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کارشناس مسائل راهبردی عراق 
در گفت وگو با قدس پاسخ داد

پیام سفر امروز »الکاظمی« 
به تهران چیست؟

 گفت وگو با وحید آقاپور 
درباره سریال »عاشورا« 
شاعرانه ای برای »باکری« 
خاموش و عارف مسلک
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 شهادت سردار 
احمد غالمی 
در سال 1395

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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یکشنبه  ۲۱ شهریور ۱4۰۰     5 صفر ۱443      ۱۲ ســپتامبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 96۲۰     8 صفحــه          4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

روحانیون از ظرفیت فضای مجازی رواق2
برای نشر معارف اسالمی استفاده کنند

تولیت آستان قدس رضوی فضای مجازی را به خاطر فراهم آوردن شرایط دسترسی 
آسان به میلیون ها مخاطب یک فرصت برای نشر معارف و احکام الهی دانست و گفت: 

حوزه های علمیه و روحانیون باید با شناخت فضای مجازی از...

حجت االسالم والمسلمین مروی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه خراسان:

نگاهیبهروزنوشتهاوتحلیلهایفعاالنفرهنگیورسانهایکهاینروزهاازهمسایهشرقیمخابرهمیشود

افغانستان به روایت »انسا ن رسانه ها «
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دولتومجلستالشبرایاصالح
انحرافدربزرگترینسیاست
توزیعیکشورراآغازکردند

بازگشت امید 
به 20میلیون 
جامانده از 
سهام عدالت
دادستانکلکشور:

رأیدیوانعدالت
دربارهسندخودرو
برایهمه
الزماالجراست

رقابتهایوالیبالقهرمانی
مردانآسیاامروزآغازمیشود

دفاعازعنوانقهرمانی
بافرماندهایرانی
تبدیلسازمانبهوزارتهم
نوعنگاهبهمیراثفرهنگیرا
اصالحنکردهاست

میراثیکهمیتواند
امیدآفرینباشد

سرپرستوزارتآموزشوپرورش:

آغازسالتحصیلی
مجازیخواهدبود

چرا دولت رئیسی در 
واردات واکسن موفق شد؟

امید ادیب 

آگهی تجدید مناقصه
 انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومي

 شهرداری بیدخت
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

تهیه و تحویل 350 عدد الیسنس آنتی ویروس

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست 
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در 
روزهای یکشنبه مورخ1400/06/21الی سه شنبه مورخ1400/06/23 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن 
مزایده زمین، واقع در نبش میدان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق 

سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند. 
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

31437060-31437064 amlak.razavi .ir
شماره ردیف

قطعه
شماره 
مساحت کاربریمحدودهبلوک

مترمربع
قیمت مصوب 
شیوه پرداخت حقوقات)ریال( مترمربع

 60درصد نقد و الباقی70170.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 125/211
18 ماهه

سیدی - انتهای خیابان 2714
 60درصد نقد و الباقی120150.000.000تجارت محلهثامن

18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی80220.000.000تجارت محلهفرامرز عباسی3662
18 ماهه

نقد5065,000,000تجاریشهر رضویه437179

نقد60.37130,000,000تجاریشهر رضویه516107

نقد236.5280.000.000مسکونیفرامرز عباسی62392

نقد291.87160,000,000مسکونیبلوار مصلی772

نقد14020,000,000مسکونیشهر رضویه81751

نقد22020,000,000مسکونیشهرک انصار92355

سیدی- 10174
نقد306.67110,000,000مسکونیانتهای خیابان ثامن

نقد206.360,000,000مسکونیسیدی – خابان قائم1182011

آپارتمان – فرامرزعباسی12586/1
نقد179.34175,000,000طبقه پنجم غربی

منزل آباد- 13149
نقد298.3178,000,000مسکونیمجاور بلوار مهدیه

خیابان جم - 144114
مجتمع آتی سنتر

واحد اداری- طبقه 
نقد162.12250,000,000مثبت 4

خیابان جم - 158113
مجتمع آتی سنتر

واحد اداری –  طبقه 
نقد179.35255,000,000مثبت 8

خیابان جم -169114
 مجتمع آتی سنتر

واحد اداری – طبقه 
نقد180.20255,000,000مثبت 9

پسازاینایراندرهرنقطهدنیا،بدوناتکابهکمکدیگران
قادربهحمایتازشناورهایخوددرپهنهدریاست

پیامتبریکفرماندهکلقوادرپیبازگشتناوگروه۷۵نیرویدریاییارتش
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 رأی دیوان عدالت 
درباره سند 
خودرو برای همه 
الزم االجراست
حجت االسالم والمسلمین 
منتظری، دادستان کل 
کشور تأکید کرد: رأی 
هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری درباره 
سند خودرو برای 
همه از جمله سازمان 
ثبت اسناد و امالک 
کشور الزم االجراست. 
دادستان کل کشور 13 
شهریور امسال و هیئت 
عمومی دیوان عدالت 
اداری نیز اسفند پارسال 
با صدور رأیی بر الزامی 
نبودن )یا اختیاری 
بودن(  تنظیم سند 
خودرو در دفاتر اسناد 
رسمی و کفایت دانسته 
شدن برگ سبز صادره 
از مراکز تعویض پالک 
به عنوان سند مالکیت 
خودرو تأکید

 کرده بودند. 

یادداشت 

 محمدصادق علیزاده      
ــزار  ــرا مـــأمـــوریـــت 45 هــ ــ چـ
ــروه نــیــروی  ــاوگـ کــیــلــومــتــری نـ
دریـــایـــی ارتــــش، یــک اتــفــاق 
تاریخی و مهم است؟ مسیری  
که »ناوبندر مکران« و »ناوچه 
سهند« طی کرده اند، این است: از خلیج فارس 
عـــازم جنوب آفریقا شــدنــد، آن را دور زدنـــد و 
از پهنه شرقی اقیانوس اطلس تــا غــرب اروپــا 
پیش رفتند و از کانال مانش از بین انگلیس و 
فرانسه و هلند و آلمان و بلژیک گذشتند تا به  
دریای بالتیک برسند. بعد از حضور در مراسم 
مشترک با روسیه مسیر را برگشتند و از کانال 
جبل الطارق )جایی که انگلیس نفتکش ما را 
توقیف کرد(، وارد دریای مدیترانه شدند. از جلو 
چشم صهیونیست ها گذشتند و از کانال سوئز 
وارد دریــای ســرخ، خلیج عدن و بعدش دریای 
عمان و تنگه هرمز شدند. ناقابل؛ بیش از 45هزار 

کیلومتر دریانوردی!
بخش زیادی از مسیر دریانوردی این ناوگروه در 
ــوده. کشتیرانی در اقیانوس، شرایط  اقیانوس ب
ویژه ای می طلبد. نیاز به تأمین لجستیکی از یک 
طــرف و تمهیدات فنی از طــرف دیگر دارد. قفل 
این مرحله هم توسط ناوگان »نظامی« جمهوری 
اسالمی شکسته شــد؛ بــدون نیاز به خدمات و 

کمک دیگران.
انجام موفقیت آمیز این مأموریت یعنی پس از 

ــران در هر نقطه دنیا که منافعش ایجاب  ایــن ای
کند، بدون اتکا به کمک و حمایت دیگران قادر به 
حمایت از شناورهای »نظامی« و »غیرنظامی« 

خودش در پهنه دریاست.
ایــن مسئله به حدی قابل لمس بــود که مکران و 
سهند وقتی به جنوب آفریقا رسیدند و در پی 
دور زدن آن بودند، تصور آمریکایی ها این بود که با 
توجه به نزدیکی سیاسی ایران و ونزوئال، نیروهای 
مسلح ایـــران ایــن مرتبه هــوس عبور از اقیانوس 
اطلس و رفتن به حیاط خلوت آمریکا را کرده در 

دریای کارائیب.
ایـــران بــا ایــن کــار، تست گــرم مأموریت های بـُـرد 
بلند خودش را با موفقیت طی کرد. حاال ناوگان 
نظامیِ دریایی ایران در هر نقطه دنیا که الزم باشد 
می تواند برای دفاع از منافع خودش وارد عمل شود. 
صهیونیست ها و سعودی ها معنای این گــزاره را 

بیش از بقیه درک می کنند!
دریای سرخ در چند سال اخیر محل زد و خوردهای 
متعدد ایــران از یک طرف و اسرائیل و سعودی از 
طرف دیگر بوده. عبور ناوبندر مکران و ناوچه سهند، 
صرف نظر از برد بلند دریانوردی و اقیانوس پیمایی، 
یک سیگنال مهم نظامی و امنیتی هم در دریای 

سرخ دارد.
چندی پیش شــنــاور اسرائیلی در شمال شرق 
یمن اسیر تیر غیب شــد. برداشتم ایــن بــود که 
صهیونیست ها در مسیر برگشت مکران و سهند 
و هنگام عبور از سوئز برای ناوگروه ایجاد مشکل 

کنند. مکران و سهند بدون هیچ مزاحمتی راه خود 
را به مقصد خلیج فارس ادامه دادند.

مأموریت اصلی مکران، ایجاد نقطه ایستایی در 
رأس الحد واقع در جنوب دریای سرخ است. چرا؟! 
برای پشتیبانی لجستیکی از ناوچه های نظامی 
ــرای اســکــورت نفتکش های ایــرانــی در  ایـــران که ب
منطقه حضور دارنــد و هر آن ممکن است مورد 

مزاحمت قرار گیرند.

ــادآور شــوم ســـوای بحث قبل،  ــ در پــایــان بــایــد ی
ــا تــحــریــک ســعــودی هــا و  کــشــورهــای منطقه ب
اســرائــیــلــی هــا از ارائــــه خــدمــات بــنــدرگــاهــی به 
ناوچه های نظامی ایران در دریای سرخ خودداری 
می کنند. حاال مکران پس از یک امتحان بُرد بلند 
اقیانوسی قــرار است به دریــای سرخ باز گــردد تا 
دست بلند خدمات بندرگاهی باشد برای نیروهای 

مسلح ایران.

 پس از این ایران در هر نقطه دنیا، بدون اتکا به کمک دیگران 
قادر به حمایت از شناورهای خود در پهنه دریاست
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ویژهویژه

پیام تبریک فرمانده کل قوا در پی بازگشت ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش 
فرمانده کل قوا با تبریک بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین 
ناوگروه ۷5 نیروی دریایی ارتش از مأموریت تاریخ سازِ 
دریانوردیِ پهنه  اقیانوس اطلس، از فرمانده و یکایک 

کارکنان آن قدردانی کردند.
به گــزارش خبرگزاری مهر، در پیام حضرت آیت هللا 
خامنه ای که به امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش 

ابالغ شد، آمده است: بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین 
ناوگروه ۷5 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
از مأموریت خطیر دریانوردی پهنه  اقیانوس اطلس را 
که برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کشور انجام شده 

است، تبریک می گویم.
امروز بحمدهللا ارتش جمهوری اسالمی ایران با کارکنان 

بصیر، غیور و خستگی ناپذیر خود در صحنه حاضر 
است و آماده  مجاهدت در راستای اهداف بلند انقالب 
شکوهمند اسالمی اســت. ایــن توانمندی ها را حفظ 
کنید و ارتقا دهید. فرمانده کل قوا در پایان این پیام آورده 
است: مراتب تشکر و قدردانی اینجانب را به فرمانده و 
یکایک کارکنان عزیز ناوگروه و دست اندرکاران برسانید.

ــواد فراهانی     دو روز  ج
پیش منابع خبری گــزارش دادند 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
ــراق، روز یکشنبه در تــهــران با  عـ
حجت االسالم والمسلمین رئیسی دیدار می کند 
تا درباره موضوعاتی از جمله انرژی و روابط ایران و 

عربستان سعودی بحث و تبادل نظر کند.
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
عراق در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و 
سیما در بغداد با تأیید این خبر افزود: این سفر 
یک روزه خواهد بود و در آن توسعه روابط سیاسی 

و اقتصادی دو کشور بررسی خواهد شد.
از جمله وزیرانی که نخست وزیر عراق را در سفر 
به تهران همراهی خواهند کــرد: وزرای دفــاع، 
دارایی، آب رسانی، برق و خارجه هستند. ضمن 
اینکه قاسم االعرجی مشاور امنیت ملی عراق 

نیز در این سفر الکاظمی را همراهی خواهد کرد.
ــات کــاظــمــی با  ــالقـ ایــــن دیــــــدار نــخــســتــیــن مـ
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری جدید ایران است. براساس این 
گزارش، کاظمی »مسائل امنیتی، انرژی و روابط 
بین عربستان سعودی و ایــران« را با آقای دکتر 

رئیسی مطرح خواهد کرد.
دکتر »ناصرالکنانی« نماینده مجلس عراق و یکی 

از کارشناسان مسائل اقتصادی و راهبردی این 
کشور در گفت وگو با خبرنگار قدس درباره اهداف 
سفر مصطفی الکاظمی به تهران گفت: طبیعتاً 
اولین هدف از این سفر تأکید بر روابط مستحکم 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی بین دو کشور خواهد 
بود، همان گونه که طی آن موضوعات و مسائل 
مختلفی که بین دو کشور مانند هماهنگی های 
امنیتی، بحث واردات گاز، پرداخت بدهی ها و 
پیگیری موضوعات مطرح شده و پیام های رد و 
بدل شده در اجالس اخیر کشورهای همسایه 
عــراق در بغداد بررسی خواهد شد و موضوع 
انتخابات آتی در عــراق و رونــد اجــرای آن نیز به 

بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

ناصر الکنانی درباره اینکه آیا در این سفر، موضوع 
تحریم های اقتصادی نیز بررسی خواهد شد یا نه، 
گفت: این سفر بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، 
امنیتی و بررسی همکاری های منطقه ای  است و 
به منظور تأکید بر روابط مستحکم بین دو کشور 
انجام می شود، ضمن اینکه مسائل اقتصادی، 
افزایش سطح مبادالت تجاری، موضوع برق و گاز 
نیز در وهله بعدی اهمیت باالیی در گفت وگوهای 

دو طرف خواهد داشت.
نماینده مجلس عــراق در پاسخ به این پرسش 
که سفر الکاظمی به تهران چه تأثیری برروند 
مذاکرات جاری بین ایــران و عربستان سعودی 
ــراق سوپاپ  ــرد: عـ خــواهــد داشــــت، تصریح کـ

اطمینان بین کشورهای منطقه اســت؛ یعنی 
ــران و عربستان بـــرای عـــراق اهمیت  امنیت ایـ
دارد، همان گونه که امنیت خودش مهم است. 
هرگونه اختالف و خدای نکرده جنگ بین ایران 
و عربستان به نفع عــراق نخواهد بود و امنیت 
آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ براین اساس 
نزدیک سازی دیدگاه بین ایران و عربستان برای 
بغداد اهمیت باالیی دارد و طی سال های اخیر 
نیز تمام تالش خود را برای تحقق این مهم انجام 
داده اســت، از این رو در سفر کاظمی به تهران 
این موضوع نیز بررسی خواهد شد و احتماالً 

پیام هایی نیز رد و بدل می شود.
وی با اشاره به اینکه پس از آغاز ریاست جمهوری 
دکتر رئیسی، مصطفی الکاظمی نخستین 
مقام عالی رتبه خارجی است که به تهران سفر 
می کند، گفت: این اقدام این پیام را دارد که روابط 
بین جمهوری اسالمی و عراق روابط مستحکم 
و برای دو طرف اطمینان بخش است و الکاظمی 
می خواهد این اطمینان را بدهد که به تالش های 
عراق برای رفع اختالفات کشورهای منطقه و نیز 
موضوعات بین المللی ادامه خواهد داد، ضمن 
اینکه از ایــن طریق می خواهد جایگاه خــود را 
برای انتخاب به عنوان نخست وزیر آتی پس از 

انتخابات پارلمانی تقویت کند.

کارشناس مسائل راهبردی عراق در گفت وگو با قدس پاسخ داد

پیام سفر امروز »الکاظمی« به تهران چیست؟

گفت وگو

در  حاشيه

مشکل، 
تحریم بود 
یا بی کفایتی!؟

در پی چندین دور 
مذاکره تلفنی رئیسی 
با رؤسای جمهور 
به ویژه رئیس جمهور 
چین و تالش گسترده 
وزارت امور خارجه در 
بسیج سفیران ایران 
برای تهیه واکسن 
و ورود ده ها میلیون 
دُز واکسن معتبر در 
هفته های اخیر به 
کشور و رکوردشکنی 
روزانه واکسیناسیون 
مردم، بسیاری از کاربران 
فضای مجازی نوشته اند 
که علت واردنشدن 
واکسن به کشور ربط 
چندانی به تحریم 
نداشته و این بیشتر 
به بی کفایتی مسئوالن 
دولت برمی گشته 
است. مهدی فضائلی 
نوشته است: »عده 
محدودی اجماالً در 
جریانند، اما خوب 
است یک مقام رسمی 
علت افزایش قابل توجه 
واردات واکسن و به 
تبع آن سرعت گرفتن 
واکسیناسیون طی 
هفته های اخیر را برای 
مردم توضیح دهد«.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9360000158     مجلس، صدا و سیما را ملزم کند تا 
شبکه آموزش در پیامرسان های داخلی کانالی 
تأسیس کند که از اینترنت نیم بها برخوردارند. 

این طوری آرشیوی از برنامه های مدرسه ایران به 
وجود می آید تا دانش آموزانی که به علت نداشتن 

گوشی هوشمند شخصی یا قطع برق نتوانستند به 
موقع از شبکه شاد یا ساعت مخصوص برنامه های 

شبکه آموزش بهره مند شوند در ساعات دیگربا 
استفاده از گوشی والدین خود برنامه ها را دانلود 

کرده و استفاده کنند. 

9390000757      در کشاورزی باید ساالنه فقط بیالن 
ضرر را نوشت! از سود خبری نیست!

9050000830     دولت روحانی در طول هشت سال 
خدمت خود تورم هزار درصدی به مردم هدیه داد و 

اقتصاد ایران را منهدم کرد. 

9360000158     استان تهران باوجود فقط 12درصد 
جمعیت ایران بیش از 3۵درصد بودجه را می بلعد! 

9050000830     رئیس جمهور محبوب! هر کس سنگ 
وترازو را از نانوایی ها جمع کرد ضد قانون شرع عمل 
کرد. شما در دولتتان آن را احیا کنید، ضرر نمی کنید.

چرا دولت رئیسی 
در واردات واکسن موفق شد؟

امید ادیب     تاکنون بیش از 46 میلیون دُز واکسن 
کرونا وارد کشور شده که بیش از دو سوم از این 
میزان در زمان دولت سیزدهم وارد شده و طی یک 
ماه و نیم آینده نیز حدود 50 میلیون دُز دیگر وارد 
کشور خواهد شد که تنها همین میزان معادل 
3برابر کل واکسنی اســت که در هفت مــاه آخر 
دولت دوازدهــم وارد شده است. ماجرای واردات 
واکسن کرونا از ابعاد مختلف شایسته بازخوانی و 

نکاتی درباره آن قابل ذکر است:
1. ساخت واکسنِ یکی از مرموزترین بیماری هایی 
که بشر تا کنون با آن مواجه شده آن هم تحت 
شدیدترین تحریم علمی و تحریم مــواد اولیه 
افتخاری بود که تنها به دست جوانان ایرانی ممکن 
می شد. چه بسا اگر دولت سابق، در حمایت های 
ــیــه تعلل نــمــی کــرد، حــجــم و ســرعــت تولید  اول
واکسن های ایرانی بسیار بیشتر از شرایط کنونی 
بود. این نشان می دهد که اگر در همه کورگره های 
داخــلــی بــه جــوانــان ایــن مــرز و بــوم اعتماد شــود، 

مشکل الینحلی باقی نمی ماند. 
2. رژیم آمریکا باوجود ادعاهای بشردوستانه خود، 
مبادالت مالی برای واکسن را نیز مشمول تحریم ها 
قرار داد و حتی اجازه نداد واکسن های خارجی با 
تهاتر دارایی های بلوکه شده ایران وارد کشور شود. 
اما درنهایت آمریکا در این جنگ نابرابر شکست 
خــورد و مجبور بــه عقب نشینی شــد و واردات 
واکسن از اواخر سال گذشته آغاز شد. به نظر شما 
چه عاملی سبب شد آمریکا کوتاه بیاید؟ درست 
حدس زدید! کارایی واکسن ایرانی برکت تأیید شد 
و ایران را در درازمدت از واردات واکسن بی نیاز کرد 
و همین عامل موجب شد آمریکا به دلیل هزینه 
اقتصادی و سیاسی باالیی که ادامه تحریم واکسن 
داشــت، عقب نشینی کند. در واقــع رفع تحریم 
واکسن تنها زمانی اتفاق افتاد که این تحریم خنثی 
شد! این تجربه در رفع تحریم ها باید در دولت 

سیزدهم نصب العین دولتمردان باشد. 
3. واردات واکسن در هفته های اخیر در حالی است 
ــِت قبل از جمله رئیس جمهور،  که مقامات دول
سخنگوی دولت و رئیس بانک مرکزی بارها واردات 
واکسن را به حل شدن مشکل تحریم گره زدند 
و حتی در چند نوبت مسئله FATF را هم پیش 
کشیده بودند. حال که ده ها میلیون واکسن وارد 
کشور شــده، ســؤال بخش زیــادی از مــردم - حتی 
ــرادی که منتقد دولــت فعلی بــوده یا اساساً در  اف
انتخابات شرکت نکردند - این است که چه اتفاقی 
در حــوزه تحریم ها یا مبادالت مالی ایــران و سایر 
کشورها رخ داده که واردات واکسن در این حجم 
عملیاتی شده و موجب رشد سرعت واکسیناسیون 
است. به نظر می رسد آنچه در دولت جدید شاهد 
ــراودات سیاسی با دوستان  آن بودیم افزایش مـ
شرقی ایــران و تحرک و پویایی مجموعه دولــت و 
به ویژه وزارت خارجه در یافتن مسیرهای جدیدی 
برای واردات واکسن باشد. تبدیل وزارت خارجۀ 
»برجام و ارتباط با چند دولت مستکبر اروپایی« 
بــه وزارت خــارجــه بــه معنای دقیق کلمه، سبب 
گشایش هایی در ماجرای واکسن شد. این تجربه 

باید در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز ادامه یابد. 

