
یادداشت 2

گفت وگوی قدس با پروفسور 
فرهود، پدر علم ژنتیک ایران

 پرسش های دوران 
پسا  واکسیناسیون

گفت وگو با شهرام بابایی 
رئیس خانه کاریکاتور ایران 
کاریکاتور در زمان 
جنگ جدی گرفته نشد

مهر6

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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سه شــنبه  6 مهر ۱4۰۰     ۲۱ صفر ۱443      ۲8 ســپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9633     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

عالمه به روایت عالمهرواق2
کتاب »گفت وگو با عالمه حسن حسن زاده آملی« از جمله آثار خوب و خواندنی درباره زندگی، 

فعالیت ها و دغدغه های اوست. این کتاب شامل 16 مصاحبه با ایشان است که در طول سالیان 
متمادی )در دهه های 60 و 70( در برخی مطبوعات مانند کیهان فرهنگی، بّینات...

مروری بر کتاب »گفت وگو  با  عالمه حسن حسن زاده آملی«

 رهبر انقالب در مراسم عزاداری اربعین حسینی بر کسب آمادگی جوانان 
برای رفع ابهام از افکار عمومی در برابر هجمه تبلیغاتی دشمنان تأکید کردند

فرمان جهاد »تبیین«
2

8

3

5

نماینده پارلمان عراق 
در گفت وگو با قدس:

»فلسطین« 
در قلب ملت 
»عراق« جا دارد

بحران کرونا و سرعت گرفتن 
کسب و کارهای مجازی 
در کشور

اقتصاد دیجیتال 
چاق می شود

فرصتی طالیی 
برای تولد مورخان بزرگ

تاریخ نگاری 
دفاع مقدس؛ 
جوان اما خوش آتیه

عاشورا و اربعین 
رساترین رسانه جهان

حمزه واقعی
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شرح در صفحه 4

تاريخ   تحويل  چغندر

National Iranian South Oilfields Company 
(NISOC) intends to purchase the following goods

TENDER NO.: 08-38-9540004  (نوبت دوم)
National Iranian South Oilfields Company (NISOC) intends to purchase the following goods

Items Material Description Quantity

01   SLICKLINE,SPOOLED ON IRON REEL  22RL

Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their “ Intention To 
Participate“ letter via fax to the following number along with their resume according to Qualitative
Assessment Form no. 2, available at: www.nisoc.ir, not later than 14 days after the second 
announcement, otherwise, their requests for participation in the tender will be disregarded.
The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide 
and submit a bid bond of 26,881/-EURO or 6,709,600,000/- RIAL, in favor of NISOC.
Tender documents including the materials thorough technical specifications and Qualitative 
Assessment Forms can be accessed via: www.nisoc.ir-material procurement management tab 

ONLY ACCEPTABLE DELIVERY TERM IS D.D.P., NISOC’S WAREHOUSE, AGHAJARI, IRAN

PAYMENT TERM IS C.O.D., SUBSEQUENT TO NISOC’S MATERIAL APPROVAL
NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

Public Relations
www.shana.ir              www.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir            www.setadiran.ir
شناسه آگهی 1196424 ف
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N. I.  S. O. C
 NATIONAL IRANIAN SOUTH

OILFIELDS COMPANY
AHVAZ-IRAN

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex, Kouy-e-Fadae-

ian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
Tel. No.: 061 34 12 35 89                Fax No.: 061 34 45 74 37
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
  ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
ارسال  تا  ارزیابی کیفی  استعالم  اسناد  دریافت وتحویل  از  ارزیابی کیفی  فراخوان   برگزاری  کلیه مراحل  نماید.  برگزار 
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 1400/07/04 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.

دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/07/17
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابی کیفی : ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1400/08/03

هزينه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.  

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

هدر دادن آب ، تهديد زندگي آينده فرزندان ماست

فراخوان ارزيابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی وم

ت د
نوب

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

2000001446000094طرح آبرسانی روستای  نََسر ) فاز 4 ( شهرستان تربت حیدریه    1
30.316.791.791 ريال

سی میلیارد و سیصدو شانزده میلیون و هفتصدو نود و یک هزارو هفتصدو نود و 
یک ريال

2
طرح آبرسانی به شهر فریمان ) احداث مخزن 10000 متر مکعبی و 

2000001446000095اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای قلندرآباد(
126.973.388.070 ریال

یکصدو بیست و شش میلیاردو نهصدو هفتادو سه میلیون و سیصدو هشتادو 
هشت هزارو هفتاد ریال

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
به شماره 245/عوارض/400 لغایت249/عوارض/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد  نسبت به خرید کاال از محل منابع عوارض  به  شرح جدول ذیل  
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ 1400/07/06 الی 1400/07/10 
به سایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح 
مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1400/07/20 
تماس  قراردادها  اداره  تلفن 056-32400570  با شماره  بیشتر  اطالعات  به کسب  نیاز  در صورت  نمایند.  بارگذاری 

حاصل فرمایید.

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع تضمین

)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

245/عوارض/1400
خرید کابل خود نگهدار فشار 

1.400.000.000ضعیف 4در25+25+50

ساعت 8 صبح 
چهارشنبه 
1400/07/21

خراسان جنوبی، 
بیرجند، 

بلوار پیامبراعظم،
سایت اداری،

شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی، 

سالن جلسات

خرید تیر سیمانی چهار گوش 246/عوارض/2400
1.430.000.000)مطابق نقشه وزارت نیرو(

900.000.000خرید تیر سیمانی گرد247/عوارض/3400

925.000.000خرید چراغ خیابانی 248LED/عوارض/ 4400

249/عوارض/5400
خرید تیر سیمانی چهار گوش 

1.430.000.000)مطابق نقشه خراسان(
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حسینکامشاد

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمهسهشنبههایروزنامهقدس|شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارههشتم|سهشنبه6مهر1400

الی مشهدالرضا
روایتسفریپیادهکهنمیدانم

چطورردیفشدوچطورگذشت

1616 هنرشلهپزی!

88 قصهعلمهایامیرعرب
در مشهد، هنوز چراغ یک پیشه آیینی، روشن است 

پسر سیدهاشم کاخکی پا  گذاشته  جای پای پدرش

44 غوغایقالیشویان
اهالی فین کاشان هر سال یاد و خاطره رهبر جوانشان را زنده می کنند

66 درویش خان و میوه هایی از سنگ که به میراث مانده اند

بــاغبــیبــرگی

»قاف« ضمیمه سه شنبه های 
روزنامه قدس

رنا
 ای

ی -
بان

قر
ی 

هد
 م

هر
  م

من ایرانم و تو عراقی
چه فراقی چه فراقی!

زائران جامانده از اربعین حسینی مسیر تشرف به بارگاه حضرت رضا)ع( را پیاده  طی کردند

رواقرواق4

درگذشت شیخ 
مصطفی  رهنما

روحانی و روزنامه نگار 
پیشگام در حمایت
 از فلسطین 
در سال 1392



   ملت ایران 
زیر بار زورگویی 
هیچ کشوری 
نمی رود

رئیس جمهور هنگام 
دریافت استوارنامه 
»سایمون شرکلیف« 
سفیر جدید انگلیس 
خطاب به وی گفت: 
روح استقالل و 
آزادی خواهی در 
وجود ملت ایران است 
و هر وقت احساس 
کنند کشورهای دیگر 
زورگویی می کنند، 
زیر بار زور نمی روند و 
واکنش نشان می دهند. 
رئیسی، در ادامه افزود: 
جمهوری اسالمی با 
همه کشورها بنای 
تعامل دارد اما این 
همکاری باید براساس 
احترام متقابل و در 
نظرگرفتن منافع 
ملت ها باشد و جریان 
سلطه گر بر این روابط 
سایه نیندازد.

یادداشت مراسم عزاداری اربعین سید 
ــاالر شــهــیــدان حضرت  و ســ
ــاعــبــدهللا الحسین )ع( و  اب
ــای ایشان روز  اصحاب با وف
گــذشــتــه و از طــریــق ارتــبــاط 
تصویری از دانشگاه تهران 
)محل تجمع هیئت های دانشجویی( با حسینیه 
امام خمینی )ره( در حضور رهبر انقالب اسالمی 
برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثــار حضرت آیــت هللا خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار با اشاره 
به هجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران 
بــرای تأثیرگذاری بر افکار عمومی با روش هــا و 
ابزارهای مختلف، حرکت تبیینی را خنثی کننده 

هجمه های تبلیغاتی دانستند.

تبیین، خنثی کننده هجمه تبلیغاتی دشمن ◾
حــضــرت آیـــت هللا خــامــنــه ای در ادامـــه بــا بیان 
اینکه این 40 روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق 
افتاده، یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسالم 
است، تصریح کردند: روز عاشورا در اوج اهمیت 
است و این 40 روزی هم که بین عاشورا و اربعین 
هست، مانند روز عاشوراست. اگر روز عاشورا اوج 
مجاهدت همراه با فداکاری -فدا کردن جان، فدا 
کردن عزیزان، فرزندان و یاران- است، این 40 روز، 
اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، 
همراه با توضیح ]است[. اگر این 40روز نمی بود، 
اگر حرکت عظیم زینب کبری )سالم هللا علیها( 
و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد )علیه السالم( 
نمی بود، شاید آن فقره  »لِیَستَنقِذَ عِبادََک مَِن 
اللَة«  اتفاق نمی افتاد. این  الجَهالَِة وَ حَیرَةِ الضَّ
حرکت عظیم، این صبر فوق العاده  خاندان پیغمبر 
به پیشوایی زینب کبری )سالم هللا علیها( و امام 
سجاد )علیه الّسالم( بود که توانست حادثه  کربال 

را ماندگار کند و به معنای واقعی کلمه، این تبیین 
مکمل آن فداکاری بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ادامه افزودند: من 
از این جمله استفاده کنم بــرای بیان این مطلب 
که شما جوانان عزیز و دانشجویان عزیز که به 
معنای واقعی کلمه میوه  دل ملت و امید آینده  
این کشورید، به مسئله  »تبیین« اهمیت بدهید. 
خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. در 
قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف 
به سمت ملت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر 
افکار عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشمنان 

ــران و اســـالم و انــقــالب اســالمــی اســت و دچــار  ایـ
ابهام نگه داشتنِ افکار و رها کردن اذهان مردم و 
به خصوص جوان ها، »حرکت تبیین« خنثی کننده  

این توطئه  دشمن و این حرکت دشمن است.

حقایق با منطق قوی بیان شود ◾
ایشان در ادامه امکانات ناشی از فضای مجازی 
و رسانه ای برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را 
مغتنم خواندند و گفتند: امروز خوشبختانه میدان 
باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در 
کنار مشکالتی که ممکن است به وجود بیاورد، 

برکات بزرگی هم دارد؛ می توانید افکار درست را، 
افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکاالت را، 
پاسخ به ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده  از 
این امکان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به 
معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البته اصل قطعی 
در این باب این است که باید از شیوه  اخالقی در 
این کار پیروی کــرد. از این کــاری که بعضی ها در 
فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا 
و آنجا انجام می دهند که با دشنام، با تهمت و 
فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه می شوند، 
باید به شدت اجتناب کرد. بایستی حقایق را با 
منطق قوی، سخن متین و عقالنیت کامل، همراه با 
زینت عاطفه و عواطف انسانی و به کارگیری اخالق 
منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان 
حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی که در 

این راه داریم.
ــراز  حــضــرت آیـــت هللا خــامــنــه ای در انتها بــا اب
ــه فکر،  ــــودن جـــوانـــان ب خــرســنــدی از مجهز ب
عقالنیت و آگاهی های فراوان، بر ضرورت تقویت 
روزافزون این ویژگی ها تأکید و خاطرنشان کردند: 
راه حضرت سیدالشهداء، راه مبارک و شیرینی 
است که به نتیجه و توفیق قطعی می رسد و شما 
جــوانــان ان شـــاءهللا خواهید توانست با الهام 
از این راه و معارف نورانی، کشور را به قله های 

سعادت مادی و معنوی برسانید.
در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین رفیعی 
نیز در سخنانی، نهضت عاشورا را عامل حفظ و 
بقای اسالم خواند و گفت: بر اساس متن زیارت 
اربعین، دو اقدام بزرگ امام حسین )ع( نصیحت 
و خیرخواهی حتی در روز عاشورا و بذل جان 
برای نجات جامعه از گمراهی است و شیعیان 
اهل بیت نیز باید همواره آماده فداکاری در راه 
خداوند باشند. همچنین در این مراسم، میثم 
مطیعی به مرثیه سرایی و ذکر مصیبت پرداخت.

 رهبر انقالب در مراسم عزاداری اربعین حسینی بر کسب آمادگی جوانان 
برای رفع ابهام از افکار عمومی در برابر هجمه تبلیغاتی دشمنان تأکید کردند

فرمان جهاد »تبیین«

خبرخبر
روزروز

تولیت آستان قدس رضوی درگذشت آیت اهلل حسن زاده آملی را تسلیت گفت 
تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت 
عالم عامل، آیت هللا عالمه حسن زاده آملی را تسلیت 
گفت. به گزارش آستان نیوز، متن پیام حجت االسالم 

والمسلمین احمد مروی به این شرح است: 
بسم هللا الرحمن الرحیم 

قال هللا تبارک و تعالی: يُؤْتِي الِْحكْمَةَ مَنْ يََشاءُ وَمَنْ يُؤَْت 

الِْحكْمَةَ فَقَدْ أُوتَِي خَيْرًا كَثِيرًا )سوره بقره آیه 269( 
با تأثر و تأسف، همزمان با ایــام اربعین سید و ساالر 
شهیدان درگذشت عالم عامل و عارف باللّه، فیلسوف 
و حکیم واالمـــقـــام، مجتهد مــهــذب آیــت هللا عالمه 
حــســن زاده آملی)اعلی هللا مقامه( که درکنار جایگاه 
رفیع علمی و معرفتی جهانی، زهــد و ســاده زیستی، 

دفاع بی تعارف و صریح از ارزش های انقالب اسالمی و 
آرمان های شهیدان، غمخواری و همنوایی با تهیدستان 
جامعه، ایشان را محبوب همه اصناف و طبقات نموده 
بود را به محضر موالیمان ولی هللا االعظم )ارواحنا فداه( 
، رهبر عظیم الشأن انقالب، مراجع معظم تقلید، حوزه 
هــای علمیه، مجامع دانشگاهی، شــاگــردان فـــراوان و 

ارادتمندان بی شمار، به ویژه فرزندان و خاندان گرانقدر آن 
عارف واصل تسلیت عرض نموده، در جوار مضجع منور 
و شریف حضرت ثامن الحجج علیه آالف التحیّة والثناء 
از درگاه ایزد منان، رحمت و مغفرت الهی برای آن فقید 
سعید، شکیبایی و پاداش معنوی برای کلیه بازماندگان 

محترم را مسئلت می نمایم.

ــــدران و شــهــر آمــل  ــازن ــردم مــ ــ م
روز گذشته وداع باشکوهی با 
ــــت هللا حـــســـن زاده آملی«  »آی
داشتند تا تشییع پیکر عالمه 
روی دست عــزاداران حسینی)ع( روز اربعین 
این شهر را اندوه مضاعف بخشد. به گزارش 
خبرگزاری ها، با آنکه ساعت شــروع مراسم 
۱0صبح اعالم شده بود، ولی از ساعت ها قبل، 
انبوه جمعیت در مسیرهای منتهی به مراسم 
تشییع حضور به هم رسانده بودند. »لبیک 
یا حسین )ع(«، »عالمه ذوالفنون الـــوداع، 
ــوداع، الــوداع«  ــوداع« و »ای یــاور رهبری الـ الـ
ازجمله شعارهای مردم در مراسم تشییع پیکر 
ــود. جمعی  مطهر عالمه حــســن زاده آملی ب
از مسئوالن کشوری و لشکری ازجمله علی 
الریجانی و سردار غیب پرور نیز در این مراسم 
حضور داشتند. پیکر مطهر عالمه حسن زاده 
آملی در نهایت پس از آیین تشییع به علت 

ازدحـــام جمعیت و بــرای تدفین با بالگرد به 
زادگاهش روستای ایرا از توابع بخش الریجان 
منتقل شد. به مناسبت رحلت این عالم ربانی 
یک هفته عــزای عمومی در استان مازندران 

اعالم شده است. 
عالمه حسن حسن زاده آملی سوم مهرماه 
در بیمارستان امام رضا )ع( آمل به دیار باقی 
شتافته و رهبر معظم انقالب یکشنبه شب بر 
پیکر این عالم دینی نماز میت را اقامه  کردند. 
حضرت آیت هللا خامنه ای همچنین با صدور 
پیامی، تأکید کردند این روحانی دانشمند و 
ذوالفنون از جمله  چهره های نــادر و فاخری 
بود که نمونه های معدودی از آنان در هر دوره، 
چشم و دل آشنایان را می نوازد و توأماً دانش و 
معرفت و عقل و دل آنان را بهره مند می سازد. 
ایشان تأکید کردند نوشته ها و منشآت این 
بزرگوار منبع پر فیضی برای دوستداران معارف 

و لطائف بوده و خواهد بود. 

تشییع پیکرآیت هللا حسن زاده آملی روی دست خیل عظیم عزاداران

اربعین فراق

قابگزارش خبری

حضور گسترده مردم 
در مراسم تشییع آیت اهلل حسن زاده آملی

در  حاشيه

دبیر مجمع 
تشخیص 
مصلحت نظام 
هیچ حسابی 
در شبکه های 
اجتماعی ندارد

دبير خانه مجمع 
تشخيص مصلحت 
نظام اعالم كرد نظر 
به اینکه به تازگی در 
شبکه های اجتماعی 
اکانت های جعلی 
با نام دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت 
دکتر محمدباقر ذوالقدر 
ایجاد شده است، به 
اطالع عموم می رساند 
که ایشان هيچ گونه 
حسابی در شبكه های 
اجتماعی اعم از توييتر، 
اينستاگرام و غیره 
ندارند و اطالع رسانی 
درباره دیدگاه های 
ایشان صرفاً از 
طريق سايت مجمع 
تشخيص مصلحت 
نظام صورت خواهد 
گرفت.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

91200003942     رژیم صهیونیستی نمی خواهد 
بگذارد مرزهای ایران به ویژه از شمال غرب تا 

جنوب غرب و شرق آرام باشد. باید به شدت 
مواظب بود ترفند این رژیم ددمنش اختالف افکنی 

و جنگ افروزی است.

9220000379      باعرض سالم و خدا قوت. بنده  به 
عنوان یک ایرانی مراتب اعتراض خود را در 

واردات واکسن فایزر آمریکایی  توسط وزارت 
محترم بهداشت و تزریق آن بر زنان باردار

 اعالم می دارم.  

9150003942   برخی مسئوالن در شهرستان های 
نوپای خراسان جنوبی برای پیوست چند متر 

زمین به حوزه شهرشان چنان تالش می کنند که 
گویی همه مشکالت با این کار حل خواهد شد. به 

جای این کار به فکر رفع مشکالت باشید.

91500002986 پخش  سرود یار دبستانی  کافی  نیست  
و دولت  باید جیره غذایی  رایگان  به  دانش آموزان  
بدهد تا توان  یادگیری  داشته  باشند. زیرا در اثر 

گرانی  سرسام آوری که وجود دارد، پدر و مادرها 
 نمی توانند به فرزندان برسند. 

