی دست 
یافته اند. اسد گفت: با توجه به این واقعیت که 
تروریسم بین المللی مرز نمی شناسد و مانند 
یک عفونت در سراسر جهان گسترش می یابد، 
من می توانم بیان کنم ارتش های ما کمک بزرگی 
به حفاظت از همه بشریت در برابر این شیطان 

)تروریسم بین المللی( کرده اند.

ترامپ با اشاره به وضعیت این روزهای آمریکا:

 چاره ای ندارم جز اینکه 
وارد انتخابات شوم

دونالد ترامپ گفت وضعیت فعلی در آمریکا به 
احتمال زیاد چــاره ای برای او باقی نمی گذارد جز 
اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ 
شرکت کند. به گــزارش تسنیم، رئیس جمهور 
پیشین ایاالت متحده در مصاحبه با فاکس نیوز 
گفت: من فکر نمی کنم ما انتخابی داشته باشیم... 
ما به این واقعیت نزدیک می شویم که دیگر انتخابی 
ــاره خــروج نیروهای  نداریم. ترامپ همچنین دوب
آمریکایی از افغانستان را بزرگ ترین شرم در تاریخ 
آمریکا خواند و از جو بایدن، رئیس جمهور فعلی 
آمریکا انتقاد کرد و گفت: او آن قدر صالحیت ندارد 

که متصدی این موقعیت عالی باشد.

»اس400« بیخ گوش ناتو
ــنــی گــــزارش دادنــــد بـــالروس  ــه هــای اوکــرای رســان
می خواهد سامانه های موشکی اس۴۰۰ ساخت 
روسیه را پس از دریافت، در مرز با اوکراین مستقر 
کند. به گزارش تسنیم، رئیس جمهور بالروس نیز 
این موضوع را اعــالم کــرده اســت. وی گفت: ما با 
آتشبارهای اس۳۰۰ غرب کشور را به طور کامل در 
پوشش داریم. اما، همان طور که می دانید، جنوب 
را نیز داریم. این موضوع را با ژنرال های بالروس و 
روس ها مورد بحث قرار دادیم. ما باید آماده شویم. 
مرز با اوکراین هزار و ۲۰۰ کیلومتر است. بنابراین 
مجبوریم این منطقه را کنترل کنیم و اس۴۰۰ برای 

ما مناسب خواهد بود.

 منابع فلسطینی اعالم کردند زکریا الزبیدی 

یکی از 6 اسیر فراری از زندان جلبوع که به تازگی 
بازداشت شد، در نتیجه وخامت حالش به کما 

رفته است.
 کابینه امارات تصمیم درج نام ۳۸ فرد و ۱5 نهاد 

جدید در لیست تروریستی این کشور که شامل 
افــراد، نهادها و سازمان های حامی تروریسم 

است را صادر کرد.
 پدافند هــوایــی ارتـــش و کمیته های مردمی 

یمن روز دوشنبه یک پهپاد جاسوسی متعلق 
به نیروی هوایی عربستان را در آسمان منطقه 

»کتاف« در صعده سرنگون کردند.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت عبدالحسین زرین کوب در سال 1378
عبدالحسین زرین کوب، ادیب، تاریخ نگار، نویسنده و 

مترجم در ۲7 اسفند 13۰1 در بروجرد زاده شد. او بیش 
از چهار دهه در دانشگاه تهران، ادبیات فارسی، تاریخ 

اسالم و تاریخ ایران تدریس کرد و پس از انقالب، با مرکز 
دائره المعارف بزرگ اسالمی همکاری کرد. زرین کوب در 

چهار کتاب به بررسی تاریخ اسالم پرداخت که عبارت اند 
از: بامداد اسالم، کارنامه اسالم، دو قرن سکوت و تاریخ 
ایران بعد از اسالم. او در ۲۴ شهریور 1378 درگذشت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا
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5 :23

اذان مغرب
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غروب خورشيد
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 نیمه شب شرعی

00 :17
طلوع فردا

6 :48

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12 :27

4 :49

اذان مغرب

18 :57

غروب خورشيد

18 :39
 نیمه شب شرعی

23 :44
طلوع فردا

6 :15
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چهار شنبه 24 شهریور ۱4۰۰    8 صفر ۱443   ۱5 سپتامبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9623

