
خراسان 2

 گفت و گوی قدس با 
دکتر مجید تفرشی؛ تاریخ نگار

علی اف در خدمت 
اولیگارشی منطقه ای آمریکا

پهلوان امیرحسین زارع 
مدال جهانی خود را به موزه 
آستان قدس رضوی اهدا کرد
زیارت طالیی

آبان5

قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان

15

چهار شنبه  5 آبان ۱4۰۰     ۲۰ ربیع االول  ۱443       ۲7  اکتبر ۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
 شــماره 9655      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

رسالت سرنوشت ساز »همسری و مادری«رواق1
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه بسیاری از بزرگان و مشاهیر 

موفقیت های خود را مدیون همسران خویش هستند، بر نقش مهم 
بانوان در تربیت نسل آینده و هدایت همسرانشان تأکید کرد...

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نقش مهم بانوان در تربیت نسل آینده عنوان کرد

گفت و گوی قدس با دکتر عالی زاده، فنّاور واکسن برکت در آستانه چاپ مقاله علمی این واکسن در یکی از معتبرترین مجالت علمی جهان

تولید واکسن با اقتدار کشور گره خورده است
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نشست همسایگان کابل 
در تهران افتتاح می شود

جست وجوی راه حل 
افغانستانی برای 
مشکل  افغانستان

 بررسی الزامات رشد صنعت 
لوازم  خانگی ایرانی و پیشگیری 
از تکرار داستان خودروسازی 

حمایت از 
تولید داخلی 
در فضای رقابتی

نگاهی به برگزاری چهاردهمین 
دوره جشنواره موسیقی نواحی

معماری زیبای 
کرمانی، موسیقی 
اصیل ایرانی

سرمربیگری همزمان 
میثاقیان و مهاجری!

بلبشوی بالیوودی 
در شهرخودرو

قیمتمصوبزعفران،کشاورزراترغیببهفروشنمیکند

بازار طالی سرخ 
در دست دالالن
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دعوت برای شرکت در مناقصه عمومی معاونت عمرانی فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر دارد مناقصه خرید دیگ های بخار مربوط به 
موتورخانه آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

 لذا متقاضیانی می توانند جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1400،08،11 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس به نشانی 
مش�هد، چهارراه شهدا، س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن  32001126 -051تماس حاصل 

نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.
معاونت عمرانی فنی و عمران بنیاد بهره وری موقوفات آس��تان ق��دس رضوی
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فراخوان مناقصه عمومی )یك مرحله ای- ارزیابی ساده(
sz/00/720 /موضوع :آگهی عمومی یک مرحله ای  به شماره م ع
تحت عنوان : پروژه تعمیر و بهسازی مهمانسرای آغار )نوبت اول(    

ش�رکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مرکزیت 
شیراز ، در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی 
زی�ر از طریق مناقص�ه عمومی یک مرحله ای )یك مرحله ای- ارزیابی س�اده( 

واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه : پروژه تعمیر و بهسازی مهمانسرای آغار

sz/00 /720/2- شماره مناقصه: م ع
3- نوع مناقصه : عمومی یك مرحله ای )ارزیابی ساده(

4- مدت انجام کار :    6 ماه
5- مناقصه مورد اش�اره در س�امانه اینترنتی setadiran.ir به ش�ماره فراخوان 

2000091701000136  ثبت گردیده است.
6- تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : به می�زان به عدد126ر790ر868 )به 
حروف هشتصد و شصت و هشت میلیون و هفتصد و نود هزار و یکصد و بیست و 
شش( ریال که باید به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین درص ورت 
برنده ش�دن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات ب�ه میزان 10 درصد بارمالی 

سالیانه پیمان باشد.
الف(- ارائه رس�ید وجه صادره از سوی حس�ابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ 

فوق الذکر
ب(- ارائ�ه ضمانتنامه بانک�ی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق ف�رم نمونه که ابتدا 
برای مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت )30 

روز( دیگر قابل تمدید باشد .
7- میزان پیش پرداخت:20% ) بیست درصد( مبلغ قرارداد

8-مبل�غ برآورد اولیه کارفرما: به میزان عدد به مبلغ17/375/802/531 ریال ) 
ب�ه حروف هفده میلیارد و س�یصد و هفتاد و پنج میلیون و هش�تصد و دو هزار و 

پانصد و سی و یک ریال(
9-محل اجرا:    منطقه عملیاتی آغار

10- مهل�ت دریافت اس�ناد مناقص�ه: حداکثر  تا 6 روز پ�س از آگهی نوبت اول
11- مهلت بارگذاری اس�ناد مناقصه و پیش�نهاد مالی:14 روز پس از پایان مهلت 

دریافت اسناد مناقصه.  
12- آدرس سایت جهت بارگذاری اسناد :www.setadiran.ir ) که در اسناد 

مناقصه به اختصار ))سامانه ستاد(( نامیده میشود(
13- آدرس: ش�یراز-خیابان کریمخان زند-روب�روی خیابان خیام-نبش کوچه 
42-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره 
امورحقوقی و پیمان ها:8473-07132138396 تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی: 

8671-07132138285 تلفن تماس کمیسیون مناقصات:07132138432
14- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 

14-1– داشتن ش�خصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت ش�رکت )اساسنامه، آگهی 
تأسیس روزنامه رسمی، آخرین تغییرات، شناسه ملی( و گواهینامه کد  اقتصادی

14-2-داش�تن گواهینامه تایید صالحیت ایمن�ی از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که دارای اعتبار باشد.