عاشورا و اربعین 
رساترین رسانه جهان 

حمزه واقعی،پژوهشگر ارشد مطالعات 
میان رشته ای    بار دیگر، بزرگ ترین هم آوایی 
تــاریــخ، جهان را بهت زده کــرد و تــعــداد شرکت 
کنندگان پــرخــروش وپــر طپش حسینی از مرز 
۱4میلیون عبور کــرد. راهپیمایی امسال حاوی 
نکات زیادی بود و هست، اما یک نکته تمایز بخش 
آن، تصاویر زیاد شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
وشهیدابومهدی المهندس در میان راهپیمایان 
بود که نشان می دهد پیاده روی اربعین عالوه بر 
اینکه یک جریان فکری-فرهنگی، عقیدتی و 
تربیتی است، یک جریان راهبردی فوق العاده مهم 
نیز هست که ازیک سو مورد تعظیم مردم تمام 
ادیان جهان است واز سوی دیگر قدرت نرم شیعه 
وعند الضروره، قدرت سخت شیعه را با شکوه وپر 

صالبت به رخ جهان می کشد.
در ایران اما جاماندگان دلداده در شهرهای مختلف 
ــرای راهپیمایی  کــشــور، مسیرهایی نمادین را ب
برگزیدند. در تهران از یک سو دانشجویان از 
دانشگاه تهران با رهبر معظم انقالب از طریق 
ــدار داشتند که رهبر فرزانه  ارتباط تصویری دی
انــقــالب در بــیــانــات کــوتــاهــی بــه جــهــاد تبیینی 
پرداختند و از سوی دیگر، خیل عظیم سوگواران 
از میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی، مسیر ۱۷ کیلومتری را با اشک وآه پیمودند 
ودر مشهد نیز از میدان فردوسی به سمت حرم 
مطهر به محضر صاحب عــزا وآقــامــان حضرت 
رضا علیه افضل التحیه والثناء شتافتند و در سایر 
شهرهای کشور این حرکت گسترده، تبلوری ویژه 
داشت و مصرع زیبای سعید بیابانکی:»پیچیده 
شمیمت همه جا ای تن بی سر« ترجمان عمق 
سوگ ایرانیان بود وحاال چهل منزل را پشت سر 
گذاشتیم واین پرسش همچنان خودنمایی می کند 
که اربعین چراچنین عظیم وپرصالبت و باشکوه 
است ؟ پاسخ شاید این باشد: اربعین نه یک روز 
در شمار دیگر روز هــا که یک روز ویژه و سترگ با 
ظرفیت های عظیم در ساحت های  مختلف است 
که باوجود حرکت بزرگ و بشکوه سال های اخیر، 
هنوز ظرفیت های مستور آن برایمان نمایان نشده 
است. از جمله ظرفیت های کار نشده این قلمرو، 
اربعین و فقه سیاسی است؛ نیز فقه الثقافه در 
ابعاد و متعلقات آن، فقه ارتباطات وگستره های 
متنوع آن، فقه االجتماع و… اســت کــه در این 
خصوص الزم است فقها و دین پژوهان و دانشوران  
عرصه مطالعات میان رشته ای، نسبت به عرصه ها 

و سویه های ناپژوهیده آن به صورت ویژه بنگرند.
در کنار عاشورا یعنی به همان اندازه ای که عاشورا 
ترجمان حماسه، حریت، فضیلت و آزادگی است، 
اربعین هم کارکرد فقهی، اجتماعی و سیاسی دارد 
و نیز عاشورا و اربعین بزرگ ترین رسانه جهان، الهام 
بخش و هویت بخش جهان آشوب ناک ماست. 
ساحتی که همان طور که اشاره شد از زاویه فقه هم 
باید بدان به صورت ویژه نگریست؛ چه در اربعین 
امروز می توان فقه االجتماع را تحقق بخشید، فقه 
السیاسه را خواند و فقه البالغ را در ترازی جهانی، 
بازتعریف کرد. امروز، اربعین فقط یک روز مذهبی 
نیست که فراتر از آن، یک روز دینی است و حتی 
می توان آن را روزی بین االدیانی خواند که شیعه، 
اهــل تسنن، مسیحی و … در آن نقش آفرینی 
می کنند و در پرتو آن، نقش می پذیرند. در این 
حضور پراُبهت، استوار و پرهیمنه است که حکم 
َّهٍ« در  ُـــو فقهی »وَأَعِــــدّوا لَهُم مـَـا استَطَعتُم مـِـن ق
قالب قــدرت نــرم و بـــازدارنـــده، محقق مــی شــود و 
َّکُم« را چنان رقم می زند  َّهِ وَعَدُو َّ الل »تُرهِبونَ بِهِ عَدُو
که محاسباتشان را تحت تأثیر قــرار می دهد تا 
»گزینه های روی میز« خود را دگر باره، بررسی کنند.
این هیمنه اقتدار که عصای دست امت اسالم 
است، در همین یکی دو سال پیش، نقش خویش 
را چنان ایفا کرد که تروریسم و داعشیسم و جریان 
تکفیری زلزله ای بزرگ تر از همه زلزله ها را در ارکان 
ستون خویش احساس کردند و گفته می شد که این 
َّکُم« را به شور کشانده  َّهِ وَعَدُو َّ الل »تُرهِبونَ بِهِ«، »عَدُو
بود که اگر فقط بخشی از این جمعیت انبوه که 
حسین)ع( را امام خویش می دانند، به عاشورایی رو 
به جانب سنگر هاشان کنند، آنان چه می توانستند 
کنند؟ آیا راهی جز گریز و مرگ داشتند؟ آیا قدرتی 
چنین متراکم را دنیا سراغ دارد؟ قدرتی که مرگ را 
به بازی می گیرد. اربعین فقط یک جلوه اش اقتدار 
دشمن شکن است؛ هزاران جلوه دارد که هر کدام 
را هم می شود خوانشی فقهی داشت یا معرفتی 
یا سیاسی یا اخالقی یا هر مؤلفه ای که در »تراز 
مکتب حسین« می تواند مورد نظر باشد. اربعین 
را باید با تمام وجوه آن خواند، تا بتوان این روز را در 
سپهراقتدار راهبردی به جایگاهی که باید رساند...

خبـر
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شور حسينیشور حسينیهسته ایهسته ای ایثار و شهادتایثار و شهادت

غریب آبادی: گزارش جدید 
مدیرکل آژانس دقیق نیست

کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های 
بین المللی در واکنش به گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی 
ــران بـــرای نصب دوبـــاره  ــدادن ایـ ــازه نـ ــاره اجـ ــ ــرژی اتــمــی درب انـ
دوربین های نظارتی در مجتمع تسای کــرج، نوشت: بسیار 
مایه تأسف است که پس از سه حمله تروریستی به تأسیسات 
هسته ای ایران در یک سال گذشته، آژانس هنوز آن ها را محکوم 
نکرده است، بر اساس قطعنامه های آژانس این کار الزم است 
و حتی به خاطر تجهیزات، ایمنی و امنیت بازرسان آن. وی در 
توییتی دیگر نوشت: بنابراین، گــزارش 26 سپتامبر مدیرکل 
آژانس دقیق نیست و فراتر از شرایط مورد توافق مشترک است. 

 پیاده روی جاماندگان اربعین 
در تهران برگزار شد

هرچند شرایط کرونایی مانع از حضور بسیاری از مشتاقان در 
راهپیمایی بزرگ اربعین شد، با وجود این، بسیاری از شهروندان 
با شرکت در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران و 
دیگر نقاط کشور ارادت قلبی خود را به ساحت شهدای عاشورا 
ابراز داشتند. در تهران این رویداد خودجوش با حضور گسترده 
مردم و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مسیرهای پنج گانه 
تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( برگزار شد. یکی از نکات 
مهم مراسم پیاده روی امسال اربعین بنا به گفته مسئوالن 
برگزاری، این بود که به جهت رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

هیچ توقفی چه در مبدأ و چه در مقصد نداشت.

شهادت دو تن در آتش سوزی انبار 
مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه

روابــط عمومی کل سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای آورده 
است: در پی آتش سوزی عصر روز یکشنبه در انبار یکی از 
مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران و مجروح شدن 
تعدادی از کارکنان این مرکز، دو تن از کارکنان به نام های »سید 
مرتضی کریمی« و »حسین عابدی« به علت شدت جراحات 
شهید و به خیل شهدای گرانقدر این نهاد مقدس و مردمی 
پیوستند. روابط عمومی کل سپاه پیش از این با بیان اینکه در 
یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران، حادثه 
آتش سوزی رخ داده، آورده بود: با تالش آتش نشانان این مرکز، 
آتش مهار و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند.



 مهلت ۴۵ روزه 
به وزارت کار 
برای تعیین 

وضعیت 
قراردادهای 

موقت
غنی نظری خانقاه، 

عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: 
مجلس ۴۵ روز به دولت 

فرصت داده است تا 
یک الیحه جدید برای 
تعیین وضعیت نهایی 

قراردادهای موقت 
به مجلس بفرستد. 

وی به نود اقتصادی 
گفت: در کشور ما ۱۷ 

نوع قرارداد غیررسمی 
و موقت مثل روزمزد 

و... وجود دارد که 
مشکالت ناشی از این 

قراردادها عمر بسیاری 
از کارمندان را هدر 

می دهد. 

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR

59.500.000نیمسکه35.090.000ربعسکه1.424.719بورس 276.810دالر)سنا(49.640.000مثقالطال 2.877دینارعراق)سنا(119.660.000سکه11.460.000طال۱۸عیار1.747اونسطال 75.350درهمامارات)سنا(
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شهرداری بیدخت در نظر داردآگهی مزایده-نوبت اول

محمدرضا علی اکبری بیدختی - سرپرست شهرداری بیدخت

  این شهرداری در نظر دارد به استناد  مصوبه  شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به فروش 6 باب واحد 
تجاری از امالک خود در سطح شهر بیدخت  از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. 

متقاضیان جهت دریافت اطالعات تا پایان وقت اداری 1400/7/21 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. بازگشایی پاکات 
پیشنهادات ساعت 13 مورخ 1400/7/22خواهد بود.

 برنده اول یک هفته پس از ابالغ می¬بایست نسبت به عقد قرارداد و واریز وجه اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده وی 
ضبط و با نفرات دوم و سوم به همین منوال عمل خواهد شد.

ضمنًا شماره حساب سپرده 3100003490002 جهت واریز سپرده شرکت در مزایده می باشد. 

سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه فروشآدرسمشخصاتردیف

1
200،000،000 ریال2،400،000،000 ریالمیدان شهید امینیمغازه شماره 1 به مساحت24متر مربع

2
300،000،000 ریال4،500،000،000 ریالمیدان شهید امینیمغازه شماره 2 به مساحت46/8متر مربع

3
300،000،000 ریال4،850،000،000 ریالروز بازارمغازه شماره 3 به مساحت44/26متر مربع

4
300،000،000 ریال4،850،000،000 ریالروز بازارمغازه شماره 4 به مساحت44/26متر مربع

5
300،000،000 ریال4،476،000،000 ریالحاشیه جنوبی جاده آسیاییمغازه شماره 5 به مساحت55/95متر مربع

6
300،000،000 ریال4،742،000،000 ریالحاشیه جنوبی جاده آسیاییمغازه شماره 6 به مساحت59/28متر مربع

ک
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آگهي مناقصه  احداث ساختمان اداري 

موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوي

موسس�ه بذر و نهال آس�تان قدس رضوي در نظر دارد جهت احداث ساختمان اداري واقع در باغ 
حسيني از طريق مناقصه اقدام نمايد.لذا بدينوسيله از افراد حقيقي و حقوقي دعوت ميگردد جهت 

دريافت اسناد مناقصه به سايتwww.reo.ir  )قسمت مناقصات ( مراجعه نمايند .
 مهلت ارائه پيش�نهادات س�اعت 14 مورخ 1400/7/14 می باش�د .ضمنا در صورت نياز به دريافت 

اطالعات از طريق شماره 05137607582 ارتباط برقرار نماييد.

  ش��رکت آب و فاض��اب خراس��ان رضوی 
در نظر دارد پس��اب تصفیه خانه فاضاب 
شهرستان گلبهار را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند از متقاضیان شرکت در 
مزایده دعوت می گردد  از تاریخ انتش��ار 
آگهی ت��ا 14 مهرماه نس��بت  ب��ه دریافت 
اس��ناد مزایده از طریق آدرس زیر اقدام 
نمایند.  الزم به توضیح می باشد جزئیات 

کامل مزایده در اسناد موجود است. 
محل بازدید 

- تصفیه خانه فاضاب
امور آب و فاضاب شهرستان گلبهار

شماره تلفن72 -38323370   داخلی 13
   شرکت آب و فاضاب خراسان رضوی

 آگهی مزایده عمومی

ف
, 1
40
59
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه خرید

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات 
عمرانی ) اسناد خزانه، نقدی( بر اساس  قانون برگزاری مناقصات و ائین نامه های

 اجرایی آن کاال های مشروحه ذیل را از طریق 7 مناقصه عمومی مجزا بصورت یک مرحله ای با 
ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به تولید 

کنندگان و تامین کنندگان ذیصالح واگذار نماید.
تعداد/مقدارنام و مشخصات کاالی  مورد نیازردیف

171 دستگاهالکترو پمپ های شناور مناقصه شماره 1

تابلو برق ستاره مثلث 20 تا 200 مناقصه شماره 2
48 دستگاهکیلووات به همراه متعلقات

کابل فشار ضعیف افشان قابل مناقصه شماره 3
12.500 مترانعطاف درون چاهی 

8.000 مترکابل زمینی فشار ضعیف افشان مناقصه شماره 4
7.500 دستگاهکنتور برنجی انشعاب آب 20 میلی متری مناقصه شماره 5
110دستگاه برج روشنایی و پروژکتور مناقصه شماره 6
16 دستگاهترانسفورماتور 50 تا 250 کیلو وات مناقصه شماره 7

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران
 حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام 

نمایند. 
ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ف
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نوبت دوم

 بدی��ن وس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
زعف��ران گلبال بین الملل دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده ش��رکت در 
تاری��خ پنج ش��نبه 29 مهر 1٤00 س��اعت 1٦ در 
محل مشهد مقدس نبش امام خمینی 28 ، برج 
مرمر ، ورودى یك، طبقه 11 واحد ٤ کد پس��تی  

913٦91٤1٥3 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

اصاح مواد 10 و 19 و ٤0 اساسنامه 
هیئت مدیره شرکت

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت زعفران

 گلبال بین الملل )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ١٩٦٩ 

و شناسه ملی ١٠٨٦١٠٤٣١٥٢

ح
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     آگهی مزایده شماره      
        شماره  ١6-٣7-١4٠٠  - نوبت دوم

اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد

ش�رح  بند دو / 2  را از طريق برگزاری مزايده به متقاضی واجد ش�رايط واگذار 
نمايد. 

پيمان�کاران واج�د ش�رايط جه�ت ش�رکت در مزاي�ده می بايس�ت  در  س�امانه 
تدارکات الکترونيکی دولت)س�تاد( به نش�انی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس 
از اخ�ذ  گواه�ی امضاء الکترونيکی نس�بت به   دريافت اس�ناد  از طريق س�امانه 
مذکور اقدام   نمايند.الزم به ذکراست کليه مراحل برگزاری مزايده ازفراخوان 

تا انتخاب برنده ازطريق سايت مزبورانجام می گردد. 
1- نام سازمان مزايده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

2-شرح مختصر موضوع مزايده : اجاره سالن شهدای راه آهن مشهد .
 3- مهلت خريد اسناد  مزايده  : تا ساعت 15:30  روز شنبه  مورخ : 1400/07/10  .            
4- ش�ايان ذکراست دريافت اس�ناد و ارائه پاسخ استعالم ارزيابی صرفا"ميبايست 
و                                   پذي�رد  ص�ورت  س�تاد(   ( دول�ت  الکترونيک�ی  ت�دارکات  س�امانه  ازطري�ق 
ش�رکت کنندگانی در صورت تمايل ، مجاز به خريد حضوری اسناد می باشند که 

قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- قيمت اس�ناد مزايده و نح�وه واريز وجه : مبل�غ 1.000.000 ) يک ميليون ( 
ري�ال به ش�ماره حس�اب IR 710100004001064004005747 با  شناس�ه واريز: 
294064060280500885132319906000 بن�ام تمرک�ز درآمد راه آهن  ضمنا 

واريزی  از طريق سامانه ستاد ميبايست انجام پذيرد  .  
6- مزايده از طريق پايگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نيز 

اطالع رسانی می گردد .  
 

7-  مهل�ت ارائه  پيش�نهاد : ش�رکت کنندگان در مزايده می بايس�ت پيش�نهادات 
ارائ�ه ش�ده درپ�اکات"ب" و"ج"  را همراه با پاکت "الف" تا س�اعت 15:30  روز 
سه شنبه  مورخ : 1400/07/20 - درسامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir   بارگ�ذاری  نماين�د . در غي�ر اينص�ورت از فرآين�د مزايده 

حذف خواهد گرديد و هيچگونه ادعايی از س�وی ش�رکت کننده در مزايده در 
اينخصوص قابل استماع نخواهد بود . 

8- کليه شرکت کنندگان در مزايده مکلف و متعهد به ارائه فيزيکی پاکت ))الف(( 
تا ساعت 15:30  روز سه شنبه  مورخ : 1400/07/20    به آدرس ذيل می باشند .  
محل  ارائه  پاکت ))الف(( بصورت  فيزيکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت 

توسعه مديريت و منابع � دبيرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
  : م�ورخ   چهارش�نبه   روز  س�اعت10    : مزاي�ده  پ�اکات  بازگش�ائی  زم�ان   -9

   . 1400/07/21
10- ن�وع و مبل�غ ي�ا درص�د تضمي�ن ش�رکت در فرآين�د ارج�اع کار : مبل�غ  
66.000.000 ) ش�صت و ش�ش   ميلي�ون ( ريال  مطابق با تضامي�ن معتبر مندرج 
در آيي�ن نام�ه تضمي�ن معام�الت دولت�ی موضوع مصوب�ه ش�ماره 123402/ت 
، در ص�ورت واري�ز  50659 ه�� م�ورخ 94/09/22 هي�ات محت�رم وزي�ران 
نق�د ش�ماره حس�اب  IR 290100004001064006372624  ب�ا شناس�ه واري�ز " 

984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد .
 تذکر: به درخواس�ت مزايده  گزار ضمانتنامه ش�رکت در فرآيند ارجاع کار الزم 

است به مدت سه ماه ديگر قابليت تمديد داشته باشد.
11- اجاره ماهيانه : طبق نظريه کارشناسی درج شده در اسناد مزايده. 

                                                          4.000.000 مبل�غ   ب�ه  دادگس�تری  رس�می  کارش�ناس  الزحم�ه   ح�ق   -12
) چهار   ميليون ( ريال به عهده برنده مزايده است .

13- هزينه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزايده است .

اداره کل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن

جمهوری اسامی ایران
)سهامی خاص( 

اداره کل راه آهن خرأسان

سه شنبه 6 مهر ۱4۰۰    ۲۱ صفر ۱443   ۲8 سپتامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9633

خبرخبر
خوبخوب

وزیر تعاون گفت: با همکاری وزارت راه طرحی را در زمینه 
تعاونی های مسکن شروع خواهیم کرد که از این طریق 
می توان هم برنامه ساخت یک میلیون مسکن را جلو 
برد و هم به خانه دار شدن مردم کمک کــرد.وی افزود: 
ایــن مسئله عــاوه بر اینکه به تقویت برنامه مسکن 
 دولــت کمک می کند و موجب می شود برنامه ساالنه 

ــرود، اشتغال  یــک میلیون مسکن جــدی تــر جلوتر بـ
خوبی هم ایجاد خواهد کــرد.وی ادامــه داد: همچنین 
با استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن می توان به 
اقشار کم درآمدتر و کارگران برای خانه دار شدن کمک 
کرد. عبدالملکی گفت: همچنین در حوزه های مصرف، 
خدماتی و توزیعی هم برنامه ریزی هایی انجام شده که در 

ماه های آینده گزارشی را در این خصوص ارائه می دهیم.
وی اظهار کرد: محور اگر تعاونی باشد نظام بانکی هم 
تعاونی ها را در اولویت قرار می دهد. همچنین در بحث 
تعاونی هایی کــه بــه صــورت شرکت های سهامی عام 
هستند می توان با قواعد مشخصی که در سند توسعه 

تعاون آمده از بازار سرمایه هم کمک گرفت.