خبـر
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دولتدولت انرژی اتمی انرژی اتمیسياست خارجیسياست خارجی

ایران به عضویت در سازمان 
شانگهای نزدیک شد

سفیر ایــران در روسیه ابــراز امیدواری کرد تهران در نخستین 
فرصت عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای )SCO( خواهد 
شد. به گزارش تسنیم، کاظم جاللی یادآور شد از سال 2008، 
جمهوری اسالمی ایران از مشارکت کامل در این سازمان حمایت 
می کرد و ما امیدواریم مشارکت کامل ما در این سازمان منجر به 
همکاری بیشتر در منطقه شود. پیش از این، بختیار حکیموف، 
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری 
شانگهای، اعالم کرده بود مسکو امیدوار است کشورهای عضو 
این سازمان در نشستی که 1 و 2 مهرماه در شهر دوشنبه قرار 

است برگزار شود، درباره عضویت ایران تصمیم گیری کنند.

مدیر کل آژانس انرژی اتمی
 امروز در تهران است

خبرگزاری رویترز مدعی شد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی امروز ضمن سفر به تهران با رئیس سازمان انرژی اتمی 
دیــدار خواهد کــرد. پیشتر »الرنــس نورمن«، خبرنگار »وال  
استریت  ژورنــال«، در توییتی نوشته بود »من صحبت هایی 
درباره احتمال سفر گروسی به تهران پیش از برگزاری نشست 
شورای حکام آژانس شنیده ام. قرار است نشست شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، از روز دوشنبه آغاز شود. رویترز 
درباره اهداف این سفر خبری منتشر نکرده، اما گفته می شود 
گروسی به دنبال از سرگیری بازرسی های آژانس از ایران است و 
ایران تاکنون به این در خواست آژانس پاسخ منفی داده است.

امیدواریم واکسیناسیون روزانه
 2 میلیون نفر را پشت سر بگذاریم

رئیس جمهور نزدیک شدن آمار واردات واکسن به مرز 50 میلیون 
دز را گام مثبت دولت در عرصه مقابله با کرونا عنوان کرد و گفت: 
امیدواریم واکسیناسیون روزانه به زودی آمار 2 میلیون نفر در روز 
را پشت سر بگذارد. به گزارش قدس آنالین، رئیسی، تصریح کرد: 
نخستین گام تحولی، در حوزه ساخت واکسن برداشته شده و 
عالوه بر ارائه مجوز به واکسن فخرا، خطوط تولید واکسن های 
برکت و رازی نیز توسعه یافت. رئیس جمهور همچنین از اجرای 
موفق طرح به روز شده غربالگری )شهید سلیمانی( قدردانی کرد 
و افزود: مجموع این گام ها و اقدامات تحولی زمینه ساز بازگشایی 

مدارس  وگشایش در کسب و کارها خواهد بود. 

انتصابات جدید
   با حکم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
ــر کشور بــه سمت »رئیس  »احــمــد وحــیــدی« وزی

شورای امنیت کشور« هم منصوب شد.
   رئیس جمهور، »سید جــواد ساداتی نژاد« وزیر 
جهاد کشاورزی را به سمت »رئیس کارگروه ملی 

بیابان زدایی کشور« منصوب کرد.
   محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
در پی انتخاب ســاداتــی نــژاد به عنوان وزیــر جهاد 
کشاورزی، »جواد نائینی« را به عنوان »نماینده کفیل 
مردم کاشان، آران و بیدگل« منصوب کرد. نائینی 
16 ســال فرمانده سپاه شهرستان های گلپايگان، 
نجف  آباد، آران و بيدگل و شهرستان كاشان و در 
سال های اخیر نایب رئیس شورای ائتالف نیروهای 

انقالب در کاشان بوده است.
   با حکم حجت هللا عبدالملکی، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، »میرهاشم موسوی« مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی شد. موسوی پیش از این 

مدیرکل پشتیبانی وزارت رفاه بوده است.
   با حکم غالمحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس 
جمهور، »مجید نوعی« به سمت »معاون مراسم و 

تشریفات دفتر رئیس جمهور« منصوب شد. 
   حــجــت االســالم والمسلمین حــاج علی اکبری 
ــورای ســـیـــاســـت گـــذاری ائــمــه جمعه  ــ رئــیــس شــ
کشور،حجت االسالم »عبدالرحمان منصوری« را به 
سمت امام جمعه شهرستان شادگان منصوب کرد.



جزئیات طرح 
پیشنهادی 

واردات خودرو 
روح اهلل عباسپور، 

سخنگوی کمیسیون 
صنایع و معادن 

مجلس به ایلنا گفت:  
طبق اصالحیه 
مجلس بر طرح 

مجلس دهم، هر 
کسی که بتواند 

خودرو یا قطعات 
خودرو صادر کند و 
برای دولت هزینه 
ارزی ایجاد نکند 
می تواند واردات 

خودرو داشته باشد؛ 
البته تنها واردات 

خودرو هیبریدی و 
برقی با این شرایط 

آزاد می شود.

زهــرا طوسی   بــا موافقت 
رئیس جمهور برای تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت و ارجاع 
مــوضــوع بــه ســـازمـــان بــرنــامــه  و 
 بودجه، دولت سیزدهم و مجلس 
تــاش بـــرای اصـــاح انــحــراف در 

بزرگ ترین سیاست  توزیعی کشور را آغاز کردند.
بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارائــه کــرده است خطا در شناسایی افــراد مشمول 
سهام عدالت سبب شده ۴۵ درصد از افراد دهک 
دهم یعنی 18/8میلیون نفر از پردرآمدترین افراد 
مشمول سهام عدالت شوند و در مقابل ۴۲ درصد 
یعنی ۲0 میلیون نفر از کم درآمدترین اقشار مردم که 
۳ میلیون نفر از آن ها زیر پوشش نهاد های حمایتی 

هستند از دریافت این سهام محروم بمانند.
با وجود محرز شدن خطا در توزیع سهام عدالت، 
دولت قبل اعتقادی به اصاح رویکرد موجود نداشت 
و اعام کرد دیگر سهامی وجود ندارد، آنچه بوده؛ یا 
واگذار شده یا دیگر در اختیار دولت نیست، اما مرکز 
پژوهش های مجلس اصــرار داشــت که سهام های 
برگشتی همچنان وجود دارد. این مسئله تا انتهای 
دولت دوازدهــم نیز حل نشد اما مجلس همچنان 

پیگیر آن بود.
اینک با کلید خــوردن توزیع سهام جاماندگان در 
دولــت سیزدهم، حــدود ۲0 میلیون نفر از مــردم در 
دهــک هــای کــم درآمــد یــک تــا ششم امــیــدوارنــد از 
مزایای مالکیت سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیونی 
سهام عدالت که اکنون ارزش آن به ترتیب به بیش 
از 1۴ و ۲۶ میلیون تومان رسیده، در بهبود معیشت 
خویش بهره مند شوند. بحث توزیع سهام عدالت 
به  جاماندگان از پارسال در کمیسیون اقتصادی 
مجلس مطرح بود. نمایندگان مردم در بهارستان 
سال گذشته این طرح را با عنوان ساماندهی سهام 

عدالت تصویب کردند. جمع بندی طــرح ایــن بود 
که با اولویت دهک های کم درآمد به ویژه جمعیت 
زیــر پوشش نهاد های حمایتی، سهام عدالت به 

جاماندگان اختصاص یابد.
سپس این طرح به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارجــاع و قرار شد این وزارتخانه بر اساس اطاعات 
مشموالن افراد جامانده را شناسایی کند. در حال 
حاضر وزارت کار مراحل شناسایی جاماندگان سهام 
عدالت را مطابق با پایگاه اطاعات رفاه ایرانیان به 

پایان رسانده است.
حاال که سیدابراهیم رئیسی، موافقت اولیه خود را 

برای اجرای طرح ساماندهی سهام عدالت و ارجاع 
موضوع به سازمان برنامه  و بودجه اعام کرده، همه 
کارها با سرعت بیشتری در حال انجام است تا به 
کمک مجلس و دولت تا پایان سال این مهم محقق 

شود. 
طبق حکم قانون سیاست های کلی اصــل ۴۴، ۶ 
دهک اول مشمول سهام عدالت هستند، بر این 
اســاس اگر جاماندگان در این دهک ها )شامل 18 
میلیون نفر( را به جمعیت زیــر پوشش نهادهای 
حمایتی بیفزاییم، مجموع جاماندگان سهام عدالت 

به ۲0 میلیون نفر خواهد رسید.

جاماندگان سهام عدالت باید این سهام را دریافت 
کنند اما شاید نتوان این کار را بر اساس سازوکار قبلی 
یا قیمت های سابق انجام داد. به گفته وی شرط الزم 
این کار وجود سهام دولتی است که قابل  واگذاری 
باشد که اگر دولت عزمی داشته باشد قابل انجام 

است.

مشموالن طرح واگذاری سهام عدالت ◾
و اما اینکه چه کسانی مشمول طرح واگذاری سهام 
عدالت هستند؛ آن طــور که پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی در گفت وگویی اعام کرده است: 
در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه 
تقسیم می شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در 
سال 8۴ جزو مشموالن دریافت سهام عدالت بودند، 
این افراد حدود ۲میلیون نفر هستند که در زمان ثبت 
سهام عدالت با وجود ارائه مدارک و ثبت نام نهایی 
و حتی دریافت کارت های سهام عدالت، در نهایت 
سهامدار نشده و از قلم  افتاده اند. مشاغل تعریف 
 نشده که اطاعات جامعی از آن ها وجود ندارد مانند 
کارگران ساختمانی، دستفروشان و... نیز جزو گروه 

مذکور هستند.
دومین گروهی که در طرح واگــذاری سهام عدالت 
تعیین تکلیف می شوند، افـــراد کمتر از 1۴ سال 
هستند؛ چــراکــه از ســال 8۵ تــاکــنــون بــســیــاری از 
خــانــواده هــای مشمول صاحب فرزندی شدند که 
از سهام عدالت محروم است. سومین گروهی که 
صاحب ایــن سهام می شوند، افـــرادی هستند که 
به دلیل شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در 
جامعه، به دهــک هــای کــم درآمــد یا مشموالن زیر 

پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیوستند.

ابهام در نرخ واگذاری، تخفیف و منابع ◾
مهدی قلی پور، کارشناس بــازار سرمایه در صورت 

تحقق واگذاری سهام به  جاماندگان، مسئله اصلی 
را نــوع سهام عــدالــت جدید مــی دانــد و می گوید: 
ــــت تخصیص  یــافــتــه انــد و  ســهــام هــای قبلی دول
باید سهام جدید بــرای انتقال به پرتفوی عدالت 
جاماندگان اختصاص یابد. همین  طور نرخ واگذاری 
با تخفیف و در نهایت منابع آن باید قطعی شود 
و در آخــر نحوه بازیافت اصــل دارایــی واگــذار شده 

مشخص شود.
وی پیشنهاد می کند: بهترین راه واگذاری سهام به 
 جاماندگان از طریق صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله است؛ به  نحوی  که سهام مصوب برای انتقال، 
در نرخی که احتماالً شامل تخفیف است به صندوق 
سهام عدالت منتقل و واحد های این صندوق به افراد 
تخصیص یابد و با گذشت زمان که از محل سود های 
صندوق، بهای تمام  شده سهام انتقالی بازیافت 
می شود، نسبت به آزادســـازی واحد های صندوق 

سهام عدالت اقدام شود.

اعطای همزمان سهام و مدیریت آن به مردم ◾
مهدی دلبری، کارشناس بــازار سرمایه نیز معتقد 
است از نظر سهامی که باید تخصیص داده شود 
دولــت در برخی از بنگاه ها کــه در گذشته سهام 
عدالت را تخصیص داده همچنان سهامدار است 
و با همان مدل قبلی می تواند مبلغ آن را تسویه کند. 
برای برقراری عدالت نیز باید پرتفوی اعطا شده به 
سهامداران جدید نزدیک به پرتفوی قبلی باشد یا 

دست کم از همان صنایع و با همان ارزش باشد.
وی پیشنهاد می کند به  جای اینکه سهام عدالت در 
سطح استان مدیریت شود، به دلیل اینکه پرتفوی 
یکپارچه دارد برای آن  یک کمیته سرمایه گذاری قوی و 
مجزا مشابه قالب صندوق های سرمایه گذاری ایجاد 
شود و همچنین سهام عدالت و مدیریت آن با هم به 

مردم واگذار شود.

 دولت و مجلس تالش برای اصالح انحراف 
در بزرگ ترین سیاست  توزیعی کشور را آغاز کردند

بازگشت امید به 20 میلیون 
جامانده از سهام عدالت

اقتصاد3
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61.800.000نیم سکه37.250.000ربع سکه1.530.517بورس 261.477دالر )سنا(51.150.000 مثقال طال 17.917دینار عراق )سنا(122.640.000سکه11.809.000 طال  ۱۸ عیار1.787اونس طال 71.199درهم امارات )سنا(

یکشنبه 2۱ شهریور ۱400    5 صفر ۱443   ۱2 سپتامبر202۱   سال سی و چهارم    شماره 9620

خبرخبر
خوبخوب

رئیس سازمان ملی استاندارد ایــران از صدور بیش از 
100 تأییدیه حــال بــرای محصوالت و کاالهای ایرانی 
خبر داد. غامرضا شریعتی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
گردش مالی تجارت محصوالت حال در جهان سالیانه 
بیش از ۲ هزار و ۵00 میلیارد دالر است و این سازمان 
در تاش است با سرعت بخشی به صدور تأییدیه های 

حـــال، بــه توسعه صـــادرات غیرنفتی کشور سرعت 
ببخشد. به گفته این مقام مسئول، امروز گواهی حال 
توسط بسیاری از کشورها از جمله روسیه، ارمنستان و 
ازبکستان از فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان کشورمان 
مطالبه مــی شــود، در حالی که قــانــون گــذار مسئولیت 
صدور تأییدیه ها و نشان حال برای محصوالت مختلف 

را بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران نهاده، اما تاکنون 
آن  طور که باید و شاید در این زمینه اقدام نشده است. 
شریعتی تأکید کرد: در این راستا از سازمان امور اداری 
و استخدامی تقاضا داریم تا ساختار جدید برای صدور 
تأییدیه ها و نشان حال را به سازمان ملی استاندارد 

ایران اختصاص دهد.

 صدور بیش از
 ۱۰۰ تأییدیه حالل برای 
کاالها و محصوالت ایرانی

قیمت  
 فر توکار

   سینجر
SEA۱ مدل

۴,۹۰۰,۰۰۰ تـومـان

   اخوان 
F42 مدل

۷,۲۸۷,۰۰۰ تـومـان

   هاردستون 
OVG6۱20 مدل 

۷,۹۰۰,۰۰۰ تـومـان

   هارمونیک 
FS702 مدل

۸,۹۹۰,۰۰۰ تـومـان

   داتیس 
DF - 6۸3مدل

۹,۵۸۸,۰۰۰ تـومـان

   اخوان  
F۱۸ مدل

۵,۲۹۹,۹۰۰ تـومـان

---

ف
, 1
40
46
41

ف
14
05
34
9

آگهی  مزایده عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
) شماره 1-5-1-1400 (   شماره سامانه 1000007000000001

1-نام مزایده گزار : شركت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان 
تلفن   32319374-80  و مالصدرا   فلسطین  معدل حدفاصل 

تلفن امور تداركات  32317869
2- موضوع مزایده : فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط موجود در انبار مركزی شركت توزیع 

برق استان فارس
3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ  1400/06/20  لغایت ساعت 19 مورخ 1400/06/24  

به مدت 5 روزكاری 
4- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به 

حساب جاری شماره 74827 – 07860 بانك تجارت شعبه فلسطین شیراز 
5- آدرس محل دریافت اسناد : دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه الکترونیکی 
تداركات در سایت www.setadiran.ir و  اطالع از آگهی مناقصه شبکه اطالع رسانی 
معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  ، شركت توزیع نیروی برق استان فارس 

به آدرس www.farsedc.ir  و پایگاه ملی مناقصات امکان پذیر می باشد.
و  فلسطین  حدفاصل  معدل  خیابان  شیراز   : پیشنهادها  دریافت  محل  6-آدرس 
تلفن 32317869 تداركات  امور   – فارس  استان  برق  نیروی  توزیع  مالصدرا شركت 

7- زمان تحویل اسناد : ساعت  10  صبح روز  شنبه مورخ    1400/07/10
8- محل برگزاری مزایده : شركت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم – سالن 

اجتماعات
9- زمان بازگشایی پاكات : پیشنهادهای واصله ساعت 12 روز شنبه مورخ  1400/07/10 
با حضور اعضاء كمیسیون مزایده باز و قرائت می گردد ، به پیشنهادهای فاقد امضاء 
مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 7  آگهی مزایده واصل 

شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- ذكر شماره مزایده روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه 

آزاد است.
11- تضمین شركت در مزایده : مبلغ  2.213.303.000 ریال كه به صورت ضمانتنامه 
مطالبات  یا  گذار  مزایده  وجه  در  معتبر  بانکی  شده  تضمین  چك   ، بانکی  معتبر 
قرار  الف  پاكت  در  بایستی  باشدكه  می  شركت  این  مالی  امور  توسط  شده  بلوكه 
از  كمتر  تضمین  گردد ضمنا  گذار  مزایده  تحویل  پاكات  سایر  با  همزمان  و  گرفته 
مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چك شخصی وجه نقد و ...... ( قابل قبول نمی باشد . 

12-شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- پرداخت هزینه حمل و كسورات قانونی بعهده برنده مزایده می باشد.

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 
                                                                                                 شناسه آگهی 1186728

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
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رپورتاژ آگهی

هدف  با  و  پیش  سال  هجده 
طرح  فوالد،  تولید  زنجیره  تکمیل 
کسین  ا فوالد  شرکت  احداث 
در  عریض  ورق  تولید  منظور  به 
خوزستان  فوالد  شرکت  مجاورت 

آغاز شد. 
فنی،  دانش  زیرساخت،  با  مهم  این 
راه اندازی  نهایت  در  و  مالی  اعتبار 
سوی  از  تماما  کسین  ا فوالد  شرکت 
فوالد  شد.  انجام  خوزستان  فوالد 
ظرفیت  با   ۱۳۸۸ سال  در  کسین  ا
هزار   ۵۰ و  میلیون  یک  اسمی 
ورق  های  تولیدکننده  تنها  و  تن 
به  خاورمیانه  در  فوالدی  عریض 

بهره برداری رسید.
عریض  ورق  نورد  تولید  خط  احداث 
زنجیره  اولیه  مواد  تامین  منظور  به 
تحت  مخازن  کشتی سازی،  صنایع 
 ... و  گاز  و  نفت  انتقال  خطوط  فشار، 
و قطع وابستگی واردات اسلب های 
و  خارج  از  فوق  صنایع  نیاز  مورد 
از  محصول،  صادرات  استراتژی 
به  خوزستان  فوالد  شرکت  سوی 

عنوان مجری طرح تعیین شد.
ارزش  زنجیره  یکپارچه سازی 
جنوب  در  فوالدی  محصوالت 
موثر  عاملی  عنوان  به  کشور 
آثار  و  فوالد  صنعت  توسعه  در 
ناشی  پایدار  اشتغال  و  توسعه ای 
نورد  خط  الحاق  به  منوط  آن  از 
اختیار  در  عريض  ورق  تجهیزات 
خوزستان  کسین  ا فوالد  شرکت 
زنجیره  در  میانی  صنعت  بعنوان 

ارزش است.
و  عالی  شروع  یک  برای  چیز  همه  
مدار  در  کسین  ا فوالد  گرفتن  قرار 
کمک  که  نهایی  محصوالت  تولید 
می کرد  نفت  صنعت  به  شایانی 
گهانی  نا تصمیمی  در  که  بود،  آماده 
کسین  ا فوالد  کارشناسی،  غیر  و 
به  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

گذار شد.  وا
که  داد  رخ  حالی  در  اتفاق  این 
یورویی  میلیون   ۲۵۰ نامه  ضمانت 
بدهی  به  مربوط  صادرات  بانک 
کارخانه  تجهیزات  خرید  از  ناشی 
فوالد  به  ایتالیا  دانیلی  شرکت  از 
خط  اندازی  راه  زمان  در  خوزستان 
گرفته  نادیده  کارخانه  این  تولید 
رفتن  راه  تازگی  به  که  فرزندی  و  شد 

تمام  بی مهری  با  بود،  شده  بلد  را 
اقدام  این  و  شد  جدا  مادرش  از 
برای  بود  شروعی  ناسنجیده، 
مهر  نبود  گر  ا که  مصیبت هایی 
تبدیل  شوم  فرجامی  به  شاید  مادر 
فعالیت  روند  که  صورتی  در  می شد. 
جدید  قالب  در  عریض  ورق  پروژه 
کسین  ا فوالد  نام  به  و  مستقل  و 
گذاری به وزارت  خوزستان پس از وا
آنجا  تا  اجتماعی   رفاه  و  کار  تعاون، 
 ۱۳۹۸ سال  پایان  در  که  رفت  پیش 
از  بیش  با  خوزستان  کسین  ا فوالد 
تناژی،  بدهی  تومان  میلیارد   ۱۱۳۰
بدهی  تومان  میلیارد   ۵۰۰ از  بیش 
تومان  میلیارد   ۱۵۰ از  بیش  ریالی، 
 ۱۳۰ سنواتی،  زیان  مالیاتی،  بدهی 
مشکوک  مطالبات  تومان  میلیارد 
فاقد  اولیه،  مواد  فاقد  الوصول، 
خط  نیاز  مورد  استراتژیک  قطعات 
فروش،  قابل  محصول  فاقد  تولید، 
نامه،  آیین  و  دستورالعمل  فاقد 
سازمانی،  تشکیالت  در  نابسامانی 
عدم  کارگری،  بحران  بروز  احتمال 
عدم  بازرگانی،  کارت  دریافت  امکان 
بانکی،  چک  دسته  دریافت  امکان 
نامه،  ضمانت  دریافت  امکان  عدم 
نزد  اعتباری  بی  ای،  بیمه  های  بدهی 
مواجه  مشکالت  دیگر  و  مشتریان 

شد.
مشکالتی  از  بخشی  تنها  موارد  این 
بودن  ادامه دار  علیرغم  که  بودند 
فوالد  زیرساختی  حمایت های 
فوالد  انفصال  بعد  از  خوزستان 
داشت.  شرکت  این  از  کسین  ا
و  آب  سیستم  و  خانه  تصفیه 
جاده های  صنعتی،  فاضالب 
و  فنی  خدمات  دسترسی، 
مورد  کسیژن  ا تامین  مهندسی، 
انسانی  نیروی  و  تولید  خط  نیاز 
از  بخشی  باتجربه  و  متخصص 
سوی  از  که  زیرساخت هاست  این 
فوالد  اختیار  در  خوزستان  فوالد 

کسین قرار گرفت. ا
در  که  شد  بحرانی  قدری  به  شرایط 
کار  تعاون،  وقت  وزیر   ۱۳۹۷ سال 
خوزستان  فوالد  از  اجتماعی  رفاه  و 
از  جلوگیری  منظور  به  خواست 
بحران های  ایجاد  و  ورشکستگی 
کارکنان  بیکاری  از  ناشی  امنیتی 
بر  را  کسین  ا مدیریت  مجموعه، 
بحران  کسین  ا فوالد  بگیرد.  عهده 

انتصاب  با   ۱۳۹۷ بهمن  اواخر  زده 
ارشد  مقام  )قائم  ابراهیمی  امین 
مدیره  هیات  عضو  و  عامل  مدیر 
به  زمان(  همان  در  خوزستان  فوالد 
کسین  ا فوالد  مدیرعامل  سمت 

انتخاب شد. 
روزه   ۱۰۰ عملکرد  به  نگاهی  با  تنها 
در  خوزستان  فوالد  شرکت  ورود 
به  توان  می  کسین  ا فوالد  اداره 
مدیریت  انتقال  اهمیت  و  تاثیر 
فوالد  به  شرکت  این  مالکیت  و 

خوزستان پی برد.
هزار   ۳۰ از  تولید  میزان  افزایش 
 ۵/۲( ماه  در  تن  هزار   ۷۴ به  تن 
خرید  برابری   ۱۰ افزایش   ،) برابر 
تولید،  خط  استراتژیک  قطعات 
محیط  مخصوص  های  ورق  تولید 
بار  اولین  برای  نفت  شرکت  ترش 
تولید  افزایش  برابر   ۵/۹ ایران،  در 
نسبت  خاص  لیاژی  آ محصوالت 
جایگزینی   ،۱۳۹۷ سال  کل  به 
فروش  بجای  مستقیم  فروش 
بسیاری  و  سال   ۲ از  پس  کارمزدی 
حاصل  که  دیگر  های  موفقیت 
اداره ی  در  فوالدی  مدیران  حضور 
فوالد  دوسال،  این  طی  بود.  کسین  ا
به  کارمزدی  فروش  از  کسین  ا
توانست   و  رسید  مالکیتی  فروش 
در  را  تجهیزات  اساسی  تعمیرات 
ظرفیت  رساندن  کثر  حدا به  جهت 
تولید، انجام دهد و با حضور کلیدی 
گاز  و  نفت  ملی  بزرگ  های  پروژه  در 
خط  آمیز  افتخار  پروژه  )همچون 
جاسک(  به  گوره  نفت  انتقال  لوله 
در سطح ملی، کشور را به خودکفایی 
سوددهی  شروع  با  اما  برساند. 