14-3- کلیه شرکت کنندگان  باید گواهی حسن انجام کار برای انجام حداقل 2 
پروژه مش�ابه به تایید مناقصه گزار یا 4 مورد پروژه نیمه مشابه به تشخیص و تأیید 

مناقصه گزار  را دارا باشند. 
14-4-دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و ساختمان 

از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 14 دعوت به عمل می آید حداکثر بر 
اساس مهلت مقرر شده در بند 10 جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به 
سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین 
ش�ده در بند 11 نس�بت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند.  شایان ذکر 
اس�ت ارزیابی س�اده مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفًا از طریق سامانه 
مذک�ور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت مس�تندات من�درج در بند 14،  
ابتدا ارزیابی ساده انجام گردیده و در صورت اخذ شرایط الزم، پاکات مربوطه 
گش�وده می¬گردد. بدیهی اس�ت بارگذاری اس�ناد و مدارک بعد از مهلت مقرر 

میسر نمی باشد.
                                                                                                         شناس�ه آگهی 1211163

روابط عمومی ش�رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

موسس�ه تحقیق�ات ثب�ت وگواه�ی بذرونه�ال در نظ�ر دارد تع�دادی از تجهی�زات معی�وب چ�اه عمی�ق آب 
واق�ع در س�تاد موسس�ه خ�ودرا ب�ه ص�ورت مزای�ده عموم�ی واز طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دول�ت ب�ه فروش 
برس�اند،عالقه من�دان به ش�رکت در مزایده م�ی توانند از تاری�خ نش�رآگهی)1400/08/05( به م�دت 20 روز جهت بازدید 
تجهیزات در س�اعات اداری به قس�مت ام�ور اداری)واحدامور عمومی( موسس�ه واقع در کرج –دول�ت آباد-بولوارنبوت-
روب�ه روی مخاب�رات ش�هید رش�یدی -نب�ش خیابان س�هروردی –موسس�ه تحقیق�ات ثب�ت وگواه�ی بذرونهال)واحد امور 
عموم�ی( مراجع�ه نماین�د وجه�ت دریافت ش�رایط مزایده وفرم پیش�نهاد قیمت به س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دولت به 
آدرس )www.setadiran.ir( مراجع�ه فرماین�د.الزم ب�ه ذک�ر اس�ت ک�ه هزینه آگه�ی مزایده بر عه�ده برنده مزایده اس�ت.
همچنی�ن تمام�ی مراح�ل دریافت اس�ناد تا ارائ�ه آن فقط وفقط در س�امانه ت�دارکات الکترونی�ک دولت انج�ام می گیرد.
- میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 120.000.000 ریال) معادل دوازده میلیون تومان( از طریق واریز به حساب سپرده 

ش�ماره 418734201 نزد بانک کش�اورزی به نام موسس�ه تحقیقات ثبت وگواهی بذرونهال  می باش�د.
- زمان دریافت اس�ناد در س�امانه ت�دارکات الکترونیک دول�ت: از تاریخ 1400/08/05 تا  مورخ  1400/08/15 می باش�د.
- زمان بارگذاری اسناد وارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: از تاریخ 1400/08/05 تا 1400/08/26 

می باش�د.
- زمان بازگشایی پاکت ها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ روز یکشنبه مورخ 1400/08/30 در سالن کنفراس، 

دفتر مدیریت برنامه ریزی وپش�تیبانی س�تاد موسس�ه)آدرس اعالم ش�ده در اس�ناد مزایده( می باش�د.
ش�ماره تلفن تماس جهت هماهنگی:   02632740202و 09126610547 )آقای اصفهانی(                             شناس�ه آگهی 1213203                                                   

  غالمرضا نوتاش- مدیر برنامه ریزی وپش�تیبانی              

))آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش تجهیزات معیوب چاه عمیق آب((
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت:1000090808000004
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آگهی تجدید مزایده عمومی
  موسسه فرهنگی قدس در نظر دارد : 

به  ارائه پیشنهاد قیمت  از متقاضیان دعوت می شود جهت  لذا  به فروش رساند  از طریق برگزاری مزایده  ضایعات چاپی خود را 
صورت کتبی و ارائه چک تضمینی یا فیش بانکی معادل 200میلیون ریال به حساب بانک ملت شماره 5858493902 به نام موسسه 
فرهنگی قدس  و بازدید از نمونه اقالم ضایعاتی حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 9 آبان 1400 به دبیرخانه روزنامه قدس واقع 
در مشهد – بلوار سجاد – نبش سجاد یک –موسسه فرهنگی قدس مراجعه و پاکت پیشنهادی خود را تحویل دهند جهت کسب 

اطالعات بیشتر با تلفن 37685011 تماس حاصل فرمائید .
 به پیشنهاداتی که پس از تاریخ مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.                   

برنده مزایده باید حداکثر ظرف 72ساعت نسبت به تسویه حساب کامل  وانتقال اقالم ضایعاتی اقدام نماید.
ضمنًا هزینه درج آگهی و9درصد مالیات برارزش افزوده بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

موسسه فرهنگی قدس در قبول یا رد برنده مزایده مختار میباشد.
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موسسه  فرهنگی قدس

وزننوع ضایعاتردیفوزننوع ضایعاتردیف

2تنکارتن64تنپوشال )خمیری(1

2تنسررول وته رول45تنروزنامه باطله2
20عددبشکه مرکب46تنزینک باطله3

میدان داری در مدیریت رسانه ای بحران
  در پی حمله سایبری روز گذشته با وجود توقف چند ساعته سوخت گیری 

رواق  صداوسیما و جریان رسانه ای انقالب، عملیات روانی دشمن را نقش بر آب کردند

درگذشت آیت  اهلل 
سید روح اهلل 
خاتمی 
در سال 1367



علی بهادری 
جهرمی؛ 
سخنگوی دولت؟ 
علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت 
می شود. این مطلب را 
پایگاه عصر ایران به 
نقل از یک منبع مطلع 
اعالم کرد. بهادری 
جهرمی، دکترای 
حقوق خود را از 
دانشگاه تهران گرفته 
و در حال حاضر استاد 
حقوق دانشگاه تربیت 
مدرس و رئیس مرکز 
وکالی قوه قضائیه 
است. به نوشته 
عصر ایران، بهادری 
جهرمی، تعامل خوبی 
با رسانه ها دارد و در 
میان فعاالن سیاسی 
و دانشگاهی نیز به 
عنوان یک چهره 
میانه رو و به روز 
شناخته می شود.