 تعاونی های 
 مسکن تقویت 
می شوند

 قیمت  
بخارشو 

   کنوود
SC590مدل

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

   فوما
9009-FUمدل

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

   ویداس
75۸۸-VIRمدل

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

   2000واتدلمونتی
200DLمدل

۲,۹۱۴,۰۰۰ تومان

   بایترون
4000-BSXمدل

۳,۸۸۹,۰۰۰ تومان

   سونامی
5500WSمدل

۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان

مینا افرازه   گرچه بحران کرونا 
اقتصاد جهانی را تحت تأثیر 
قرار داده و تبعاتی را برای تمامی 
کشورها حتی اقتصادهای بزرگ 
در پی داشــت، ولی این بحران از 
ســوی دیگر موجب شــد میزان 
استفاده مردم از اینترنت، حرکت به سمت کسب و 
کارهای مجازی و رونق اقتصاد دیجیتال شدت یابد. 

موضوعی که نیویورک تایمز نیز در گزارش جدید خود 
بر آن تأکید و سهم اقتصاد دیجیتال از تولید جهانی 
را به میزان ۵۰ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش بینی کرد. 
ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و آمارها حکایت 
از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص 
داخــلــی کشور دارد، چنان کــه محمدجواد آذری 
جهرمی، وزیــر ارتباطات دولــت دوازدهــم نیز سهم 
اقتصاد دیجیتال از GDP را برای سال ۹۲، بیش از 
۲درصــد و برای سال ۹۹ نزدیک به ۵ درصد عنوان 
کرده بود. این آمارها در حالی است که کارشناسان 
پیش بینی می کنند سهم اقتصاد دیجیتال تا پایان 

امسال به 7/۵ درصد نیز برسد.

سهم۱0درصدیاقتصاددیجیتالدرافق۱404◾
بدین ترتیب با روی کــار آمــدن دولــت سیزدهم و 
وعده های وزیر ارتباطات مبنی بر تقویت اقتصاد 
دیجیتال، اکنون بسیاری از فعاالن ایــن عرصه 
ــن بــاورنــد کــه اقتصاد دیجیتال بــایــد سهم  بــر ای
بزرگ تری از اقتصاد را به خود اختصاص دهد.در 
ــور؛ وزیر  همین راستا، چندی پیش عیسی زارع پ
ارتباطات نیز بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال 
از تولید ناخالص داخلی تأکید کرده و می افزاید: 
»بـــر اســــاس بــرنــامــه ارائــــه شــــده، در کــشــورهــای 
توسعه یافته که به فروش نفت وابسته نیستند، 
اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی  به 
۳۰ درصد هم رسیده، اما در ایــران این سهم بین 

۳ تا ۶ درصــد )طبق گــزارش هــای مختلف( است، 
در حالی که هدف گذاری صورت گرفته در اسناد 
بــاال دســتــی مــصــوب، سهم ۱۰ درصـــدی در افق 
۱۴۰۴ اســت«.بــدیــن ترتیب به گفته وی:»تهیه 
سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی 
اقتصاد دیجیتال همراه با پیوست فناوری و پیوست 
جذب سرمایه گذاری بین المللی، ارتقای امنیت 
سرمایه گذاری با فعالیت هایی همچون پیگیری 
تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی 
و تسهیل صدور مجوز فعالیت ها، تسهیل کسب 
و کارهای دیجیتال و تسهیل فعالیت شرکت ها 
و هلدینگ های داخلی در کشورهای همسایه و 

همسو به منظور راه اندازی سرویس ها و پلتفرم های 
ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها از جمله 
برنامه های وزارت ارتباطات برای تقویت اقتصاد 

دیجیتال است«.

ضرورتایجادسازماناقتصاددیجیتالدرکشور◾
از سوی دیگر محمدرضا طایی، رئیس کمیسیون 
ــران نیز  ــ ــبــاطــات اتـــاق ای فــنــاوری اطــاعــات و ارت
دستیابی بــه توسعه فعالیت های دیجیتال را 
منوط به ایجاد سازمان اقتصاد دیجیتال دانسته 
و معتقد اســت: »ایــن سازمان باید شکل بگیرد 
 و در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات زیر 

پرچمی واحــد از این فضا حمایت کند. حمایت 
از تولید و بخش های مختلف این حــوزه از قبیل 
زیــرســاخــت ، ســخــت افــزارهــا، تولیدات محتوای 
دیجیتال و نرم افزارها باید در قالب یک برنامه 

منسجم انجام شود«.

اعطایمشوقهایضروریبراینوآوری◾
درزیرساختهایجدیدارتباطاتی

در همین باره علیرضا شامخی، کارشناس اقتصاد 
دیجیتال در گفت وگو با قدس درباره الزام های وزارت 
ارتباطات بــرای بهبود جایگاه اقتصاد دیجیتال، 
ــرد: نقش وزارت ارتــبــاطــات در توسعه  اظــهــار کـ
اقتصاد دیجیتال عمدتاً در عرصه توسعه و ایجاد 
زیرساخت های ارتباطاتی است. طبیعی است که 
با توسعه اقتصاد دیجیتال، مصرف پهنای باند 
نیز توسعه یابد. ایــن موضوع به خصوص برای 
کسب  و کارهای مرتبط با محتوا ضروری تر است. 
به همین ترتیب الزام اصلی وزارت ارتباطات، ایجاد 
مشوق های ضروری برای نــوآوری و سرمایه گذاری 
اپراتورها در زیرساخت نسل های جدید ارتباطی 
است. این موضوع چه در الیه دسترسی و چه در 

الیه شبکه نیز مطرح است.
شامخی ادامه داد: در حوزه شبکه های همراه نیز 
بایستی بــرای بــــه روزآوری شبکه نسل پنجم به 
سرعت برنامه ریزی شده و اشتباه قبلی در تأخیر 
راه انـــدازی نسل دوم به نسل سوم و نسل چهارم 
تکرار نشود. طبیعی است که دسترسی ثابت نیز 
اهمیت بسزایی در اقتصاد دیجیتال دارد. بر خاف 
موبایل، دسترسی ثابت و ایجاد شبکه فیبری در 

کشور الزاماً دارای توجیه اقتصادی نیست. 
وی افزود: زمانی با تعریف مجوزهای جدید، وزارت 
ارتباطات به دنبال ایجاد رقابت در این حوزه بود که 
عماً رخ نداد. در واقع حجم سرمایه گذاری در این 
حوزه به گونه ای است که شرکت های کوچک در اثر 

جنگ قیمتی و مزایای اپراتورهای بزرگ در بلندمدت 
حذف می شوند، به خصوص که حجم کنترل ها در 
عرصه قیمت گذاری بسیار زیاد است. در چنین 
شرایطی، بایستی راه را برای تولید محتوا و کسب 
درآمــد از حوزه محتوا هموارتر کرد ولی متأسفانه 
در سال های اخیر، هر ســال مقررات جدیدی در 

محدودسازی تولید محتوا تعریف می شود.

دولتتعامالتجدیدیراباشرکتهای◾
خصوصیتعریفکند

ایــن کارشناس اقتصاد دیجیتال گفت: موضوع 
ــی در کــشــور، موضوعی آشــنــا بــرای  مــقــررات زدای
بدنه حاکمیتی کشور اســت. در ســال هــای اخیر 
قوانینی برای تسهیل در فضای کسب و کار کشور 
تعریف شده است. با این حال در حوزه دیجیتال 
که صنعتی متأخر اســت، بی توجه به تجربیات 
پیشین، شرایط و مجوزهای جدیدی برای فعالیت 
تعریف می شود. به نظر می رسد تجربه قدیمی 
مقررات زدایی در فضای مجازی در سال های آینده 
ــاره بــه حــذف همان مقررات  تــکــرار و احتماالً دوبـ
تصمیم گرفته خواهد شد. اما این در حالی است 
که در این بین، انــرژی زیــادی از کارآفرینان کشور 

گرفته می شود.
شامخی معتقد است: انحصارزدایی وجه دیگری 
است که باید به آن توجه داشــت. در دولت قبل، 
حرکت خوبی در مسیر توسعه صدور مجوزهای 
شرکت های مخابراتی انجام شد، البته هر چند به 
دالیل اقتصادی عماً راه به جایی نبرد. به هر حال، 
اقــدام به صــدور مجوزهای جدید، اتفاق مثبتی 
بــود امــا در عرصه هایی مانند واردات و ترانزیت 
پهنای باند کماکان انحصار وجــود دارد. دولــت 
جدید بایستی تعامات جدیدی را در همکاری 
با شرکت های خصوصی بــرای واردات و ترانزیت 

پهنای باند تعریف کند.

بحران کرونا و سرعت گرفتن کسب وکارهای مجازی در کشور

اقتصاددیجیتالچاقمیشود

- - - - - - -



   »سیامک 
اطلسی« امروز 
به خاک سپرده 
می شود 
پیکر زنده یاد اطلسی 
ساعت ۱۰:۳۰ صبح 
امروز در قطعه 
هنرمندان بهشت 
زهرا)س( به خاک 
سپرده می شود.

سیامک اطلسی طی 
دو هفته اخیر به 
کرونا مبتال شد و 
روز چهارم مهر در 
بیمارستان فرمانیه 
تهران دار فانی را 
وداع گفت. 
بازی در سریال های 
»پدرساالر«، »معمای 
شاه« و »مختارنامه « 
از نقش آفرینی های 
ماندگار زنده یاد 
اطلسی محسوب 
می شوند.

حاشیه

کاریکاتورهای دفاع  ◾
مقدس اندک است 

بابایی در ابتدای سخنان خود 
با اشـــاره به اینکه ایــن دومین 
ــت کـــه با  ــ نــمــایــشــگــاهــی اسـ
مــوضــوع دفــاع مقدس برگزار 
می شود، می گوید: همان طور 
که می دانید آثاری که درباره دفاع مقدس در حوزه 
کارتون و کاریکاتور کار شده بسیار اندک است، اما 
تالش ما این بود در برگزاری این نمایشگاه این آثار 
را احصا کنیم. برهمین اساس سال گذشته هفت 
اثر شاخص از میان آثار هنرمندان انتخاب شد و 
امسال نیز دومین دوره آن را با 10 اثر برگزار کردیم که 
از 31 شهریور در صفحه اینستاگرام خانه کاریکاتور 
ایران و برخی سایت ها بارگذاری شده و تا هفتم مهر 

نیز در معرض دید عالقه مندان است.
به گفته رئیس خانه کاریکاتور ایران؛ امسال آثار سه 
تن از هنرمندان ازجمله جواد علیزاده با هفت اثر، 
احمدرضا سهرابی با یک اثر که طرح روی پوستر 
نمایشگاه نیز کاری از ایشان است و محمدعلی 
رجبی با دو اثر با موضوع جنگ و دفــاع مقدس 

انتخاب شده است. 
بابایی دربـــاره هــدف از برپایی ایــن نمایشگاه و 
خروجی آن می گوید: اصلی ترین هدف ما از برپایی 
این نمایشگاه جمع آوری و احصای آثاری است که 
هنرمندان در موضوعات مختلف و با محوریت 
دفاع مقدس خلق کرده اند و این موضوع برایشان 
دغدغه بوده؛ دومین هدف این است که با پرهیز از 
نگاه شعاری تاریخ ایران را روایت کرده و نشان دهیم 
سهم کارتون و کاریکاتور در این ماجرا چقدر بوده 
است. همچنین هدف باالتر این است که نشان 
دهیم رشادت ها و ایثارگری های جنگ در مدیوم 
کارتون و کاریکاتور چطور بروز و ظهور پیدا می کند 
و زاویه دید هنرمندان نسبت به این ماجرا چگونه 

بوده است. 

کاریکاتور در زمان جنگ جدی گرفته نشد  ◾
وی درباره نحوه گزینش این آثار می گوید: واقعیت 
این است که گزینش خاصی برای انتخاب این آثار 
انجام نشده است. همان طور که اشاره کردم کارتون 
و کاریکاتورهایی با این محوریت معدود است و 
از طــرف دیگر از دوران دفــاع مقدس هم سال ها 
گذشته و از آنجایی که عموماً کاریکاتوریست ها 
به موضوعات روز واکنش نشان می دهند بالطبع 
بخشی از اتفاق های آن زمان قدیمی شده و شاید با 
زمان حال نسبتی نداشته باشد. ضمن اینکه آثار 
دیگری هم وجود دارد که در اختیار خود هنرمندان 
است و نمی دانیم دقیقاً چه کسانی با این موضوع 
کار کرده اند و در این نمایشگاه فقط آثاری انتخاب 

شده که موجود و در دسترس بوده اند. 
ــار ایــن نمایشگاه در سطح  وی دربـــاره نمایش آث
ــط مــوجــود و  ــه شــرای ــا تــوجــه ب شــهــر مــی گــویــد: ب
محدودیت های کرونا، بیشتر فضای مجازی را هدف 
قرار دادیم اما اگر شرایط قدری تغییر کند احتماالً 
بتوانیم یک نمایشگاه فیزیکی در خانه کاریکاتور 
برگزار کنیم، اما فعالً هدف نمایشگاه مجازی است.
بابایی در پاسخ به این پرسش که چرا کاریکاتورهای 
معدودی درباره دفاع مقدس می بینیم و اینکه آیا 
ظرفیت و امکان پرداخت به آن نبوده یا این واقعه 
مهم تاریخی با زبــان کاریکاتور کمتر مــورد توجه 
قرار گرفته، می گوید: به نظرم برخورد با کارتون و 

کاریکاتور متفاوت است.
 کــارتــون، موضوعی اســت و واکنش لحظه ای به 
اتفاق است و کاریکاتور بیشتر به چهره می پردازد. 
نمی دانم چه دلیلی داشته که هنرمندان در اوایل 
انقالب یا شروع جنگ خیلی به آن نپرداختند. 
البته کارهایی انجام شــده، اما شاید بهتر باشد 
این طور بگوییم که زمان جنگ نیاز داشتیم از این 
جنس آثار بیشتر تولید شود، در حال حاضر هم از 
آن زمان گذشته و کاریکاتوریست ها کمتر سراغش 

می روند.

هنرمندانی که بیشترین کاریکاتورهای دفاع  ◾
مقدس را خلق کردند

وی در ادامـــه مــی افــزایــد: در بــررســی هــای خانه 
ــر در  کــاریــکــاتــور هــر هنرمند شــایــد یکی دو اث
کارنامه خــود داشته باشد و مــی تــوان گفت از 
مــیــان کاریکاتوریست ها هنرمندانی مانند 
جــواد عــلــیــزاده، مسعود شجاعی طباطبایی، 
محمدعلی رجبی، محمدرضا نیرومند و... آثار 

بیشتری دارند. 
به نظرم آن زمان ظرفیت باالیی برای پرداخت 
به این موضوع وجود داشته، چراکه موضوعات 

جذاب کم نبودند.
رئیس خانه کاریکاتور ایران با تأکید بر اینکه 
بیشتر کاریکاتورها درباره صدام و موشکباران 
اســت، تصریح می کند: به نظرم دربـــاره خود 
جنگ هم می شد بیشتر کار کرد که البته این 
اتفاق نیفتاده، اما اگر جشنواره یا مسابقه ای 
با محوریت دفاع مقدس برگزار شود می توان 
ــــن بــــاره تــولــیــد کــــرد و ایــن  آثــــار خــوبــی در ای
بهانه ای است بــرای تولید کاریکاتورهای تازه 
ــزوده  ــاع مقدسی افـ ــار دفـ  کــه بــه مجموعه آثـ

شود.

برگزاری مسابقه کاریکاتورهای سال های دفاع  ◾
مقدس 

وی یادآور می شود: به نظرم ما به یک مسابقه نیاز 
داریم؛ ما تاکنون تمام تالشمان را برای گردآوری این 
آثار کرده ایم و دو سال است این نمایشگاه برگزار 
شده اما اگر بخواهیم سال دیگر هم به همین روال 
برپا شود باید به هنرمندانی متوسل شویم که آثاری 
خلق کرده اند اما در رسانه ها منتشر نشده و باید 
این ها را پیدا کنیم. البته در آرشیو نشریاتی مانند 
روزنــامــه کیهان و اطالعات کاریکاتورهای خطی 

موجود است که ما به آن ها دسترسی نداریم.
بابایی با بیان اینکه برنامه ای هم در خانه کاریکاتور 
داریم که امیدوارم به زودی به نتیجه برسد، عنوان 
می کند: در تالش هستیم مسابقه ای با موضوع 
کاریکاتورهای سال های دفاع مقدس برگزار کنیم، 
البته چون اتمسفر حاکم بر آن زمان را نداریم و 
ضــروری است یک عقب گرد به آن دوران داشته 
باشیم باید طراحی کاریکاتورها موضوعی باشد و 
تمام تالش ما این است در نهایت تعداد بیشتری 

اثر استخراج شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در سینما نگاه طنز به 
دفاع مقدس وجود دارد و گاهی با این فضا شوخی 
هم شده که اتفاقاً منجر به ساخت فیلم های خوبی 
شده اما چقدر این ظرفیت در کارتون و کاریکاتور 
وجود دارد، می گوید: بله در سینما این اتفاق افتاد 
و موجب شد فضا تغییر کند و از آن نگاه جدی به 
جنگ تا حدودی کاسته شد اما در کاریکاتور چنین 
رویکردی را خیلی کمتر دیده ایم و اگر کاری هم شده 
بسیار جزئی و معدود بوده و بیشتر موضوعات 
جدی است. به طور مثال کاریکاتوریست ها بیشتر 
سراغ چهره هایی مانند صدام و رؤسای جمهوری که 
به عراق کمک کردند، رفته اند اما حتماً ظرفیت هایی 
در میان جبهه خودمان هم وجــود دارد که قابل 

ارائه است.

پیدا کردن کاریکاتورهای منتشر نشده  ◾
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه سهم 
دفاع مقدس از کاریکاتور چقدر است، می گوید: 
پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند کار پژوهشی 
است و باید آن را بررسی کنیم. کاریکاتور در ایام 
جنگ و در مطبوعات نقش مهمی داشــتــه اما 
اینکه چقدر به آن پرداخته می شده جای بررسی 
بیشتری دارد. اما کاریکاتوریست هایی هم هستند 
که آثارشان در مطبوعات یا رسانه ها منتشر نشده 
و آن ها را در آرشیو شخصی نگهداری می کنند. به 
نظرم باید این ها را پیدا کرد؛ دغدغه شخصی من 
هم این است که آثار منتشر نشده را از دل آرشیوها 
خارج کنم و مطمئن هستم ده ها اثر وجود دارد که 

کسی تا به حال آن ها را ندیده است.

گفت وگو با شهرام بابایی، رئیس خانه کاریکاتور ایران به انگیزه برگزاری دومین نمایشگاه کاریکاتور دفاع مقدس 

کاریکاتور در زمان جنگ جدی گرفته نشد 

خبرخبر
روزروز

معرفی برگزیدگان جشنواره بازآفرینی متون کالسیک ادب فارسی انتشار فراخوان نمایشگاه هنرهای تجسمی »صلوات« 
فراخوان دومین نمایشگاه ملی و بین المللی ملکوت با 
موضوع صلوات در رشته های خوشنویسی، نقاشی خط 
و تایپوگرافی منتشر شد. حمایت از هنرمندان جــوان و 
مستعد و نمایش آثار هنرمندان حوزه نگارگری قرآنی در 
سطح ملی و بین المللی از جمله رویکردهایی است که در 

برگزاری این بخش از نمایشگاه مد نظر است.