سهامداران  کسین،  ا فوالد  شرکت 
آن تفاهم نامه را فراموش کردند و با 
گذاری متوقف  تغییر دولت روند وا

شد.
فوالد  درخشان  مدیریت  طرفی  از 
جا  بدان  تا  کسین  ا بر  خوزستان 
پیش رفت که در دی ماه سال ۱۳۹۸ 
راهبردی  برنامه های  چارچوب  در 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
مدیریت  جایگزینی  اهداف:  با 
ایجاد  بنگاه داری،  جای  به  سهام 
و  کشور  در  فوالدی  قطب های 
فوالد  به  متمرکز  مدیریت  بازگشت 
گذاری  وا تفاهم نامه ی  خوزستان 
فوالد  به  کسین  ا فوالد  سهام 
وزارت  نمایندگان  میان  خوزستان 
خوزستان  فوالد  وقت  مدیرعامل  و 
کل  از  درصدی   ۶۰ انتقال  بر  مبنی 
صورت  به  کسین  ا فوالد  سهام 
به  که  دریغ  اما  رسید.  امضا  به  ثبتی 
بدعهدی،  هم  باز  و  نامعلوم  دالیل 
به  اجرایی  شکل  تفاهم نامه  این 
بالتکلیفی  همچنان  و  نگرفت  خود 
نمودن  بغرنج  سمت  به  را  شرایط 
جای  می برد!  پیش  اوضاع 
شدن  نهایی  وجود  با  دارد  تعجب 
عالی  مقام  حضور  در  تفاهم نامه 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
از  هنوز  دوسال  به  نزدیک  گذشت 
گذاری  وا بر  مبنی  خانه  وزارت  سوی 
فوالد  به  کسین  ا فوالد  سهام 
است.  نشده  اقدامی  خوزستان 
فوالد  کارآمد  مدیریت  نبود  گر  ا
کسین،  ا فوالد  تصدی  در  خوزستان 
شومی  سرنوشت  چه  نبود  معلوم 

انتظار مجموعه را می کشید.

بر  مبنی  صادرات  بانک  فشار 
و  ضمانت نامه  نمون  جاری 
این  در  که  قانونی،  مراحل  پیگیری 
بزرگترین  است  ممکن  صورت 
فوالدی  شمش  عرضه کننده ی 
اخیر  های  سال  در  که  کشور 
از  حاصل  آوری  ازر  با  توانسته 
کیفیت،  با محصوالت  صادرات 
برای  شایسته ای  جایگزین 
با  گیرد،  لقب  کشور  نفتی  صادرات 
پیامد  که  شود  مواجه  مشکالتی 
هم  کسین  ا فوالد  گریبان گیر  آن 
دو  تعطیلی  قطعا  شد.  خواهد 
ورق  و  فوالد  تولید  اصلی  شریان 
بر  زیان بار  آثار  بر  عالوه  کشور 
را  خوزستان  استان  کشور،  اقتصاد 
بیشترین  هم  فعلی  شرایط  در  که 
داده  جای  خود  در  را  بیکار  نیروی 
مواجه  امنیتی  مشکالت  با  است، 

می کند.
شدن  اجرایی  صورت  در 
و  صادرات  بانک  ضمانت نامه ی 
فوالد  تولید  خط  دادگاه،  رای  صدور 
گزیر  نا و  شده  تعطیل  خوزستان 
به  را  خوزستان  فوالد  متقابل  اقدام 
تعطیلی  موجبات  و  داشته  همراه 
کسین را به دنبال دارد. وقوع  فوالد ا
دور  که  فاجعه باری  شرایط  چنین 
بیکاری  بر  عالوه  نیست  ذهن  از 
طور  به  َتن  هزار  یازده  از  بیش 
طور  به  َتن  هزار  شصت  و  مستقیم 
به  مهلکی  ضربه ی  غیرمستقیم، 

صنعت فوالد کشور وارد می کند.
دلسوزانه  دخالت  از  پس  و  اینک 
سزاوار  خوزستان،  فوالد  بهنگام  و 
تملک  با  که  شرایطی  در  نیست 
فوالد  سوی  از  کسین  ا فوالد 
زنجیره  تکمیل  بر  عالوه  خوزستان 
سیزده  تولید  به  دستیابی  و  فوالد 
و   ۱۴۰۴ افق  در  فوالد  تنی  میلیون 
زرخیز  استان  در  تولید  پایداری 
شاهد  ملی،  ثروت  خلق  و  خوزستان 
این  سهام  گذاری  وا در  تاخیر 

شرکت به اصل خویش باشیم. 
صورت  در  داشت  توجه  باید  بعالوه 
از  و  مبارک  اتفاق  این  دادن  رخ 
فوالد  سرمایه گذاری  و  سرگیری 
فوالدسازی  طرح  در  خوزستان 
به  انسانی  نیروی  هزار  سه  کسین،  ا
می شوند.  بکارگیری  مستقیم  طور 
کور  گره  شدن  باز  یعنی  تعداد  این 

ثبات  خوزستان،  استان  در  بیکاری 
متعهد،  جوانان  بکارگیری  امنیت، 
به  نهایت  در  که  کارآمد  و  متخصص 
خوزستان  استان  شکوفایی  و  رشد 

و تولید ثروت ملی منجر می شود.
کسین  ا فوالد  گذاری  وا برای 
بر  عالوه  خوزستان  فوالد  به 
مدیران  مستمر  پیگیری های 
مسئوالن  همت  مجموعه،  این 
است.  الزم  کشور  و  استان  دلسوز 
که  ولی فقیه  محترم  نماینده  از 
استان  صنایع  یاور  و  یار  همواره 
استاندار  همچنین  بوده اند، 
عالی  مقام  در  زمانی  خود  که  محترم 
بدون  و  داشته اند  حضور  وزارت 
خواهند  پیگیر  ملی  نگاه  با  شک 
مجلس  محترم  نمایندگان  تا  بود، 
بنگاه های  و  مردم  رسای  صدای  که 
هستند،  و  بوده  استان  اقتصادی 
خوزستان  فوالد  یاری  به  است  نیاز 
سهام  گذاری  وا تسریع  در  و  آمده 
خوزستان  فوالد  به  کسین  ا فوالد 

تاثیرگذار باشند. 
بنگاه داری  تلخ  تجربه های  آری 
کشور  صنایع  بر  کارشناسی  غیر 
هزینه های  امروز  به  تا  استان  و 
کرده  وارد  کشور  اقتصاد  بر  بسیاری 
فوالد  مجموعه  در  آن  تکرار  و  است 
کسین جز حسرت و از دست رفتن  ا
همراه  به  عایدی  ملی،   سرمایه های 

ندارد.
تقاضا  نظام  دلسوزان  همه   ی  از 
می کنیم برای حفظ روند تولید پایدار 
بنگاه های  با  همراه  و  همگام  کشور 
ایجاد  جز  هدفی  که  موفق  اقتصادی 
اشتغال برای جوانان منطقه، آبادانی 
به  دستیابی  و  ارزآوری  اسالمی،  ایران 
بازارهای بین الملل و در نهایت بی اثر 
ندارند،  ظالمانه  تحریم های  کردن 
سهام  تملک  در  تسریع  جهت  در 
خوزستان  فوالد  به  اکسین  فوالد 
پیش قدم باشند و زمینه ساز تحولی 
سرزمین  کشور،  جنوب  در  بزرگ 

الله های سرخ باشند.
دارد  آمادگی  خوزستان  فوالد  شرکت 
تمامی  سهام،  گذاری  وا فرآیند  در 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  قانونی  موارد 
شود  اجرایی  همجواری،  شرایط 
به  کسین  ا فوالد  شرکت  سهام  و 
فوالد  به  و  کارشناسی  روز  قیمت 

گذار شود. خوزستان وا

ملی ثروت  انباشت  مسری  در  منطقه ای  اشتغال  راه  ترین  فوری 

از  ــن  ــسـ کـ ا فـــــوالد  ــک  ــل ــم ت
خوزستان؛ فوالد  سوی 

ر  د ق  بر لش   چا ر  ر سمینا د ق  بر لش   چا ر  سمینا
شد   ر  برگزا د  ال فو ه  شد  زنجری ر  برگزا د  ال فو ه  زنجری

  

سمینار تخصصی یک  روزه چالش  
برق در زنجیره فوالد با هدف بررسی 

راهکارهای برون رفت از محدودیت های 
برق صنایع فوالدی با همکاری انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار روابط  عمومی، سمینار 
چالش  برق در زنجیره فوالد با هدف بررسی 
محدودیت های  از  رفت  برون   راهکارهای 
حضور  با   ۱۴۰۰ شهریور ماه   ۱۴ صنایع،  برق 
برنامه  و  ــرح  ط معاون  ــدی  زرن سعید  دکتر 
وزارت صمت، دکتر محسن بختیار معاون 
نقوی  علی  دکتر  نیرو ،  وزارت  برنامه ریزی 
ــرام  ــه ــرژی ایــــران، ب ــ ــل بـــورس ان ــام ــرع ــدی م
خلیفه سلطان  ــول  رس و  رییس  سبحانی 
ــوالد  ــ ــر انـــجـــمـــن تــولــیــدکــنــنــدگــان ف ــیـ دبـ
فــوالد  مدیرعامل  ابراهیمی  امین  ــران،  ایـ
های  شرکت   مدیران  از  جمعی  و  خوزستان 
سالن  در  ــرق  ب صنعت  در  فعال  و  فــوالدی 

همایش های هتل هما تهران برگزار شد.
ــن  ــمـ ــجـ ــس انـ ــ ــیـ ــ بـــــهـــــرام ســـبـــحـــانـــی ریـ
افتتاح  آیین  در  ایران  فوالد  تولیدکنندگان 
ــت نصب  ــی ــرف ــار داشــــت: ظ ــه ســمــیــنــار اظ
ُتن  میلیون  چهل  ــوالدی  ف صنایع  ــده ی  ش

است.
 امسال کمبود تولید برق و محدودیت های 
برقی که به صنایع فوالدی اعمال شد، عالوه 
بر اینکه برنامه ی تولید امسال را با چالش  
میلیون   ۵۵ تولید  به  دستیابی  کرد،  مواجه 
گر  ا کرد.  روبرو  گر  ا و  اما  با  را   ۱۴۰۴ افق  در  ُتن 
باید  برسیم   ۱۴۰۴ افــق  تولید  به  بخواهیم 
ده هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی 

کشور اضافه شود.

ــه ی    ــج ــی ــت ن گـــفـــت:  ادامـــــــه  در  ســبــحــانــی 
گذشته  ــال  س  ۴ در  ــرق  ب و  ــاز  گ محدودیت 
تن  میلیون   ۴۰ ظرفیت  از  ــه  ک ــد  ش ــث  ــاع ب
محقق  ــن  ت میلیون   ۳۰ تنها  شــده،  نصب 
برق  تامین  نیازمند  ــوالد  ف صنعت  ــود.  ش
ــده، به  ــ ــران پــیــش آم ــح ــت. در ب ــدار اسـ ــای پ
که  ــود  ــی ش م گفته  فـــوالد  تــولــیــدکــنــنــدگــان 
برای  اقدام  این  البته  کنند.  احداث  نیروگاه 
ــا  ــت ام ــر اسـ ــذی ــان پ ــک ــزرگ ام ــ ــای ب ــدهـ واحـ
امکان  پایین  ُتــنــاژ  بــا  ــوالدی  فـ بخش های 

احداث نیروگاه را ندارند.
ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رییس 
فوالد  تولید  سر  به  سر  نقطه  اینکه  بیان  با 
باالی ۷۵ درصد است،  ادامه داد: بدان معنی 
گر تولیدکننده ی فوالدی زیر ۷۵ درصد  که ا
شرایط  باید  می شود.  ــان ده  زی کند،  تولید 
به گونه ای رقم بخورد که تولید از ۷۵ درصد 

ظرفیت کمتر نشود.
 یکی از اقدامات بنیادی کاهش و در نهایت 
ــت. باید  ــرق اسـ ــای ب ــت ه ــدودی ــح ــذف م ح
در  تولید  ظرفیت  درصد  ده  داشت  نظر  در 
از  و  تولید  نابودی  یعنی  شبکه  پیک  زمان 
بین رفتن فرآیند تولید فوالد؛ یعنی تعطیلی 

کامل صنعت فوالد.
وی در پایان گفت: باید به صنعت راهبردی 

فوالد نگاه ملی شود.
از  ــی  ــاش ن رفـــتـــه ی  دســـت  از  ســـود  مـــیـــزان   

محدودیت های برق، شش میلیارد دالری 
ــب بیشتر  ــرات ــه م ــه ب بــــرآورد  شــده اســت ک
در  و  ســوخــت  اصـــالح  احـــداث،  هزینه ی  از 
است.  ــده  ش تعطیل  نیروگاه  آوردن  ــدار  م
شرکت های فوالدی به منظور تامین پایدار 
حرکت  نیروگاه  احــداث  سمت  به  باید  برق 

کنند.
ــاون  ــع ــر مــحــســن بــخــتــیــار م ــت در ادامــــه دک
هزار   ۸۰ ظرفیت  از  نیرو  وزیر  برنامه ریزی 
مگاواتی نصب شده ی نیروگاه های کشور 
کشور  نیروگاه های  عمده  افزود:  و  داد  خبر 
به سوخت فسیلی وابسته هستند، باید به 
سمت اصالح مصرف سوخت حرکت کنیم.

سمت  ــه  ب را  ــازی  گـ ــای  ــاه ه ــروگ ــی ن ــت  ــوخ س  
تعریف  در  و  دهیم  تغییر  سیکل ترکیبی 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  جدید  طرح های 
تنها  ــم.  ــی ــن ک ــاده  ــف ــت اس ک  ــا پـ ــالح  ــط اص ــه  ب و 
به  ــار  ــخ ب ــش  ــخ ب ــدن  شـ ــه  ــاف اض صـــورت  در 
مگاواتی   ۷۵۰۰ افزایش  گازی  نیروگاه های 
تولید برق را شاهد هستیم و از طرفی میزان 

الینده   کاهش پیدا می کند. تولید آ
درصـــــدی  ــت  ــصـ شـ شـــــدن  اداره  از  وی 
بــخــش  ــوی  ــ سـ از  ــور  ــشـ کـ نـــیـــروگـــاه هـــای 
خصوصی گفت و اظهار داشت: در سال های 
قانون   ۴۴ ــل  اص گرفتن  نظر  در  ــا  ب و  اخــیــر 
ــت بر  ــری دولـ ــدی گ ــص ــازی، ت ــی س ــوص ــص خ
بنا  و  رسیده  حداقل  به  کشور  نیروگاه های 

اداره  و  احـــداث  تدریجی  ــورت  ص بــه  داریـــم 
گذار  وا خصوصی  بخش  به  را  نیروگاه  شدن 
آماده  مگاوات  هزار   ۱۲ جاری  سال  در  کنیم. 

گذاری به بخش خصوصی است. وا
ــرو از رشــد  ــی ــر ن ــزی وزیـ ــه ری ــام ــرن ــاون ب ــع م
در  بـــرق  ــرف  ــص م ــدی  ــ درص  ۲۰ ــه ی  ــق ــاب ــی س ب
سال جاری گفت و افزود: متوسط رشد برق 
به  و  امسال  اما  بــود،    ۸ /۱ گذشته   های  سال 
مصرف  رشد  درصدی   ۲۰ افزایش  با  یکباره 
صنایع  شدیم.  مواجه  ــاه  م خــرداد  در  ــرق  ب
را  ــرق  ب مصرف  درصــدی   ۲۶ ــد  رش هم  ــزرگ  ب

تجربه کردند.
یل  ال د به  ی  ره ا ــا ش ا ن  یا پا ر  د ر  بختیا دکتر 
مصرف  رشد   : گفت و  شت  ا د ق  بر د  کمبو
ج  ستخرا ا  ، ت ا و ــا ــگ م  ۱ ۵ ۰ ۰ تا  ــزرگ  ب یع  صنا
حد  ا و لید  تو فت   ا  ، ت ا و مگا  ۲ ۰ ۰ ۰ تا  رز  ا رمز 
لید  تو هش  کا  ، ت ا مگا و  ۱ ۰ ۰ تا  رتی  حرا ی  ها
تا  ب  آ د  کمبو لیل  د به  رتی  حرا ی  ه ها نیروگا
ی  ه ها نیروگا لید  تو هش  کا  ، ت ا و مگا  ۱ ۱ ۰ ۰
رشد   ، ت ا و مگا   ۷ ۵ ۰ ۰ ن  ــزا ــی م ــه  ب ــی  ب آ ق  ــر ب
ر  چها و  بــیــســت  ــا   تـ ــی  ــش ی ــا ــرم س رف  ــا ــص م
م  هنگا د زو ر  ــا ک بــه  ع  ــرو ش   ، ت ا و ــا ــگ م ر  ــزا ه
 ۵ ۰ ۰ تــا  ی  رز و ــا ــشـ کـ ی  ــا ه هـ ــا چـ ی  ــا ــپ ه ــم پ
نه  زا رو ی  لید تو ی  نرژ ا هش  کا و  ت  ا مگا و
ر  هزا هفت  ن  میزا به  بی  آ ق  بر ی  ه ها نیروگا
ق  بر د  کمبو یل  ال د ه  عمد عت  سا ت  ا و مگا

. هستند ر  کشو ر  د

۱۴۰۵۴۰۰

بازدید 
نماینده رییس 
سازمان بسیج 
مستضعفین 
از مرکز 
واکسیناسیون 

سرهنگ محمد کریم 
شکوهی نیا با اشاره به 
فرمایش مقام معظم 
رهبری مبنی بر اولویت 
قرار دادن سالمت جامعه 
افزود: بسیج همیشه 
در صحنه ی خدمت 
حاضر است. بسیج 
نهادی مردمی است که 
هرگاه احساس کند، برای 
خدمت حاضر می شود. 
امروز شیوع گسترده ی 
ویروس کرونا، سالمت 
جامعه را هدف قرار داده 
است. راه اندازی مراکز 
واکسیناسیون که در اهواز 
به نام سردار شهید حاج 
علی هاشمی مزین است، 
نشان از عزم و اراده ی 
بسیج و بسیجیان در یاری 
رساندن به اقشار جامعه و 
ریشه کن نمودن ویروس 
کرونا دارد.
وی در پایان از سوی 
رییس سازمان بسیج 
مستضعفین مراتب 
تشکر و قدردانی را نسبت 
به بسیجیان سراسر 
کشور اعالم نمود و گفت: 
خوزستان سرزمین 
رشادت های دالورانی 
است که در طول هشت 
سال دفاع مقدس خاکریز 
اول بودند.

آیین تکریم و 
معارفه اعضای 
جدید هیات 
مدیره شرکت 
صنعت فوالد 
شادگان برگزار 
شد 

به گزارش خبرنگار روابط 
عمومی، این مراسم با حضور 
مهران عباس زاده 
ــروه  ــل شــرکــت گـ ــام ــرع ــدی م
ــوالد  ــ ــر فـ ــ ــی ــ گ ــرا ــ تـــوســـعـــه ف
خوزستان، سعید قاسم زاده
 معاون منابع انسانی و امور 
اجتماعی و اعضای هیات 
مدیره شرکت صنعت فوالد 
شادگان، ۱۷ شهریور ماه 
۱۴۰۰ در سالن کنفرانس 
مهمانسرای نور دویست 
دستگاه شرکت فوالد 
خوزستان انجام شد.
در این مراسم از خدمات 
ارزنده محمد نیکوکار 
تقدیر و طی حکمی محمود 
لندی به عنوان رییس جدید 
هیات مدیره و محمد مدنی  
فر عضو جدید هیات مدیره
 شرکت صنعت فوالد 
شادگان 
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حتماً لحن 
تندتری خواهم 

یافت
امیررضا مافی پس 

از انتشار آخرین 
قسمت سریال »زخم 

کاری« با اشاره به 
مصاحبه اش با 

روزنامه قدس در 
مورد این سریال، 

نوشت: این مصاحبه 
را پیش از به نیمه 

رسیدن سریال 
انجام دادم و حاال اگر 
بخواهم صحبت کنم 
حتمًا لحن تندتری 

خواهم یافت. به 
همین قدر کفایت 

می کنم زیرا بیشتر 
سخن گفتن درباره 
این سریال اشتباه 

است. 