خبر

یادداشت

ــهــران  مهدی خالدی   ت
امـــروز پنجم آبــان مــاه میزبان 
دومین نشست وزیران خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان 
دربـــــاره تـــحـــوالت ایـــن کشور 
است؛ نشستی که با سخنرانی 
رئیس جمهور افتتاح خواهد شد. براساس آنچه 
حسین امیرعبداللهیان گفته، نمایندگان چین 
و روسیه به صورت آنالین و وزیران خارجه چهار 
کــشــور پــاکــســتــان، ازبــکــســتــان، تاجیکستان و 
ترکمنستان به صورت حضوری در نشست مذکور 
شرکت خواهند داشت. از طالبان برای شرکت در 

این نشست دعوت به عمل نیامده است. 
در نــخــســتــیــن نــشــســت ۶ کـــشـــور همسایه 
افغانستان بعالوه روسیه، که ۱۷ شهریورماه 
به صورت مجازی و به ریاست پاکستان انجام 
شــد، توافق شد دور بعدی ایــن جلسات که به 
منظور پیشبرد مذاکرات بین االفغانی صورت 
می گیرد در تهران برگزار شود. چهارشنبه 28مهر 
نیز نشستی در مسکو بــا حضور ۱0 کشور و 
هیئت طالبان بــرگــزار شــد، ولــی بـــدون نتیجه 

خاصی پایان یافت. 

پیام نشست ◾
به گزارش آرش خلیل خانه خبرنگار قدس، وزیر 
امــور خارجه کشورمان امــا در نشست خبری 
روز گذشته خــود با بیان جزئیاتی از نشست 
همسایگان افغانستان در تهران گفت: نشست 
ــرای یک راه حـــل افغانی خواهد بــود و  مذکور ب
تشریک مساعی کــشــورهــای همسایه بــرای 
کمک به صلح و ثبات پایدار در این کشور است.  
»امیرعبداللهیان« تصریح کرد: فردا نگاه ها به 
تحقق اراده مردم افغانستان و آینده این کشور 
معطوف خــواهــد بـــود. متأسفانه نگرانی های 
بسیار جــدی بــرای رشــد تروریسم و خشونت 
و افراطی گری در این کشور وجــود دارد. تصور 
من این است که هیئت حاکمه کابل باید گوش 
شنوایی بــرای شنیدن اراده و خــواســت مــردم 
افغانستان داشته باشد. از ســوی دیگر وزیر 
امور خارجه کشورمان هم روز گذشته در مراسم 
استقبال از شاه محمود قریشی که برای شرکت 
در نشست به تهران آمده، درباره این گردهمایی 
گفته اســت: بــاور داریــم تشکیل دولــت فراگیر 
با مشارکت همه اقــوام در افغانستان به عنوان 
مهم ترین راهــکــار سیاسی پیش روی همه ما 
قــرار دارد. می خواهیم پیام واحــدی بــرای مردم 
افغانستان و جامعه جهانی و هیئت حاکمه 
سرپرستی و موقت افغانستان داشته باشیم 
و در عین حــال تــالش کنیم با ادبــیــات و درکی 
ــرای بــرون رفــت از شــرایــط پیچیده  مشترک بـ
 کنونی در منطقه به تالش های جمعی خودمان 

ادامه دهیم.

نشستی مشورتی با هدف دفاع از صلح و ثبات ◾
امـــا ایــنــکــه هـــدف نــشــســت تـــهـــران بـــا مــوضــوع 
افغانستان چیست و قرار است در این گردهمایی 
چه اتفاق جدیدی روی دهد، موضوعی است که 
تحلیلگران نسبت به آن نظرات مختلفی دارند. 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در گفت وگو با قدس در باب اهمیت این 
نشست می گوید: جمهوری اسالمی ایران به دلیل 
پیوندهای گسترده زبانی، دینی، فرهنگی، اجتماعی 
و تاریخی که با همسایه شرقی داشته، همواره 
نسبت به تحوالت ایــن حــوزه و در جهت تأمین 
منافع مردم آن حساسیت ویژه ای داشته است. 
ابراهیم عزیزی در این باره افزود: حقیقت امروز این 
است که تحت تأثیر مداخالت خارجی و به ویژه 
اقدام های غیر منطقی آمریکا، افغانستان این روزها 
از یک طرف با مشکالت عدیده اقتصادی مواجه 
شده و مردمش در خطر فقر و فروپاشی اجتماعی 
قرار دارند و از سوی دیگر به دلیل نبود یک دولت 
مرکزی قدرتمند می تواند به یک کانون بالقوه جهت 
انتشار اقدام های افراطی و تروریستی قرار گیرد. 
این واقعیت هایی است که جمهوری اسالمی و 
دیگر همسایگان نمی توانند در مقابل آن بی تفاوت 
باشند. وی افزود: ما امیدواریم افغانستان به سمت 
استفاده از همه ظرفیت های داخلی با هدف ثبات 
کامل پیش برود. جمهوری اسالمی از هر اقدامی 
که زمینه همگرایی، رشــد و پیشرفت همسایه 

شرقی را فراهم کرده و ملت مظلوم افغانستان را از 
این وضعیت سخت و دردآور خارج کند، استقبال 
می کند و ایــن نشست مشورتی هم در راستای 

همین اهداف قابل تعریف است.  