 نمایشگاه ملی به صورت مجازی و با همکاری سازمان های 
بین المللی برگزار خواهد شد و ثبت نام صرفاً از طریق پایگاه 

اینترنتی reg.isqa.ir  انجام می شود.
آخرین مهلت ارسال آثار 1۷ مهرماه 1۴00 و زمان برگزاری 
نمایشگاه، اول آبـــان 1۴00 همزمان بــا مــیــالد حضرت 

محمد)ص( است.

نفرات برگزیده جشنواره بازآفرینی متون کالسیک ادب 
فارسی کودک و نوجوان جایزه ویژه مهدی آذریزدی که 
به میزبانی یزد برگزار شد، معرفی شدند که اسامی آن ها 

به شرح زیر است:
»مــاجــراهــای نــارگــل« اثــر آتوسا صالحی با تصویرگری 
محبوبه یزدانی،» آرش کماندار« اثر محمدهادی محمدی 

با تصویرگری ندا راستین مهر، »مجموعه یه قصه و دو 
قصه« اثر عذرا جوزدانی با تصویرگری میترا عبداللهی، 
»حسنی و ننه حسنی و درخت سیب برای عروسی« اثر 
معصومه یزدانی با تصویرگری سمیه محمدی و جایزه ویژه 
این جشنواره نیز به انتشارات مدرسه برای انتشار کتاب 

»خط بریل برای نابینایان« تعلق گرفت.

  صبا کریمی      دومین نمایشگاه مروری بر آثار کارتون 
و کاریکاتور دفاع مقدس به مناسبت چهل و یکمین سالگرد 

دوران دفاع مقدس و با هدف پاسداشت شجاعت و ایثارگری 
رزمندگان و غرورآفرینان هشت سال دفاع از مرزهای ایران 

به همت خانه کاریکاتور ایران برگزار شده است. این نمایشگاه 

که تا هفتم مهرماه ادامه دارد، هر روز یک اثر را در صفحه 
اینستاگرام خود به نشانی iranian-cartoon-house@  به 
نمایش می گذارد. شهرام بابایی، رئیس خانه کاریکاتور 

ایران می گوید شاید این بهترین کاری باشد که از طریق آن 
بتوانیم کاریکاتورهای طراحی شده در ایام دفاع مقدس را 

گردآوری کنیم.
 با او درباره ویژگی های این نمایشگاه و سهم دفاع مقدس 
و سال های پرخاطره اش از کاریکاتور و کارتون به عنوان 

یکی از هنرهای مهم و مؤثر به گفت وگو پرداختیم که 
مشروح آن را در ادامه می خوانید. 

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در 
حاشیه نمایشگاه لباس عاشورایی خبر داد 

تالش برای تولید انبوه 
لباس های مناسبتی

خدیجه زمانیان   ششمین نمایشگاه لباس 
عاشورایی با شعار »سیاه پوش گشت فلک از برای 
حسین)ع(« از 31 شهریورماه همه روزه از ساعت 
10 الی 1۷ در فرهنگستان هنر میزبان عالقه مندان 

بود که به تازگی به کار خود پایان داد. 
مریم پورشهابی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و 
لباس کشور در خصوص ششمین نمایشگاه 
گفت: نمایشگاه لباس عاشورایی شامل سه بخش 
لباس آقایان، لباس بانوان و لباس کودکان بود که 
البته این نمایشگاه بخش های جنبی دیگری هم 
داشــت.  وی کارگاه های تصویرگری، سمینارهای 
آموزشی، طراحی پارچه، مسابقات مقاله نویسی و 
کارگاه گرافیک و تصویرسازی را از بخش های جنبی 

نمایشگاه این دوره عنوان کرد. 
پورشهابی در خــصــوص تلفیق هنر و لــبــاس و 
استفاده از ایده طراحان برای طراحی لباس ها که 
یکی از ویژگی های این نمایشگاه است، این طور 
توضیح داد: لباس و پوشش ابزار مهمی است که 
می تواند فرهنگ عاشورا را در جامعه جاری و ساری 
کند ازایـــن رو طرح های گرافیست ها که برگرفته 
از مضامین و نمادهای عاشورایی بود و قابلیت 
عرضه در عرصه بین المللی را داشت در مراسمی 
با حضور تولیدکنندگان رونمایی شد تا مورد 

استفاده طراحان لباس و دوزندگان قرار بگیرد. 
پورشهابی در پاسخ به این پرسش که چه نمادهایی 
در طراحی لباس ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته 
اســت، گفت: اشعار محتشم کاشانی، سامان 
امانی و المان ها و نمادهایی مثل علم و نیزه با توجه 
به نگاه و دانش طراح، در قالب طرح بیشتر مورد 

استفاده قرار گرفته اند. 
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با بیان 
اینکه طرح های عرضه شده قابلیت تولید انبوه را 
دارند، در خصوص قیمت لباس ها و در دسترس 
بودن آن ها توضیح داد: با توجه به کیفیت پارچه 
و طرح و وضعیت اقتصادی مــردم ممکن است 
قیمت لباس های عرضه شــده، گــران باشد که 
امیدواریم با همکاری نهادهایی که عضو کارگروه 
هستند بتوانیم لباس ها را به تولید انبوه برسانیم 
تا همه مردم بتوانند از این لباس ها استفاده کنند. 

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 6 مهر ۱4۰۰    ۲۱ صفر ۱443   ۲8 سپتامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9633

و هنر فرهنگ 

شهرام بابایی
 رئیس خانه کاریکاتور

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد 
 از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی ،اوراق مشارکت ، اسناد خزانه 

اسالمی  (بر اساس  قانون برگزاری  مناقصات پروژه مشروحه ذیل را  از 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی  فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای 

ذیصالح واگذار نماید.

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ 
و  اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی  - شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی 14
06
04
3

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
                   همراه با  ارزیابی کیفی  فشرده )نوبت اول (

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

613/600/000/000 ماهاجرای مخزن 300 متر مکعبی روستای خسرویه  و سایت مربوطه شهرستان فاروج1

چغندرکاران محترم کارخانه قند چناران
تحویل چغندر در کارخانه قند چناران از صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 مي باشد.

 لذا از چغندرکاران عزیز درخواست مي گردد بر اساس پیمان فیمابین چغندر مورد پیمان خود را حداکثر قبل از پایان 
بهره برداري به کارخانه تحویل نمایند. 

تاریخ دقیق آخرین فرصت براي تحویل مانده چغندر متعاقبًا اعالم خواهد شد.

14
06
04
4

شركت قند چناران
شركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد نسبت به اجرای بهینه 
س��ازی و جابجایی مسیرهای فیبر نوری در س��طح استان فارس بر اساس  
مشخصات موجود در اسناد ودس��تورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شركت 

در مناقصه دعوت بعمل مي آید.
و    WWW.TCI.IR متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس  های  

FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.
 روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

آگهي مناقصه شماره 1400/7
) یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی (

ف
/1
40
60
48

برگ سبز سواری پراید جی.تی.ایکس مدل1378 
ش���ماره پالک ایران74-682ل16 ش���ماره موتور 
 S1412278609294 00130801  شماره شاس���ی
به نام هادی حس���ینی معین مفق���ود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان مناقصه عمومی
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق 

شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید:

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

تجدید انجام خدمات خودرویی )24 دستگاه(سواری جهت ماموریتهای 1400-23
درون و برون شهری

21،096،849،2112000003374000023

تجدیدخرید خدمات حسابداری )مالی( كنترلی و نظارتی سازمان ملی 1400-24
زمین و مسكن در اداره كل راه وشهرسازی استان

7،983،939،2172000003374000024



آوینی بهترین 
رسانه  و راوی 
تبلیغات جنگ 

بود
حمیدرضا خزایی 

مدیروقت رادیوجنگ 
در مصاحبه با مهر 
گفت: شهید آوینی 

تنها و بهترین 
شخصیت رسانه ای 

و راوی تبلیغات در 
جنگ تحمیلی بود 
و مانند او تابه حال 
نیامده و این باعث 

تأسف است که ما در 
رسانه نتوانستیم 

شخصی مانند 
آوینی را تربیت و 

پرورش دهیم.

حاشیه

ارزش داده های 
میدانی 

دفاع مقدس 
100برابر 
داده های 

کتابخانه ای  

مریم قربان زاده نویسنده 
کتاب »شهربانو« در 

برنامه »چراغ مطالعه« 
شبکه چهار گفت: ما 

گاهی احساس می کنیم 
جنگ تمام شده و حاال  

باید بنشینیم درباره 
جنگی که تمام شده 

صحبت کنیم، ولی من 
می گویم جنگی که بود، 

جنگی که هست. جنگ 
هنوز هم هست. از این 
نظر که خانواده ها هنوز 
هم درگیر سختی های 

جنگ هستند.مسائل 
مربوط به دفاع مقدس 

دو سری داده به ما 
می دهد؛ یک سری 

داده های کتابخانه ای، 
یک سری داده های 

میدانی. ارزش داده های 
میدانی 100 برابر ارزش 
داده های کتابخانه ای 

است. 

درنگدرنگ

به شواهد بیشتری  ◾
نیاز است

با وجود آنکه در این 30 سال، 
بخش قابل مالحظه ای از اسناد 
سال های دفاع انتشار یافته و 
مشاهدات شاهدان عینی در 
قالب کتاب های مختلف، در اختیار پژوهشگران 
قرار گرفته است، اما روند انتشار همچنان ادامه دارد 
و هر سال، بخش هایی از این فکت های تاریخی در 
قالب های مختلف انتشار می یابد که ممکن است 
محتوای آن ها، روند تاریخ نگاری و نوع نگاه مورخ به 
یک واقعه را، از اساس تغییر دهد. نکته دیگر در این 
بخش، مسئله بهره مندی از تاریخ شفاهی است. 
بخشی از اســتــادان تاریخ و کسانی که در حوزه 
تدوین متون تاریخی قلم می زنند، معتقدند تاریخ 
شفاهی، با همه مزایایی که دارد، دچار چند نقصان 
قابل تأمل است؛ نخست اینکه خالص و بی غرض 
نیست و شاهد یا روایــت کننده، در بیان ماجرا و 
نقل دیده هایش، جوانب و مصلحت هایی را در 
نظر می گیرد که موجب حذف برخی از گزارش ها 
می شود؛ گزارش هایی که می تواند در تحلیل مورخ 
سخت مؤثر باشد. از سوی دیگر، به ویژه در تاریخ 
شفاهی دفاع مقدس، با پدیده داستان گرایی روبه رو 
هستیم؛ به این معنا که در ثبت خاطرات، محوریت 
با ادبیات است و نه تاریخ. در این وضعیت، ممکن 
اســت خلق فــضــای داســتــانــی بــر ثبت جزئیات 
اتفاقات رخ داده غلبه کند که در اغلب موارد چنین 
می شود. البته هیچ کس منکر ارزش های این آثار 
که بخش معتنابهی از تاریخ شفاهی دوران دفاع 
مقدس را به خود اختصاص می دهد نیست، اما 
این حقیقت را که در این آثار، ادبیات و آفرینش 
اثر ادبــی بر ثبت واقعه تاریخی غلبه دارد، اصالً 
نمی توان نادیده گرفت و به همین دلیل است که 
پژوهشگران جوان در حوزه مطالعات تاریخ دفاع 
مقدس، با روایت های متعدد، چند وجهی و گاه 
متناقض روبه رو می شوند و از آن جا که ما در تاریخ، 
چیزی به عنوان حقیقت نداریم و صرفاً با شواهد 
سر و کار پیدا می کنیم، کشف رابطه شواهد با اسناد 
مکتوب می تواند بسیار حیاتی و البته سخت و 

چالش برانگیز باشد. 

مانعی به نام احساسات ◾
نکته دیگری که می توان به عنوان شاهد جوان بودن 
تاریخ نگاری دفاع مقدس آورد، موضوع بسیار جدی 
غلبه هیجان و احساسات در نقل ها، قضاوت ها و 
حتی تحلیل های تاریخی است. جامعه ما با واقعه 
دفــاع مقدس و رخــدادهــای آن، ارتباطی بسیار 
منسجم و عاطفی دارد. این ارتباط طی چند دهه، 
به رابطه ای تثبیت شده تبدیل گردیده و مردم برای 

آن ارزش هــای خاص و جلوه های ویژه قائل اند. به 
همین دلیل، تحلیل های مبتنی بر وقایع تاریخی، 
خیلی زود رنگ احساسات و هیجانات را به خود 
می گیرند و همین مسئله، کار تحلیل های تاریخی 
را سخت و با بن بست های مختلف روبه رو می کند. 
عبور از این احساسات و تمرکز بر واقع بینی و مرور 
ماهیت وقایع، رسالتی است که مورخ در این شرایط 
دارد و با توجه به وضعیتی که به آن اشاره کردیم، 
عبور از چنین مرحله ای، چندان ساده نیست و 
سبب حرکت کُند روند تاریخ نگاری دفاع مقدس و 

توقف آن در مرحله جوانی شده است.

تاریخ هست یا نیست؟! ◾
سومین نکته ای که جریان تاریخ نگاری دفاع مقدس 
را در مراحل نخستین حفظ و اسباب بالیدن و بروز 
ظهور جلوه های نوین را محدود کرده؛ نبود احساس 
نسبت به تاریخ نگاری در این عرصه است. برخی 
از مورخان، اصوالً اعتقادی به تاریخی بودن رویداد 
جنگ تحمیلی هشت ساله ندارند و معتقدند که 
باید دست کم یک قرن از زمان اتفاقی بگذرد که 
بتوان به آن رنگ تاریخی زد. این دیدگاه، البته به 
شدت قابل نقد است؛ اما از یک نظر باید به آن 
توجه کنیم؛ گذر زمان می تواند اسناد و اطالعات 
بیشتری را درباره یک واقعه، پیش روی مخاطبان 
قرار دهد و سطح دقت فرایند تاریخ نگاری را ارتقا 
بخشد؛ اما در مسئله تاریخ نگاری دفاع مقدس، ما 
با معذوریت و محدودیتی جدی به نام تحریفات 
تاریخی از یک سو و از سوی دیگر نیاز جدی به 
ارائه تجربیات این رویداد بزرگ، برای بهره مندی 
از دستاوردهای آن، در زمان حال روبه رو هستیم. 
به همین دلیل، باید از ایــن مسئله عبور کــرد و 

تاریخ نگاری را در حوزه دفاع مقدس جدی گرفت.

2 جریان قابل شناسایی ◾
نــگــارنــده بــه جــد معتقد اســـت کــه هــنــوز رونــد 

تاریخ نگاری در حوزه دفاع مقدس، چنان بالنده 
نشده است که بتوان به شناسایی جریان های 
خاص، چنان که در مباحث مربوط به تاریخ نگاری 
ــران دوره اســالمــی و مــانــنــد آن وجـــود دارد،  ــ ای
پرداخت. اما این به معنای نبود تکاپوهای مورخان 
برای ایجاد جریان های قابل شناسایی در این حوزه 
نیست. به طور کلی در مسیر ایجاد جریان های 
تاریخ نگاری دفــاع مقدس، دو عرصه متفاوت 
قابل احصاست؛ عرصه نخست، پرداختن به 
تاریخ نقلی است؛ عرصه ای که باید آن را روش 
سنتی تاریخ نگاری بدانیم؛ جمع آوری و انتشار 
اطالعات، بدون اظهار نظر یا تحلیل خاصی. یکی 
از مهم ترین نمونه های این جریان تاریخ نگاری، 
مجموعه 50 جلدی »تقویم تاریخ دفاع مقدس« 
ــان، تاریخ نگار  اســت که با نظارت محمد درودیـ
شناخته شده این عرصه، به سرانجام رسید. در 
این مجموعه که باید آن را نماد تاریخ نگاری نقلی 
دفــاع مقدس بدانیم، رویدادها به ترتیب زمان 
تنظیم شــده انــد و ارتــبــاط میان آن هــا مشخص 
نیست. به دیگر سخن، مخاطب با گنجینه ای 
ارزشمند، به عنوان مواد اولیه یک تحقیق روبه رو 
است که باید با استفاده از دیگر منابع، مانند 
تاریخ شفاهی و به ویژه اسناد و مدارک مکتوب، 
درباره آن ها به اظهارنظر بپردازد و تحلیل خود را 
ارائه دهد. با کمی اغماض می توان تمام آثار تاریخ 
شفاهی عرصه دفاع مقدس را هم در همین رده 
طبقه بندی کرد. نمونه های متعددی از محصوالت 
این نوع تاریخ نگاری، در قالب کتاب های کم حجم 
و با رویــکــرد جزئی نگرانه، در مراکز تحقیقاتی 
شناخته شــده ای مانند بنیاد حفظ و نشر آثار 
دفــاع مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 
مقدس، مرکز پژوهش های دفــاع مقدس نزاجا 
و... تهیه و منتشر شده است و بخش عمده ای 
از حدود 15 هزار اثر مربوط به رویدادهای دفاع 
مقدس، بین سال های 1368 تا 1399، در همین 

قالب انتشار یافته. عرصه دوم، ورود به تاریخ 
تحلیلی اســت؛ به ایــن معنا که مورخان با کنار 
هم قــرار دادن شواهد و اسناد، به بررسی اصل 
وقایع و اظهار نظر درباره آن ها بپردازند؛ چالش 
اساسی در جریان تاریخ نگاری دفــاع مقدس، 
مربوط به این عرصه است؛ از آن رو که بر خالف 
عرصه نخست، نوع نگاه مورخ به مسائل تاریخی، 
اعتقادات و ساختارهای جهان بینی و ایدئولوژی 
مورد پذیرش وی و تأثیراتی که از نمونه های کار 
داخــل و خــارج از کشور می پذیرد، بر کیفیت و 
روش تنظیم و نتیجه گیری در محصول نهایی، 
بسیار مؤثر اســت. از سوی دیگر، همان طور که 
اشاره کردیم همه شواهد و اسناد مربوط به دوران 
دفاع مقدس، هنوز در اختیار عموم قرار ندارد یا 
انتشار پیدا نکرده است؛ به همین دلیل، به نظر 
می رسد در حال حاضر، برخی از تحلیل ها نتوانند 
انتظارات را برآورده کنند. برخی انتقادهای جزئی 
ــار مورخانی مانند جعفر  و جــدی نسبت به آث

شیرعلی نیا، از همین مسئله ریشه می گیرد.

یک فرصت طالیی برای تولد مورخان بزرگ ◾
بــا تمام ایــن مــوانــع و چــالــش هــا، تاریخ نگاری 
دفـــاع مــقــدس، یــک فــرصــت استثنایی بــرای 
پژوهشگران و مــورخــان جــوان اســت؛ کسانی 
که شوق ثبت و تولید آثــار پژوهشی در حوزه 
ــد. یک فرصت بسیار غنی که با  تاریخ را دارن
توجه به گستره اسناد و مــدارک و دسترسی 
راحت تر به شواهد، می تواند منجر به تولید آثار 
بسیار فاخر شود. بگذارید مثالی را خدمتتان 
ــاره تاریخ  عــرض کنم؛ در میان مقاتلی که درب
عــاشــورا و رویــدادهــای کربال بــه رشته تحریر 
درآمـــده اســـت، هــیــچ کــدام استناد و ظرفیت 
مقتل »ابی مخنف« را نـــدارد؛ نویسنده این 
مقتل، آن را در حدود سال 82ق، 20 سال پس 
از واقعه کربال به رشته تحریر درآورد و حتی با 
تعدادی از حاضران در آن واقعه نیز به گفت وگو 
پرداخت. شرایط امروز مورخان و پژوهشگران 
جوان ما نسبت به ثبت و تحلیل رویدادهای 
ــاع مــقــدس، شبیه بــه فعالیت ابی مخنف  دف
برای نگارش مقتل است؛ کاوش ها چندان ساده 
نیست، اما مطمئن باشید کار برای شما، بسیار 
ساده تر از فعالیت تاریخ نگاری طی چند نسل 
آینده خواهد بود. نباید فراموش کنیم نخستین 
گام برای ایجاد جریان های مؤثر تاریخ نگاری در 
دفاع مقدس، جمع آوری و انتشار امانت دارانه 
اطــالعــات، گــزارش هــا، تــاریــخ شفاهی و دیگر 
فکت هایی اســت که می تواند مسیر تحلیل 
را هموار کند. به هر حال، این مسیر، مسیری 

خوش آتیه است.