سینمای سینمای 
جهانجهان

   در لباس پلیس اقتصادی
آقـــاپـــور دربــــــاره نــقــش خـــودش 
ــه کـــاراکـــتـــر پــلــیــس را در تله  کـ
فیلم »پــس از فـــروش« دارد، به 
خبرنگار ما می گوید:  تله فیلم 
»پس از فروش« مربوط به پلیس 
اقتصادی می شود و ویژگی های متفاوتی دارد. این 
پلیس ها با زیرکی خاصی با مجرمان و متهمان مواجه 
ــد و عملیات مسلح  می شوند، ادبیات ویـــژه ای دارن
پلیسی چندان در حیطه کاری شان نمی گنجد به 
همین دلیل رویکرد متفاوتی دارند. این بازیگر یادآور 
می شود: بــرای نزدیک شــدن به چنین شخصیتی 
سعی کردم روی پیشنهادها و نکات فیلم نامه تمرکز 
کنم و خودم را در موقعیت حسی و عاطفی که این 

پلیس داشت، قرار دادم. 

 ایفای نقش همرزم شهید باکری ◾
او با اشــاره به توقف فیلم برداری سریال »عاشورا« 
ساخته هادی حجازی فر و زمان از سرگیری ساخت 
آن می گوید: ان شاءهللا ادامه تولید این سریال از اوایل 
پاییز آغاز می شود و فکر می کنم پرونده فیلم برداری 
ــادی از  آن در فصل پاییز به پایان برسد. بخش زی
فیلم برداری کار انجام شده و کار از نیمه گذشته است، 
اما به دالیل شرایط جوی خوزستان، مشکل کرونا 
و مشکالت مالی و لجستیکی، تصمیم بر این شد 
که تولید آن چند ماه متوقف شود و بعد ادامــه کار 
دهیم، چون گرمای شدیدی که خردادماه امسال در 
خوزستان تجربه کردیم، کار کردن را بسیار سخت و 

غیرقابل تحمل کرده بود. 
آقاپور با بیان اینکه تصمیم به توقف مقطعی تولید 
سریال، درست و بجا بوده است، یادآور می شود: در 
این سریال قرار است که زمان تاریخی فصل زمستان 
بازسازی شود و بازیگران با لباس هایی مانند کاپشن 

و بادگیر بایستی روبه روی دوربین می رفتند که کار را 
بسیار سخت می کرد. 

او در این سریال، نقش یکی از همرزمان شهید 
باکری را ایفا می کند که هنوز در قید حیات است 
و توضیح می دهد: اغلب کاراکترهای این سریال، 
شخصیت های واقعی هستند، بسیاری از آن ها 
ــده انــد.  شهید شدند و تــعــداد کمی از آن هــا زن

یکی از معیارهای انتخاب بازیگر در این سریال، 
شباهت ظاهری به شخصیت های واقعی است. 
کاراکتری که من ایفای نقش کــردم، شخصیتی 
عملگرا دارد که در موقعیت های دشوار، توانسته 
موفق عمل کند، شخصیت چریکی که از پس 
بحران های صحنه نبرد به خوبی برآمده بود. این 
شخصیت، اکنون زنده است و از تماشاگران این 

مجموعه تلویزیونی خواهد بود که این، موقعیت 
را برای من حساس تر می کند؛ چون دوست دارم 
قضاوت آن فرد درباره این نقش، قضاوت مطلوبی 
باشد و آن فرد محصول نهایی را وفادار و نزدیک 

به واقعیت ببیند.

 روش خالق آقا هادی ◾
این بازیگر دربــاره اینکه با شخصیت واقعی که قرار 
است ایفاگر نقش جوانی هایش باشد، صحبتی 
داشته؟ می گوید: نه ولی کتاب های مرتبط با شهید 
باکری و همرزمانش را مطالعه کردم و سعی داشتم 

به واقعیت تاریخی این شخصیت ها نزدیک شود. 
او خاطرنشان می کند: تجربه کار کــردن با هادی 
حجازی فر برای من تجربه تــازه ای نبود، بیشتر از 
20 سال پیش با هم، هم دانشکده ای بودیم و با هم 
تئاتر کار می کردیم. روش کاری هادی حجازی فر از 
ابتدا، روشی خالقانه بود که هر لحظه ممکن است 
نقشه قبلی را تغییردهد و بهترین تصمیم را بگیرد. 
خیلی خودش را درگیر تصمیمات از پیش تعیین 
شــده نمی کند، انعطاف باالیی دارد و در لحظه 

بهترین تصمیم را می گیرد. 
وی ادامه می دهد: در سکانس هایی از این سریال که 
با هم همبازی بودیم که پارتنر بسیار خوبی بود؛ چون 
شکل بازی اش تأثیر مهمی در نوع بازی طرف مقابل 
دارد. عالوه بر اینکه کارگردانی کار را برعهده دارد یکی 
از نویسندگان سریال نیز هست که خیلی به ما کمک 
می کرد تا فضای ذهنی او را چه در مقام بازیگر، چه 

کارگردان و چه نویسنده بشناسیم.
بــه گفته ایــن بــازیــگــر، هـــادی حــجــازی فـــرد، نگاهی 
شاعرانه و رویکردی لطیف نسبت به ساخت این 
مجموعه تلویزیونی دارد و ایــن از ویژگی های بارز 
سریال »عاشورا« خواهد بود، در حالی که قصه اصلی، 

ماجرای جنگ است. 

او تأکید می کند: البته شخصیت شهید باکری بسیار 
ــژه، عــارف مسلک و خاموش اســت ولــی جــوش و  وی
ــی دارد به همین دلیل رویکرد آقای  خروشی درون
حجازی فر که رویــکــردی شاعرانه اســت، بهترین 

مواجهه با این شخصیت است.
وی خاطرنشان مــی کــنــد: در حــال حــاضــر، این 
ضــرورت زمانی حس می شود که ابعاد گوناگون 
ــده و دربـــــاره آن فــکــر شـــود.  ــ ــاع مـــقـــدس، دی ــ دف
خوشبختانه چنین درکی در آقای حجازی فر وجود 
داشت و در کنار بعد شاعرانه، در سکانس هایی که 
مربوط به صحنه نبرد است نیز کم نگذاشت و آن 
بعد از جنگ هم کامالً در سریال دیده می شود، 
امـــا فــقــط صحنه جــنــگ نــیــســت، بلکه خلوت 

شخصیت ها و روحیات آن ها را هم می بینیم. 

 به دنبال تنوع ژانر ◾
آقاپور با بیان اینکه کار کردن در سریال »عاشورا« 
بــا وجــود اینکه یــک مینی ســریــال هفت قسمتی 
است، تجربه دشوار و دلچسبی بود، می گوید: نگاه 
ــای حجازی فر سبب می شد کار  سخت گیرانه آق
با وســواس زیــادی ساخته شود، ولی برای ما بسیار 

شیرین و آموزنده بود.
وی که تجربه بازی در برنامه طنز »ممیزی« را نیز دارد 
دربــاره تنوع ژانر بازی هایش یــادآور می شود: یکی از 
مؤلفه های اصلی هر بازیگری را انعطاف و شکل پذیری 
می دانم. بازیگر مطلوب برای من بازیگری است که 
بتواند نقش های متفاوتی را ایفا کند و از پس ژانرهای 

مختلف بربیاید.
آقاپور می گوید: من به دنبال تنوع و تفاوت هستم و 
ترسی ندارم زمانی که کاری جدی می کنم بعد از آن 
یا حتی همزمان با آن کار، فضای کمدی و درام را هم 
تجربه کنم. این شرایط مطلوب من است و امیدوارم 

که همین مسیر برایم ادامه پیدا کند. 

بازیگر»عاشورا«ازنگاهمتفاوتهادیحجازیفردراینسریالمیگوید

شاعرانه ای برای »باکری« 
خاموش و عارف مسلک
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سازنده نخستین بمب اتم جهان، سوژه جدیدترین فیلم کریستوفر نوالن
بــه گـــزارش ایــرنــا بــه نقل از پایگاه اطــالع  رســانــی ورایــتــی، 
کریستوفر نوالن فیلمساز معروف هالیوودی قصد دارد 
فیلمی درباره جی. رابرت اوپنهایمر فیزیکدان آمریکایی و 
نقش او در ساخت نخستین بمب اتم بسازد و مذاکره در 
این باره را با استودیوهای بزرگ فیلم سازی آغاز کرده است.

به گـــزارش ددالیـــن، کیلیان مورفی هنرپیشه فیلم های 

دانکرک و تلقین در فیلم نوالن دربــاره پدر بمب اتم بازی 
خواهد کرد. این بازیگر ایرلندی در فیلم های »بتمن آغاز 
می کند« و »شوالیه تاریکی« نیز با نوالن همکاری کرده بود. 
اوپنهایمر معروف به پدر بمب اتمی سرپرستی آزمایشگاه 
ملی لس آالموس را برعهده داشت، آزمایشگاهی که در آن 
بمبی که به جنگ جهانی دوم پایان داد، ساخته شد. نقش 

او در ساخت نخستین بمب اتمی جهان در فیلم مرد چاق 
و پسر کوچولو )۱۹۸۹( به کارگردانی رولند جافه جلو دوربین 
رفت اما این فیلم در گیشه شکست خورد و نقدهای منفی 
زیادی دریافت کرد. اوپنهایمر در نهایت نسبت به نقشی 
که در ساخت بمب اتم داشت دچار عذاب وجدان شد و با 
توسعه بمب هیدروژنی مخالفت کرد، چیزی که به قیمت 

از دســت دادن شغلش تمام شــد.  فیلم جدید نــوالن به 
بودجه ای باالی ۱00 میلیون دالر نیاز دارد و اینکه این فیلم 
یک درام مناسب رده سنی بزرگساالن است، جذابیت آن 
را برای استودیوها کمتر کرده است، با این حال تقریباً تمام 
استودیوهای بزرگ هالیوودی برای مذاکره در باب همکاری 

در ساخت این فیلم صف کشیده اند.

وحید آقاپور
بازیگر

زهره کهندل       حرفه بازیگری را از 
سال 76 و روی صحنه تئاتر آغاز کرد. 

بعد در یک تله فیلم نقش آفرینی کرد و با 
رفتن مقابل دوربین مانی حقیقی در فیلم 

»پذیرایی ساده« پایش به عرصه سینما باز 

شد، پس از آن نقش آفرینی در سریال های 
تلویزیونی »چک برگشتی« و »لحظه گرگ 
و میش« را تجربه کرد. »وحید آقاپور« که 
تا اواخر بهار امسال در سریال »عاشورا« 
ساخته هادی حجازی فر، نقش آفرینی 

می کرد، این روزها مشغول بازی در 
تله فیلم پلیسی»پس از فروش« ساخته 

مجید توکلی است. پروژه ای که روزهای 
پایانی فیلم برداری را سپری می کند. از او 
درباره آخرین وضعیت سریال »عاشورا« 

که چند ماه است فیلم برداری اش متوقف 
شده جویا شدیم که خبر ادامه تولید این 
مینی سریال از اوایل پاییز در خوزستان 

داد، مشروح گفت و گوی ما با این بازیگر  را 
می خوانید.

هادی حجازی فر، نگاهی شــاعرانه و رویکردی لطیف نسبت به ساخت این 
مجموعه تلویزیونی دارد و این از ویژگی های بارز سریال »عاشورا« خواهد بود. گزيدهگزيده

مازندران - حسین احمدی:مازندران - حسین احمدی:
ابتال  با  کشور  که  اخیر  سخت  روزهای  ابتال در  با  کشور  که  اخیر  سخت  روزهای  در 
از  زیادی  بسیار  تعداد  مرگ  متاسفانه  از و  زیادی  بسیار  تعداد  مرگ  متاسفانه  و 
کووید-1919   بیماری  اثر  در  کووید-هموطنانمان  بیماری  اثر  در  هموطنانمان 
از  پیروی  به  جامعه  آحاد  الزام  است،  رو  از روبه  پیروی  به  جامعه  آحاد  الزام  است،  رو  روبه 
تحت  دارویی  های  دستورالعمل  و  تحت درمان  دارویی  های  دستورالعمل  و  درمان 
بود.  خواهد  دهنده  نجات  پزشکی  گروه  بود. نظر  خواهد  دهنده  نجات  پزشکی  گروه  نظر 
با  غیرمتخصص  فردی  روزها  این  با متاسفانه  غیرمتخصص  فردی  روزها  این  متاسفانه 
انتشار صدای ضبط شده ای در فضای مجازی، انتشار صدای ضبط شده ای در فضای مجازی، 
نفازولین  چشمی  قطره  مصرف  به  را  نفازولین مردم  چشمی  قطره  مصرف  به  را  مردم 
کووید-1919   بیماری  درمان  و  پیشگیری  کووید-برای  بیماری  درمان  و  پیشگیری  برای 
است  شده  مدعی  فرد  این  است.  كرده  است توصیه  شده  مدعی  فرد  این  است.  كرده  توصیه 
نخواهد  ای  عارضه  هیچ  دارو  این  مصرف  نخواهد كه  ای  عارضه  هیچ  دارو  این  مصرف  كه 

داشت.داشت.
این  از  گزارشاتی  انتشار  گسترش  به  توجه  این با  از  گزارشاتی  انتشار  گسترش  به  توجه  با 
داشتن  بدون  و  علمی  غیر  غالبا  كه  داشتن دست  بدون  و  علمی  غیر  غالبا  كه  دست 
استنادات علمی تائید شده هستند و تاكیداتی استنادات علمی تائید شده هستند و تاكیداتی 
داروهای  تاثیر  خصوص  در  گاه  آ نا افراد  این  داروهای كه  تاثیر  خصوص  در  گاه  آ نا افراد  این  كه 
در  بینی  و  چشمی  موضعی  های  گونیست  آ لفا در آ بینی  و  چشمی  موضعی  های  گونیست  آ لفا آ
پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-پیشگیری و یا درمان بیماری کووید-1919  داشته   داشته 
اند و از سوی دیگر با توجه به اینكه طوالنی شدن اند و از سوی دیگر با توجه به اینكه طوالنی شدن 
خستگی  باعث  ناخوانده  میهمان  این  خستگی حضور  باعث  ناخوانده  میهمان  این  حضور 
مردم شده و آنان برای رهایی از این شرایط ممكن مردم شده و آنان برای رهایی از این شرایط ممكن 
دهند،  نشان  خوش  روی  راهكاری  هر  به  دهند، است  نشان  خوش  روی  راهكاری  هر  به  است 
با كمال تاسف باید اعالم كرد كه مصرف این نوع با كمال تاسف باید اعالم كرد كه مصرف این نوع 
سالمت  برای  سنگینی  تبعات  تواند  می  سالمت داروها  برای  سنگینی  تبعات  تواند  می  داروها 

جامعه داشته باشد.جامعه داشته باشد.
مازندران  پزشكی  علوم  دانشگاه  عمومی  مازندران روابط  پزشكی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
استان  مردم  هشداربه  ضمن  راستا  همین  استان در  مردم  هشداربه  ضمن  راستا  همین  در 
داروها،  همه  خودسرانه  مصرف  عدم  بر  تاكید  داروها، و  همه  خودسرانه  مصرف  عدم  بر  تاكید  و 
خصوصا قطره نفازولین برای درمان کرونا، برای خصوصا قطره نفازولین برای درمان کرونا، برای 
استانی  هم  و  هموطنان  گاهی  آ و  استانی روشنگری  هم  و  هموطنان  گاهی  آ و  روشنگری 
های عزیز دیدگاه های متخصصان در این باره را های عزیز دیدگاه های متخصصان در این باره را 

انتشار داده است.انتشار داده است.

خطر در كمین استخطر در كمین است
توسعه  و  تحقیق  دفتر  رئیس  امینی  مینا  توسعه دكتر  و  تحقیق  دفتر  رئیس  امینی  مینا  دكتر 
پزشكی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  پزشكی معاونت  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت 

مازندران در این باره گفت: قطره ها و اسپری های مازندران در این باره گفت: قطره ها و اسپری های 
از  )دکونژستانت(  احتقان  یا  گرفتگی  ضد  از بینی  )دکونژستانت(  احتقان  یا  گرفتگی  ضد  بینی 
جمله نفازولین، فنیل افرین و اکسی متازولین جمله نفازولین، فنیل افرین و اکسی متازولین 
رفع  در  روز(  رفع   در  روز(   33 )حداکثر  مدت  کوتاه  صورت  )حداکثر به  مدت  کوتاه  صورت  به 
تنفسی  های  عفونت  از  ناشی  بینی  تنفسی احتقان  های  عفونت  از  ناشی  بینی  احتقان 
چشمی  های  قطره  دارند.  کاربرد  لرژی  آ یا  چشمی و  های  قطره  دارند.  کاربرد  لرژی  آ یا  و 
نفازولین  شامل  )دکونژستانت(  احتقان  نفازولین ضد  شامل  )دکونژستانت(  احتقان  ضد 
قرمزی  و  احتقان  رفع  در  زینک  افرین  فنیل  قرمزی و  و  احتقان  رفع  در  زینک  افرین  فنیل  و 
دارد.  کاربرد  چشمی  های  لرژی  آ در  ها  دارد. چشم  کاربرد  چشمی  های  لرژی  آ در  ها  چشم 
برای  افرین  فنیل  چشمی  قطره  از  برای همچنین  افرین  فنیل  چشمی  قطره  از  همچنین 
گشاد  عنوان  به  چشم  های  بیماری  گشاد تشخیص  عنوان  به  چشم  های  بیماری  تشخیص 

کننده مردمک استفاده می شود.کننده مردمک استفاده می شود.
الزم به ذکر است استفاده از این داروها می تواند الزم به ذکر است استفاده از این داروها می تواند 
ضربان  افزایش  خون،  فشار  افزایش  به  ضربان منجر  افزایش  خون،  فشار  افزایش  به  منجر 
به  حساسیت  و  مردمک  شدن  گشاد  به قلب،  حساسیت  و  مردمک  شدن  گشاد  قلب، 
و  روز(  و   روز(   33 از  بیش  )مصرف  احتقان  تشدید  از نور،  بیش  )مصرف  احتقان  تشدید  نور، 
داروها  این  از  استفاده  عالوه  به  شود.  قراری  داروها بی  این  از  استفاده  عالوه  به  شود.  قراری  بی 
های  خانم  جمله  از  خاص  های  جمعیت  های در  خانم  جمله  از  خاص  های  جمعیت  در 
قلبی  مشکالت  دچار  بیماران  شیرده،  و  قلبی باردار  مشکالت  دچار  بیماران  شیرده،  و  باردار 
سکته  سابقه  خون،  پرفشاری  مانند  سکته عروقی  سابقه  خون،  پرفشاری  مانند  عروقی 
گرفتگی  آنژین،  میوکارد(،  )انفارکتوس  گرفتگی قلبی  آنژین،  میوکارد(،  )انفارکتوس  قلبی 
عروق کرونر)آترواسکلروز(، مشکالت تیروئید عروق کرونر)آترواسکلروز(، مشکالت تیروئید 
پروستات،  های  بیماری  پروستات، )هایپرتیروئیدی(،  های  بیماری  )هایپرتیروئیدی(، 
افتادگی  و  )گلوکوم(  چشم  داخل  فشار  افتادگی افزایش  و  )گلوکوم(  چشم  داخل  فشار  افزایش 
در  و  باشد  پزشک  نظر  تحت  باید  )پتوز(  در پلک  و  باشد  پزشک  نظر  تحت  باید  )پتوز(  پلک 
تواند  می  شود  استفاده  خودسرانه  که  تواند مواردی  می  شود  استفاده  خودسرانه  که  مواردی 

برای بیماران مشکالت جدی را ایجاد کند.برای بیماران مشکالت جدی را ایجاد کند.
وی در ادامه تاكید كرد: این داروها هیچ گونه اثر وی در ادامه تاكید كرد: این داروها هیچ گونه اثر 
مبنی  علمی  شواهد  هیچ  و  ندارند  ویروسی  مبنی ضد  علمی  شواهد  هیچ  و  ندارند  ویروسی  ضد 
بینی های  اسپری  یا  و  ها  قطره  بودن  مفید  بینیبر  های  اسپری  یا  و  ها  قطره  بودن  مفید  بر 

پیشگیری  در  )دکونژستانت(  احتقان  ضد  پیشگیری   در  )دکونژستانت(  احتقان  ضد   
لذا  ندارد.  وجود  لذا   ندارد.  وجود  کووید-1919  بیماری  درمان  یا  کووید-و  بیماری  درمان  یا  و 
یا  و  پیشگیری  برای  داروها  این  از  یا استفاده  و  پیشگیری  برای  داروها  این  از  استفاده 
در  تنها  شود.  نمی  توصیه  کرونا  بیماری  در درمان  تنها  شود.  نمی  توصیه  کرونا  بیماری  درمان 
چشمی  یا  بینی  احتقان  دچار  بیمار  که  چشمی مواردی  یا  بینی  احتقان  دچار  بیمار  که  مواردی 
استفاده  باشد  شده  استفاده   باشد  شده  کووید-1919  بیماری  از  کووید-ناشی  بیماری  از  ناشی 
دوز  با  یاچشمی  بینی  احتقان  ضد  داروهای  دوز از  با  یاچشمی  بینی  احتقان  ضد  داروهای  از 
نظر  تحت  و  مدت  کوتاه  صورت  به  نظر مناسب  تحت  و  مدت  کوتاه  صورت  به  مناسب 
)گرفتگی  احتقان  عالئم  رفع  به  تواند  می  )گرفتگی پزشک  احتقان  عالئم  رفع  به  تواند  می  پزشک 