اهمیت رسیدن به یک فهم مشترک ◾
مسئول پیشین ستاد پشتیبانی افغانستان 
در وزارت خارجه هم در پاسخ به این پرسش که 
قــرار است در این نشست چه اتفاقی بیفتد؟ 
می  گوید: نشست تــهــران در ادامـــه سلسله 
نشست هایی با موضوع افغانستان است که 
در پاکستان، تاجیکستان )حاشیه نشست 
شانگهای( و روسیه برگزار شد. اما این نشست 
به دلیل جایگاهی که جمهوری اسالمی ایران در 
موضوع افغانستان دارد و همچنین نتیجه ای 
که این ابتکار در اتخاذ یک موضع واحد از سوی 
همسایگان در قبال همسایه شرقی می تواند 
داشته باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
محسن روحی صفت در این باره افزود: از سویی 
نشست تهران از این جهت که سبب ایجاد یک 
فهم مشترک منطقه ای در قضیه افغانستان 
شــود هــم مهم اســت. البته بــرگــزاری این گونه 
نشست ها فی نفسه اهمیت دارد؛ چرا که این 
کشورها بیشترین تأثیر را از تحوالت افغانستان 
می گیرند. در حالی که دیگر کشورها و از جمله 
اتحادیه اروپا به صورت هفتگی برگزار می شود، 

این نشست هدفمند برای همسایگان به منظور 
مشورت و تبادل نظر به صورت مستمر ادامه 

داشته باشد.
وی افزود: این گردهمایی همچنین بیانگر این است 
که همسایگان عالقه مند به ثبات و همکاری در 
موضوع افغانستان هستند، ولی این مسئله نیازمند 

رعایت الزام ها و تمهیدهایی توسط طالبان دارد. 

یافتن راهی میانبر برای حل مشکل ◾
رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان هم دربــاره 
اهمیت نشست تهران به قدس می گوید: طالبان 
تقریباً سه ماهی می شود که قدرت را به دست 
گرفته، ولــی در همین مــدت احــســاس کـــرده با 
چالش های بسیاری برای ادامه حکومت مواجه 
است. مهم ترین چالش خارجی، نیاز به همکاری 
و رایــزنــی بــا کشورهای منطقه در حــل مسائل 
افغانستان است، در حالی که هیچ کدام از این 
کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته اند و 
در ایــن مسیر هم قــرار نــدارنــد. در حالی که این 
وضعیت برای طالبان وجود دارد. در سوی مقابل، 
همسایگان هــم در زمینه سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی بــه هــمــکــاری بــا هــر حکومتی کــه در 
کابل مستقر باشد، نیاز دارنــد. در ایــن شرایط 
پــارادوکــســیــکــال اهمیت ایــن گــونــه نشست ها 
چندبرابر می شود؛ چراکه می تواند در یافتن یک 
راه میانبر یا برون رفت از بن بست راهگشا باشد. 
ــن مــوضــوع آســـان هــم نیست و سختی های  ای
خاص خود را دارد. به همین دلیل نشست تهران 

از این منظر اهمیت ویژه دارد.
سیداحمد موسوی مبلغ عدم حضور نمایندگانی 
از طالبان در این نشست را هم دارای چند معنی 
می داند و می گوید: نخستین مسئله این عدم 
حضور، ارســال پیامی به این گــروه اســت. ایران 
در موضوع هایی مانند تأمین امنیت نوار مرزی 
ایران، حقآبه هیرمند، ایجاد حکومت همه شمول 
و امنیت شیعیان تعهداتی از طالبان گرفته و توقع 
داشته این برآورده شود. اما همه این مسائل در 
کنار افزایش خطرات امنیتی، موضوعی است 
کــه تــهــران نمی تواند از آن چشم پوشی کند و 
می کوشد با برگزاری این نشست این خواسته ها 

را مطرح کند. 
دلیل دیگر نبود نمایندگانی از افغانستان در 
ایــن نشست بــه طالبان بــاز مــی گــردد. طالبان 
معموالً در نشست هایی شرکت می کند که 
ــی بــتــوانــد دســتــاوردهــایــی  احــســاس کند بــا الب
داشته باشد، اما در تهران این فضا نبود. ضمن 
اینکه طالبان هنوز بــه آزادی پــول هــای بلوکه 
شــده افغانستان از آمریکا دل بسته اســت. 
ــن گــروه  در شــرایــطــی کــه آمــریــکــا از نــزدیــکــی ای
بــه ایـــران قطعاً خشنود بــاشــد، طبیعی است 
 طالبان ترجیح داده فعالً در این نشست حضور 

نداشته باشد. 

نشستهمسایگانکابلامروزباحضوررئیسجمهوردرتهرانافتتاحمیشود

جست وجوی راه حل افغانستانی برای مشکل افغانستان

خبرخبر
ویژهویژه

گزارش

در  حاشيه

نظر سه فعال 
فضای مجازی 
درباره حمله 
سایبری دیروز

عبدهللا گنجی، فرید 
مدرسی و کبری آسوپار 
سه فعال رسانه ای در 
توییت های جداگانه ای 
حمله سایبری دیروز را 
امتداد شایعه چندروز 
پیش درباره گرانی بنزین 
و تالش برای احیای 
اغتشاشات آبان ماه 
دانستند. فرید مدرسی 
خبرنگار نزدیک به علی 
الریجانی، این اقدام را 
با پروژه ضدایرانی رژیم 
صهیونیستی با عنوان 
»هزارخنجر« مرتبط 
دانست. عبدهللا گنجی 
مدیر مسئول روزنامه 
جوان هم در توییتی با 
هشتگ »جنگ روانی« 
نوشت: در آستانه آبان ماه 
و از چند روز قبل شایعه 
رشد نجومی قیمت بنزین 
را طرح کردند و امروز 
سامانه هوشمند توزیع 
بنزین مختل شد. هدف 
این اقدام ها ایجاد ارتباط 
بین االذهانی بین حال و 
سال٩٨ و القای این همانی 
است.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9120000532     آلودگی کارخانه سیمان در شهرک 
مشیریه نفس ساکنان منطقه را گرفته است. مسئوالن 

لطفاً رسیدگی کنند.  
9150000032      درباره خبر ویژه درباره نکته سیلی زدن 
به استاندار، رفتن به استانداری گذر از هفت خان است 

در حالت عادی. بنابر این نگرانی درباره ترتیبات امنیتی 
وارد نیست. 

9220000239      شیرهای نایلونی خیلی خوب است 
به خصوص که با شیرهای پاکتی که ماندگاری طوالنی 

دارند متفاوت است هم از لحاظ قیمت و هم اینکه 

طعمش فقط برای عده ای سازگار است. ولی جای 
سؤال است چرا در تعطیالت تولید نمی شوند؟

9120000861     سالم. بنده آذری هستم. اگر دولت اجازه 
دهد ما ترک ها به تنهایی حریف اردوغان و الهام علی اف  

بی دین و اسرائیل پرست هستیم.   