فرصتی طالیی برای تولد مورخان بزرگ

تاریخ نگاری دفاع مقدس؛ جوان اما خوش آتیه
نیمنگاه

محمد درودیان از پرسش های امروز جامعه 
درباره جنگ می گوید

از عقالنیت دفاع مقدس نگفتیم
نخستین باری که می خواستم در مورد کتاب پنج 
جلدی »نقد و بررسی پرسش های جنگ« صحبت 
کنم، یکی از دوستان صمیمی ام، مرا به جایی دعوت 
کرد و گفت ایشان متخصص شبهات است. در 
آنجا توضیح دادم که موضوع شبهات در حوزه 
اعتقادی است و ریشه اش از شبه و شبیه است؛ 
یعنی بحث اعتقادی دین و باورهای دینی است، 
فردی در کنار یک دین و به نام آن دین، یک فرقه 
می زند که این شبیه سازی است. به نظرم در جنگ 
چنین چیزی نداریم؛ یعنی شبهات نداریم ولی 

پرسش و سؤال داریم.
جنگ یک »مسئله« است که وقتی اتفاق افتاد، 
بود و نبود یک جامعه و چگونگی بودن یک جامعه 
را به چالش می کشد و جامعه در واکنش به آن، 
عزیزترین آدم ها و بهترین ذخیره های خود را فدا 
می کند و از دست می دهد، پس این حق را دارد که 
سؤال کند و حتی اگر سؤال نکند، این پرسش ها 
وجود دارد. من یادداشتی نوشتم و آن را در سایتم 
ــدم از شــدت مراجعه، سایت دارد  ــرار دادم. دی ق
منفجر می شود. بررسی کردم و دیدم یک سایتی 
به آن لینک داده و نوشته این سایت را بخوانید 
چون یک نگاه جدید به جنگ دارد. در یادداشتی 
که نوشته بودم و برایشان جالب بود، این نکته وجود 
ــودم ببینم پرسش های جنگ  داشــت که آمــده ب
چگونه به وجود آمده و دچار چه تحوالتی شده بود؟
به این نتیجه رسیدم که پرسش های تخصصی 
از جنگ که نهضت آزادی و حزب تــوده و به طور 
عمده؛ جریانات سیاسی با هــدف سیاسی طرح 
کردند، کم کم متحول شده و به پرسش های عمومی 
تبدیل شــده و در جامعه نهادینه شــده اســت. 
بنابراین پرسش های اساسی جنگ که نهضت 
آزادی و جریانات سیاسی طــرح کردند، امــروز به 
شکل دیگری و تحت تأثیر مالحظات سیاسی 
به فضای اجتماعی آمــده و اگر کسی می خواهد 
به این پرسش ها بــپــردازد، باید تحقیقات جدید 
بکند و بداند مخاطبان و خواستگاهش تغییر پیدا 
کرده است. پرسش هایی که امروز در جامعه طرح 
می شود، صرفاً پرسش از جنگ نیست، بلکه ریشه 
در سیاست خارجی یا اقتصاد هم دارد که شکل 
دیگری پیدا می کند. درنتیجه باید به این پرسش، 

عمیق تر از این بحثی که هست نگاه کنیم.
ما اگر به پرسش های جنگ و ابهاماتی که در این 
زمینه هست، مستدل و مستند نپردازیم، کم کم 
مشروعیت دفــاع و جنگ لطمه می خورد و دیگر 
کسی از آن دفــاع نخواهد کــرد و کسی از آن الگو 

نخواهد گرفت. باید نگران این مسئله باشیم.
پــشــت جــلــد یــکــی از کــتــاب هــای »نــقــد و بــررســی 
پرسش های جنگ« نوشتم جنگ دو پایه دارد که 
یکی وجه عقالنی و دیگری وجه حماسی است. وجه 
عقالنیش، تدابیر، طراحی و مسائلی است که برای 

انجام کاری صورت می گیرد. 
گاهی 6 ماه برای یک عملیات محاسبه می شد. اما 
چون ما در نظام رسانه ای خود از عقالنیت جنگ 
نگفتیم و فقط به جنبه های معنوی پرداختیم، 
هیچ کس ایــن جنبه عقالنی را نفهمید و امــروز 
تصور می کنند عقالنیتی پشت جنگ نبوده، 
در صورتی که هیچ امــری مانند جنگ به عنوان 
یــک امــر راهــبــردی نمی تــوانــد بــدون محاسبات 
عقالنی باشد و این عقالنیت در جنگ ما بوده و 
پیروزی های بزرگ مثل فاو )والفجر8(، کربالی5 و 
عملیات های دیگر، بر پایه این عقالنیت رقم خورد 
امــا بــروز و ظهور بیرونی اش، با روحیه شهادت 

طلبی و حماسی بیان شده است.
ما به جنبه حماسی و خاطرات و گزارش عملیات ها 
زیاد پرداختیم، ولی عقالنیت را نگفتیم، در صورتی 
که اگر این عقالنیت بیان نشود و پایه و مبنا قرار 
نگیرد، نمی شود از آن وجه حماسی دفاع کرد. ما 
باید از این دوگانگی و بی توجهی به یک پایه و توجه 

به پایه دیگر، فاصله بگیریم و آن را اصالح کنیم.
برگرفته از پرونده »روایت جنگ«، تسنیم

WWW.QUDSONLINE.IR9633 سه شنبه 6 مهر ۱4۰۰    ۲۱ صفر ۱443   ۲8 سپتامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

ویژه5
دفاع مقدس

ناگفته های جنگ در پشت جبهه
گلعلی بابایی پژوهشگر و مستندنگار دفــاع مقدس از 
جمله پرکارترین افراد در این حوزه است که او را با کتاب های 
مشهوری نظیر همپای صاعقه، ضربت متقابل، شراره های 
خورشید، کالک های خاکی، پیغام ماهی ها، گردان نهم 
و... می شناسیم. او به همراه حسین بهزاد با تألیف کتاب 
همپای صاعقه بابی جدید را در حــوزه مستندنگاری 

دفاع مقدس گشود. بابایی در مصاحبه ای با خبرگزاری 
تسنیم اذعــان کــرد قائل به چیزی تحت عنوان روایــت 
رسمی و غیررسمی از جنگ نیست، بلکه به جد معتقد 

است باید آن چیزی که اتفاق افتاده را بیان کرد.
او در پاسخ به پرسشی درخصوص ناگفته های جنگ 
نیز گفت:جنگ ناگفته های زیادی دارد. به هرحال چند 

میلیون نفر به جنگ رفتند، اگر توانستید با همه آن ها 
صحبت کنید پس ناگفته ای نمی ماند؛ ولــی وقتی با 
یک هزارم این افراد صحبت نکردید و روایت هایشان را 
نشنیدید، قطعاً جنگ خیلی ناگفته دارد. ناگفته های 
جنگ در پشت جبهه خیلی بیشتر از داخــل جبهه 
است. مثالً در فیلم معراجی ها نشان داد که رزمنده ای دارد 

می جنگد و همزمان صاحبخانه اسباب و اثاثیه منزلش را 
بیرون ریخته است؛ از این اتفاقات کم نداشتیم. احمد 
توکلی درســال 1361 وزیــر کار بــود. در عملیات »مسلم 
بن عقیل« به منطقه رفت و در سنگر با شهید همت 
بود؛ همت با او صحبت کرد و گفت کارگر ما اینجا دارد 

می جنگد، اما به کارخانه که می رود او را بیرون می کنند.

پرونده
روایت جنگ
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  محمدرضا انصافی     تاریخ نگاری دفاع مقدس، 
با توجه به انبوه اسناد و شواهد تاریخی، می تواند 
یکی از دلچسب ترین فضاهای تحقیقاتی را برای 
تاریخ نگاری فراهم آورد؛ فضایی که البته، به همان 

اندازه دچار چالش و مشکل است! البد می پرسید 

این پارادوکس چگونه امکان دارد؟ نباید از یاد ببریم 
فراوانی سند و شواهد، در کنار باالبردن توان پژوهش و 
تاریخ نگاری، می تواند اسباب تحلیل های متفاوت و نیز 

گشوده شدن مسیرهای حاشیه ای و حتی ناصحیح 
در روند تاریخ نگاری یک واقعه باشد. در این یادداشت 

مختصر، بنا داریم به بررسی اجمالی شاخص های 
تاریخ نگاری و روند پیِش روی آن در یکی از مهم ترین 
رخدادهای تاریخ یک قرن گذشته ایران، یعنی دفاع 

مقدس بپردازیم. 
تاریخ نگاری در حوزه دفاع مقدس، با وجود گذشت 

سه دهه از پایان یافتن آن، همچنان جوان و نوپاست. 
دلیل این مسئله را باید اوالً، در ناتمام بودن انتشار 
اسناد این رخداد؛ ثانیًا، در تداوم فضای هیجانی 

مربوط به آن و ثالثًا در فقدان احساس نیاز درباره این 
واقعه تاریخی بدانیم. 

پــس از آغـــاز جنگ تحمیلی، 
دفــتــر سیاسی ســپــاه بــا هدف 
نگارش تاریخ انقالب اسالمی، 
اقدام به تأسیس بخش جنگ 
در این دفتر کرد. ایده این کار در دوره مدیریت 
مــرحــوم ســـردار ابراهیم حاجی  محمدزاده 
)نخستین رئیس دفتر سیاسی سپاه( مطرح 
و اجرایی شد. شیوه کار تا مقطعی چنین بود 
که اعضای بخش جنگ دفتر سیاسی سپاه 
صبر می کردند تا عملیاتی رخ بدهد، سپس 
ــراد مرتبط با آن عملیات و  با مراجعه به اف
فرماندهان تالش می کردند از طریق مصاحبه 
ــدارک، اســنــاد آن واقــعــه یا  ــ و جــمــع آوری م

عملیات را جمع آوری کنند
پس از اجرای یکی از این عملیات ها، یکی از 

افراد دفتر سیاسی سپاه 
که این روزهــا او و امثال 
او را راوی می نامند، در 
یکی از یگان ها مشغول 
ــات  ــمـ ــالـ ــکـ ــط مـ ــ ــب ضــ
ــود که  ــ بــی ســیــم هــا بـ
توسط غالمعلی رشید 
دســتــگــیــر مــی شــود. 
مـــوضـــوع بـــه اطـــالع 
حــاجــی مــحــمــدزاده 
رئیس دفتر سیاسی 

ــرقــراری تماس با  سپاه مــی رســد. او ضمن ب
محسن رضــایــی فرمانده وقــت ســپــاه، بــرای 
پیگیری مسئله هــمــراه بــا محمد درودیـــان 
عــازم جبهه های جنوب می شود. در یکی از 
جلسات فرماندهان ارشد سپاه، موضوع مطرح 
می شود. محسن رضایی می گوید: »این افراد 
قرار است پس از عملیات ها حضور پیدا کنند و 
با هدف تاریخ نگاری انقالب به جمع آوری اسناد 
و مدارک و انجام مصاحبه بپردازند. از این رو 

فرماندهان همکاری الزم را داشته باشند«.
شهید حسن بــاقــری در آن جلسه خطاب 
به محسن رضایی می گوید: »اگــر ایــن افــراد 
مورد اعتماد هستند، چرا پس از عملیات ها 
بیایند؟ بهتر است قبل از آغاز عملیات ها و 
از هنگام طرح ریزی در کنار فرماندهان حضور 
داشته باشند و به ثبت و ضبط تمام وقایع 
ــار هم  ــن ک بــپــردازنــد. ای
تـــاریـــخ نـــگـــاری جنگ 
ــر و دقــیــق تــر  را کــامــل ت
می کند و هــم اینکه ما 
فرماندهان از نوشته های 
ــیــم بـــرای  ــوان ــان مــی ت ــ آنـ
عـــمـــلـــیـــات هـــای بــعــدی 
اســتــفــاده کــنــیــم«. ایــن 
پیشنهاد حسن باقری 
مورد تصویب قرار گرفت .

راویان در هر عملیات، از مرحله 
تصمیم گیری و ابالغ تا تثبیت 
عملیات کنار فرماندهان بودند. 
آنان از قرارگاه مرکزی یا باالدستی 
تا تیپ های مستقل حضور داشتند و وابسته 
به حجم فعالیت، در برخی قرارگاه ها و یگان ها 
دو راوی فعال بودند، به طور مثال در عملیات 
والفجر 8 )عبور از اروند و آزادسازی فاو( راویان 
در قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص(، قرارگاه های 
تابعه )قـــرارگـــاه هـــای کــربــال، نـــوح و قـــدس( و 
یــگــان هــای عملیاتی در کنار فرماندهانش 

حضور داشتند.
ــا نـــوارهـــای کاست  ــالوه بــر اینکه ب راویــــان عـ
و دستگاه ضبط  صــوت تمامی جلسات و 
ــد،  ــردن مــکــالــمــات بــی ســیــم را ضــبــط مــی ک

ــی نــیــز در  ــتــرچــه هــای دف
ــنـــد که  ــتـ ــار داشـ ــیـ ــتـ اخـ
ــی رویــــــدادهــــــا،  ــامـ ــمـ تـ
اتفاقات و حتی احواالت 
را از روز نــخــســت تا 
پــایــان مأموریت در آن 
می نوشتند. در حین و 
پس از عملیات نیز با 
اجــازه فرمانده، اسناد 
و مــدارک مربوط به آن 
عملیات اعــم از نامه، 

کالک، نقشه و... را جمع آوری می کردند.
آنان پس از پایان مأموریت و زمانی که به تهران 
بازمی گشتند، براساس آن یادداشت ها، نوارها 
و اسناد و هر آن چیزی که دیده، شنیده و درک 
کرده بودند اقدام به نگارش گزارش آن عملیات 
در قرارگاه و یگان مربوط می کردند. البته از 
عملیات کربالی5 به بعد، دو گــزارش پس از 
هر عملیات توسط راویان نگاشته می شد که 
گــزارش نخست، گــزارش تعجیلی بود و باید 
بالفاصله پس از پایان مأموریت نوشته می شد 

و گزارش دوم، گزارش تفصیلی بود.
راویـــان با توجه به اینکه در تمامی لحظات 
جنگ و نــبــرد کــنــار فــرمــانــدهــان بــودنــد و هر 
آنجا که فرماندهان می رفتند، باید پابه پای 
او نیز می رفتند، از خطر در امان نبودند و هر 
لحظه ممکن بود مورد اصابت تیر یا ترکش 
ــاره ای  گــلــولــه و خــمــپ
قــرار بگیرند، از این رو 
17 نفر از راویـــان مرکز 
مطالعات و تحقیقات 
جنگ در طــول دوران 
دفــــــاع مـــقـــدس و در 
عملیات های مختلف 
بــه شــهــادت رسیدند و 
بسیاری نیز مــجــروح و 

جانباز شدند.

 اصرار حسن باقری به ثبت و ضبط عملیات ها 
از زمان طرح ریزی آن ها 

 شهادت 17 نفر از راویان »مرکز مطالعات 
و تحقیقات جنگ« در طول دفاع مقدس 



خوابگاه فقط 
برای دانشجویان 
کارشناسی ارشد 
و دکترا 
غالمرضا غفاری، 
سرپرست سازمان امور 
دانشجویان ایران با 
اشاره به اینکه، در سال 
تحصیلی جاری به دلیل 
شیوع بیماری کرونا 
امکان آموزش حضوری 
برای دانشجویان 
همه مقاطع تحصیلی 
فراهم نیست، به ایرنا 
گفت: خوابگاه تنها به 
دانشجویان غیربومی 
مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکترا داده می شود. 
وی در خصوص 
زمان بازگشایی 
عمومی دانشگاه ها 
گفت: این موضوع به 
واکسیناسیون بخش 
زیادی از دانشجویان و 
مردم بستگی دارد.

ــر کــرونــا؛  اعظم طیرانی   اگ
ایــن میهمان ناخوانده و کنگر 
خورده و لنگر انداخته روزی عزم 
رفتن کند باز هم مبتالیانش را 
از عــوارض وجــودش بی نصیب 

نخواهد گذاشت.  
چنان که به تازگی سازمان بهداشت جهانی با انجام 
ــراد متوجه شد حدود  نظرسنجی از بخشی از اف
۲۰ درصد از افــراد ۱۸ تا ۳۴ ساله پس از بهبود نیز 
با عوارض بلندمدت کرونا همچون ضعف بینایی، 
ضعف شنوایی، فراموشی، بیماری ریوی، بیماری های 
قلبی-عروقی و ریزش مو دست وپنجه نرم می کنند. با 
این حال و در شرایطی که دانشمندان و متخصصان 
تنها راه مقابله با این ویروس را رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و تزریق واکسن می دانند، اما هنوز هم عده 
ای به بهانه هایی همچون بی اعتمادی به واکسن های 
تولید شده و ترس از عوارض پس از تزریق واکسن 

همچنان بر طبل واکسن هراسی می کوبند.
پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران در 
گفت و گو با قدس به نکاتی اشاره کرده که می تواند 
بخشی از ترس و نگرانی های قبل و پس از ابتال به این 

بیماری را از میان بردارد.

آقای دکتر، عده ای از مردم می پرسند با توجه  ◾
به گوناگونی واکسن ها در کشور چگونه می توان به 

تزریق واکسن اعتماد کرد؟
همه واکسن ها بر اساس بدنه اصلی ویروس ساخته 
می شوند، یعنی  بیشتر آن هــا بــا موتاسیون های 
جدید محاسبه نمی شوند، اما ممکن است برخی از 
واکسن ها به موتاسیون )سویه( جدید پاسخ دهند. با 
این حال آنچه اهمیت دارد اینکه همه واکسن هایی 
که تولید شده است درصــدی از ایمنی بدن را باال 
می برند و در واقع تفاوت واکسن ها در میزان ایمنی 

ایجاد شده و مدت زمان این ایمنی است. به همین 
دلیل توصیه می شود هر 5 یا 6 ماه یک بار و یا سالی 
دوبار واکسیناسیون تکرار شود. البته در حال حاضر 
واکسیناسیون مجدد برای افرادی که در ابتدا واکسن 
زدند زود است و الزم است ابتدا همه افراد جامعه 
واکسینه شوند تا دوباره واکسیناسیون از سر گرفته 
شــود. همه ما باید نسبت به تزریق واکسن اقدام 
کنیم؛ زیــرا افــرادی که واکسیناسیون می شوند به 
لحاظ ایمنی در وضعیت بهتری قرار می گیرند؛ یعنی 
یا مبتال نمی شوند و یا در صورت ابتال احتمال فوت 
آن هــا بسیار کمتر اســت. همچنین تزریق واکسن 
موجب امنیت روانی افراد می شود. ضمن آنکه اگر 

فردی نوبت اول یک واکسن تزریق کرد می تواند برای 
نوبت دوم از نوع دیگر واکسن تزریق کند و این مسئله 
نه تنها بد نیست، بلکه ایجاد هم افزایی می کند 
و ایمنی بدن را باال می برد، به همین دلیل توصیه 
می شود افراد در نوبت های مختلف از واکسن های 
متفاوت استفاده کنند. به طــوری که بنا بر اعالم 
سازمان جهانی بهداشت واکسیناسیون کرونا مانند 
واکسن آنفلوانزا نیازمند تکرار هرساله و یا هر 6 ماه 
یک بار است، مگر اینکه واکسنی تولید شود که مدت 

بیشتری ایمنی ایجاد کند. 