 میر احــمــدرضــا مشرف   
ــه کـــار هفتاد  ــا آغـــاز ب هــمــزمــان ب
و شــشــمــیــن نــشــســت مجمع 
عمومی سازمان ملل از روز گذشته 
و همچنین برگزاری نشست سران کشور  های 
عضو در هفته آینده، بحث   ها و جنجال   ها بر 
سر به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت 
قانونی افغانستان نیز بــاال گرفته اســت  . این 
احتمال وجود دارد که طالبان نماینده ای از سوی 
خود به این نشست معرفی کند تا جایگزین 
نماینده کنونی شود )نماینده کنونی از پذیرش 
دولــت طالبان به عنوان دولــت قانونی امتناع 
کــرده اســت(. امــا استقرار نماینده طالبان در 
سازمان ملل به این سادگی   ها نخواهد بود و نیاز 
به شناسایی رسمی دولت اعالم شده از سوی 
آن   هــا در مجامع بین المللی دارد  . اما در مورد 
اینکه شناسایی رسمی مورد نظر چگونه حاصل 
می شود، باید گفت بر اساس قوانین و ساختار 
ســازمــان ملل، یــک کمیته ۹نــفــره متشکل از 
کشور  های عضو مجمع عمومی )البته با حضور 
ثابت کشور  هایی چون آمریکا، چین و روسیه( 
هر ساله اعتبارنامه نمایندگان کشور  های عضو 
را مورد بررسی قرار داده و از طریق این سازوکار و 
در کنار آن نظر اعضای مجمع، نسبت به قانونی 
بودن حضور نماینده یک کشور تصمیم گیری 
می کنند  . معموالً چالش، زمانی شکل می گیرد 
که دولت مستقر و مورد پذیرش جامعه جهانی 
ساقط شده و نظام سیاسی و یا حتی یک کشور 
جدید جایگزین آن مــی شــود  . در ایــن صورت 
تصمیم گیری در مورد شناسایی دولت جدید 
و نماینده آن، به این کمیته ۹نفره و در مرحله 
بعد اعضای مجمع واگــذار می شود  . در حال 
حاضر و در مجمع عمومی امسال سه کشور 
میانمار، گینه و افغانستان در چنین شرایطی 

قرار گرفته اند    .           
اما با وجود چنین ساختاری نمی توان گفت این 
تنها مسیر شناسایی رسمی کشور   ها در عرصه 

بین المللی است، چرا که نخست نوع مسیر 
شناسایی رسمی دولت   ها در ارکــان مختلف 
ســازمــان ملل تا حد زیـــادی متفاوت اســت و 
نکته دوم و مهم تر اینکه چنین ساختاری و 
حتی ساختار  های مشابه آن در سازمان ملل، 
هیچ گونه الزامی برای کشور   ها ایجاد نمی کند 
و آن   هــا می توانند خــود به تنهایی نسبت به  
شناسایی و برقراری روابط رسمی با یک کشور 
و دولــت جدید اقـــدام کنند  . وقتی هــم کــه به 
تدریج بر تعداد کشور  های شناسایی کننده 
یک دولــت افـــزوده شــده و یا دولــت  هــای مؤثر 
و قدرتمندی در عرصه روابــط بین الملل آن را 
به رسمیت بشناسند، به خودی خــود زمینه 
حضور و رسمیت دولـــت جدید در مجامع 
عمومی و سازمان ملل هم فراهم خواهد شد    . 
در مورد طالبان هم دقیقاً چنین شرایطی صدق 
می کند، چنان که بــا وجــود مخالفت صریح 
شورای امنیت سازمان ملل با امارت اسالمی 
طالبان در قطعنامه مارس ۲۰۲۲ و احتمال رد 
نماینده شان از سوی کمیته اعتبارنامه سازمان 
ملل در اجــالس اخیر، باز هم می توانند روی 
به رسمیت شناختن مستقالنه و بــرقــراری 
روابــط دوجانبه با دیگر کشور   ها حساب باز 
کرده و آن را مقدمه حضور خود در اجالس   ها و 