9330000167   آیا می دانید ایستگاه های دریافت ضایعات 
بازیافتی در سطح شهر 300درصد از خرید این ضایعات 

سود می برند؟ 
9110000820   آقا این برنج وارداتی را که وعده دادید کی 

قراره وارد بازار کنید؟

 3 پرده از ذبح منافع ملی 
در 24 ساعت

امید ادیب   
1.یــک خبرگزاری وابسته به نهادهای 
نظامی، در آستانه مذاکرات ایران و اروپا 
که خود مقدمه مذاکرات احیای برجام است، با انتشار 
یک نامه عجیب از دولت سابق و با هدف دفاع از دولت 
سیزدهم، ادعا می کند دولت یک خزانه خالی را تحویل 
گرفته است. فارغ از اصالت و ادبیات عجیب این نامه 
که توسط برخی رسانه ها مورد خدشه قرار گرفته و به 
فرض صحت محتوای آن، انتشار چنین خبری در 
حالی که مذاکره کنندگان ایرانی در حال آماده شدن 
برای رویارویی با گرگ های باالن دیده اروپایی هستند، 
دست آن ها را پرتر می کند یا خالی؟ نکته جالب اینکه 
خبرگزاری مورد اشاره بارها به خطای رئیس جمهور 
سابق در ابتدای دولت یازدهم و اشاره به خزانه خالی 
در آستانه مذاکرات انتقاد کرده است! بدیهی است 
اگر مذاکره کنندگان غربی، پرینت این خبر را با خود 

به جلسه مذاکره بیاورند نباید چندان تعجب کرد!
2.یک خبرگزاری حاکمیتی دیگر، مصاحبه مفصلی 
با یک »محکوم اقتصادی« انجام داده و تریبون 
کاملی برای دفاع به وی اختصاص می دهد. دقت 
کنید فرد مصاحبه شونده نه یک متهم، بلکه یک 
محکوم اقتصادی اســت. روح کلی این گفت وگو 
مقصر بودن رئیس جمهور سابق و ضرورت محاکمه 
وی اســت. در ایــن مصاحبه کمترین چالشی با 
مصاحبه شونده انجام نشده و حتی به موضوع 
محکومیت هم پرداخته نمی شود؛ گویی مخاطب 
قرار است به جای اظهارات یک محکوم اقتصادی، 
سخنان یــک کارشناس صــدوق و دلــســوز در ذم 

رئیس جمهور سابق را بشنود! 
3.یک پایگاه خبریِ منتقد دولت ، که به تازگی هم در 
دادگاه مطبوعات به علت انتشار اکاذیب و تشویش 
اذهــان عمومی محکوم شــده، با انتشار لحظه به 
لحظه اخبار حمله سایبری دیروز و شکستن رکورد 
انتشار بیش از 30 خبر مربوط به بنزین تنها در سه 
ساعت، مخاطب خود را نسبت به موضوع حمله 
دیــروز نگران و حساس می کند. این پایگاه خبری 
به تازگی هم با هدف تخریب دولت و سیاه نشان 
دادن آینده اقتصاد کشور، چند خبر درباره بنزین 
۱۱هزار تومانی و دالر 2۷0 هزار تومانی منتشر کرده 
بود؛ انتشار اخبار التهاب های بنزینی دیروز هم در 

زمینه همین فرایند قابل تحلیل است.
رسانه ها در تمام دنیا موظف به ترجیح منافع ملی 
بر منافع حزبی و جریانی خود هستند؛ اما ظاهراً در 
کشور ما که اتفاقاً به تصریح رهبری در مقطع فعلی در 
یک جنگ روانی تمام عیار زیست می کند، این قاعده 
فراموش شده اســت. به عنوان نمونه در آمریکا که 
کعبه آمال برخی رسانه ها و افراد موسوم به »افشاگر« 
است، وقتی التهاب هایی مانند تحویل دولت و حوادث 
کنگره پیش آمــد، تمام رسانه های جمهوری خواه، 
علیه رئیس جمهور همسو با طیف خود موضع گیری 
کردند. در حال حاضر از دستگاه های نظارتی چندان 
انتظاری نــمــی رود، طبعاً از خــود رسانه های خاطی 
هم انتظار زیادی است که روش غلط خود را اصالح 
کنند؛ می ماند مــردم و فعاالن فضای مجازی که با 
مسئله شناسی دقیق و بسترشناسی انتشار هر خبر 
یا گزارش، چنانچه آن را خالف منافع ملی خود دیدند، 
بی اعتنا به هر مصلحت جریانی یا شخصی و به جای 
انتشار آن خبر، به تقبیح آن اقدام کنند تا هزینه برای 

این گونه جریان سازی ها باال برود. 

»احمد عراقچی« محکوم اقتصادی:

 مداخالت بانک مرکزی در بازار 
به دستور روحانی بود 

احمد عراقچی معاون سابق بانک مرکزی و محکوم 
ــرای فــــروش ارز در بـــحـــران ارزی  ــاجـ  اقــتــصــادی مـ
سال ۱39۷ در گفت وگویی با خبرگزاری فارس تأکید کرد 
تمام اقدام های بانک مرکزی در فروش غیررسمی ارز، 
با دستور روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت 
ملی بوده است. سید احمد عراقچی در این مصاحبه 
تصریح کرد: دستگاه های امنیتی بارها نسبت به تأثیر 
بازار فردایی هشدار می دادند و دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی به صراحت به بانک مرکزی گفته بود که در 
بازار فردایی مداخله کند. روی این نامه، آقای روحانی 
دستور داد و روی این دستور هم آقای سیف رئیس کل 

بانک مرکزی به بخش ارزی دستورِ اقدام داد.
ایــن محکوم اقتصادی مدعی شــد در ایــن پرونده 
هیچ گونه اتهام سوءاستفاده شخصی و یا تضییع 
بیت المال متوجه وی نیست. وی در پاسخ به اینکه 
چرا روحانی حاضر به اعمال محدودیت ارزی نشد، 
گفت: آقای روحانی با وعده هایی که به مردم داده بود 

24 میلیون رأی آورده بود. شاید به همین دلیل بود. 