آیا تزریق همزمان واکسن و ابتالی به کرونا  ◾

احتمال مرگ را بیشتر می کند؟
خیر. قطعاً زمــانــی فــرد اقـــدام بــه تــزریــق واکسن 
می کند کــه هیچ گونه عالیمی از بیماری در او 
مشاهده نمی شود و این به معنای سالمت و یا در 
صورت ابتال باال بودن سطح ایمنی بدن او است. 
بنابراین اگر سطح ایمنی بدنی باال باشد با تزریق 
واکسن ایمنی او افزایش خواهد یافت و احتمال 

مرگ و میر او کاهش می یابد. 

پس احتمال مرگ در چه افرادی بیشتر است؟  ◾
طبق بررسی های انجام شده سطح ایمنی بدن افراد 
با یکدیگر متفاوت است. به عنوان نمونه آن هایی که 
گروه خونی O دارند از ایمنی بیشتری در برابر ویروس 
کووید ۱9 برخوردارند و در صورت ابتال نیز احتمال 
ابتال به نوع شدید بیماری در آن ها کمتر و آمار مرگ 
و میرشان بسیار پایین تر است.  همچنین احتمال 
ابتالی کودکان زیر ۱۲ سال و یا ابتالی آن ها به نوع 
شدید بیماری بسیار کم است ضمن آنکه آمار مرگ 
و میر در افراد باالی 7۰ سال که هیچ گونه بیماری زمینه 
ای ندارند در مقایسه با سایر گروه های سنی پایین تر 
است؛ زیرا افرادی که تا این سن زنده و سالمت  مانده 
اند کسانی هستند که سطح ایمنی باالیی داشته اند. 

ویروس کووید 19 روی کروموزوم ها هم تأثیر  ◾
می گذارد؟ 

خیر. روی کروموزوم ها تأثیری ندارد و حتی بر ژن ها 
اثر سوء نمی گذارد که بخواهد به نسل های بعد 

منتقل شود.

آیا عوارض کرونا مثل ریزش مو، ضعف بینایی،  ◾
ضعف شنوایی، فراموشی و بیماری قلبی ماندگار است؟
خیر. همه عوارض کرونا به جز بیماری های قلبی 
و ریــوی گــذراســت امــا مــدت زمــان ماندگاری این 

عــوارض در همه افــراد یکسان نیست و با توجه 
به سطح ایمنی بدن آن هـــا،از فــردی به فرد دیگر 

متفاوت است.  

عوارض کرونا در کودکان و نوجوانان چقدر بر  ◾
رشد و سالمت آن ها ممکن است تأثیرگذار باشد؟

همان طور که قبالً هم اشاره کردم این بیماری روی 
کروموزوم ها و ژن ها هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین روی 
مراحل رشد کودکان و نوجوانان نیز بی تأثیر است. 
حتی در مــواردی مشاهده شده مــادری بــاردار به 
بیماری مبتال شده،  اما نوزادی کامالً سالم به دنیا 
آورده است. به همین دلیل واکسیناسیون زنان 
بــاردار مانعی نــدارد، اما بهتر است مــادران باردار 
صبر کنند تا سه ماه نخست بارداری آن ها خاتمه 

یابد سپس اقدام به واکسیناسیون کنند.

شما چه توصیه ای در خصوص این بیماری  ◾
برای مخاطبان ما دارید؟

واکسیناسیون در پیشگیری از ابتال به نوع شدید 
بیماری بسیار تأثیرگذار است و همین مسئله احتمال 
مرگ و میر را کاهش می دهد. اما نباید فراموش کنیم 
واکسیناسیون در مرحله پس از رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، شست و شوی 
مکرر دست ها و رعایت فاصله اجتماعی است. چرا که 
شدت این بیماری از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت 
است و در موارد متعددی مشاهد شده افراد جوانی 
که هیچ گونه بیماری زمینه ای نداشته اند به یکی از 
سویه های کووید ۱9 مبتال و فوت شده اند. بنابراین 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی  تنها راه پیشگیری از 
ابتالی افراد به بیماری کرونا است و پس از آن تزریق 
واکسن با افزایش سطح ایمنی بدن می تواند از ابتالی 
افــراد به نوع شدید بیماری و به تبع آن مرگ و میر 

ناشی از آن پیشگیری کند.

پدرعلمژنتیکایرانبهدغدغههایجدیدحولوحوشکروناپاسخمیدهد

 پرسش های دوران 
پسا  واکسیناسیون

ددستچينستچين

پروفسور داریوش فرهود

پدر علم ژنتیک ایران

پروفسور داریوش فرهود، عضو پیوسته 
 فرهنگستان علوم پزشکی ایران می گوید: در 

مقاله ای که دوماه پیش در یکی از مجالت بین المللی 
منتشر شد، آمده است گروهی از پژوهشگران 

 DNAآمریکایی و استرالیایی تحقیقی مفصل روی

 10 هزار نفر انجام داده وDNA آن ها را  
باستان شناسی کرده اند، نتایج این پژوهش نشان 

می دهد؛ سویه هایی از بیماری ویروسی کووید 
19 تقریبًا 20 هزار سال پیش در کرانه های شرقی 

آسیا ؛ یعنی جایی در سواحل چین فعلی شیوع 

داشته است، اما از اینکه چگونه انسان ها توانسته 
اند با این ویروس مقابله یا سازش کنند هنوز 

اطالعاتی بدست نیامده است. بنابراین شایعاتی 
که در مورد ساخته شدن این ویروس توسط انسان 
مطرح می شود، صحیح نیست و ارزش علمی ندارد.

WWW.QUDSONLINE.IR

طب ایرانی مخالفتی با واکسیناسیون ندارد ◾
نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب 
ایرانی و مکمل وزارت بهداشت به ایسنا 
گفت: برخی نگران عوارض واکسیناسیون 
هستند. هیچ کسی ادعا نمی کند واکسیناسیون هیچ 
عارضه ای ندارد اما آیا عارضه احتمالی واکسن بیش 
از مرگ ومیر هموطنان بر اثر کروناست؟ طب ایرانی با 
دیدگاه عالمانه، هیچ مخالفتی با واکسیناسیون ندارد.

گدازه های مجرمانه کالب هاوس ◾
دکتر شهید شاطری پور، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی در مهر به 
موضوع رها شدگی »کالب هاوس« پرداخت 
و نــوشــت: کــالب هــاوس چــونــان آتشفشانی گــدازه هــای 
محتوای مجرمانه را به همه جا می پراکند و می توان در میان 
اتاق های موضوعی آن، به انواع محتوای مجرمانه بدون هیچ 

محدودیت و نظارتی دسترسی پیدا کرد. 

اجاره کاتالیست برای دریافت معاینه فنی ◾
به گــزارش ایسنا، وحید نـــوروزی، مشاور 
فراکسیون محیط  زیست مجلس درباره 
اجاره کاتالیست برای دریافت معاینه فنی 
گفت: وقتی کاتالیست خودرو از بین برود، در بازار یافت 
نمی شود. یک سری باند هم به وجود آمده و از آنجا که 
معاینه فنی یک آزمایش ساده است، نمی تواند اجاره ای 

بودن کاتالیست را تشخیص دهد.

تفاوت محموله جدید سینوفارم با واکسن های قبلی  ◾
بــه گــــزارش بــرنــا؛ ســیــدحــیــدر محمدی، 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو گفت: محموله اخیر وارد شده با 
کمک هالل احمر تفاوتی با واکسن های قبلی سینوفارم 
ندارد.تمام واکسن هایی که تاکنون وارد شــده دو دُز 
تزریق می شود و فعالً برای سنین ۱۲ سال به باال استفاده 

می شود.
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برگ سبز و کارت خودرو سواری پراید  مدل 1385 
رنگ نقره ای  متالیک به  ش���ماره موتور 1482671 
و ش���ماره شاس���ی S1412285201052  و  ش���ماره 
انتظام���ی 133 ن 52  ایران 74 به مالکیت ایمان 
کاری  مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ک
, 1
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60
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نوبت سوم
مدرک دانش���نامه فارغ التحصیلی اینجانب 
عب���اس جوکارفرزن���د محمدعلی به ش���ماره 
کارشناس���ی  15774درمقط���ع  شناس���نامه 
رش���ته مهندس���ی عم���ران ص���ادره از واح���د 
دانش���گاهی ی���زد مفق���ود گردی���ده و فاق���د 
اعتب���ار می باش���د ازیابنده تقاضا می ش���ود 
مدرک را به دانش���گاه آزاد یزد ارسال نماید.
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برگ س���بز و س���ند مالکی���ت موتور س���یکلت رنگ 
آب���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 97861 ای���ران 774  
125ccتیپ ش���ماره موتور 0125N2N431551 تنه

N2N***125R9515239 ب���ه مالکی���ت فرش���ید 
مش���کی داغداری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ف
,1

40
60

38
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قو
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ی 
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برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت امجد 125 
مدل 1391 به ش���ماره موتور  *156FMI* وش���ماره 
تن���ه  81229191NC5***125A9150193 وش���ماره 
پ���اک 28991  ایران 767 بنام مهدی جامی جنت 

آبادی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
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ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پراید م���دل 1384 
رن���گ بژمتالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 26 ای���ران 
436ط61 ش���ماره موتور01106799 ش���ماره شاسی 
لی���ا س���رابی  ب���ه مالکی���ت   s1412284458962
مفقود گردید و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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برگ س���بز س���واری دناDENA-EF7 شماره پاک 
 147H0510564 ایران 74 -653ل42 شماره موتور
ش���ماره شاسی NAAW01HEXLE224621 به نام 
س���کینه س���لطانی مهر مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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-MT ب���رگ س���بز خ���ودروی  س���واری ه���اچ ب���ک  تی���پ  پ���ژو
207I  رن���گ مش���کی متالیک  م���دل 1398 به  ش���ماره موتور 
    NAAR03FE2KJ383859163 و شماره شاسیB0309969
به ش���ماره پاک 961 ه 97 ایران74 مالکیت پروین اسماعیل 

زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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 س���ند کمپانی اینجانب پروین اس���ماعیل زاده  مالک 
خودروی سواری هاچ بک تیپ پژو  207I -MT مدل 
1398 رنگ مشکی متالیک  به شماره شهربانی 961 ه 
   NAAR03FE2KJ38385997 ایران74 و شماره بدنه
و ش���ماره موت���ور 163B0309969  ب���ه عل���ت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده اس���ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز ب���ه دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
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 چون آقای محسن پور حاج محمدی  مالک کامیون  
کمپرس���ی  بن���ز  تی���پ ال  کا  2624/40  رنگ نارنجی 
روغنی مدل 1385 به ش���ماره انتظامی 28  ع   188 
ایران  65  دارای شماره موتور 33593210099031 و 
ش���ماره شاسی37435516607819  به علت  فقدان 
س���ند کمپانی تقاضای صدور المثنی نموده است لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف مدت 15 روز از تاریخ نش���ر آگهی با در دس���ت 
داش���تن مدارک کافی به دفتر ش���رکت ای���ران خودرو 
دی���زل واقع در ته���ران کیلومتر 8 جاده قدیم س���اوه 
مراجع���ه نماید  بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت 

مذکور طبق ضوابط اقدام خواهد گردید.
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برگ سبز و سند کمپانی خودروی  رنو تندر مدل 1389 
رنگ نقره ای- متالیک به ش���ماره انتظامی 848ج49 
 7702035322D103434 ایران 36  ش���ماره موت���ور
و ش���ماره شاس���ی NAALSRALDAA056525 ب���ه 
مالکیت غامرضا احمدیان کاتی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  ح
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سه شنبه 6 مهر ۱4۰۰    ۲۱ صفر ۱443   ۲8 سپتامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9633



پرسپولیس-
اوساگونا؛ 

اعتراض راهی 
CAS شد

اوساگونا به دلیل 
مطالباتی که از 

پرسپولیس داشت 
شکایت خود را 

به فیفا اعالم کرد 
و توانست حکم 

دریافت ٩۶هزار 
دالر را بگیرد.ایمان 
حسین پور، معاون 

حقوقی باشگاه 
پرسپولیس مدعی 
است که این باشگاه 

در خصوص رأی 
صادره، با اعتراض 

نسبت به آن، 
درخواست و شکایت 

 CAS خود را به دادگاه
ارسال کرده  است.

در  حاشيه

»اینفانتینو« 
چه هشداری 

به ایران داد؟

میرشاد ماجدی، 
عضو هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال از 

هشدار جدی اینفانتینو 
برای تغییر اساسنامه ها 
می گوید. ماجدی گفت: 

اینفانتینو به قطعیت 
اعالم کرده باید این کار 
را انجام دهید و به قول 

ایرانی ها کالهمان تو 
هم می رود. واقعاً فیفا 

دست گذاشته روی 
اینکه فدراسیون ها 

باید مستقل باشند و 
کارهای اداره فوتبال را 

خودشان انجام دهند و 
این به نفع دولت است 
و وقتی یک فدراسیون 

خصوصی شود 
هزینه هایش را خودش 

می تواند در بیاورد و 
کارهایش را به صورت 
مستقل انجام خواهد 

داد.

خبرخبر
روزروز

  رونالدو
نشریه سان مدعی شد رونالدو 

به ورود به عرصه مربیگری 
عالقه مند بوده و قصد دارد کار 

خود را از باشگاه منچستریونایتد 
و رده های پایین تر آغاز کند.

  پائولو بنتو 
سرمربی کره جنوبی اعالم کرد به 
دنبال ۶ امتیاز دیدار برابر سوریه 

و ایران در مرحله مقدماتی جام 
جهانی است.بازی ایران- کره جنوبی 

20 مهر در تهران انجام می شود.

  سمیر نصری 
هافبک سابق فرانسوی اعالم کرد از 

دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او در 
مارسی ، آرسنال ، منچسترسیتی و 

سپس در سویا، آنتالیااسپور، وستهام 
و اندرلخت بازی کرد.

سینا حسینی  
بسیاری از منتقدان 
بر این باور بودند با 
تــوجــه بــه شرایطی 
که در روزهای پایانی 
ــریـــت احــمــد  ــدیـ مـ
مددی در باشگاه استقالل برای فرهاد 
مجیدی رقم خورد با حضور مدیرعامل 
جدید جایگاه سرمربی استقالل به 
خطر بیفتد و فــرهــاد مجیدی بــرای 
ــقــالل با  مـــانـــدن روی نــیــمــکــت اســت
چالشی جدی روبه رو شود، اما مالقات 
شبانه سرمربی آبــی هــا بــا مصطفی 
ــرای  آجــورلــو دســـتـــاورد شیرینی را ب
فرهاد به دنبال داشت تاحدی که وی 
با پیشنهاد تمدید قــرارداد سه فصل 

روبه رو شد.
با انتشار خبر توافق شبانه مصطفی 
آجورلو با فرهاد مجیدی بــرای ادامــه 
ــی در ســـه فصل  هــمــکــاری ایـــن مــرب
پــیــش رو، مقدمات تقویت استقالل 
نیز فراهم شد، به گونه ای که مصطفی 
آجورلو خطاب به فرهاد مجیدی گفت 
در اسرع وقت فهرست بازیکنان مورد 
نیاز خود را به مدیریت باشگاه اعالم 

کند.
ــه نــام  ــا ایـــن لحظه هــنــوز ب هــرچــنــد ت
ــورد نــظــر مــجــیــدی در  ــ ــان مـ ــکــن ــازی ب
رسانه های رسمی باشگاه استقالل 
اشــــاره ای نــشــده، امــا گفته می شود 

سرمربی آبی ها عالقه مند به جذب 
میالد جهانی، ساکی، روزبه چشمی و 

کی روش استنلی است. 

از چشمی تا مهاجمان خارجی ◾
روزبه چشمی در حال حاضر بازیکن 
آزاد مــحــســوب مــی شــود و آخــریــن 
قــــراردادش بــا ام صــالل قطر تــا یکم 
جوالی اعتبار داشت. او مدت هاست 
 که می خواهد به استقالل برگردد. 
کی روش پس از مذاکره با پرسپولیس 
هــمــچــنــان بالتکلیف اســـت و باید 
دید در مذاکره با استقالل تخفیف 
می دهد یا اصالً مجیدی روی مهاجم 
ــری ســـرمـــایـــه گـــذاری  ــگـ ــی دیـ ــارجـ خـ
می کند؟ مجیدی بــه شــرطــی اجــازه 
فـــروش مــهــدی قــایــدی را صـــادر کرد 
که دو مهاجم سطح باال به جای وی 

جذب شود. 
با توجه به تقویم لیگ برتر مهاجمان 
تراز اول داخلی، تیم خود را انتخاب 
کرده اند. با این اوصاف مجیدی ناچار 
است به دنبال مهاجم خارجی برود. 
از بــاشــگــاه اســتــقــالل خــبــر مــی رســد 
فــرهــاد پــس از هماهنگی بــا آجــورلــو 
ــرده دو  از گابریل پین درخــواســت ک
بازیکن خارجی ایده آل را به استقالل 
معرفی کند تا آن ها به جمع بازیکنان 
فعلی ملحق شوند.گمانه زنی هایی 
مطرح شده است که استقالل با دو 

مهاجم برزیلی در حال مذاکره است. 
از طرفی ایــن ریسک وجــود دارد که 
مهاجمان خارجی نتوانند خود را با  
شــرایــط لیگ برتر ایـــران و استقالل 
منطبق کنند. همچنین نباید فراموش 
کرد انتقال پول به حساب بازیکنان 
ــرای بــاشــگــاه هــای ایــرانــی  ــ خــارجــی ب
دشــوار اســت. از سوی دیگر با توجه 
به شرایط ارزی هم نمی توان مهاجم 

گران قیمت خرید.

قلم قرمز روی آبی های سابق ◾
همزمان بــا ایــن گمانه زنــی هــا برخی 
مدعی شدند بدون تردید با به وجود 
آمــدن فضای جدید احتمال حضور 
بازیکنانی که به واسطه اختالف با 
مددی از جمع آبی ها جدا شده بودند 
ــا فــرهــاد مجیدی  نیز وجـــود دارد ام
خیلی زود قاعده بازی را به هم ریخت 
و بــه نــزدیــکــانــش گــفــت تــمــایــلــی به 
حــضــور رشــیــد مــظــاهــری در ترکیب 
استقالل ندارد و در خصوص فرشید 
ــان بــه همین  اسماعیلی نــیــز داســت
ترتیب است! این در حالی است که 
رشید مظاهری که فصل گذشته یکی 
از بهترین دروازه بــان هــای لیگ بود و 
کلین شیت های زیــادی را در دروازه 
استقالل ثبت کرد، برای فصل جدید 
ــرارداد یــا توافقی بــا تیم های لیگ  ــ ق

برتر ندارد.