نشست  های آینده بین المللی بدانند.              
بنابراین و در چنین شرایطی درک موضع 
مستقالنه کــشــور   هــا در چگونگی رسمیت 
یافتن نظام سیاسی و دولت طالبان در جامعه 
بین الملل اهمیتی فوق العاده پیدا می کند  . 
از ایــن منظر شاید بتوان موضع کشور   ها در 
قبال طالبان را در چهار زیرمجموعه جای 
داد، هرچند مــرزبــنــدی و خط کشی دقیقی 
میان این مجموعه   ها نمی توان ترسیم کرد و 
برخی کشور   ها ممکن است در مرز  های این 
مجموعه   ها قـــرار داشــتــه و یــا حرکتی سیال 

داشته باشند  . 

چهار جبهه خارجی و طالبان کنونی ◾
مجموعه اول را مــی تــوان شامل کشور  هایی 
دانست که در حلقه ارتباطی نزدیک با طالبان 
قــرار دارنــد و نه تنها مشکل بنیادی و مهمی 
با به رسمیت شناختن این گروه ندارند، بلکه 
حاکمیت ایــن گــروه منافعی هــم بــرای آن   هــا 
ــی آورد  . کشور  هایی مثل چین،  بــه ارمــغــان مــ
پاکستان و قطر در رأس این دسته قرار می گیرند 
و در کنار آن   ها به کشور  هایی مثل ازبکستان و 
تاحدی ترکیه هم شاید بتوان اشاره کرد  . با توجه 
ــه وزن چین در عرصه بین الملل، تأیید این  ب

کشور نقشی تعیین کننده برای طالبان دارد  . 
مجموعه دوم کشور  هایی هستند که هر چند 
با طالبان روابط برقرار کرده اند، اما بنابر درگیری 
مستقیمشان با بحران افغانستان و مالحظات 
ــد، شناسایی  ــ ــ ســیــاســی و امــنــیــتــی کـــه دارن
رسمی این گــروه را تنها بنابر شرایطی خاص 
ــران، هند و  کشور  های  می پذیرند  . روسیه، ای

آسیای مرکزی در چنین موقعیتی قرار دارند  . 
مجموعه ســوم شامل کشور  هایی می شود 
کــه درگــیــری و یــا مالحظه امنیتی نــزدیــک و 
مستقیمی در قبال طالبان ندارند، اما بنابر 
برخی مالحظات از جمله افکار عمومی داخلی 
و مواضع طالبان در قبال موضوعات خاص مثل 
زنان و اقلیت  ها، فعالً از پذیرش طالبان امتناع 
دارند . کشور  های اروپایی مثل آلمان و فرانسه را 

می توان در این دسته جای داد  . 
در نهایت گــروه چهارمی نیز وجــود دارد که 
رویکرد  های دو پهلو و مبهمی را در قبال این 
مــوضــوع در پیش گرفته اند و مــواضــع آن   هــا 
می تواند در حد دو سر طیف، یعنی شناسایی و 
روابط بسیار نزدیک با طالبان تا طرد و رد دائمی 
آن   ها جابه جا شود  . آمریکا و انگلیس با توجه 
به روابط بعضاً پنهان و مرموزشان با طالبان از 
یکسو و رقابت و خصومتشان با چین و روسیه 
و ایران از سوی دیگر می توانند چنین نقشی را 
ایفا کنند  . کشور  هایی چون عربستان و امارات 
هم تقریباً در موقعیتی مشابه قرار دارند و بر 
خــالف دور پیش، ایــن بــار منتظر جهت یابی 

مسیر بر اساس رویکرد طالبان هستند  . 
بدین ترتیب به نظر می رسد رسمیت یافتن 
حکومت طــالــبــان، بیش و پیش از آنــکــه در 
ــان مــلــل تــعــیــیــن شــــود، بـــه چگونگی  ــازمـ سـ
تعاملشان با این چهار گروه از کشور   ها ارتباط 
پیدا می کند؛ فرایندی که طوالنی مدت و پرفراز 
و نشیب خواهد بود و حداقل به نتیجه ای در 
نشست فعلی مجمع عمومی سازمان ملل 

منتهی نخواهد شد  .

همزمان با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل بررسی می شود

طالبان و چالش های ورود به جامعه جهانی
دیدگاه
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