بینی یا چشمی( کمک کند. بیماران مشکوک به بینی یا چشمی( کمک کند. بیماران مشکوک به 
معالجه  پزشک  توسط  باید  معالجه   پزشک  توسط  باید  کووید-1919  کووید-عفونت  عفونت 
شرایط  به  بسته  ها  درمان  و  ها  بررسی  و  شرایط شوند  به  بسته  ها  درمان  و  ها  بررسی  و  شوند 

بیمار انجام گردد.بیمار انجام گردد.
جهت  شود  می  توصیه  گرامی  هموطنان  به  جهت لذا  شود  می  توصیه  گرامی  هموطنان  به  لذا 
کووید-1919، ،  خصوصا  بیماری  نوع  هر  کووید-درمان  خصوصا  بیماری  نوع  هر  درمان 
های  توصیه  به  تنها  پزشک،  به  مراجعه  های ضمن  توصیه  به  تنها  پزشک،  به  مراجعه  ضمن 
متخصصین و همکاران گروه پزشکی و مطالب متخصصین و همکاران گروه پزشکی و مطالب 
توجه  رسمی  مراجع  طریق  از  شده  توجه منتشر  رسمی  مراجع  طریق  از  شده  منتشر 
انجام  از  خود  سالمت  حفظ  جهت  و  انجام نمایند  از  خود  سالمت  حفظ  جهت  و  نمایند 
اساس  و  پایه  بی  مطالب  انتشار  و  اساس اقدامات  و  پایه  بی  مطالب  انتشار  و  اقدامات 

ً خودداری کنند.خودداری کنند.   ً موجود در فضای مجازی جداموجود در فضای مجازی جدا 

از شایعه تا واقعیتاز شایعه تا واقعیت
دكتر امینی در ادامه گفت: براساس اعالم وزارت دكتر امینی در ادامه گفت: براساس اعالم وزارت 
منعی  سیلین  پنی  به  حساسیت  منعی بهداشت،  سیلین  پنی  به  حساسیت  بهداشت، 
با  کند.  نمی  ایجاد  کرونا  واکسیناسیون  با برای  کند.  نمی  ایجاد  کرونا  واکسیناسیون  برای 
مجازی  فضای  در  ابهاماتی  گسترش  به  مجازی توجه  فضای  در  ابهاماتی  گسترش  به  توجه 
در  کرونا  واکسن های  مصرف  منع  خصوص  در در  کرونا  واکسن های  مصرف  منع  خصوص  در 
لرژی و حساسیت به پنی سیلین  لرژی و حساسیت به پنی سیلین افراد با سابقه آ افراد با سابقه آ
و با توجه به سواالت مکرر تلفنی به عمل آمده از و با توجه به سواالت مکرر تلفنی به عمل آمده از 
مراکز اطالع رسانی دارو ها و سموم سطح کشور،                                                            مراکز اطالع رسانی دارو ها و سموم سطح کشور،                                                            
ابالغیه ای  طی  وزارت  سوی  از  الزم  رسانی  ابالغیه ای اطالع  طی  وزارت  سوی  از  الزم  رسانی  اطالع 

صورت گرفته است.صورت گرفته است.
وی افزود: در برخی از مراکز تزریق واکسن کرونا، به وی افزود: در برخی از مراکز تزریق واکسن کرونا، به 
دلیل سابقه قطعی یا مشکوک حساسیت به پنی دلیل سابقه قطعی یا مشکوک حساسیت به پنی 
سیلین، از تزریق واکسن کرونا برای برخی از مراجعه سیلین، از تزریق واکسن کرونا برای برخی از مراجعه 
در  این  است.  آمده  عمل  به  ممانعت  در کنندگان،  این  است.  آمده  عمل  به  ممانعت  کنندگان، 
لرژی و یا حساسیت های  لرژی و یا حساسیت های حالی است که سابقه آ حالی است که سابقه آ
پنی  خانواده  به  حساسیت  شامل  پنی دارویی  خانواده  به  حساسیت  شامل  دارویی 
مصرف  منع  بیوتیک ها،  آنتی  سایر  و  مصرف سیلین ها  منع  بیوتیک ها،  آنتی  سایر  و  سیلین ها 

برای تزریق واکسن های کرونا ایجاد نمی کند.برای تزریق واکسن های کرونا ایجاد نمی کند.
داروها  غذا،  به  حساسیت  سابقه  که  داروها افرادی  غذا،  به  حساسیت  سابقه  که  افرادی 
و  داشته اند  را  کرونا  غیر  کسن های  وا سایر  و و  داشته اند  را  کرونا  غیر  کسن های  وا سایر  و 
آسم  فصلی،  لرژی  آ دچار  بیماران  آسم همچنین  فصلی،  لرژی  آ دچار  بیماران  همچنین 
را  کرونا  کسن  وا می توانند  مزمن  کهیر  را و  کرونا  کسن  وا می توانند  مزمن  کهیر  و 

دریافت کنند.دریافت کنند.
سابقه  با  بیماران  اظهارداشت:  امینی  سابقه دکتر  با  بیماران  اظهارداشت:  امینی  دکتر 
منع  داروها،  سایر  یا  و  غذا ها  به  منع آنافیالکسی  داروها،  سایر  یا  و  غذا ها  به  آنافیالکسی 

این  و  ندارند  کسن  وا دریافت  برای  این مصرف  و  ندارند  کسن  وا دریافت  برای  مصرف 
کز  مرا در  را  کسن  وا تزریق  حتما  باید  کز بیماران  مرا در  را  کسن  وا تزریق  حتما  باید  بیماران 
دهند  انجام  احیاء  امکانات  دارای  دهند درمانی  انجام  احیاء  امکانات  دارای  درمانی 
مدت  به  حداقل  کسن  وا تزریق  از  بعد  مدت و  به  حداقل  کسن  وا تزریق  از  بعد  و 

  ۳۰۳۰ دقیقه پایش شوند. دقیقه پایش شوند.
که  افرادی  می شود  توصیه  اغلب  داد:  ادامه  که او  افرادی  می شود  توصیه  اغلب  داد:  ادامه  او 
و  کسی(  )آنافیال شدید  لرژیک  آ کنش  وا و دچار  کسی(  )آنافیال شدید  لرژیک  آ کنش  وا دچار 
کسن  وا برند  یک  در  موجود  ترکیبات  به  کسن فوری  وا برند  یک  در  موجود  ترکیبات  به  فوری 

شده اند دیگر آن برند را تزریق نکنند.شده اند دیگر آن برند را تزریق نکنند.
حساسیت  سابقه  که  آنجا  از  کرد:  تصریح  حساسیت وی  سابقه  که  آنجا  از  کرد:  تصریح  وی 
کسن  وا دریافت  برای  مانعی  سیلین  پنی  کسن به  وا دریافت  برای  مانعی  سیلین  پنی  به 
تزریق  عدم  نمی شود،  محسوب  تزریق کرونا  عدم  نمی شود،  محسوب  کرونا 
به  منجر  می تواند  افراد  از  گروه  این  به  کسن  به وا منجر  می تواند  افراد  از  گروه  این  به  کسن  وا
و  جمعیت  کسیناسیون  وا روند  در  و اختالل  جمعیت  کسیناسیون  وا روند  در  اختالل 

ناتوانی در کنترل همه گیری کرونا شود.ناتوانی در کنترل همه گیری کرونا شود.
درخواست  مردم  از  کرد:  کید  تا امینی  دکتر  درخواست   مردم  از  کرد:  کید  تا امینی  دکتر   
کسن  وا و  نکرده  توجه  شایعات  به  کسن می شود  وا و  نکرده  توجه  شایعات  به  می شود 

کرونا را تزریق کنند.کرونا را تزریق کنند.

پاسخ های علمی به شایعات عوارض واکسنپاسخ های علمی به شایعات عوارض واکسن
اطالعات  می گویند  عفونی  اطالعات متخصصان  می گویند  عفونی  متخصصان 
مردم  ترس  و  تعلل  به  منجر  نباید  مردم نادرست  ترس  و  تعلل  به  منجر  نباید  نادرست 
قطع  به  کمک  برای  شود.  واکسیناسیون  قطع برای  به  کمک  برای  شود.  واکسیناسیون  برای 
پاندمی حتما باید واکسن تزریق شود. به گفته پاندمی حتما باید واکسن تزریق شود. به گفته 
سرماخوردگی،  مانند  خفیف  عالئم  ایجاد  سرماخوردگی، آنها  مانند  خفیف  عالئم  ایجاد  آنها 
احساس خستگی، درد ناحیه تزریق، تب و لرز، احساس خستگی، درد ناحیه تزریق، تب و لرز، 
بیشتر،  هم  گاهی  یا  روز  بیشتر،   هم  گاهی  یا  روز   ۳۳ تا  درد  بدن  یا  درد  تا سر  درد  بدن  یا  درد  سر 
پس از تزریق واکسن طبیعی است و معموال با پس از تزریق واکسن طبیعی است و معموال با 

مصرف قرص مسکن برطرف می شود.مصرف قرص مسکن برطرف می شود.
با  روزها  این  کرونا  کسیناسیون  وا با روند  روزها  این  کرونا  کسیناسیون  وا روند 
حال  در  گذشته  به  نسبت  بیشتری  حال سرعت  در  گذشته  به  نسبت  بیشتری  سرعت 
شده  سبب  موضوع  همین  و  است  شده انجام  سبب  موضوع  همین  و  است  انجام 
ناشی  موضعی  عوارض  با  بیشتری  افراد  ناشی تا  موضعی  عوارض  با  بیشتری  افراد  تا 
که  چند  هر  شوند؛  مواجه  کسن   وا تزریق  که از  چند  هر  شوند؛  مواجه  کسن   وا تزریق  از 
ایجاد  بر  مبنی  مستندی  گزارش  کنون  ایجاد تا بر  مبنی  مستندی  گزارش  کنون  تا
تزریق  اثر  بر  مرگ  یا  ک  خطرنا تزریق عارضه های  اثر  بر  مرگ  یا  ک  خطرنا عارضه های 
دردها  از  افراد  برخی  اما   نشده،  گزارش  کسن  دردها وا از  افراد  برخی  اما   نشده،  گزارش  کسن  وا
را  گریبانشان  تزریق  از  پس  که  مشکالتی  را و  گریبانشان  تزریق  از  پس  که  مشکالتی  و 

گرفته، شکایت می کنند.گرفته، شکایت می کنند.

سالح  خلع  و  ها  بیوتیک  آنتی  رویه  بی  سالح مصرف  خلع  و  ها  بیوتیک  آنتی  رویه  بی  مصرف 
بدنبدن

بدانند  باید  مردم  که  مسائلی  مهمترین  از  یکی  بدانند   باید  مردم  که  مسائلی  مهمترین  از  یکی   
عنوان  هیچ  به  بیوتیک ها  آنتی  که  است  عنوان این  هیچ  به  بیوتیک ها  آنتی  که  است  این 
قابلیت  اساسا  و  نیستند  مؤثر  ویروس ها  قابلیت روی  اساسا  و  نیستند  مؤثر  ویروس ها  روی 
که  ندارند  را  ویروس  کردن  پیدا  و  که شناسایی  ندارند  را  ویروس  کردن  پیدا  و  شناسایی 

بتوانند روی آن تاثیرگذار باشند.بتوانند روی آن تاثیرگذار باشند.
مهمترین  و  مؤثرترین  از  یکی  مهمترین آنتی بیوتیک ها  و  مؤثرترین  از  یکی  آنتی بیوتیک ها 
درحیات  می توانند  که  هستند  درحیات داروهایی  می توانند  که  هستند  داروهایی 
بیماری های  تنها  باشند.  داشته  نقش  بیماری های بشری  تنها  باشند.  داشته  نقش  بشری 
بلکه  نیستند،  وابسته  آنتی بیوتیک  به  بلکه عفونی  نیستند،  وابسته  آنتی بیوتیک  به  عفونی 
از  بسیاری  و  جراحی ها  درمانی ها،  شیمی  از انواع  بسیاری  و  جراحی ها  درمانی ها،  شیمی  انواع 
و  بیوتکی ها  آنتی  وجود  به  پزشکی  و فرایندهای  بیوتکی ها  آنتی  وجود  به  پزشکی  فرایندهای 
تاثیر آن ها وابسته است. مقاومت میکروب ها تاثیر آن ها وابسته است. مقاومت میکروب ها 
به  که  شده  ترس  این  باعث  آنتی بیوتیک ها  به به  که  شده  ترس  این  باعث  آنتی بیوتیک ها  به 
کشف  بیوتیک  آنتی  هنوز  که  بازگردیم  کشف روزی  بیوتیک  آنتی  هنوز  که  بازگردیم  روزی 
این  کرونا  شیوع  به  توجه  با  اخیرا  بود.  این نشده  کرونا  شیوع  به  توجه  با  اخیرا  بود.  نشده 
ساله  وهر  است  شده  هم  برابر  چندین  ساله مشکل  وهر  است  شده  هم  برابر  چندین  مشکل 
آنفلوآنزا،  شیوع  دلیل  به  سال  از  موقع  این  آنفلوآنزا، در  شیوع  دلیل  به  سال  از  موقع  این  در 
خودسرانه  و  نادرست  و  رویه  بی  مصرف  خودسرانه شاهد  و  نادرست  و  رویه  بی  مصرف  شاهد 
به  توجه  با  هم  اکنون  بودیم،  به آنتی بیوتیک ها  توجه  با  هم  اکنون  بودیم،  آنتی بیوتیک ها 
شیوع کرونا می بینیم که مشکالت در این حوزه شیوع کرونا می بینیم که مشکالت در این حوزه 

چندین برابر شده است.چندین برابر شده است.
را  آن ها  بیوتیک ها  آنتی  این  نام  شنیدن  با  را مردم  آن ها  بیوتیک ها  آنتی  این  نام  شنیدن  با  مردم 
در  ویژه  به  بیوتیک  آنتی  مصرف  نکنند.  در مصرف  ویژه  به  بیوتیک  آنتی  مصرف  نکنند.  مصرف 
نمی کند،  کمکی  تنها  نه  ویروسی  نمی کند، بیماری های  کمکی  تنها  نه  ویروسی  بیماری های 
داخل  خوب  میکروب های  بردن  بین  از  با  داخل بلکه  خوب  میکروب های  بردن  بین  از  با  بلکه 
روده که به جذب غذا کمک کرده و سیستم ایمنی روده که به جذب غذا کمک کرده و سیستم ایمنی 
بی  ویروس ها  مقابل  در  را  ما  می کنند،  تقویت  بی را  ویروس ها  مقابل  در  را  ما  می کنند،  تقویت  را 
نوع  پزشک  که  دهید  اجازه  می کنند.  نوع سالح تر  پزشک  که  دهید  اجازه  می کنند.  سالح تر 
و  کند  تعیین  را  آن  مصرف  زمان  و  بیوتیک  آنتی  و   کند  تعیین  را  آن  مصرف  زمان  و  بیوتیک  آنتی   

بعد دست به مصرف آنتی بیوتیک بزنید.بعد دست به مصرف آنتی بیوتیک بزنید.
مصرف آنتی بیوتیک های طبیعی از نظر مصرف مصرف آنتی بیوتیک های طبیعی از نظر مصرف 
غیرمنطقی و بدون تجویزپزشک، تفاوتی میان غیرمنطقی و بدون تجویزپزشک، تفاوتی میان 
ندارد.  وجود  نوین  طب  و  سنتی  طب  ندارد. داروی  وجود  نوین  طب  و  سنتی  طب  داروی 
می توانند  نوین  طب  داروهای  که  قدر  می توانند همان  نوین  طب  داروهای  که  قدر  همان 
تداخل و عوارض جانبی داشته باشند، داروهای تداخل و عوارض جانبی داشته باشند، داروهای 
طب سنتی هم می توانند داشته باشند و همان طب سنتی هم می توانند داشته باشند و همان 

قدر هم می تواند آسیب بزنند.قدر هم می تواند آسیب بزنند.

متخصصین  نظر  زیر  باید  سنتی  طب  متخصصین داروهای  نظر  زیر  باید  سنتی  طب  داروهای 
رایجی  المثل  ضرب  شوند.  تجویز  سنتی  رایجی طب  المثل  ضرب  شوند.  تجویز  سنتی  طب 
طب  داروهای  که  دارد  وجود  کشور  در  اشتباه  طب به  داروهای  که  دارد  وجود  کشور  در  اشتباه  به 
سنتی اگر فایده نداشته باشند، ضرر هم ندارند، سنتی اگر فایده نداشته باشند، ضرر هم ندارند، 
اما این موضوع کامال غلط است. مصرف بی رویه اما این موضوع کامال غلط است. مصرف بی رویه 
این داروها می تواند به شدت آسیب بزند و حتما این داروها می تواند به شدت آسیب بزند و حتما 

باید تحت نظارت پزشک مصرف شوند.باید تحت نظارت پزشک مصرف شوند.
بدانند  باید  مردم  که  مسائلی  مهمترین  از  بدانند یکی  باید  مردم  که  مسائلی  مهمترین  از  یکی 
عنوان  هیچ  به  بیوتیک ها  آنتی  که  است  عنوان این  هیچ  به  بیوتیک ها  آنتی  که  است  این 
قابلیت  اساسا  و  نیستند  موثر  ویروس ها  قابلیت روی  اساسا  و  نیستند  موثر  ویروس ها  روی 
که  ندارند  را  ویروس  کردن  پیدا  و  که شناسایی  ندارند  را  ویروس  کردن  پیدا  و  شناسایی 

بتوانند روی آن تاثیرگذار باشند.بتوانند روی آن تاثیرگذار باشند.
ایمنی  سیستم  ویروس  برابر  در  سالح  ایمنی تنها  سیستم  ویروس  برابر  در  سالح  تنها 
ویژه  به  ببرد.  بین  از  را  ویروس  باید  که  ویژه است  به  ببرد.  بین  از  را  ویروس  باید  که  است 
اختصاصی  داروی  هنوز  که  کرونا  زمینه  اختصاصی در  داروی  هنوز  که  کرونا  زمینه  در 
که  ضدویروسی  داروهای  از  آن  برای  و  که ندارد  ضدویروسی  داروهای  از  آن  برای  و  ندارد 
استفاده  بودند،  موثر  قبلی  ویروس های  استفاده در  بودند،  موثر  قبلی  ویروس های  در 
استفاده  که  است  مهم  موضوع  این  استفاده می کنیم،  که  است  مهم  موضوع  این  می کنیم، 
ک  خطرنا بسیار  مورد  این  در  بیوتیک ها  ک آنتی  خطرنا بسیار  مورد  این  در  بیوتیک ها  آنتی 

است.است.
دچار  که  بیماری  که  دارد  وجود  مواردی  دچار البته  که  بیماری  که  دارد  وجود  مواردی  البته 
عفونت  بر  عالوه  می شود،  ویروسی  عفونت عفونت  بر  عالوه  می شود،  ویروسی  عفونت 
ویروسی یک عفونت باکترال  هم به بدن اضافه ویروسی یک عفونت باکترال  هم به بدن اضافه 
نوع  تشخیص  با  پزشک  زمان  این  در  نوع می شود.  تشخیص  با  پزشک  زمان  این  در  می شود. 
عفونت، آنتی بیوتیک درست را انتخاب می کند و عفونت، آنتی بیوتیک درست را انتخاب می کند و 
بر همین اساس در برخی مراحل درمان بیماری بر همین اساس در برخی مراحل درمان بیماری 
کرونا از آنتی بیوتیک ها هم استفاده می شود، اما کرونا از آنتی بیوتیک ها هم استفاده می شود، اما 
این زمانی است که پزشک مطمئن است که یک این زمانی است که پزشک مطمئن است که یک 
عفونت باکتریالی هم ایجاد شده است. به طور عفونت باکتریالی هم ایجاد شده است. به طور 
کلی آنتی بیوتیک ها بر روی کرونا و هیچ بیماری کلی آنتی بیوتیک ها بر روی کرونا و هیچ بیماری 

ویروسی دیگری، هیچگونه تاثیری ندارند.ویروسی دیگری، هیچگونه تاثیری ندارند.
عارضه  چند  بیوتیک  آنتی  خودسرانه  عارضه مصرف  چند  بیوتیک  آنتی  خودسرانه  مصرف 
میکروبی  مقاومت  گسترش  یکی  دارد؛  میکروبی مهم  مقاومت  گسترش  یکی  دارد؛  مهم 
است. دوم از بین بردن میکروب های مفید روده است. دوم از بین بردن میکروب های مفید روده 
می دهد.  کاهش  را  مغذی  مواد  جذب  که  می دهد. است  کاهش  را  مغذی  مواد  جذب  که  است 
دور  به  حتی  بیوتیک  آنتی  خودسرانه  دور مصرف  به  حتی  بیوتیک  آنتی  خودسرانه  مصرف 
ریختن آنتی بیوتیک هم برمی گردد. این ضررها ریختن آنتی بیوتیک هم برمی گردد. این ضررها 
جامعه  بلکه  برنمی گردد،  شخص  یک  به  جامعه فقط  بلکه  برنمی گردد،  شخص  یک  به  فقط 

جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

دانشگاه علوم پزشكی مازندران هشدار داد:دانشگاه علوم پزشكی مازندران هشدار داد:

كرونا  درمان  برای  ها  بیوتیک  آنیت  خودسرانه  مصرف  كرونا مخاطرات  درمان  برای  ها  بیوتیک  آنیت  خودسرانه  مصرف  مخاطرات 
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آغاز سال 
تحصیلی به 
صورت مجازی 
خواهد بود
به گزارش میزان 
علیرضا کاظمی، 
سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش 
گفت: آغاز سال 
تحصیلی جدید 
به صورت مجازی 
خواهد بود و تالش 
داریم بازگشایی 
مدارس خیلی آرام، 
بی دغدغه و با شکوه 
انجام شود.

وی همچنین تأکید 
کرد: مدیران کل 
آموزش و پرورش باید 
در فرصت باقیمانده 
تا مهر، با مداخالت 
بیشتر سعی در هرچه 
بهتر برگزارشدن 
پروژه مهر و 
بازگشایی مدارس، 
داشته باشند. 

اعظم طیرانی   حـــدود دو 
سال از تبدیل سازمان میراث 
ــراث  ــه وزارت مــی فــرهــنــگــی بـ
فــرهــنــگــی، صــنــایــع دســتــی و 
گردشگری می گذرد، سازمانی 
که گمان مــی رود امــورش بیش 
از همه بر اســاس اقتصاد اداره می شود و همه 
انتظارات از این حوزه به گونه ای است که گویی با 

یک بنگاه اقتصادی روبه رو هستیم.
رضا دبیری نژاد؛ رئیس موزه ملی ملک و کارشناس 
حوزه میراث فرهنگی در گفت وگو با ما این موضوع 

را به چالش کشیده است.