خریدهای خارجی استقالل ادامه دارد

بازسازیخطحملهبابرزیلیها
زیر ذره بين

منهای فوتبال

حلقه بسته مربیگری در ایران

 سرمربیانی که
 20 تیم داشته اند

در ایران در فصل جدید لیگ برتر حداقل هشت 
تیم مربیان خود را تغییر داده اند و برخی تیم ها 
مانند تراکتور پس از توافق با یک مربی، باردیگر 
مربی گذشته خــود را سر کــار برگردانده اند یا 
آلومینیوم اراک که فصل قبل توسط خطیبی رها 

شده بود، دوباره به سراغ این مربی رفت.
به جز نویدکیا که در اولین تیم دوران مربیگری 
خود فعالیت می کند، سایر مربیان حداقل در 
چندین تیم مختلف حضور داشته اند و این عدد 
برای برخی مانند فیروز کریمی و فراز کمالوند به 

بیش از ۲۰ تیم مختلف می رسد!
پیش از این گفته شده بود که فدراسیون فوتبال 
و سازمان لیگ قرار است قانونی را مصوب کنند 
که هر مربی تا پنج هفته ابتدایی لیگ را با یک 
تیم سپری کند، از آن پس تا پایان فصل قادر به 

فعالیت در تیم دیگری نیست.
به برخی از نام ها در فوتبال ایران که می نگریم، 
با اتفاق و پدیده عجیبی مواجه می شویم. در 
واقع برخی از مربیان هر سال در یک تیم )برخی 
در چند تیم( مربیگری می کنند و هیچ ثباتی 
در کــارشــان وجــود نـــدارد و هیچ فرصتی بــرای 
دانش افزایی ندارند؛ مانند آنچه گــواردیــوال یا 
ــد و در عین  ــدان بـــرای مقطعی انــجــام دادنـ زیـ
موفقیت، برای کسب اطالعات و دانش جدید، 

فرصتی به خود دادند.
علیرضا منصوریان، مهدی تارتار، رضا مهاجری، 
فــراز کمالوند، ســیــروس پــورمــوســوی، عبدهللا 
ویسی، رســول خطیی، مجتبی حسینی و ... 
مربیانی هستند که در سال اخیر )برخی در دو 
سال( در سه تیم مختلف حضور داشتند. آن ها 

نه محدودیتی دارند و نه از ثبات لذت می برند!
ــی ایـــن  ــ ــه در پ ــ حـــــال ســــــؤال ایـــــن اســـــت ک
جابه جایی ها چه اتفاقی می افتد و مربی ای 
که در چند تیم قبلی خــود موفق نــبــوده، چه 
داشـــتـــه ای بـــرای دیــگــر تــیــم لــیــگ بــرتــر ایـــران 
خواهد داشــت؟ تجربه نشان داده این قبیل 
جابه جایی ها هیچ برنامه و موفقیتی را به دنبال 

نداشته است.
با این تغییر و تحوالت که هر چیزی جز مسائل 
ــا باید  ــد، آی ــ فنی و فوتبالی بــر آن داللـــت دارن
امیدوار باشیم فوتبال ایران نفس تازه ای بکشد 
و پیشرفت را تجربه کند؟ قطعاً ایــن مربیان 
نه فرصتی بــرای دانــش افزایی داشته اند و نه 
اطالعات جدیدی به فوتبال ایران تزریق خواهند 

کرد.

 آغاز مسابقات تنیس روی میز 
قهرمانی آسیا 

بوی مدال می آید
رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا از 
امروز در دو بخش بانوان و آقایان و در مسابقات 
تک نفره، تیمی و دوبل مردان و زنان در قطر آغار 

خواهد شد.
ــا ترکیب  ــران ب ــ تــیــم مــلــی تنیس روی مــیــز ای
نوشاد و نیما عالمیان، امیرحسین هدایی، 
امــیــن احــمــدیــان و محمدعلی روئــیــن تــن در 
بخش مردان به مصاف حریفان خود خواهد 
رفــت و در بخش بــانــوان هم نــدا شهسواری، 
مهشید اشتری، مریم فرعی، شیما صفایی 
و ملیکا کــرمــی ترکیب تیم اعــزامــی ایـــران را 
تشکیل می دهند. رقابت های تنیس روی میز 
ــای تــیــمــی آغـــاز  ــدار هــ ــ ــا بـــا دی  قــهــرمــانــی آســی

می شود.
در بخش دوبل این مسابقات نیز نماینده های 
ایــران در بخش مــردان با ترکیب نوشاد و نیما 
عالمیان و امین احمدیان و امیر حسین هدایی و 
ندا شهسواری و مهشید اشتری و شیما صفایی 
و مریم فرعی در بخش بــانــوان در مسابقات 

شرکت می کنند.
در این مسابقات تیم ملی تنیس روی میز چین 
شرکت نخواهد کــرد. با توجه به این موضوع 
و همچنین حضور تیم ملی تنیس روی میز 
مردان ایران در رنک 6 آسیا، تیم مردان ایران 
در صورت کسب یک پیروزی در مرحله حذفی 
مدال برنز مشترک خود را قطعی خواهد کرد، 
عنوان و مدالی که می تواند برای تنیس روی میز 

کشورمان اتفاق تاریخی باشد.
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تیم ملی فوتسال از راهیابی به نیمه نهایی بازماند ◾
تیم ملی کشورمان با شکست برابر قزاقستان از جام جهانی 
فوتسال حذف شد.  در این دیدارتیم کشورمان  در نیمه اول 
با دو گل از حریف قدرتمند خود پیش افتاد اما در نیمه دوم 
نتوانست از داشته های خود محافظت کند و در نهایت با 
دریافت 3 گل نتیجه را به حریف واگذار کرد و از  راهیابی به 
نیمه نهایی بازماند. تیم های برزیل- آرژانتین و پرتغال- 

قزاقستان دیدارهای نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد.

بلبلی در راه مشهد؟ ◾
ــوفـــق شد  ــای زیـــــاد مـ ــی هــ ــ ــانـــه زن بــلــبــلــی پـــس از چـ
رضایت نامه اش را از استقالل بگیرد و به شکل رسمی 

از جمع آبی پوشان جدا شود. 
این بازیکن در روزهــای آینده تیم جدیدش را انتخاب 
ــن بین مذاکراتی  خــواهــد کــرد و گفته مــی شــود در ای
 را بــا شــهــرخــودرو داشــتــه اســت کــه شــاگــرد مهاجری 

شود.

مددی: مانع از سقوط استقالل شدم ◾
مددی، مدیرعامل سابق استقالل گفت: بسته ماندن 
پنجره منجر به کسر 6 امتیاز و در ادامه سقوط به یک 
رده پایین تر می شد اما پنجره استقالل امروز باز است 
و باشگاه در آستانه دریافت مجوز حرفه ای جدید برای 

سال 14۰1-14۰۰ است. 
بخش اعظم کارها که مهم ترین آن ها تسویه حساب با 

بدهکاران است، انجام شد.

هنوز پنجره فوالد بسته است ◾
علی بـــداوی مربی تیم فــوالدخــوزســتــان گفت: فکر 
ــرای  ــوب بـ ــنــجــره بــســتــه یـــک فـــرصـــت خــ مــی کــنــم پ
بازیکنان جــوان ما باشد تا ارزش هــای خود را نشان 
بدهند و کادرفنی نگاه مثبتی به جوانان و بازیکنان 
آکــادمــی دارد کــه بتوانند بــا تیم بــزرگــســاالن همراه 
ــرای تیم  ــرای خــود و هــم ب  شوند و آیــنــده خوبی هــم ب

بسازند. 

حمیدرضا عرب  واعظ آشتیانی، مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل 
که برای بازگشت به این باشگاه درمیان گزینه های وزارت ورزش و جوانان 
قرار داشت درباره تحوالت دراستقالل صحبت های تازه ای را به زبان 

آورده است. او سوژه گفت و گوی ماست...

سرانجام تغییرات در باشگاه استقالل انجام شد. نظرتان چیست؟ ◾
این تغییرات همیشه بوده و ادامه هم خواهد داشت. چیز جدیدی 
درایــن باشگاه عوض نشده است. یک مدیر رفته و یک مدیر آمده. 
باید بدانیم که آیا شکل اداره این باشگاه عوض شده و منابع درآمدی 
مشخص تعیین شده است؟ آیا باشگاه به سمت خود کفایی رفته؟ 
استقالل باشگاهی است که همواره با مشکالت مالی دست و پنجه 
نرم کرده و بحران هایی از این دست داشته است. باید این مسائل از 
ریشه حل شود. انتظار من این است وامیدوارم همه باشگاه های ما در 

این مسیر قرار بگیرند.

آجورلو درقدم اول قرارداد مجیدی را برای سه فصل تمدید کرد.  ◾
مبنای فنی این تصمیم برای من روشن نیست. تحلیل خاصی نمی شود 
داشت. اما سؤال من این است که آجورلو چه طور درعرض چند ساعت 
به این نتیجه رسیده که باید با مجیدی قرارداد سه ساله امضا کند. آیا او 
مصوبه هیئت مدیره را داشته ؟ این سؤالی است که باید روشن شود. از 
طرفی من فکر می کنم در طول فصل مشخص می شود که این قرارداد 

سه ساله تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد.

برخی معتقدند محبوبیت مجیدی موجب این تصمیم شده است. ◾
بی راه نمی گویند. آجورلو درباره اینکه برچه اساسی این تصمیم را گرفته 
هیچ صحبتی به میان نیاورده است. برای من هم جای سؤال دارد و ذهن 
ناخودآگاه به این سمت می رود که شاید به خاطر محبوبیت مجیدی 

باشد که این تصمیم را گرفته است.

به آینده آجورلو با استقالل امیدوارید؟ ◾
من موضع گیری خصمانه ای نسبت به هیچ کس ندارم. دنبال تبلیغ 
هم برای خودم نیستم. حرفی نمی زنم که موجب رنجش خاطردوستان 
شود. امیدوارم در استقالل به موفقیت برسند و با مردم شفاف باشند. 
اما از آقای آجورلو می خواهم هرجا نتوانست برای استقالل کاری انجام 

دهد، صادقانه به هواداران بگوید و این باشگاه را ترک کند.

واعظ آشتیانی در گفت و گو با قدس:

با »آجورلو« هم چیزی در 
استقالل عوض نشده است

گپ

ستارگان ورزش

ورزش7

آنسو فاتی آغـــازی درخشان 
ــه وار پــس از 3۲3 روز  ــوان و دی
دوری در تــرکــیــب بــارســلــونــا 
داشــت و موفق شد لحظاتی 

جادویی را در همان ابتدای کار رقم بزند. 
ــازگــشــت خـــود به  ــســو در نخستین ب آن
ترکیب اصلی 14 دقیقه رویــایــی را پشت 

سر گذاشت.
 او گلزنی کرد و موفق شد روی یک صحنه 

تک به تک با مــورالــس، او را وادار به 
انجام خطای پنالتی کند. 

فــاتــی پــس از بـــازی بــه خبرنگاران 
ــاری بــا  ــشــ ــ ــن هـــیـــچ ف ــ گـــفـــت: »مـ

پوشیدن ایــن پیراهن نــدارم. 
فشار اصلی روی من بازی 

ــرای بــارســلــونــا  ــ ــردن ب ــ ک
است«.

ــو جـــوان تـــریـــن  ــســ ــ آن
گــلــزن تــاریــخ بارسلونا 

)16 ســال و 3۰4 روز(، 
جــوان تــریــن گلزن لیگ 
قهرمانان )17 سال  و 4۰ 
روز( و جوان ترین بازیکن 

17 ســال و 311  تیم ملی )
روز( به حساب می آید.

ــزه مــــن در بـــرابـــر  ــیـ ــگـ »انـ
تردیدهاست« شعاری 
ــا بــا  ــ ــارسـ ــ ــه بـ ــ اســــــت کـ

همراهی یکی از حامیان مالی باشگاه برای 
بازگشت بازیکنی به زمین انتخاب کرده که 
قــرار است آینده ساز تیمش باشد. آنسو 
از زمان حضورش در این تیم در 16 سالگی 
رابطه خوبی با باشگاه برقرار کــرده است. 
غیبت ستارگان، خداحافظی مسی و دوران 
بد آکادمی باشگاه سبب شده این رابطه 

بیش از پیش ضروری به نظر برسد.
ــودم هـــم چنین  ــفـــت:»خـ آنــســو فــاتــی گـ
بازگشتی را تصور نمی کـــردم. من 
بابت کسب پــیــروزی خوشحالم 
ــادی در پیش  و البته هنوز راه زی
ــه تــیــم و  اســـت. خــوشــحــالــم کــه ب

خانواده ام کمک می کنم. 
ین  ماه ها برایم خیلی دشوار ا

بــــــود و حــــــاال از هــمــه 
ســپــاســگــزارم. هــر وقت 
سرمربی به من فرصت 
بازی بدهد سعی می کنم 
تــالش کــرده  بتوانم به تیم 

کمک کنم. 
من به کــارم ادامــه می دهم، 
ــن فــصــل بــســیــار طــوالنــی  ایـ
است و ما باید بــرای همه چیز 
مبارزه کنیم. ما بارسا هستیم و به 
دنبال فتح اللیگا، لیگ قهرمانان 
ــا خـــواهـــیـــم  ــــت هــ ــاب ــ  و هـــمـــه رق

بود. 

ــاه پــیــش بــود  ــ هــمــیــن چــنــد م
کــه والدیمیر آلکنو یــک پسر 
بــرومــنــد و خـــوش قــد و بـــاال را 
برای نخستین بار در تیم ملی 
بزرگساالن به کار گرفت؛ بردیا سعادت کسی 
که فقط چند بازی برایش کافی بود که حتی 
به بیننده های آماتور والیبال هم نشان دهد 
که می توان چه آینده درخشانی را برایش 

متصور بود.
ستاره جوان والیبال ایران 

ــا چـــنـــدی پــیــش در  ــ ام
اقــدامــی غیرمنتظره با 
یک تیم کره ای قرارداد 
بسته بود؛ انتقالی که 

بسیاری از همان ابتدا 
و حــتــی قــبــل از مــطــرح 

شدن نام سعادت در لیگ 
ملت ها نیز بــه آن خوشبین 
نبودند.موعد بازی های آسیایی 
فرا رسید و بهروز عطایی او را به 

اردوی تیم ملی دعوت کرد.
ــرار  ــ ــدا ق ــ ــت ــ در اب

بــــــود بـــردیـــا 
بـــه اردوی 
تــیــم ملی 

ملحق شود، 
سپس گفته شد که او دیرتر می آید و 
بعد هم این مسئله مطرح شد که او 

اصالً به تهران نخواهد آمد. 
بحث در مورد بردیا سعادت و نگرانی برای 
یک آینده نزدیک به 13-1۲ ساله است. 
بردیا فقط 1۹ سال سن دارد و قابلیت های 
فنی و فیزیکی او بــر هیچ  کــس پوشیده 

نیست.
 از طرفی شخصیت خود او نیز به گونه ای 
نیست که حاشیه را دوســت داشته باشد 
ــراد این  و احتماالً برخی عوامل و شاید اف

دردسرها را برای او ایجاد کرده اند. 
بردیا سعادت آینده والیبال ماست و گزاف 
نیست اگر بگوییم او به قدری از نظر فنی 
و فیزیکی همه چیز تمام اســت که حتی 

ــاص و می تواند در جهان زبان زد  ــ خــ
عام شود؛ 
ــبــتــه به  ال
یـــــــــــــک 
شـــــــــرط 
هـــم  آن 
ــکــــه در  ــ ــن ــ ای
تـــصـــمـــیـــمـــــــــــــــات خــــود 
وسواس بیشتری به خرج 
ــاوره هــای  ــد، از مــــشــ ــ دهـ
درســتــی اســتــفــاده کند و 
درنــهــایــت از اســتــعــداد 
عــجــیــب و غــریــبــش در 
 بهترین راه اســتــفــاده 

کند.

پسر برگزیده بارسلونا

آتش بازی»فاتی« 
حیف از این استعداد بزرگ که زود بسوزد

»سعادت« در مسیر حاشیه ها 



آمریکا از سوریه 
و عراق برود
رئیس جمهور 
ترکیه گفت: دوست 
دارم آمریکایی ها، 
سوریه و عراق را 
به همان روشی 
که از افغانستان 
خارج شده اند ترک 
کنند. رجب طیب 
اردوغان افزود: اگر 
می خواهیم صلح را 
در جهان به ارمغان 
بیاوریم ، دیگر ماندن 
در این مناطق از 
دنیا فایده ای ندارد  
ما می توانیم به 
سادگی به این افراد 
و دولت ها فرصت 
بدهیم که خودشان 
تصمیم بگیرند.

یادداشت  ــواد فــراهــانــی   در  جـ
ــه حــضــور  ــ هــمــیــن روزهـــــــا ک
در حــرم  فلسطینی  هیئت 
ســیــد الــشــهــدا و راه انــــــدازی 
ــران  ــ ــه زائـ مـــوکـــب خـــدمـــت بـ
اربعینی به رخــداد اصلی در 
فضای مجازی تبدیل شده، در اقلیم کردستان 
عــراق و در مرکز آن اربــیــل خبری منتشر شد 
که از برگزاری یک کنفرانس با حضور چندین 
صهیونیست در مــورد عــادی ســازی روابـــط با 
رژیــم صهیونیستی حکایت داشــت و گــزارش 
شد که طی آن برخی از مقامات کرد عراقی اعالم 
کرده اند این کشور باید در زمره کشور هایی قرار 
بگیرد که روابــط خــود را با رژیــم صهیونیستی 
عادی کرده اند، اما به محض پخش شدن این 
خبر دولت مرکزی عراق به طور قاطعانه بر موضع 
ثابت خود بر حمایت از آرمان فلسطین تأکید و 

برگزاری این کنفرانس را محکوم کرد.
به گفته فرانس پــرس ایــن نشست با حمایت 
 اندیشکده  های آمریکایی و با حضور بیش از 
ــان فعاالن شبکه های  ۳۰۰ نفر که ۶۰ نفر از آن
اجتماعی بودند، برگزار شد. برپایه گزارش شبکه 
تلویزیونی العهد عراق »وسام الحردان الدلیمی« 
رئیس شورای »صحوه العراق« در نشست مذکور 
خواستار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
شده و از این کار حمایت کرده است. پس از باال 
گرفتن اعتراضات در این کشور از سوی گروه های 
مختلف دولت اقلیم کردستان نیز اعالم کرد این 
کنفرانس بدون اطالع دولت بوده است و دولت 

اقلیم اطالعی از محتوای آن نداشته است! 
در ایــن راستا احمد الکنانی نماینده پارلمان 
عــراق و عضو فراکسیون صادقون در گفت وگو 
با خبرنگار قــدس به شــدت این گونه اقدامات 
در عــراق را محکوم کرد و گفت: تمام گروه های 
سیاسی و قومی و ملی عــراق ایــن کنفرانس را 
محکوم می کنند؛ این کنفرانس از چارچوب های 
عقیدتی، سیاسی و دینی ملت عــراق بــه دور 
اســت؛ چــرا کــه ایــن ملت هــمــواره عــادی ســازی 
روابــط با رژیــم غاصب اسرائیل را رد و محکوم 
کرده اند؛ بنابراین برگزار کنندگان این کنفرانس 
بــه هیچ وجــه نماینده عـــراق نیستند و بلکه 
بازیچه ها و دنباله روهای برخی طرف های سیاسی 
بــه ویـــژه طــرف هــای سیاسی برخی دولــت هــای 
حاشیه خلیج فارس هستند که روابط خود را با 
رژیم صهیونیستی عادی کرده اند. دولت عراق 
باید اقــدامــات قانونی الزم را بــرای جلوگیری از 
تکرار این گونه کنفرانس ها و مطالبه ها اجرایی 
کند و مسئوالن اقلیم کردستان که به طور مکرر 

میزبان این گونه کنفرانس ها و یا کنفرانس های 
مربوط به حزب بعث و امثال آن است را مورد 
عتاب قرار دهد، باید به این مسخره بازی ها از 

جانب اقلیم کردستان پایان داد.