خبـر
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ــا مـــوضـــوع  ــ ــران ب ــهــ ــ ــشــســت ت بـــــرگـــــزاری ن
افغانستان در حــالــی اســت کــه طــالــبــان به 
تازگی با موضع گیری در مــورد بیانات رهبر 
انقالب اسالمی که به مناسبت هفته وحدت 
ــراد شــد، از سخنان آیــت هللا خامنه ای  ایـ
در خصوص وحــدت بیشتر بین سنی ها و 
شیعیان در افغانستان استقبال کردند. 
ــتــر سیاسی  مــحــمــد نــعــیــم، ســخــنــگــوی دف
طالبان در توییتی در این باره نوشت: طالبان 

از ســخــنــان آیـــت هللا عــلــی خــامــنــه ای رهبر 
جمهوری اسالمی ایران که خواستار وحدت 
بیشتر بین سنی ها و شیعیان در افغانستان 
ــزود:  ــ ــد، اســتــقــبــال مــی کــنــد. وی اف ــده انـ شـ
ــرای شکستن  ان شـــاءهللا توطئه دشمنان ب
وحــدت شیعه و سنی خنثی خــواهــد شد.  
پیش از این رهبر انقالب اسالمی گفته بودند 
انفجارهای افغانستان نتیجه اختالف  افکنی 

بین شیعه و سنی است.

 استقبال طالبان از سخنان اخیر رهبر انقالب 
درباره وحدت شیعه و سنی
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قدس  صداوسیما در نخستین 
آزمون جدی دوره جدید مدیریتی 
این نهاد، موفق عمل کرد که این 
مسئله تحسین کاربران شبکه های 
اجتماعی را برانگیخت. دیروز بخش های خبری 
صداوسیما در نخستین لحظات انتشار خبر 
ــه ســامــانــه ســوخــت، ضمن  حمله ســایــبــری ب
انتشار اصــل خبر، بــا گــزارش هــای میدانی از 
شهرستان ها مرجعیت اطالع رسانی را در دست 
گرفت. ماجرا از این قرار بود که براساس آنچه از 
سوی برخی مسئوالن گفته شد، حمله سایبری 
بــه سامانه کــارت هــای سوخت موجب توقف 
چندساعته فعالیت پمپ های بنزین شد. در پی 
این امر، سامانه های کارت سوخت در پمپ های 
ــزرگ کشور از کــار افتادند و  بنزین شهرهای ب
رونــد سوخت گیری بــرای چندساعت متوقف 
شــد. همچنین ایــن حمله در آستانه سالگرد 
حوادث آبان 98 انجام شد که جرقه آن با شلوغی 
پمپ های بنزین زده شد. در پی این اتفاق ابتدا 
خبرگزاری فارس و سپس سایر خبرگزاری ها این 
مشکل را ناشی از حمله سایبری دانستند؛ از 
جزئیات و مبدأ این حمله هنوز خبری در دست 
نیست، اما یک شب پیش از این اختالل، آیدی 
کوهن فعال مجازی وابسته به موساد در توییتی 
ــود: »اسرائیل در تـــدارک حمله  مدعی شــده ب
به ایــران اســت«! با وجود این بعد از ظهر دیروز 

پس از چند ساعت، امکان دریافت بنزین آزاد 
از جایگاه های سوخت فراهم شد. علی فروزنده، 
سخنگوی وزارت نفت درباره اختالل در پمپ های 
بنزین گفته است: مشکل فنی در سامانه کارت 
سوخت اتفاق افتاده و بر همین اساس شرکت 
ملی پخش، سامانه هوشمند را از مدار خارج کرد 
تا مردم با قیمت آزاد و پرداخت نقدی بتوانند 
از خــدمــات پمپ های بنزین  اســتــفــاده کنند. 
همچنین وحیدی وزیــر کشور تأکید کــرد: هیچ 

برنامه ای برای گرانی بنزین وجود ندارد. 
امــا اطــالع رســانــی به موقع رسانه ملی در مورد 
ایــن ماجرا که فرصت بــازی گــردانــی رسانه های 
بیگانه را گرفته بود با استقبال چشمگیر کاربران 

فضای مجازی روبه رو شد. سیدحسین حسینی 
روزنامه نگار نوشت: »صداوسیما در اولین دقایق 
هم از مسئوالن توضیح خواست، هم واقعیت 
کف خیابان را به مخاطب نشان داد و هم شایعه 
افزایش قیمت بنزین را در جا کشت«. یک کاربر 
با اشاره به روی کار آمدن پیمان جبلی و علیرضا 
خدابخشی رئیس و معاون سیاسی صداوسیما 
در هفته های اخیر نوشت: »تیم پیمان جبلی و 
معاون سیاسی جدید صداوسیما در نخستین 
بزنگاه رسانه ای دوره خود واکنشی نشان دادند 
که شبکه خبر و رسانه ملی مرجع اخبار و تحلیل 
شــود«.مــحــمــدمــهــدی ابــراهــیــمــی نــصــر دیگر 
 فعال رســانــه ای هــم بــا اشـــاره بــه حضور سریع 