موافقان تصمیم تبدیل سازمان میراث فرهنگی  ◾
به وزارت، توازن میان سه بخش آن را یکی از ثمرات 

آن می دانستند. پس از گذشت دو سال از این 
تصمیم چقدر به این هدف نزدیک شده ایم؟

نه تنها پس از این دو سال، بلکه به نظر می رسد پس 
از 18 سال از ادغــام میراث فرهنگی با گردشگری و 
تقریباً پس از 15 سال از ادغام صنایع دستی با این 
دو حوزه،  این سه حوزه یعنی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری هنوز نتوانسته اند به یک شبکه 
در حال تعامل تبدیل شوند و به نظر می رسد به هم 
وصله شده اند تا اینکه با هم ادغــام شده و مکمل 
یکدیگر باشند و یا در شرایطی بتوانند یکدیگر را 
حمایت کنند. اگر هم ترتیب فعالیتی وجود دارد؛ 

سازمان یافته نیست. 
ادغــام یعنی همپوشانی های هر حــوزه بتوانند در 
سازمان به شکل یک فعالیت مشترک باشند، در 
حالی که به نظر می رسد رفتار فعلی مــدیــران این 
وزارتــخــانــه در حــوزه هــای مختلف هــر کــدام مانند 
یک جزیره مستقل است و این گونه نیست که اگر 
چالشی بین حوزه های مختلف وزارتخانه به وجود 

می آید بتوانند به یک راهکار و یا برنامه رسیده باشند. 
ادغــام زمانی اتفاق می افتد که مدیران سازمان و یا 
وزارتــخــانــه به چــشــم انــدازی مشترک و یا ساختار 
ــی کـــه اکــنــون  نــظــام مــنــد رســـیـــده بــاشــنــد در حــال
خروجی هایی که از حوزه های مختلف این وزارتخانه 
ارائــه می شود مجموعه فعالیت های متنوع است 
کــه نمی شود آن هــا را در یــک سبد و بــا یــک هدف 

دنبال کرد. 
البته نباید فراموش کرد در این 18 سال این مجموعه 
ــا تغییر 12 مــدیــر روبــــه رو بـــوده و اقــبــال مــدیــران  ب
به گردشگری به دلیل درآمــدزایــی آن پررنگ تر از 
میراث فرهنگی بوده است. ضمن آنکه وقتی رویکرد 
گردشگری غلبه پیدا می کند، فعالیت های فرهنگی 

که زمانبر است و نمود دیرهنگام تری دارند به حاشیه 
رانــده می شوند. به ویژه که در حــوزه فرهنگ تصور 
می کنیم میراث فرهنگی حــوزه ای خشک و ثابت و 
مربوط به گذشته و جدا از فرهنگ زنده جامعه است 
و به همین دلیل رفتار مدیران طی دو سال گذشته با 

16 سال پیش از آن تفاوتی نکرده است. 

ندیدن و یا کمرنگ دیدن وجه فرهنگی در  ◾
 ساختار وزارت میراث فرهنگی چه آسیب هایی 

در پی خواهد داشت؟
موجب می شود ساحت میراث، از ساحت محتوایی 
و فرهنگی به ساحت کاالیی و بــازاری کاهش یابد 
و خالی از وجهه های علمی و اثــرات اجتماعی و 

فرهنگی شود و در واقــع تــوان فرهنگی این میراث 
ارزشمند را از آن می گیرد که اگر این اتفاق بیفتد دیگر 
با یک اثر زنده روبه رو نیستیم که بتواند در شرایط 

مختلف از خود پویایی های مختلف نشان دهد. 
میراث فرهنگی مانند فرهنگ، شبکه ای در هم تنیده 
است که وقتی فرهنگی بودن را از آن بگیریم این در 
هم تنیدگی نیز از آن گرفته می شود. به عنوان نمونه 
اکنون نسبتی بین باستان شناسی، مردم شناسی و 
زبان شناسی پیدا نمی کنیم و هر یک از این حوزه ها 
به عنوان حوزه ای مستقل فعالیت های مطالعاتی 
خــود را انجام می دهند. در حالی که هــدف ما از 
مطالعه این حوزه ها افزایش کیفیت زندگی است، 
چــرا که میراث فرهنگی به معنای اندوخته ای از 
تجربه ها در خدمت زیست ماست و قــرار است 
کمک کند زندگی ما نگاه متعالی تری پیدا کند و 
پیش برود، تا جایی که بتواند به بحران های معنایی 

امروز پاسخ دهد.
ما نباید فقط میراث فرهنگی فروشی کنیم و آن را بر 
سر بازار تماشا بگذاریم و گردشگران را برای تماشا 
جذب کنیم، چرا که بخش مهمی از میراث فرهنگی 
در مرحله نخست متعلق به خــود جامعه است 
و باید از آن به عنوان گذشته ای که چراغ راه امروز 

است بهره مند شویم. 
ــاری که رسانه های مختلف و شبکه های  در روزگـ
اجتماعی، ما را در جدل های فرهنگی قــرار داده 
است، این میراث فرهنگی است که می تواند اصالت 
و هویت فرهنگی ما را حفظ کند. البته نه به معنای 
عطف به گذشته بلکه به معنای حفظ ساختارها و 
نظام فرهنگی جامعه برای ایجاد یک وحدت ملی 
که این وحدت و هویت ملی می تواند آستانه تحمل 
اجتماعی و تــاب آوری در برابر سختی ها را افزایش 
دهــد و در شرایط بحرانی مثل امـــروز با یـــادآوری 

گذشته امیدساز باشد. 

بــنــابــرایــن مــیــراث فرهنگی یــک ســرمــایــه عظیم 
ملی اســت امــا چــون نگاه ما به آن صرفاً هویتی و 
خودشناسی نــبــوده، نتوانسته ایم از آن راهکار 
بسازیم و دلیلش نیز این است که میراث فرهنگی 
در سال های اخیر به دلیل قرار گرفتن در تالطم های 
سیاسی و دگرگونی های مختلف و سست شدن 
بــنــیــان هــای ســازمــانــی و همچنین غلبه رویــکــرد 
اقتصادی به این حوزه، توانمندی نظریه سازی خود 
را در زمینه کارکردهای اجتماعی از دست داده و از آن 
صدایی شنیده نمی شود؛ صدایی که بتواند عالوه بر 

معرفی خود با جامعه گفت وگو کند. 

برای حل این نوع نگرش چه راهکارهایی را  ◾
پیشنهاد می کنید؟

نخست اینکه باید در حوزه های مدیریت میراث 
فرهنگی از نگاه ساده کالبدی حفظ و ثبت دست 
برداریم و حوزه مطالعات، گفت و گو و نظریه پردازی 
و پــژوهــش را گسترش دهیم تــا زمینه ارتباطات 
اجتماعی فراهم شــود، ضمن آنکه باید بازنگری 
ساختاری در ایــن وزارت ایجاد شــود تا نسبت و 
همپوشانی این سه حوزه در ساختار تعریف و امکان 
اتصال های بین سه حوزه فراهم شود. همچنین باید 
نگرش های نو وارد میراث فرهنگی شود زیرا میراث 
فرهنگی مانند همه دانش ها رو به جلو است و باید 
بپذیریم اکنون فصل بینارشته ای میراث فرهنگی 
فــرا رسیده و میراث فرهنگی باید گفت وگوهای 
بین رشته ای خود را با رشته های علوم اجتماعی و 
مطالعات فرهنگی ایجاد کند و نسل های جدیدی 
که بتوانند این نگرش را دامن بزنند وارد عرصه شوند 
و به این وسیله بدنه کارشناسی میراث فرهنگی 
تقویت شــود تا عــالوه بر الگوسازی فراسازمانی 
گفتمان سازی فراملی در حوزه میراث فرهنگی کشور 

ایجاد کند. 

تبدیل سازمان به وزارت هم نوع نگاه به میراث فرهنگی را اصالح نکرده است

 میراثی که می تواند 
امید آفرین باشد

ددستچينستچين

رضا دبیری نژاد 
رئیس موزه ملی ملک 

رئیس موزه ملی ملک معتقد است:وقتی 
میراث فرهنگی را از گفتمان های اجتماعی 

و معاصر متناسب با چالش های روز دور 
می کنیم، آن را در حد یک کاال پایین می آوریم 
به همین دلیل مدیران ما در 18 سال گذشته 

میراث فرهنگی را تنها در حوزه گردشگری 
و تفرج دیده اند. 

در حالی که امروز بیش از هر چیز نیاز 
جامعه ما نیاز هویتی و نیاز وحدت ملی 

و پاسخ به چالش های اجتماعی است که 

از طریق سرمایه های اجتماعی و میراث 
فرهنگی می توان به آن ها دست یافت.

ما حتی در این مدت به این فکر نکرده ایم که 
چگونه می توان به کمک میراث فرهنگی از 

بحران کرونا عبور کرد.

WWW.QUDSONLINE.IR

 مقصر افزایش آمار ساالنه سقط جنین  ◾
محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون 
ــان مــجــلــس بـــه آنـــا گفت  ــ ــهــداشــت و درمـ ب
ــاه، صنعت ومــعــدن، ورزش و  وزارت هــــای  رفـ
جوانان، مسکن و بهداشت و بقیه دستگاه های اجرایی از 
جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید برای کاهش سقط 
جنین اقدام کنند. در افزایش آمار ساالنه سقط جنین عالوه 

بر وزارت بهداشت سایر وزارتخانه ها هم مقصر هستند.

تمام درمان را به طب سنتی نمی سپاریم ◾
به گــزارش ایسنا، عاطفه عابدینی، دبیر 
کمیته علمی کشوری کرونا گفت: بر اساس 
دستورالعمل طب ایرانی همکاران مراکز 
درمانی می توانند از متخصصان طب ایرانی مشاوره 
بگیرند اما این به معنای آن نیست که تمام روند درمان 
را به همکاران طب سنتی بسپاریم. وی تأکید کرد: 

درمان های ثابت نشده کارکرد چندانی ندارد. 

کسی مشتاق باستان شناسی نیست ◾
روح هللا یوسفی زشـــک، باستان شناس 
به ایلنا می گوید: متأسفانه دهه گذشته 
ــود.  ــران ب ــ دهـــه افـــول بــاســتــان شــنــاســی ای
سرفصل هایی که توسط سازمان سمت طراحی می شود 
دست کم مربوط به ۴۰ تا 5۰ سال پیش است، به هیچ 
ــه روز نیست و به دلیل شرایط بد اقتصادی  عنوان ب
مشتاقان زیادی برای رشته باستان شناسی وجود ندارد. 

انتقاد پلیس از خودروسازان داخلی ◾
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار 
حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران 
بــزرگ با انتقاد از خــودروســازان داخلی و 
کیفیت خودروها اظهار کرد: سرقت خودرو های تولید 
داخلی و محتویات داخل آن برای سارقان به شدت آسان 
است و متأسفانه درزمینه ایمنی خودرو ها اقدامی آن 

طور که باید و شاید انجام نشده است.
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ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو پ���ارس م���دل 1396 رنگ 
س���فید- روغنی به ش���ماره انتظام���ی 668ن65 ایران 
12  ش���ماره موت���ور 124K1056100 و ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CE1HH830009 ب���ه مالکیت محمد هادی 
علی زاده مقدم خراس���تانه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
40
53
69

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپانی، برگ سبز و س���ند محضری خودرو 
س���واری س���مند LXXU7 س���فید روغن���ی م���دل 
1393 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 36 _ 569 ی 31 و 
ش���ماره موتور 124K0286869 و ش���ماره شاس���ی 
NAAC91CC3EF647510 مفق���ود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
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برگ س���بز خودروی س���واری پراید م���دل 1384به 
رن���گ زیتون���ی ب���ه ش���ماره موت���ور 01144714 ب���ه 
ش���ماره شاس���ی   S1412284527486  به شماره 
پالک انتظام���ی 36 936ب35 به مالکیت فاروق 
عظیم���ی زاده مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط میباشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و کارت خ���ودروی  پژو 405 جی ال ایکس 
م���دل 1388 رن���گ نق���ره ای ب���ه ش���ماره انتظام���ی 
242د48 ای���ران 59  ش���ماره موت���ور 12488115034 
ب���ه   NAAM11CA39K968778 شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکی���ت ذلیخا تق���ان پور مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ر
14
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

تی���پ    رن���و   س���واری  خ���ودرو  س���بز  ب���رگ  
TONDAR90K4M مدل 1391  رنگ  س���فید ش���یری 
روغن���ی  ب���ه ش���ماره انتظام���ی 534 د 89 ایران 84  
شماره موتور W115800 8200871592 و شماره بدنه 
NAALSRALDCA209771ب���ه مالکیت  مهدی قایم 
پناه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مف
ی 

گه
آ

برگ س���بزو س���ند کمپانی خودرو س���واری پ���ژو تیپ 
GLX405-XU7  ب���ه رنگ خاکس���تری - متالیک مدل 
1397 ب���ه  ش���ماره موت���ور 124K1256817 و ش���ماره 
شاس���ی NAAM01CE2JK398387 به شماره پالک 
85 – 626ص 65 به مالکیت یوسف حسامی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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س���ندکمپانی وب���رگ س���بز موتورس���یکلت تیزتک 
کار125CDI مدل1393ش���ماره پ���الک ایران771-
69157 ش���ماره موتور 0124NCV128716 ش���ماره 
تن���ه NCV***125A9331000 ب���ه ن���ام فاطم���ه 
مش���کانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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دی
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مف
ی 

گه
آ

مجوز حمل اس���لحه مدل گلنگدن���ی کالیبر92/7 
ب���ه ش���ماره س���الح 52601 س���اخت ای���ران س���ال 
س���اخت 1309 ب���ه مالکی���ت ان���ور رضای���ی ارباب 
دی���ن محم���د ب���ه ش���ماره مل���ی 0732627435 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط میباش���د.
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مف
ی 

گه
آ شهرداری بیدخت در نظر دارد 

 انجام امورخدمات شهر و خدمات عمومی و رفت 
نگهداری  و  شهر  سطح  زباله  آوری  جمع  و  روب  و 

فضای سبز كل معابر محدوده قانونی را از طریق مناقصه یكساله به پیمانكار مجرب و ذیصالح بخش خصوصی، 
بصورت حجمی و از محل منابع داخلی، با شرایط زیر واگذار نماید.

1-مبلغ برآوردی پایه ماهیانه 1/800/000/000 ریال می باشد
 2-ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر 3 ماهه شركت در مناقصه به مبلغ 2/000/000/000 ریال یا فیش واریزی به 

حساب سپرده 3100003490002 بنام شهرداری 
3-به پیشنهادات مبهم و مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكی یا فیش سپرده به مبلغ 2/000/000/000ریال 
و فاقد برگه های تأیید صالحیت و همچنین پیشنهاداتی كه پس از موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری واصل 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار میباشد.  
4-مهلت دریافت اسناد لغایت پایان وقت اداری 1400/6/30 می باشد.

5-متقاضیان بایستی پیشنهادات خود را در دو پاكت سر بسته و الك و مهر شده الف و ب را حداكثر تا پایان 
وقت اداری 1400/6/30 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

6-زمان بازگشایی پاكتهای پیشنهادی ساعت14 مورخ 1400/6/31 در محل دفتر شهردار خواهد بود.
7-كلیه هزینه های  آگهی و اسناد مناقصه، به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-متقاضیان می بایست جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
9-سپرده نفرات اول تا سوم  به ترتیب اولویت چنانچه برنده اول ظرف مدت قانونی كه در مناقصه حاضر به 

عقد قرارداد نگردند، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
محمد رضا علی اكبری  بیدختی-  سرپرست شهردار ی بیدخت  ف

,1
40
51
54

آگهی تجدید مناقصه
 )نوبت دوم(

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400,06,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- ش��رکتهای احیاء صنایع خراس��ان به شماره ثبت11321 و شناس��ه ملی 10380270277توسعه 
بین المللی تجارت سبز به ش��ماره ثبت 17773و شناسه ملی10380333415 ، سرمایه گذاری

 و توس��عه گردش��گری منطق��ه بی��ن الملل پردیس ش��اندیز به ش��ماره ثبت27003 و شناس��ه 
ملی10380424080 ، س��رمایه گذاری مسکن عدل گستر توس به شماره ثبت 23474و شناسه 
ملی 10380389261معدنکاران احیاء ش��رق به شماره ثبت 11833و شناسه ملی 10380275290 
بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. -صورتهای مالی منتهی 
به 1399,12,29مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمید ثابت بیرجندی به شماره ملی0934510903 
بعن��وان ب��ازرس اصلی و آقای محمد مخیران به ش��ماره مل��ی 0933130007 ب��ه عنوان بازرس                    

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . 
- روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1188956(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری احیاء صنایع خراسان شمالی
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33476 و شناسه ملی 10380486514

ف
,1
40
53
79

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره 181مورخ 1400/01/23شورای محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت 
به اجرای پیاده رو سازی خیابان امام رضا)ع(شاندیز حدفاصل میدان شهدا تا خیابان شهید ماهی )ارچنگ( جهت شهرداری 

شاندیز  ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
شرایط تجدیدمناقصه :

1- متقاضیان بایستی حداقل دارای رتبه 5 ابنیه و راه و ترابری از سازمان مدیریت برنامه وبودجه ودارای حداقل اعتبار 
الزم در زمان برگزاری مناقصه وانعقاد قرارداد باشند.

2- مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه 4.200.000.000 ریال می باشد و می بایستی طی فیش نقدی به شماره حساب 
0204880582008 نزد بانك ملی ش��عبه ش��اندیز بنام سپرده شهرداری شاندیزواریز  ویا اخذضمانتنامه بانکی در وجه 
شهرداری شاندیز صورت پذیرد. ضمانتنامه ها باید به مدت 3 ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و 3 ماه دیگر قابل 

تمدید باشد. 
3-  در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده  برندگان اول و دوم وسوم تجدید مناقصه به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
3. توزیع اسناد از طریق سامانه ستاد از تاریخ 1400/06/21 لغایت 1400/06/31 میباشد.

4. مهلت بارگذاری پیشنهادها  در سامانه ستاد تاپایان وقت اداری پنج شنبه مورخ1400/07/08 می باشد.
5. بازگشائی اسناد تجدید مزایده از طریق سامانه ستاد روز شنبه  مورخ 1400/07/10 ساعت 14/30در محل شهرداری 

صورت می گیرد.
6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد تجدید مناقصه درج شده است .
8.شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

9.کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.ir انجام می گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 34283003-3-051 تماس حاصل فرمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری شاندیز
) نوبت اول(

ف
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آگهی مناقصه عمومی خرید تراکتور فرگوسن 399 جفت

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی  

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد 
سه عدد تراکتور فرگوسن 399 جفت صفر کیلومتر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از تامین کنندگان 
واج�د ش�رایط دعوت به عمل می¬آی�د مدارک زیر را حداکث�ر تا تاری�خ 1400/06/31 در پاکت های در بس�ته به آدرس: 
مشهد،میدان شریعتی،خیابان دانشگاه31)کفایی(،پالک4 تحویل یا به صندوق پستی به شماره 9183794455 ارسال نمایند .       

مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 
1-پاکت الف( واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس 

به نام مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 239 تماس حاصل فرمائید(.
2-پاک�ت ب( تصوی�ر کارت ملی اش�خاص حقیق�ی  و تصویر اظهارنامه ثبت ش�رکت، آخرین آگهی تغییرات ش�رکت و مجوز

 بهره برداری شرکت.
3-پاک�ت ج( اص�ل پی�ش فاکت�ور اع�الم قیم�ت و مش�خص نم�ودن س�ال س�اخت، محل و م�دت زم�ان تحویل و ش�رایط 

بازپرداخت.
•خرید اقالم  پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی موسسه صورت می پذیرد .
•مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

•هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی  224 تماس حاصل فرمائید .
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))آگهی مناقصه عمومی خرید اقالم مورد نیاز((

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی  

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در نظر دارد 
اقالم مورد نیاز خود اعم از مرغ کامل و قطعه بندی، تخم مرغ، ماهی، شترمرغ، بلدرچین، بوقلمون،  دام سبک زنده ، الشه 
ش�تر و گوس�فند وآالیش، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت به 
عمل می آید مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 1400/06/31 در پاکت های در بس�ته به آدرس: مشهد،میدان شریعتی،خیابان 

دانشگاه31)کفایی(،پالک4 تحویل یا به صندوق پستی به شماره 9183794455 ارسال نمایند .       
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1- پاکت الف( واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به شماره حساب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس 
به نام مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 239 تماس حاصل فرمائید(.

2-پاکت ب( تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی  و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره 
برداری شرکت.

3- پاکت ج( اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مشخص نمودن محل و مدت زمان تحویل و شرایط بازپرداخت.
• خرید اقالم  به شرط تخلیه و پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی موسسه صورت می پذیرد .

• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی  224 تماس حاصل فرمائید .



خداحافظی 
رضایی از تیم 

ملی والیبال 
نشسته

همکاری هادی 
رضایی با تیم ملی 

والیبال نشسته 
به نقطه پایانی 

رسید. رضایی که 
تیمش را در المپیک 
به قهرمانی رساند 

در این باره گفت: 
قراردادی با تیم 

نداشتم و فقط به 
دلیل تعهد اخالقی 

فعالیت می کردم. 
حاال که پارالمپیک 

تمام شده، دیگر این 
مسئولیت را به لحاظ 

تعهد اخالقی نیز 
برعهده ندارم. شاید 
چهره ام برای برخی 

تکراری شده و 
دوست ندارند مرا در 

این ُپست ببینند.

در  حاشيه

استقالل 
در محاصره 

کرونا

دیروز مشخص شد 
که علیرضا رضایی 
دروازه بان استقالل 

مبتال به ویروس کرونا 
شده و در قرنطینه 
به سر می برد. این 
در شرایطی است 

که برخی از اعضای 
کادرفنی استقالل از 
جمله مربی بدنساز 

و یکی از ماساژورهای 
تیم نیز حالت های 

سرماخوردگی دارند 
و مشکوک هستند 
و به همین خاطر به 

قرنطینه رفته اند. 
اگرچه هنوز هیچ 

بازیکن یا مربی دیگری 
عالئمی که نشان بدهد 

شاید به ویروس کرونا 
مبتال شده باشند، 

ندارند اما قرار است 
آبی ها تست بدهند 

تا وضعیتشان 
مشخص شود.