هرکس برگزار کرده باشد محکوم است ◾
احمد الکنانی در پاسخ به ایــن پرسش که چه 
کسی و با چه هدفی در پس برگزاری این کنفرانس 
قــرار داشته، توضیح داد: اطمینان داریــم برخی 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری 
فرانسه محرک اصلی این کنفرانس ها هستند، 
امــا با صرف نظر از اینکه چه کسی در پس این 
کنفرانس قـــرار داشــتــه، مــا قاطعانه این گونه 
خواسته ها را محکوم و رد می کنیم ودر نتیجه 
 دولـــت عـــراق بــایــد یــک مــوضــع قــاطــع در قبال 
شرکت کنندگان در این کنفرانس اتخاذ کند تا 
درس عبرتی برای کسانی باشد که به دنبال ترویج 
این گونه افکار و درخواست ها، به ویــژه در مورد 
عادی سازی با رژیم صهیونیستی و زیرپاگذاشتن 

حقوق ملت فلسطین هستند.
نماینده پارلمان عراق با اشــاره به جایگاه محکم 

مسئله فلسطین و قــدس شــریــف در دکترین 
سیاسی و ملی عراق تصریح کرد: از نظر دولت و 
ملت عراق، مسئله فلسطین یک مسئله اصلی 
و مسئله تعیین ســرنــوشــت یــک ملت اســت. 
سرزمین های یک ملت اشغال و حقوق آن ها نقض 
شده است. گرچه متأسفانه امروز برخی کشورهای 
عربی موضع ننگینی را در قبال این مسئله جهان 
اسالم گرفته اند، اما مسئله ملت فلسطین همواره 
در دل ملت عــراق به عنوان مهم ترین مسئله و 
اولویت باقی خواهد ماند و به هیچ وجه پشت آن را 
خالی نخواهیم کرد؛ بنابراین به هیج گروه، حزب و یا 
دولتی اجازه طرح این گونه مباحث را نخواهیم داد.

همه نمایندگان پارلمان محکوم کرده اند ◾
 وی در ارتــبــاط بــا واکــنــش پارلمان عــراق در قبال 
برگزار کنندگان این کنفرانس گفت: تمام گروه های 
سیاسی موجود در پارلمان عراق این کنفرانس را 
محکوم کردند و انتظار می رود پارلمان آینده هم 
که پس از برگزاری انتخابات تشکیل خواهد شد، 
موضع محکمی را اتخاذ و قوانینی را تصویب کند 
که برگزارکنندگان این کنفرانس و نشست های 

ــراق و امت  نامناسب و نــاســازگــار بــا فرهنگ عـ
ــازدارد. چه بسا یکی از  ــ اسالمی را از تکرار آن ب
اهــداف برگزارکنندگان این کنفرانس تأثیرگذاری 
بر انتخابات آتی عراق بوده، اما قطعاً امروز ملت 
عراق تشویق خواهند شد تا در انتخابات مشارکت 
گسترده داشته باشند و اجــازه نخواهند داد تا 
این فرصت طلب ها کرسی های پارلمان و به تبع 
آن تصمیم گیری و تصمیم سازی عراق را بدست 
گیرند.احمد الکنانی در پایان با اشاره به اقدام برخی 
از کشورهای عربی به عادی سازی روابط خود با رژیم 
غاصب صهیونیستی تأکید کرد: معروف است که 
موضع این رژیم های عربی موضع ملت ها و مردم 
آن ها نیست، در نتیجه این رژیم ها از عادی سازی و 
این اقدام ننگین خود محصولی برداشت نخواهند 
کرد و به اعتقاد من این عادی سازی برای آن ها در 
نهایت منفعت و ســودی نخواهد داشــت، بلکه 
صرفاً تالشی برای حفظ حکومت خودشان است 
و آن ها از ترس اینکه ساقط شوند، خود را به دامن 
صهیونیست ها انداخته اند، غافل از اینکه خود 
رژیم صهیونیستی یک رژیم متزلزل و بی ثبات 

است که آینده ای ندارد. 

نماینده پارلمان عراق در گفت وگو با قدس :

»فلسطین« در قلب ملت »عراق« جا دارد

در  حاشيه

اشرف غنی 
در دوراهی 
فیس بوک و 
توییتر!

در پی انتشار پیامی 
در حساب فیس بوک 
محمد اشرف غنی، 
رئيس جمهوری پیشین 
افغانستان که در آن از 
جامعه جهانی خواسته 
شده به سوی دولت 
کنونی افغانستان 
دست یاری دراز کند، 
غنی در پیامی توییتری 
اعالم کرد حساب 
کاربری فیس بوک وی 
هک شده و بنابراین 
محتوای انتشاریافته 
در آن اعتباری ندارد. در 
پیام فیس بوکی اوآمده 
است: »جهان باید بداند 
اگر افغانستانی امن و 
آباد می خواهد باید به 
سوی آن دست دوستی 
دراز کند.« و همچنین:  
»جامعه جهانی به جای 
آنکه مردم افغانستان 
را به حاشیه براند، باید 
با دولت کنونی تعامل 
داشته باشد.« محمد 
اشرف غنی روز ۱۵ اوت 
سال جاری همزمان با 
تصرف کابل به دست 
نیروهای طالبان به دوحه 
قطر گریخت.

تعامل طالبان و جامعه جهانی؛ 
منازعه در اولین منزل

میراحمدرضا مشرف 
کارشناس مسائل افغانستان 

بــاوجــود گــذشــت بــیــش از یــک مـــاه از 
سقوط دولت اشرف غنی و استقرار حاکمیت طالبان 
در افغانستان، نه تنها گره چگونگی تعامل جامعه 
جهانی با طالبان گشوده نشده، بلکه به نظر می رسد 
روزبـــه روز بر پیچیدگی ها و مالحظات مربوط  به آن 
نیز افــزوده می شود. رد درخواست طالبان از مجمع 
عمومی سازمان ملل برای پذیرش نماینده این گروه 
و سخنرانی روز گذشته نماینده فعلی افغانستان در 
مجمع عمومی، اگر چه ناکامی بزرگی بــرای طالبان 
محسوب می شود، اما برای جامعه جهانی نیز نقطه 
روشــن و شفافی ایــجــاد نمی کند؛ چــراکــه برخالف 
دوران قبلی سلطه طالبان، این بار عمالً حکومت و 
دولــت آلترناتیوی )مانند دولــت ربانی( وجــود ندارد 
که نماینده افغانستان در جامعه بین المللی تلقی 
شود. در این شرایط جامعه جهانی، اعم از کشورها 
و نــهــادهــای بین المللی، مــیــان پــذیــرش حاکمیت 
عملی و بی بدیل طالبان بر افغانستان، پافشاری 
بر پیگیری خواسته هایشان از طالبان و در نهایت 
تبعات احتمالی تداوم بحران در این کشور در سطوح 
مختلف منطقه ای و جهانی، دچار تردید و سرگردانی 
شده اند. برخی کشورها برای خروج از این وضعیت 
گزینه هایی را پیشنهاد می دهند که بر تعامل هر چه 
بیشتر و اتخاذ رویکردهای تشویقی و نه تنبیهی و 
تهاجمی، در قبال این گروه تأکید دارد.در همین راستا 
محمد بن عبدالرحمان وزیر خارجه قطر در حاشیه 
نشست سازمان ملل از قابلیت تغییر در طالبان 
سخن می گوید و عمران خان نخست وزیر پاکستان 
در مجمع عمومی سازمان ملل، کمک به تقویت و 
استحکام حکومت طالبان را تنها گزینه مناسب پیش 
رو بر می شمارد؛ البته با این رویکرد که جامعه جهانی 
می تواند با بهره گیری از قابلیت ها و محرک های خود، 
در نهایت طالبان را به سوی احترام به خواسته هایی 
همچون تشکیل یک حکومت فراگیر، رعایت حقوق 
اقلیت ها و زنان و ... ترغیب کند. به قول عمران خان 
این شرایطی برد-برد را رقم می زند که قطعاً  همه از آن 

منتفع خواهند شد.
اما مشکل این جاست که ممکن است همه چیز به 
این سادگی و در خط سیر روشنی که مقامات دوحه 
و یا اسالم آباد ترسیم می کنند، رخ ندهد.با توجه به 
اقدامات اخیر طالبان در تشکیل دولتی یکسویه و 
تک صدایی،ایجاد مانع بر سر راه تحصیل و اشتغال 
زنان و دختران و در کل تکرار عینی برخی عملکردهای 
2۰ سال قبل، چه تضمینی وجود دارد که این رویکرد 
حمایتی و در واقع تشویقی در قبال آن ها به تغییر 
جهت رویکردها و سیاست هایشان منجر شود.دقیقاً 
بنابر چنین مالحظه ای است که »امینه محمد« یکی 
از معاونان دبیر کل سازمان ملل، به صراحت تأکید 
می کند: » تا زمانی که مدارس دخترانه در افغانستان 
باز نشود و از آموزش دختران اطمینان حاصل نشود، 
جامعه جهانی در مورد به رسمیت شناختن طالبان 
حتی فکر هم نخواهد کرد«. در همین حال رؤسای 
جمهور تاجیکستان و ترکیه و وزیــر خارجه روسیه 
نیز تشکیل یک دولــت فراگیر را پیش شرط اصلی 
برقراری هرگونه روابط رسمی و شناسایی دولت طالبان 
اعالم می کنند. بدین ترتیب گویا اکثریت کشورها و 
نهادهای بین المللی خواهان این هستند که طالبان 

پیش قدم بوده و گام نخست تغییرات را بر دارند.
در چنین موقعیتی طالبان نیز در پیش گام شدن 
برای انجام تغییرات، مالحظات و محدودیت هایی 
دارند.در وهله نخست انجام برخی از این تغییرات 
برای آن ها غیر ممکن به نظر می رسد؛ چرا که با باورها 
و عقاید آن ها و یا حداقل بخشی از بدنه شان، در 
تعارض قرار داشته و ممکن است زمینه انشعابات 
درونی آن ها را فراهم کند. حفظ انسجام درونی در 
این شرایط بــرای آن هــا از هر چیز واجــب تر است.
در وهله دوم آن هــا نیز نسبت به جامعه جهانی 
بی اعتماد هستند و اطمینان ندارند که با انجام 
یک یا چند خواسته، با درخواست های بیشتر و 
فراگیرتری روبه رو نشوند. تجربه دوره اول آن ها در 
ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر در ایجاد این 
ذهنیت تأثیر بسزایی دارد؛ چرا که در آن هنگام آن ها 
با این اقدام نه تنها نتوانستند نظر مساعد جامعه 
جهانی را جلب کنند، بلکه زمینه نارضایتی داخلی 
و تضعیف خود را نیز فراهم کردند. در نهایت عامل 
دیگری را هم در تصمیم گیری طالبان برای شروع 
تغییرات می توان تأثیر گذار دانست. طالبان با ادعای 
تغییر نسبت به قبل، عالوه بر اینکه  توقع جامعه 
جهانی را باال بردند، در سطح داخلی هم رویکردی نرم 
در پیش گرفتند  که برگزاری اجتماعات و حرکت های 
مدنی بر علیه شان نتیجه همین نرمش بود. شاید 
اکنون به این نتیجه رسیده اند که تا زمــان تثبیت 

قدرتشان، اهرمی جز اعمال فشار و ارعاب ندارند. 
بدین ترتیب اکنون هم جامعه جهانی و هم طالبان 
منتظر ایــن هستند که گــام نخست و اساسی را 
طرف مقابل بردارد، آن هم در شرایطی که هیچ یک 
به اقدام مثبت طرف مقابل و یا گام های بعدی الزم 

برای تداوم همکاری اعتماد ندارند.

احمد الکنانی در پاسخ به این پرســش که چه کســی و با چه هدفی در پس برگزاری این کنفرانس ضدفلسطینی قرار 
داشته، توضیح داد: اطمینان داریم برخی کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس به رهبری فرانسه محرک اصلی این 
کنفرانس ها هستند، اما با صرف نظر از اینکه چه کسی در پس این کنفرانس قرار داشته، ما قاطعانه این گونه خواسته ها 

را محکوم و رد می کنیم.
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 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت شیخ مصطفی رهنما در سال 1392
شیخ مصطفی رهنما در 12 اسفند 13۰۴ در 

کرمانشاه زاده شد. در قم و نجف درس خواند و سپس 
وارد فعالیت های سیاسی شد. وی بنیان گذار روزنامه 
حیات مسلمین بود. او پیش از انقالب 17 بار دستگیر 
شد و بعد از ماجرای کودتای 2۸ مرداد مدت زیادی 
در جزیره خارک تبعید بود. او  از پیشگامان حمایت 
از فلسطین و عضو تشکیالت انتفاضه در ایران بود. 

رهنما سرانجام در 6مهر 1392 دارفانی را وداع گفت.
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گزارش خبری
نگاهی به انتخابات آلمان که به شکست حزب حاکم منجر شد

اروپای پسا مرکل، تجزیه یا تقویت اتحاد؟
کاشانی     سجاد  محمد 
انتخابات آلمان سرانجام برگزار 
شد. انتخاباتی که اگرچه نتایج 
نزدیک داشت اما به شکست 
تــاریــخــی حـــزب حــاکــم )یـــا هــمــان دمــوکــرات  
مسیحی ها( انجامید. حاال اگرچه هنوز حزب 
مرکل ادعا دارد باید صدراعظم تشکیل دهد، 
اما می شود گفت این انتخابات صبح تازه ای 
اســت کــه نظام پسامرکل را بــرای سرزمین 
ژرمن ها رقم خواهد زد. آلمان پس از جنگ 
جهانی دوم، با پشتوانه فرانسه و انگلیس که 
نقش نقطه ثقل و تعادل میان فرانسوی ها و 
ژرمن ها بود، اتحادیه اروپا را با قدرت بنا نهاد 
و درمقابل هژمون هایی چون چین و روسیه 
و آمریکا به ایفای نقش پرداخت، اما پس 
از خــروج انگلیس از اتحادیه، دچــار ضربه 
اساسی شد، این ضربه اکنون درحال انتقال 
بــه بدنه اتــحــادیــه اســت و انتخابات آلمان 
هرچه باشد به یقین بر حیات و زوالش مؤثر 

خواهد بود.
ــدرت را  ــ حـــزب مــحــافــظــه کــار کـــه مـــدت هـــا ق
به رهبری مرکل در اختیار داشته اســت، با 
کنار گذاشتن او و مطرح کردن آرمین الشت 
نتوانست اعتماد آلمانی ها را کسب کند. از 
سوی دیگر اوالف شولتز، همان وزیر دارایی 
مشهور آلمان سوسیال دموکرات ها را در این 
جدال رهبری کرد و حزب سبزها )چپ گرایان( 
نیز توسط آنالنا بائرباک بسیار قوی در این 

جریان به ایفای نقش پرداخت.
شکست حــزب حــاکــم در انتخابات دالیــل 
متعددی داشــت کــه خالصه آن هــا در چند 

محور قابل بحث است:
  ناتوانی مدیریت صحیح کشور در شیوع 

کرونا
  بحران اقتصادی و نبود مدیریت صحیح 

مهاجرت
  بــحــران هــای زیست محیطی در پــی سیل 
ماه جــوالی که در ۶۰ سال گذشته بی سابقه 

بوده است
ــصــادی لــیــبــرالــیــســم و  ــت ــظــام اق ــی ن ــوان ــات   ن
نئولیبرالیسم در سراسر اتحادیه اروپــا)کــه 
حتی مکرون هم به آن معترف بود( در کنترل 

بحران های اقتصادی
  تبلیغات بی سابقه چپ گرایان و کم شدن 

حمایت راســت هــا نسبت به دموکرات های 
مسیحی محافظه کار.

اما یک سؤال باقی است؛ پیروز شدن مخالفان 
چه تأثیری بر اتحادیه اروپا خواهد گذاشت؟

 چپ های قدرتمند، سبزها  ◾
و سوسیال دموکرات ها

چــپ گــرایــان بــه صـــورت بــی ســابــقــه ای امــروز 
جایگاه برتر نسبت بــه راســت گــرایــان پیدا 
کــرده انــد، سوسیال دموکراسی آلمان نیز با 
شعار بــرابــری ثروتمندان و مستضعفین، 
افکار عمومی را به خود جلب کــرده اســت و 
ثروتمندان درحــال انتقال سرمایه خــود به 
سوئیس اند؛ چراکه از قبل نتایج انتخابات 
را فهمیده بــودنــد و مــی دانــنــد مالیات های 
سنگینی در انتظارشان خواهد بود. سیاست 

داخلی که چپ گرایان دنبال می کنند، همواره 
پشتیبان اروپــای متحد بوده است و انتظار 
می رود که سوسیال دموکرات ها از ترکیه برای 
پیوستن به اتحادیه اروپــا حمایت کنند، در 
ورشکستگی کشورهایی مثل یونان، ایتالیا و 
اسپانیا نقش حامی را بازی کنند و با فرانسه 
برای پرکردن جای بریتانیا و سپس برای حل 
مشکالت برلین، مسکو و پکن با روسیه و 

چین مذاکره کنند.
این درحالی است که سبزها به راحتی از ترکیه 
بــرای عضویت حمایت نخواهند کــرد، چین 
و روسیه را نیز ناقض حقوق بشر دانسته و 
به سختی در پی پیشبرد برنامه های محیط 
زیستی اعــم از کاهش گــازهــای گلخانه ای و 
حمایت از مــاشــیــن آالت اکسیژنی یــا برقی 
متمرکز شده اند. اما آتش سبزها برای تشکیل 
ارتش اروپایی قدرتمند و پررنگ کردن نقش 
ــران در اتحادیه و از همه مهم تر  نخست وزی
ســاخــتــن آلــمــانــی قــابــل اتــکــا و خـــرج هزینه 
ــرای ایــن اهـــداف تندتر از سوسیال  بیشتر ب

دموکرات هاست.
چپ ها خواهان حضور فعال برلین در ناتو و 

آلمانی فاقد سالح هسته ای هستند، تا جایی 
که ناتو را نیز دعوت به کنارگذاشتن تسلیحات 
هسته ای کرده اند. درنتیجه اروپای قدرتمند با 

چپ ها تقریبا تثبیت شده است.

راست های افراطی در پی دکسیت)خروج  ◾
آلمان از اتحادیه اروپا(

راست گرایان افراطی در کشورهایی مثل بلژیک، 
هلند، اسپانیا، آرژانتین و برزیل به طور مطلق 
به قــدرت رسیده اند. می دانیم که این گروه ها 
همواره خواهان فروپاشی اتحادیه و رسیدگی 
ــد. در آلمان نیز آن ها  ــوده ان به امــور داخلی ب
می دانند کلید این اتفاق خروج آلمان به عنوان 
عضو اصلی است، درنتیجه با توجه به اینکه 
مرکل تنها کسی بود که توانست به خوبی جلو 
این جریان بایستد، اکنون با صدور اجازه ورود 
به 8۰۰هزار پناهنده به کشور، محبوبیت خود را 

نیز به خطر انداخته است.
بنابراین باید گفت درصـــورت ائــتــالف سبزها 
و سوسیال دمــوکــرات هــا، شاهد تغییراتی در 
نظام اقتصادی لیبرال اتحادیه برای حل بحران، 
حمایت از کــشــورهــای ورشکسته اتــحــادیــه، 
تشکیل ارتــش اروپــایــی قدرتمند، حمایت از 
محیط زیست، خروج از انفعال نسبت به چین و 
روسیه خواهیم بود. اما درصورتی که راست گرایان 
بتوانند از فرصت اختالف اندک نتایج استفاده 
کنند و به قدرت برسند، تجزیه اروپــای متحد، 
عدم حمایت از پناهندگی، مهاجرت و پذیرش 
شهروندان کشورهایی چــون فرانسه اسپانیا 
و انگلیس که تا پیش از ایــن پذیرش همراه با 
ــنــد، ورشکستگی  ــاص داشــت امــتــیــازهــای خـ
کشورهای بــا اقتصاد ضعیف در اروپـــا و زوال 
روابط با هژمون ها را در سیاست خارجی شاهد 
خواهیم بود. اضافه کنید به این دو احتمال، اینکه 
مخالفان نتوانند به ائتالف برسند و دموکرات های 
ــه دســت گرفته و  ــازهــم رهــبــری را ب  مسیحی ب
صدر اعظم تعیین کنند. در چنین حالتی آلمان 
مسیر کنونی را با قوت کمتر در پیش خواهد گرفت.


	1 new new new new new new
	2 new
	3
	4
	5
	6
	7 new
	8 new