صــدا و سیما در صحنه مــیــدانــی، در پستی 
اینستاگرامی نوشت: مقایسه اتفاقات گذشته 
با اتفاق امروز در نحوه اطالع رسانی و انتشار خبر 
و گــزارش نشان می دهد رویکرد جدید معاون 
سیاسی و خبر صداوسیما توانسته بــه همه 
رسانه های داخلی جسارت و انگیزه ای برای عمل 
بــر اســاس اصــول حــرفــه ای خبررسانی بدهد. 
واقعیت آن است جایگاه صداوسیما در سپهر 
رسانه ای کشور و به خصوص بخش خبری آن، به 
نحوی است که توان آن را دارد جرئت و جسارت 
و یا انفعال و حیرت را به رسانه های دیگر کشور 
تزریق کند، درست عین یک »کاپیتان« در تیم 
فوتبال. مرور اخبار چند روز اخیر صداوسیما 
نشان می دهد گویا قــرار است شاهد تغییرات 
مثبتی باشیم؛ امید که ادامــه دار باشد. سال ها 
بود چنین تجربه ای در تلویزیون رقم نخورده بود. 
چند کاربر دیگر هم به بازتاب اتفاقات روزهای 
اخیر در صداوسیما اشاره کردند. به عنوان نمونه 
عــده ای به انعکاس قابل قبول حواشی معارفه 
استاندار آذربایجان شرقی اشاره کرده و عده ای 
هم به ورود صداوسیما به درخواست استخدام 
یک نماینده برای دخترش پرداخته و به این نکته 
عنوان کردند اگــر ورود صداوسیما نبود، این 
استخدام لغو نمی شد. امــا نکته مشترک در 
اظهارات همه کاربران، ابراز امیدواری برای ادامه 

همین رویکرد توسط صداوسیما بود.

 در پی حمله سایبری روز گذشته با وجود توقف چند ساعته سوخت گیری 
صداوسیما و جریان رسانه ای انقالب، عملیات روانی دشمن را نقش بر آب کردند

میدان داری در مدیریت رسانه ای بحران

رسالت سرنوشت ساز »همسری و مادری«
تولیت آستان قــدس رضــوی با بیان اینکه بسیاری از 
بزرگان و مشاهیر موفقیت های خود را مدیون همسران 
خویش هستند، بر نقش مهم بانوان در تربیت نسل 
آینده و هدایت همسرانشان تأکید کرد و »مــادری« و 
»همسری« را رسالت هایی سرنوشت ساز و تاریخ ساز بر 

دوش زنان جامعه اسالمی دانست.

به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در مراسم اختتامیه فصل اول آموزش طرح تعالی 
خــانــواده که ویــژه کارکنان آستان قــدس رضــوی در باغ 
اردوگــاه خاتون برگزار شد، به ذکر نمونه هایی از بانوان 
باایمانی که در طول تاریخ همسران خود را به قله های 
رفیع سعادت، عزت و افتخار هدایت کردند، پرداخت و 

عنوان کرد: یکی از بانوانی که موجب سعادتمندی شوهر 
خود شد، همسر جناب »زهیر« از یاران امام حسین)ع( 
و شهدای کربالست؛ زیرا »زهیر« با تشویق همسرش به 
دیدار امام حسین)ع( رفت و پس از آن دیدار به جمع 

یاران اباعبدهللا)ع( پیوست.
وی افزود: بسیاری از بزرگان و مشاهیر موفقیت های 

ــون هـــمـــســـران خـــویـــش هــســتــنــد، به  ــدیـ خــــود را مـ
عــنــوان نــمــونــه مــرحــوم عــالمــه طباطبایی آن عــالــم، 
عــــــارف، فــیــلــســوف، مــفــســر و نــویــســنــده تفسیر 
 الــمــیــزان می فرماید: »توفیقات زنــدگــی ام را مدیون 

همسرم هستم«.
متن کامل این خبر را در صفحه یک رواق بخوانید



پاسخ وزیر 
اقتصاد به شائبه 

فروش گسترده 
 اوراق دولتی 

در بورس
دولت در ماه های 

شهریور و مهر بدون 
برداشت از منابع 

بانک مرکزی که سبب 
ایجاد تورم خواهند 
شد، اقدام به تأمین 
مخارج خود کرده 

است. به گزارش ایرنا؛ 
سیداحسان خاندوزی، 

وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در این خصوص 

در صفحه توییترش 
نوشت: در شرایطی که 
کشور با کسری بودجه 
بی سابقه، تحویل دولت 

سیزدهم شده بود، به 
لطف خدا در مهر ماه 
مخارج دولت »بدون 

هیچ انتشار اوراق بدهی 
جدید« تأمین شد.

زهرا طوسی   با ممنوعیت 
ورود لوازم  خانگی خارجی به 
ــازار و خالی شــدن میدان از  ب
حضور رقیبان، تولیدکنندگان 
ــرصــت یــافــتــنــد تا  داخـــلـــی ف
خطوط تولید خــود را احیا و 

پاسخگوی نیاز مردم باشند.
با فروکش کردن تنش ها، کره  ای ها به دنبال باز 
پس گرفتن بــازاری بودند که ساالنه 4 میلیارد 
دالر برایشان عایدی داشت اما مجلس و دولت 
بــرای حمایت از تولید داخــل از ورود رقیبان 
خارجی به این عرصه جلوگیری کردند. حاال 
ایــن نگرانی در اذهــان عمومی به وجــود آمده 
کــه نکند عاقبت کــار صنعت لـــوازم  خانگی 
 کشور نیز مثل خودروسازی به انحصارگرایی 

ختم شود.
تولیدکنندگان لوازم  خانگی که حاال 70 درصد 
از سهم بازار را از آن خود کرده اند، می گویند در 
صورت واردات کاالی خارجی امنیت سرمایه های 
داخــلــی بــه خطر مــی افــتــد و دیــگــر هیچ فعال 
اقتصادی جرئت نمی کند بــرای تولید کــاال در 
کشور پیشقدم شــود. در مقابل کارشناسان 
ــوازم   می گویند هــر چند ممنوعیت واردات ل
خانگی در کوتاه  مدت یک راهکار مناسب است 
ولی اعطای رانت به صنایع لوازم  خانگی تا زمانی 
که هدفمند و مشروط نباشد، کارآمد نخواهد بود 
و به تکرار تجربه شرکت های خودروساز در کشور 

منجر می شود.