خبرخبر
روزروز

  زالتان ابراهیموویچ
بازیکن میالن، معتقد است از رونالدو 
و مسی بهتر است.او که  11 بار نامزد 

توپ طال شد، گفت:» اگر هم کسی 
ضرر کرده ، توپ طالست که من را از 

دست داده«.

  جهانبخش
بنابر اعالم باشگاه فاینورد، سرمربی این 

تیم با درخواست جهانبخش مبنی بر 
عدم سفر به سرزمین های اشغالی جهت 

تقابل با نماینده  رژیم صهیونیستی در 
مسابقات اروپایی موافقت کرد.

  والدیمیر آلکنو
سرمربی سابق تیم ملی برای شاگردانش 

در مسابقات آسیایی آرزوی موفقیت 
کرد و نوشت» برای شما آرزوی موفقیت 

می کنم! من منتظر شما در مسابقات 
جهانی ۲۰۲۲ روسیه هستم«.

بــیــســت و یکمین 
دوره رقــابــت هــای 
والــیــبــال قهرمانی 
مردان آسیا از امروز 
بـــه مــیــزبــانــی ژاپـــن 
آغــاز مــی شــود. تیم 
ملی والیبال ایران که در سال ۲۰۱۱ برای 
اولــیــن بــار بــا هــدایــت خولیو والسکو، 
عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد، در 
سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ نیز با هدایت 
والسکو و کوالکوویچ توانست دوبــار 
دیگر قهرمانی آسیا را بدست آورد. تیم 
ملی ژاپن با ۹ قهرمانی، پرافتخار ترین 
تیم قــاره کهن اســت و پس از آن تیم 
کره جنوبی با چهار عنوان قهرمانی در 
جایگاه دوم قــرار دارد. دو تیم ایــران و 
چین نیز با سه قهرمانی سومین تیم 

پرافتخار قاره آسیا هستند.

فرمانده ایرانی ◾
این بار ملی پوشان والیبال ایران با هدایت 
ســرمــربــی ایـــرانـــی، گـــام در مسابقات 
گذاشتند و در اندیشه کسب چهارمین 
مقام قهرمانی در قــاره کهن هستند. 
بهروز عطایی همراه با بازیکنان جوان 
ایران، گام مهمی در مسابقات قهرمانی 
آسیا گذاشته اند و امید می رود که این 
تیم بتواند چهارمین جام را برای ایران 

کسب کند. تیم ملی والیبال ایران در این 
دوره از رقابت ها، چهره های شاخصی 
مانند سعید معروف، محمد موسوی و 

امیر غفور را در اختیار ندارد.
ــوان گفت ایــن مسابقات بــرای  مــی تـ
مربیان ایرانی بسیار مهم است؛ چرا که 
موفقیت عطایی در مسابقات قهرمانی 
آسیا می تواند شروعی برای والیبال ایران 
با هدایت مربیان وطنی باشد. پیش از 
این بسیاری از کارشناسان معتقد بودند 
سطح مربیان ایرانی از مربیان خارجی 
پایین تر نیست. موفقیت عطایی در این 
رقابت ها برای والیبال ایران بسیار مهم 
خواهد بــود و ایــن مربی کــار سختی را 
پیش رو دارد چرا که چشمان بسیاری به 
نحوه هدایت او در این رقابت ها دوخته 

شده است.

برنامه  دیدارهای ایران  ◾
ایران - هنگ کنگ  

یکشنبه ۲۱ شهریور – ساعت ۱۰:۳۰
ایران – تایلند  

دوشنبه ۲۲ شهریور – ساعت ۱۰:۳۰
ایران – پاکستان 

سه شنبه ۲۳ شهریور – ساعت ۵ بامداد

ترکیب تیم ملی  ◾
پاسورها: علی رمضانی، جواد کریمی 

قدرتی زن ها: میالد عبادی پور)کاپیتان(، 
میثم صالحی، امیرحسین اسفندیار و 

اسماعیل مسافر
ســرعــتــی زن هــا: امیرحسین توخته، 
رضــا عابدینی، علی اصــغــر مــجــرد و 

مهدی جلوه
پشت خط  زن ها: امین اسماعیل نژاد 
و صابر کاظمی/ لیبرو: محمدرضا 

حضرت پور و  ابوالفضل قلی پور

قد بلند ایرانی ها ◾
در جمع بازیکنان ۱6 تیم حاضر در 
بیست و یکمین دوره والیبال قهرمانی 
مــردان آسیا در ژاپــن، ادگــار توماس، 
ستاره استرالیایی با ۲ متر و ۱۲ سانتی 
متر بلندقامت ترین بازیکن تورنمنت 
معرفی شد. پس از وی هم امیرحسین 
اسفندیار، دریــافــت کننده تیم ملی 
ایران با ۲ متر و ۹ سانتی متر در جایگاه 
دوم قـــرار دارد. پنگ، مــدافــع میانی 
چین هم با ۲ متر و 8 سانتی متر در 
جای سوم قرار گرفت.از نظر میانگین 
قدی هم تیم های ملی ایران و پاکستان 
با ۱۹۹ سانتی متر در صدر ایستادند و 
تیم های استرالیا و چین نیز با میانگین  
۱۹8 سانتی متر به صــورت مشترک 
دوم شدند و قزاقستان با ۱۹6 سانتی 

متر در مکان سوم ایستاد.

رقابتهایوالیبالقهرمانیمردانآسیاامروزآغازمیشود

دفاع از عنوان قهرمانی با فرمانده ایرانی
زیر ذره بين

پشت پرده انتخاب پاشازاده 
به عنوان معاون باشگاه استقالل

منتقدان مجیدی 
در جبهه مددی

سینا سپهر     یکی از بزرگ ترین ایرادهای وارده 
به سیستم مدیریتی باشگاه استقالل به ویژه 
احمد مــددی مدیرعامل ایــن مجموعه عدم 
انتخاب معاونان بر اساس چارت تعیین شده 
باشگاه استقالل بود. با وجود این، مدیرعامل 
باشگاه استقالل بدون توجه به ایرادهای عمده 
به چــارت مدیریتی باشگاه فعالیتش را برابر 
میل و سلیقه شخصی در باشگاه استقالل 
ادامه داد و تنها ناصر فریادشیران را به عنوان 
معاون اجرایی باشگاه استقالل انتخاب کرد 
تااینکه در آستانه تغییرات احتمالی در بدنه 
مدیریتی باشگاه استقالل تصمیم گرفت به 
سراغ پیشکسوتان منتقد سرمربی تیم برود و با 
انتخاب آن ها به عنوان مسئوالن جدید اجرایی 

باشگاه استقالل اقدام به یارکشی کند.
مــددی در گام نخست به ســراغ جــواد زرینچه 
یکی از کسانی که با فرهاد مجیدی به شدت 
ــا زریــنــچــه  ــــت امــ ــود رف ــ ــظــر ب دچــــار اخــتــالف ن
پس ازآنکه متوجه شد فرهاد و فرزاد مجیدی با 
انتخاب وی مخالف هستند، از ادامه همکاری 
با باشگاه استقالل صرف نظر کرد تا درنهایت 
بهرام امیری به عنوان سرپرست جدید تیم 

انتخاب شود.
با انتخاب بهرام امیری به عنوان سرپرست 
ــادر فنی  ــ ــه کـ ــزدیـــک بـ ــای نـ ــه هـ ــانـ بـــرخـــی رسـ
استقالل،از مخالفت جدی مجیدی گزارش 
ــد و مــدعــی شــدنــد مــجــیــدی در جــریــان  ــ دادن

انتخاب امیری نبوده است.
ــن پــایــان مــاجــرا نــبــود؛ چــرا کــه در  امــا انــگــار ای
آستانه  48 ساعت تا بازی حساس استقالل 
بـــرابـــر الـــهـــالل در رقـــابـــت هـــای حــذفــی لیگ 
قهرمانان آسیا احمد مددی و اصغر ملکیان 
در باشگاه استقالل با یکی دیگر از منتقدان 
فرهاد مجیدی جلسه ای برپا کردند تا مهدی 
پــاشــازاده را به عنوان معاون ورزشــی باشگاه 

استقالل انتخاب کنند.

ــواداران  ــ ــرای ه ــه قــدری بـ انــتــخــاب پـــاشـــازاده ب
باشگاه استقالل تعجب برانگیز بود که بخش 
قابل توجهی از هــواداران استقالل نسبت به 
این موضوع واکنش منفی نشان دادنــد و در 
شبکه های اجتماعی ورود ناگهانی مهدی 
پاشازاده به چارت مدیریتی باشگاه استقالل 
را یک بازی خطرناک توصیف کردند و مدعی 
شدند احمد مددی و ملکیان برای بقا در کادر 
مدیریتی باشگاه در تالش اند تمام منتقدان 
ســرمــربــی فعلی تیم فــوتــبــال اســتــقــالل را در 
ساختمان باشگاه جمع کنند. خیلی زودتــر 
از آنــچــه تــوقــع مــی رفــت خبر انــتــخــاب مهدی 
پاشازاده به اردوی استقاللی ها در دبی رسید 
جایی که گفته می شود فرهاد مجیدی واکنش 
جالبی به ماجرا نداشته امــا به منظور حفظ 
آرامش تیم از هرگونه موضع گیری در قبال این 
انتصاب بحث برانگیز خــودداری کرده است و 
پشت پرده  انتصاب های اخیر را برای هواداران 

باشگاه استقالل فاش خواهد کرد. 

بازگشت سه بازیکن
 کلیدی شهرخودرو 

به تمرینات
حسین مهربان، صادق صادقی و امیرحسین 
کریمی که از بازیکنان تأثیرگذار فصل گذشته 
شهرخودرو بودند طی مذاکره با سرمربی این 
تیم قرار شد به تمرینات این تیم برگردند و قید 
رضایت نامه و دفترچه سربازی را بزنند. به این 
ترتیب محمدرضا مهاجری توانست در اولین 
گام مانع رفتن بازیکنان کلیدی تیمش شود. 
شهر خــودرو دیــروز با مهدی شریفی بازیکن 

سابق سپاهان و پرسپولیس توافق کرد.
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گل محمدی بهترین مربی لیگ قهرمانان آسیا شد ◾
ســایــت کــنــفــدراســیــون فــوتــبــال آســیــا در هفته های 
گذشته از کاربرانش خواست بهترین ها در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ را انتخاب کنند که 
در بخش بهترین مربی یحیی گل محمدی، سرمربی 
تیم پرسپولیس تهران توانست گوی سبقت را از فرهاد 
مجیدی و سایر رقبای خود برباید و برترین مربی دور 

گروهی شود.

قضاوت دو داور ایرانی در جام جهانی فوتسال  ◾
جام جهانی فوتسال لیتوانی ۲۰۲۱ از امروز برگزار خواهد 
شد گالره ناظمی و ابراهیم مهرابی افشار، دو نماینده 
داوری کشورمان در لیتوانی خواهند بود. این داوران در 
تیم داوری دیدار تیم های ملی لیتوانی و ونزوئال، در روز 
اول مسابقات قرار دارنــد. ناظمی به عنوان کمک داور 
دوم مسابقه فعالیت می کند و مهرابی افشار داور رزرو 

بازی خواهد بود.

قطعی شدن میزبانی از کره جنوبی در تهران ◾
براساس نامه ارسالی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
میزبانی تیم ملی فوتبال ایــران در دیــدار با کره جنوبی 
در هفته چهارم انتخابی جهانی قطعی شــده است. 
فدراسیون فوتبال برای دیدار با تیم ملی در هفته چهارم 
این مسابقات، به فکر حضور هواداران زن و مرد واکسینه 
شده )دو دز کامل( و همین طور اجرای سیستم VAR در 

این مسابقه است.

تست کرونای پرسپولیسی ها منفی شد  ◾
اعــضــای تیم پرسپولیس روز جمعه پــس از ورود به  
ــدار با استقالل دوشنبه  تاجیکستان بــرای بــرگــزاری دی
تست کرونا داده و در اتــاق هــای خــود در هتل شیلتون 
دوشنبه قرنطینه شدند. با منفی شدن جواب تست تمام 
اعضا، بازیکنان این تیم  عصر دیــروز نخستین تمرین 
خود را در ورزشگاه پامیر)محل برگزاری دیدار با استقالل 

تاجیکستان( برگزار کردند.

تیم ملی فوتسال ایران کار خود را در جام جهانی ۲۰۲۱ 
لیتوانی از روز سه شنبه ایــن هفته و با دیــدار مقابل 
صربستان آغاز می کند. تیم ایران روز پنجشنبه عازم 
لیتوانی شد و اردوی نهایی خود را در این کشور برپا 

کرده است.
سیدمحمد ناظم الشریعه در دوره گذشته جــام جهانی در کشور 
کلمبیا موفق شد به عنوان سوم جهان دست یابد و افتخار بزرگی برای 

کشورمان رقم بزند.
این مربی امیدوار است این افتخار و عنوان را یک بار دیگر برای ایران 
تکرار کند و شاید مقایسه لیست بازیکنان تیم کشورمان در این دوره و 
دوره گذشته نشان بدهد وی روی تجربه ملی پوشان هم حساب ویژه ای 

برای قرار گرفتن روی سکوی جام جهانی باز کرده است.
تیم ملی فوتسال در دوره گذشته جام جهانی با ۱4 بازیکن عازم 
کلمبیا شد و این دوره به دلیل کرونا و با مجوز فیفا، تعداد بازیکنان 
به ۱6 نفر )یک نفر الزاماً دروازه بان( افزایش یافت. در این دو لیست 
نام ۹ بازیکن مشترک به چشم می خورد که ستون و شاکله اصلی 
تیم ملی را در جام جهانی تشکیل خواهند داد: علیرضا صمیمی، 
سپهر محمدی، حمید احمدی، محمدرضا سنگ سفیدی، حسین 
طیبی، فرهاد توکلی، علی اصغر حسن زاده، مهدی جاوید و احمد 
اسماعیل پور.در فهرست جام جهانی لیتوانی باقر محمدی، علیرضا 
رفیعی پور، محمد شجری، مسلم اوالد قباد، طاها نعمتیان، سعید 
احمدعباسی و فرهاد فخیم نفرات جدید هستند. در این میان، نام 
فرهاد فخیم شاید ویژه ترین چهره تیم ملی باشد؛ بازیکنی که در 
چند فصل گذشته یکی از ارکان اصلی قهرمانی تیم مس سونگون در 
لیگ برتر بوده است و ناظم الشریعه قصد دارد از تجربه و جنگندگی 

او در جام جهانی بهره ببرد.
فخیم شاید بتواند همان نقشی را در جام جهانی لیتوانی بازی کند که 
محمد کشاورز در جام جهانی کلمبیا بازی کرد. کشاورز در آن رقابت ها 
کاپیتان تیم ملی بود و از نظر فنی و روحی تاثیر بسزایی در موفقیت تیم 

ملی بخصوص در دیدار حساس مقابل برزیل داشت.
در این میان شاید مصدومیت حسین طیبی و خروجش از معادالت 
بازی های مرحله گروهی کمی کار تیم ملی را سخت کند. دنده طیبی 
در بازی تدارکاتی با بالروس آسیب دید و به گفته ناظم الشریعه، وی به 
بازی های گروهی نخواهد رسید.این بازیکن مشهدی که به شاه ماهی 
فوتسال ایــران ملقب است در آخرین بــازی تدارکاتی با بدشانسی 

آسیب دید و دور مقدماتی را از دست داد.

 نگاهی به ترکیب تیم ملی برای جام جهانی فوتسال

جای خالی شاه ماهی

ضد حمله

ستارگان ورزش

ســهــراب مـــرادی و کــیــانــوش رستمی پــس از 
المپیک، حــاال مسابقات جهانی را هم از 

ــد. از المپیک ۲۰۱۲ لندن که  دست دادن
ــرادی و کــیــانــوش رستمی  ســهــراب مــ

در کنار هم در دسته 8۵ کیلوگرم 
روی تخته رفتند، رقابت این 

دو وزنــه بــردار آغــاز شد. در 
گام اول کیانوش موفق تر 
ــه در  ــود و در حــالــی ک بـ
لندن سهراب اوت کرد، 
رســتــمــی روی سکوی 
ســومــی المپیک رفت 

و برنز گرفت؛ برنزی که 
بعدها به خاطر دوپینگ 
یکی از رقــبــایــش بــه نقره 

تبدیل شـــد. المپیک ریو 
برای این دو وزنه بردار رؤیایی 
ــت و در دو شب  پــیــش رفـ
متوالی کیانوش رستمی و 
سهراب مــرادی دو طال را به 
کاروان ایران تقدیم کردند. 
ــروع قــصــه رستم  ایـــن شــ
و ســهــراب درورزش ایــران 
بــود که امــیــدوار بودیم به 
شکل بهتری ادامــه پیدا 
کــنــد. بـــه خــاطــر تغییر 
اوزان المپیکی کیانوش 

رستمی به یک وزن باالتر رفت و بار دیگر 
هم وزن سهراب مرادی شد؛ این بار دیگر 
از دوستی و صمیمیت خبری نبود و آن ها 
کــامــالً دو رقیب بــودنــد. ایــن بــار سهراب 
در اوج بود و در جهانی ۲۰۱7 و بازی های 
آسیایی ۲۰۱8 هم طال گرفت.  اما در سه 
ــرادی درگیر  ســال اخیر کــه ســهــراب مـ
مصدومیت های مختلف شد؛ کیانوش 
رستمی هم نتوانست با سبک انفرادی 
خود موفق شود و هر دو وزنــه بردار 
بــا وجـــود تــالش هــای فـــراوان 
سومین المپیک خود 
را از دســت دادنـــد. 
حــــــاال امــــــا فــضــا 
بــــرای بــازگــشــت 
رستم و سهراب 
وزنــــــه بــــــرداری 
ایـــــــــــــــران بـــــاز 
ــا  ــ بــــــود و آن هـ
نستند  ا می تو
بـــه فــاصــلــه چند 
ماه بعد از المپیک در 
مسابقات جهانی حاضر 
شوند. اسامی هر دو هم در 
لیست سرمربی تیم ملی 
بود، اما گویا عالقه ای برای 

بازگشت وجود ندارد.

پایان قصه رستم و سهراب ؟
هافبک منچستریونایتد از ابــتــدای فصل 
عملکردی خیره کننده را به نمایش گذاشته 

و موفق شده در سه بازی ابتدایی لیگ برتر 
پنج پاس گل را ارسال کند تا شیاطین 
سرخ با کسب 7 امتیاز از ۹ امتیاز 
ممکن در رده سوم جدول رده بندی 

قرار گرفته باشند.
ــوال، مدیربرنامه  با این حال مینو رای

پوگبا، پیش از ایــن اعــالم کــرده 
بــود ایــن بازیکن قصد ترک 

ــورد را دارد.  ــ ــراف ــ ــدت ــ اول
قــرارداد او در تابستان 
۲۰۲۲ به پایان می رسد 
و مـــونـــدو دیــپــورتــیــوو 
ــال  ــ ــده رئ ــ ــی شـ ــدعـ مـ
مـــادریـــد در رقــابــت 
ــن  ــکــ ــ ــازی ــ جـــــــــذب ب
فرانسوی از یوونتوس 
ــن  ــ ــن ژرم و پــــــاری ســ
پیشی گرفته اســت. 

زین الدین زیــدان یکی 
از عالقه مندان قدیمی 

بــازی پوگبا بــود و پــس از 
بازگشتش بــه ایــن تیم در 

سال ۲۰۱۹ سعی کرد که او را 
به خدمت بگیرد، اما موفق 
نشد و یونایتد با شرایط رئال 

برای خرید این بازیکن کنار نیامد. مدیران باشگاه 
انگلیسی باور دارند که باوجود تمامی شایعات 
مربوط به رؤیــای او بــرای بــازی در رئــال، پوگبا 
دوست دارد به بازی در این تیم ادامه دهد.
بــا ایــن حــال ESPN مــی گــویــد یونایتد 
گزینه فروش او در ژانویه را در نظر دارد 
تا ریسک از دســت دادن او به عنوان 
بازیکن آزاد را نکند؛ چرا که آن ها پوگبا 
ــراردادی  ــ ــا قـ را در ســـال ۲۰۱6 ب
رکوردشکن به ارزش 8۹ میلیون 
ــه خدمت  ــتــوس ب پــونــد از یــوون
گرفتند. اگر یونایتد تصمیم به 
فـــروش پوگبا در پنجره نقل و 
انتقاالت زمستانی بگیرد شرایط 
برای رئال دشوار خواهد شد، چرا 
که آن ها در آستانه جذب کیلیان 
امباپه نیز قرار دارند. با توجه به 
اینکه قــرارداد امباپه نیز سال 
آیــنــده بــا پــاری ســن ژرمــن به 
پایان می رسد و او می تواند 
به عنوان بازیکن آزاد به 
جمع مادریدی ها اضافه 
شود، شاید این باشگاه 
اسپانیایی در همین 
پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی برای جذب 

پوگبا اقدام کند.

کمین رئال برای شکار پوگبا
زیر وزنه فوتبال اروپا

این مسابقات برای مربیان ایرانی بسیار مهم است؛ چرا که موفقیت عطایی در مسابقات قهرمانی 
آسیا می تواند شروعی برای والیبال ایران با هدایت مربیان وطنی باشد. پیش از این بسیاری از 
کارشناسان معتقد بودند سطح مربیان ایرانی از مربیان خارجی پایین تر نیست. موفقیت عطایی 

در این رقابت ها برای والیبال ایران بسیار مهم خواهد بود .
گزیدهگزیده
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وارد مرحله 
آزادسازی 
فلسطین شده ایم

خالد مشعل با 
ایراد نطقی در 
اجالس پیشقراوالن 
بیت المقدس تأکید کرد: 
ما وارد مرحله آزادسازی 
سرزمین فلسطین 
شده ایم و حداقل کاری 
که می توانیم انجام دهیم 
حمایت همه جانبه از 
ملت فلسطین در باریکه 
غزه و کرانه باختری 
و بیت المقدس است. 
مشعل توضیح داد: 
قرائن و شواهد یکی پس 
از دیگری هویدا می شود 
و همگی آن ها حکایت 
از نزدیکی آزادسازی 
سرزمین فلسطین دارد. 
ما از آینده ای نزدیک 
سخن می گوییم که در آن 
غزه اسرائیل را به چالش 
می کشد و بر آن پیروز 
می شود.

یادداشت مهدی زارع   افغانستان 
ــران اســــت؛ اصـــاً  ــ پــــاره تـــن ایـ
افغانستان همان ایــران است 
کـــه مــدتــی آن را فــرامــوشــش 
کرده ایم. حاال اما با داغ شدن 
فضای رسانه ای دوباره این پاره 
تن خودمان را دیده ایم. مثل فردی که خانه دوران 
کودکی اش را پس از 20 سال دیده، برگشته ایم به 
افغانستان و می بینیم غرب با این خانه چه کرده. 
می بینیم تحجر طالبانی با آن چه کرده و می بینیم 
دولت های دست نشانده چگونه آن را ویران کرده 
است. از طرفی عده ای را هم فرستاده ایم تا سفیر 
این ملت باشند در افغانستان و آنجا را برایمان 
دوباره تصویرسازی کنند. فرستاده ایم آنجا را روایت 

کنند تا دوباره خاطرات کودکی مان زنده شود.
حمید بوالی، محمد صمصامی، روح هللا رضوی، 
مهدی خالقی، محسن اسام زاده، جواد موگویی و 
افرادی دیگری راهی کرده ایم تا رسانه شوند و نمایی 
درست خارج از رسانه های غربی و شرقی برایمان 
تصویر کنند. در نوشته پیش رو تصویری را که آن ها 

فرستاده اند ببینیم.

بوالی و دغدغه آرامش روانی مردم ◾
حمید بوالی پیش از همه راهی افغانستان شد. او 
خط هراس از سفر به سرزمین هزاره ها را شکست. 
او و دوستانش از همان ابتدا به طالبان بدبین بودند 
و هنوز هم هستند. اما تصمیم گرفت در میانه 
آتش و دود راهی شود. بوالی از مرز دوغــارون وارد 
افغانستان شد و در نخستین ایستگاه در هرات 
اتــراق کــرد. خط روایــت اصلی بوالی در ایــن سفر 
شایعه ها و امور مافی الضمیر افغانستانی ها بود. 
این کار را هم از همان هــرات آغــاز کــرد. مثاً او در 
توصیف فضای هــرات گفت: »اینجا هروقت در 
می زنند مردم اول زن ها و بچه ها را پنهان می کنند. 
اگر در را با شتاب بزنند به آن ها اسلحه هم می دهند 
تا بتوانند خــود را خــاص کنند. یک تیر به خود 

است دیگر«. 
او در ادامه راهی قندهار شد، ساعت 3 بعد از نصف 
شب به این شهر پشتو نشین رسید تا از مسیر 
زمینی به کابل برود. اینجا هم بوالی همان خط را 
در پیش گرفت و شایعاتی را که مردم دهان به دهان 
می کردند روایــت کــرد. او کــاری به آنچه در ظاهر 
رخ می دهد نداشت بلکه »عــدم آرامــش روانــی« 
افغانستانی ها را رسانه ای کرد و از نظرش این حجم 
از نبودن آرامش روانی آن قدر هست که به تنهایی 
برای مخالفت با طالبان کافی باشد. اگرچه او دالیل 
دیگری هم برای مخالفت با »این گروه خشن« ذکر 
کرد اما می شود گفت همه دالیل او حول همین 
ماجرا بود. بوالی در ادامه سفر، به کابل رسید و این 
همزمان شد با سفر ژنرال حمید، رئیس سازمان 
امنیت پاکستان و شایعاتی که درزمینه این سفر 
در پایتخت افغانستان شکل گرفت؛ از مدیریت 
نبرد پنجشیر تا میانجی گری بین طالبان برای اعام 
فهرست هیئت دولت. او البته تظاهرات های کابل 
را عیناً روایت کرد و حتی خودش هم چندساعتی 

در بازداشت طالبان بود.

کمیلی و روایت اجتماعی ◾
علیرضا کمیلی یکی دیگر از راویان امروز افغانستان 
برای ماست. او به همراه محسن اسام زاده و چند 
نفر دیگر از مرز رد شد و مثل دیگر راویان در منزل 
اول به هرات رسید. برعکس بوالی این نخستین 
سفر کمیلی به افغانستان است. هرچند با لباس 
بلوچی که پوشیده اســت از افغانستانی ها هم 
افغانستانی تر شــده. او دوربین خــود را به سراغ 
معمولی ترین آدم های افغانستان برده است؛ از یک 
کفش فروش در بازار کابل تا یک خادم مسجد در 
هرات. سوژه های کمیلی هم همان نگرانی سوژه های 
بوالی را دارند. آن ها هم نسبت به آینده نگران اند. 
امــا کمیلی همزمان نیمه پر لیوان را هم روایــت 
می کند. سوژه های کمیلی همه از ایجاد امنیت 
توسط طالبان راضی هستند و همزمان نگران آینده 

اقتصادی و اجتماعی خود.
کمیلی در ادامــه با پــرواز به کابل رسید، آن هم 
در اوج تــظــاهــرات . امــا او خیلی راحــت از کنار 

تظاهرات ها رد شد و صرفا با یک جمله »در 
همه انواع تغییر حکومت این اتفاقات میفتد« 
سروته ماجرا را هم آورد. کمیلی در کابل هم 
سراغ مردم کوچه و بازار رفت. سوژه های کمیلی 
در کابل هم همان مسائل مردم هرات را داشتند 
با این تفاوت که اینجا آزادی هم به خواسته های 
آن ها اضافه شد.کمیلی از محیط زندگی مردم 
هم روایت کرد. از تبلیغات شهری که نسبت به 
پیش از طالبان تفاوتی نکرده، اما تصاویر برهنه 
زنان پوشانده شده است. تنوع و تعداد بی شمار 
سوژه های انسانی کمیلی را می توان نقطه قوت 
او در این سفر در نظر گرفت. سوژه هایی با سن، 
ســـواد، قومیت، مذهب و زبــان هــای مختلف. 
کمیلی پشتون هایی را پیدا کرد که دقیقاً مثل 
تاجیک ها و فارس ها از آینده خود نگران اند و 
از طرفی هم فارس هایی را پیدا کرد که از امنیت 
ایجاد شده توسط طالبان راضی هستند. کمیلی 
البته در البه الی استوری های بی شمارش از مردم 
افغانستان، گاهی یکی دو مطلب تحلیلی هم 

منتشر می کند.

خالقی و ارتباط با نخبگان ◾
برعکس کمیلی و بــوالــی خالقی بیشتر ســراغ 
نخبگان افغانستان رفته اســت. گفت وگوهای 
مختلف با سوژه های مختلف که هرکدام جایگاه 
باالتری در اجتماع افغانستان دارند کارویژه خالقی 
است. اگرچه او تک و توک مردمان کوچه وبازار را 
پای دوربینش نشانده است ، اما به اندازه کمیلی 
سوژه های متنوع ندارد و به اندازه بوالی به فضای 

ذهنی مردمان افغانستان هم ورود نکرده.
با این همه او نخستین بخش از »سفر به امارت 
افغانستان« را با قصه فیروز احمد آغاز کرد؛ »راننده 
جوان و بی سوادی که برای خودش یک پا حکیم 
اســت«. فیروز احمد خیلی بند روزی و اقتصاد 
نیست. او هم طالب امنیت است و البته خوشحال 
اســت این هایی که آمــده انــد مثل قبلی ها »همه 

بودجه ها را داخل جیب خود« نمی ریزند.
خالقی در ادامــه با مسئوالن فرهنگی طالبان 
در هــرات، قــاری یک دست )مسئول حزب هللا 
ــوی  افـــغـــانـــســـتـــان(، هــنــرمــنــدان هــــــرات، مــول
مجیب الرحمن انصاری و عده ای دیگر از نخبگان 
گفت وگو کرد. رفتن به سراغ نخبگان  که او رصد 
کرده است به ما می فهماند  او مستندساز است 

و به دنبال صید ماهی خود در این سفر. 

صمصامی و افغانستان بدون روتوش ◾
محمد صمصامی هم بلند شد رفت افغانستان. 
او روایت هایش را با هشتگ افغانستان بدون 
روتوش منتشر می کند. صمصامی حتی زمانی 
که ایران بود الیو های اینستاگرامی پرطرفداری 
ــا رضـــا امــیــرخــانــی گفت وگو  ــرد. ب پــخــش مــی ک
کــرد، هدیه موالیی را آورد پشت دوربین الیو و 
خیلی های دیگر. او در ابتدا نگاه تقریبا سیاهی 
به اوضاع افغانستان داشت. اما طاقت نیاورد 
و راهـــی شـــد. از هــمــان هشتگی کــه انتخاب 
کرده معلوم است او رفته تا از فضای رسانه ای 
ــج عبور کــرده و الیــه هــای زیرین تغییرات را  رای

روایــت کند. چارچوب فکری او هم تا انــدازه ای 
ضد طالبانی بــود. او تا کابل هم رفت و حاال از 
مرز پنجشیر هم رد شده و روایتش را از مرکز 
پنجشیر به گوش ما می رساند. با این تفاوت که 
نسبت به پیش از سفر کمی واقع نگر تر شده 

است. 
صمصامی بــه جــای تأکید بــر تک چهره ها و یا 
نخبگان سراغ مجموعه های اجتماعی افغانستان 
هم رفته اســت. روایــت خیابان ها، روایــت محله 
شیعه نشین هرات، روایت وضعیت زنان، وضعیت 
بی جاشدگان در کابل، روایــت بچه مدرسه ای ها، 
محله عرب ها و چندین و چند روایت دیگر که او را از 

کمیلی و خالقی و بوالی متمایز می کند.
او که پیش از سفر تغییرات جــدی در طالبان را 
با دیده شک و تردید نگاه می کرد حاال در دروازه 
پنجشیر رسماً اعام کرد »باید قبول کنیم تغییراتی 
هم رخ داده است«. یکی از این تغییرات افزایش 
بی سابقه امنیت اجتماعی در افغانستان است. 
صمصامی از قول توده مردم تعریف کرد »اینجا 
در زمان غنی اگر گوشی موبایلت را از جیب بیرون 
مــی آوردی، دزد می زد و راست راست جلویت راه 
می رفت!« اما حاال دیگر دزدی نیست که این کار 
را بکند. عاوه بر این، سوژه های صمصامی به او 
گفته اند امنیت خیلی بهتر شده اما آن ها هم نگران 
آینده اند. یکی از مهم ترین مسائلی که صمصامی 
به آن پی برده، ناراحتی ساکنان پنجشیر و حتی عده 
زیادی از شیعیان افغانستان از عملکرد دستگاه 
سیاست خارجه کشورمان است. او معتقد است 
نوعی جدایی عاطفی بین این گروه ها و جمهوری 

اسامی رخ داده است.

موگویی، تاریخ نگاری در دیار پشتون ها ◾
خیلی از ما جواد موگویی را با پی رنگ تاریخی 
فــعــالــیــت هــایــش مــی شــنــاســیــم. او بـــه تــاریــخ 
عــاقــه دارد و از بین مقاطع تــاریــخــی هــم به 
تاریخ انقاب اسامی. حاال او هم رفته است 
و فضای افغانستان را روایـــت می کند. »زیــر 
آسمان طالبان« عنوانی است که موگویی برای 
روایت هایش انتخاب کــرده و تا حــاال 12 مورد 
را منتشر کـــرده اســـت. موگویی هــم به همراه 
خالقی، کمیلی و اسام زاده راهی دیار پشتون ها 
شده اســت. اما آن سه نفر در کابل مانده اند و 
موگویی همراه صمصامی دروازه پنجشیر راهم 
رد کـــرد.  موگویی برعکس دیگر همراهان کم 
می گوید و گزیده می نویسد. اما گاهی در الیو های 
چندهزار نفری اینستاگرام ظاهر مــی شــود و 
برداشت هایش را ارائه می دهد. اتفاقاً او هم به 
این نتیجه رسیده که طالبان تغییر کرده است. 
او حتی برخی اتفاقات امروز کابل را نتیجه قهری 
هرگونه تغییر حکومتی می داند. از نظر موگویی 
هم مــردم افغانستان امنیت را در اولویت قرار 
ــد. اما قلب های خیلی از ساکنان کابل و  داده ان
حتی افغانستان با مقاومت پنجشیر است. 
موگویی هم از همان جدایی که بین جمهوری 
اسامی ایــران و بدنه اجتماعی در افغانستان 
ــد و مــی گــویــد باید  افـــتـــاده اســـت حـــرف مــی زن

 برایش کاری کرد.

سرباز روح هللا در مرز زهک ◾
ــا مسیری کاماً  سید ســربــاز روح هللا رضـــوی ام
ــرای روایـــت انتخاب کــرد. پس از آنکه  متفاوت ب
صمصامی، مــوگــویــی، خالقی، بــوالــی و... راهــی 
افغانستان شدند، او رفت سر مرز زهک در استان 
سیستان و بلوچستان. او مهاجران افغانستانی را 
که راهی ایران شده اند به عنوان سوژه انتخاب کرد 
و دغدغه اش شد مهاجران. شاید به این دلیل که 
خــودش از اســاس مهاجر اســت، شاید هم دلیل 
دیگری در کار است. اما در هر صورت سوژه های او 
متفاوت بودند؛ بی جاشدگان افغانستانی که سر از 
مرز کشورمان درآورده بودند. اما نکته اینجاست 
مهاجرانی که در این دور از جنگ های داخلی به مرز 
ما پناه آورده اند خیلی زیاد نیستند. گفته می شود 
شاید به زحمت به چندهزار نفر برسند. آن هم 
آن هایی که عضو ارتش یا دیگر نهادهای امنیتی 
بوده اند که از ترس جانشان فرار کرده اند. روح هللا 
رضوی در ادامه نگاه های تحلیلی خود را هم نسبت 
به طالبان ارائه داد. او معتقد است طالبان اگرچه 
یک گــروه اسامی است اما هیچ وقت نمی تواند 
تمدن بیافریند و از همین منظر در چارچوب 
گروه های مورد تفقد ایران هم نباید قرار بگیرد. او 
چند الیــو و استوری هم دربـــاره پنجشیر منتشر 
کرد و از همه خواست در دوگانه طالبان و پنجشیر 
سمت پنجشیر را بگیرند چرا که اساساً این جبهه 

جنگ طلب نبود و اول بار نزاع را طالبان شروع کرد.

جعفریان، استاد افغانستان شناسی ◾
استاد محمدحسین جعفریان سفر نرفت. اما او 
در سه دهه گذشته ارتباط نزدیک با افغانستان 
داشــتــه و پیش از ایــن حــدود یــک دهــه در کشور 
زمــرد و خشخاش زندگی کــرده اســت. بدون شک 
محمدحسین جــعــفــریــان اســـتـــاد بــســیــاری از 
نویسند گان و کارشناسان افغانستان است. او با 
احمدشاه مسعود زندگی کرده و مستند او را ساخته 
است. او مامحمد عمر )نخستین رهبر طالبان( را 
دیده و با او گفت وگو کرده است. استاد جعفریان 
در دور اول حمات طالبان در افغانستان بــوده و 
جنگ داخلی در این کشور را از نزدیک درک کرده 
است. حاال اما او به واسطه جراحات فراوان جنگی 
که دارد نتوانسته راهی افغانستان شود. اما از حق 
نباید گذشت که الیو های اینستاگرامی او چند هزار 
بیننده دارنــد و شور و احساسات عجیبی به بدنه 
طرفداران مقاومت پنجشیر دمیده است. استاد 
جعفریان به طور مرتب با نمایندگان مقاومت در 
اطراف و اکناف جهان ارتباط می گیرد و آن ها را پشت 
دوربین الیو خود می آورد. اگرچه عاقه شدید او به 
احمدشاه مسعود سبب شده ،گمشده شهید خود 
را در پسرش احمد مسعود بیابد اما استاد همزمان 
با احساساتی کردن اخبار افغانستان زمینه را برای 
برخی  فراهم کرد تا به عده ای از راویــان افغانستان 
برچسب »تطهیر طالبان« بزنند. رخــدادی که به 
شکاف عمیق اجتماعی حول دوگانه »طالبان یا 
پنجشیر« منجر شد. دوگانه ای که اگرچه با رسیدن 
سفیران روایت به پنجشیر ابعاد آن روشن شده و از 
ابهام درمی آید اما همچنان بخشی از جامعه انقابی 

کشور را درگیر کرده است.
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افغانستانبهروایت»انسانرسانهها« 
روسیه و جایگاه طالبان برای آن

پیمان حسنی   
کارشناس مسائل بین الملل

ســقــوط دولـــت مــرکــزی افغانستان و 
قدرت   گیری طالبان فصل جدیدی از روابط را میان این 
کشور و دولت های دیگر در سطوح مختلف منطقه ای 
و بین المللی رقم زده است. تا به امــروز تقریباً هیچ 
کشوری هنوز دولــت موقت برخاسته از حاکمیت 
طالبان را به رسمیت نشناخته و اصلی ترین متحدان 
آن ها، یعنی پاکستان هم هنوز از اعام رسانه ای به 
رسمیت شناختن آن هــا طفره رفته اســت. در این 
میان فدراسیون روسیه نیز مواضع خود را در قبال 
این مسئله دارد. یکی از مهم ترین نگرانی های این 
کشور در خصوص به قدرت رسیدن طالبان، در زمینه 
تهدیدات ناشی از قاچاق مواد مخدر است. نظر به 
بلوکه شدن دارایی  های افغانستان در کشورهای دیگر 
نظیر ایاالت متحده آمریکا، به نظر می رسد طالبان در 
زمینه تأمین نیازهای خود و مردم به خصوص ارز به 
مشکل خواهد خورد. از همین رو، آسان ترین روش 
بــرای جبران این مسئله تولید و قاچاق موادمخدر 
خواهد بود. با توجه به ویژگی های اجتماعی و فرهنگی 
احتماالً یکی از مقاصد اصلی موادمخدر تولید شده 
این کشور همسایگان شمالی خواهد بود که برای 
روسیه تهدید امنیتی جدی محسوب می شود. از 
آن مهم تر، با توجه به حضور اسام گرایی افراطی 
در قسمت هایی از قفقاز شمالی شامل چچن و 
قفقاز جنوبی شامل ترکمنستان، تاجیکستان و با 
عنایت به شباهت و قرابت اندیشه های طالبانی با 
اندیشه های این افراد، هر آن احتمال پیوستن افرادی 
از این مناطق به شبه نظامیان طالبان وجــود دارد. 
کما اینکه در جریان جنگ داخلی در سوریه و عراق، 
چندین هزار جنگجو از این مناطق به داعش و دیگر 
گروه های تروریستی پیوستند. همین مسئله یکی از 
دالیل جدی حضور میدانی روسیه در بحران سوریه 
و حمایت از دولت بشار اسد به شمار می رود. یکی از 
جدی ترین تهدیداتی که می تواند در پی این مسائل 
بــرای روس هــا ایجاد شــود، ادعــای استقال طلبی 
مناطق قفقاز شمالی است. این مسئله می تواند 
تمامیت ارضــی روسیه را با تهدید جــدی مواجه 
کند. مسئله ای که از دیرباز برای مسکو مشکات 
بــســیــاری را ایــجــاد کـــرده اســـت. از ســـوی دیــگــر، 
گسترش طالبان به قسمت هایی از قفقاز جنوبی 
به خصوص به قدرت رسیدن اسام گرایان افراطی 
در کــشــورهــای آســیــای میانه، مــی تــوانــد کمربند 
امنیتی روسیه را از بین برده و این کشور بیشتر در 
معرض تهدید و خطر قرار گیرد. مسلماً با افتادن 
این کشورها در دامــن اسام گراها از یک سو و از 
دست دادن حوزه نفوذ روسیه در آسیای میانه و 
قفقاز از سوی دیگر به هیچ وجه بــرای این کشور 
قابل تحمل نخواهد بود. در این میان، در صورت 
فروپاشی کمربند امنیتی روس ها در این مناطق، با 
توجه به تحریم های تحمیلی ایاالت متحده علیه این 
کشور، اقتصاد روسیه بیش از پیش آسیب پذیرتر 
خواهد بود. اما نکته مهم این است با توجه به تجربه 
ناموفق شوروی در حضور میدانی در دوران اشغال 
افغانستان، مقامات روسی و در رأس آن ها والدیمیر 
پوتین، صراحتاً اعام کردند فدراسیون روسیه به 
لحاظ نظامی در افغانستان مداخله نخواهد کرد. 
واضح است این کشور برای دفع تهدیدات یاد شده، 
روش سیاسی و دیپلماتیک را ترجیح خواهد داد. 
روشن است روسیه طالبان را به عنوان یک واقعیت 
در حیات سیاسی افغانستان پذیرفته بنابراین 
مذاکرات متعددی را با افــراد سرشناس این گروه 
تروریستی انجام داده است. در مجموع، به نظر 
می رسد روسیه برای دفع خطراتی که متوجه این 
کشور است، ناگزیر به قبول این واقعیت خواهد 
بــود. امــا مسلماً در قبال تهدیداتی که می تواند 
امنیت داخلی و تمامیت ارضی این کشور را تهدید 
کند، رویــکــرد و سیاست جدی تر و شدیدتری را 
درپیش خواهد گرفت. شدت رفتار روس ها را شدت 
تهدید شکل گرفته تعیین می کند و فعاً به نظر 
 می رسد تهدیدی جدی از ناحیه طالبان متوجه 

مسکو نیست.
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صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 شهادت سردار احمد غالمی در سال 1395
سردار احمد غالمی متولد اول شهریور 1330 در شهر 

ری است. او از مؤسسان لشکر 10 سیدالشهدا)ع( در 
دوران دفاع مقدس و از مستشاران زبده نظامی حاضر 
در سوریه بود. سردار غالمی 9 شهریور 95 در نبرد با 
تروریست های تکفیری در حلب مورد اصابت ترکش 

قرار گرفت و از ناحیه سر به شدت مجروح شد و به علت 
این مجروحیت به کما رفت. او سرانجام 11 روز بعد در 

21شهریور 1395 به  یاران شهیدش پیوست.
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آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

     سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 
رضوی در نظر دارد 
تهیه و تحویل 350 عدد الیسنس آنتی ویروس

 Kapersky Endpoint Secusirty For Business Advanced - 3years 

را از طری�ق مناقصه عمومی واگذار نمای�د ، لذا متقاضیان می توانند تا 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/6/23 ضمنا مراجعه به سایت
http://sem.aqr-harimeharam.orgاینترنت�ی اس�تعالم ها و مناقص�ات به 

آدرس )تلفن 31305243-051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
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