انحصار نتیجه حمایت غیرهدفمند از  ◾
خودروسازی

بــه گفته موسی شهبازی غیاثی، مدیر دفتر 
مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس؛ 
نتیجه حمایت های غیرهدفمند، غیرمشروط و 
غیر زماندار در صنایع خودرو پیش روی ماست. 
سالیان طــوالنــی اســت کــه تذکر می دهیم اگر 
می خواهید بــه ایــن صنعت وام یــا تسهیالت 
بدهید، آن را به اصــالح حکمرانی شرکتی در 
ــن صنعت مــشــروط کنید. در دو ســه سال  ای
گذشته شــورای پول و اعتبار مصوب کــرده 2 تا 
5 هزار میلیارد تومان به خودروسازها تسهیالت 
بدهد. در مصوبه شورای پول و اعتبار چند شرط 
گذاشته  شــده بــود مانند اینکه خودروسازها 
امــوال مــازادشــان را بفروشند تا هزینه سربار 
کاهش یابد یا صــادراتــشــان را افــزایــش دهند. 
اکنون شما بررسی کنید کدام  یک از این شروط 
محقق شــده اســت؟ وی معتقد اســت اگــر این 
ــوازم  خانگی نیز تــکــرار شـــود، نه   مسیر بـــرای لـ
ــوازم  خانگی و  تنها منجر به افزایش کیفیت ل
رضایت مشتریان نمی شود که موجب انفعال 
تولیدکنندگان خــواهــد شــد. بــه همین جهت 
ضروری است ممنوعیت واردات لوازم  خانگی 
بــا اتــخــاذ سایر سیاست های تکمیلی توسط 
دولت همراه شود تا تولیدکننده ملزم به افزایش 

کیفیت شود.
ــداوم حمایت از  ــاره بــه اینکه بـــرای تـ وی بــا اشـ
ــوازم  خانگی ایــرانــی مــا نــیــاز بــه یــک ضمانت  لـ
ــرار نیست ممنوعیت  اجــرا داریـــم می گوید: ق
واردات همیشگی باشد؛ چراکه بازار نباید برای 

تولیدکننده ها انحصاری شود.

حمایت از تولید در فضای رقابتی ◾
محمدحسین رحیمی، عضو هیئت  مدیره 
اتحادیه لوازم  خانگی در گفت وگو با خبرنگار 
ما می گوید: باید در کنار توجه به تولید داخل 
و حمایت حداکثری از آن فضای رقابتی بر این 
بازار حکمفرما شود. رحیمی می گوید: اگر ما 
قدرت انتخاب را از مشتری می گیریم تا تولید 
داخــل رشد کند در عوض مصرف کننده باید 
از قیمت، کیفیت و خــدمــات پــس از فــروش 
راضی باشد، اگر کیفیت تولید غیرقابل رقابت 
باشد، پس از مدتی آن تولیدکننده از چشم 
 مشتریان افــتــاده و خــودش از گــردونــه تولید 

خارج می شود.
وی بر این باور است که تولیدات لوازم  خانگی 
ایرانی از یخچال و لباسشویی گرفته تا کولر، 
بخاری و اجاق  گاز در سال های اخیر و در دوره 
تحریم پا به پــای فــنــاوری دنیا جلو رفته اند و 
کیفیت مشتری پسند دارند. وی در عین  حال 
می گوید در کــنــار مـــواد اولــیــه تولید، واردات 
برخی کاالها مثل مایکروفر که در داخل تولید 
نمی شود باید به  صورت کنترل  شده و هوشمند 

آزاد شود.

شکل گیری انحصار در خأل نظارت ◾
وی بــا تأکید بــر اینکه صنعت لـــوازم  خانگی 
ــه صنعت خــــودرو نــــدارد و نباید  شــبــاهــتــی ب
ایــن دو را با هم مقایسه کــرد می گوید: در خأل 
نظارت، حمایت از هر صنعتی منجر به انحصار 
می شود، اگر تولیدکننده ملزم باشد دانش فنی 
محصوالت خود را به فناوری روز دنیا نزدیک 
کند، بــازار در اختیار او خواهد بود و مشتریان 
از وی حمایت خواهند کرد. در غیر این صورت 

حمایت بــدون نظارت، نه  تنها منجر به کیفی 
شــدن محصوالت نمی شود کــه کاهش تنوع 
محصول و افزایش قیمت ها را نیز به همراه دارد؛ 
چراکه تولیدکننده تصور می کند هر چه تولید 
کند، مردم مجبورند بخرند. این تجربه ای است 
که در صنعت خودروسازی بدست آمده و باید از 

آن استفاده کنیم.
ــقــالب را فرصتی  ــور رهــبــر معظم ان وی دســت
ــقــای کیفیت و کــاهــش قیمت  در راســتــای ارت
مــحــصــوالت مـــی دانـــد و مــی افــزایــد: دولـــت با 
ممنوعیت واردات از صنایع لوازم  خانگی حمایت 
می کند در مقابل تولیدکنندگان باید تالش کنند 
کیفیت کاالهای خود را به سطح قابل قبولی از 
استانداردهای جهانی برسانند. در صورتی  که 
تولیدکننده از نظر تولید کیفی در طول بازه زمانی 
حمایت، آزمایش خود را به مشتریان پس داد، 
این حمایت ها می تواند ادامه پیدا کند و مردم 
نیز با خرید کاالهای داخلی به چرخش چرخ این 

صنعت کمک می کنند.

 انحصار با هزار و 500 تولیدکننده  ◾
شکل نمی گیرد

حـــمـــیـــدرضـــا غــــزنــــوی، ســخــنــگــوی انــجــمــن 
تولیدکنندگان لـــوازم  خانگی نیز پیشتر در 
گفت وگو بــا خبرنگار مــا گفته بـــود: بــرخــی به 
 جای پشتیبانی از تولید داخلی، تولیدکنندگان 
را انحصارطلب می خوانند در صــورتــی  کــه با 
ــوازم  خانگی  فعالیت هــزار و 500 تولیدکننده ل
که به لحاظ قیمت و کیفیت تنوع زیادی دارند، 
هیچ  گاه انحصاری در این حوزه شکل نمی گیرد. 
وی با اشاره به اینکه در تولید یک محصول تیراژ 
بــاال اســت کــه صرفه اقتصادی ایــجــاد می کند 
می گوید: برای کیفی شدن محصوالت و منطقی 
شــدن قیمت ها در صنعت لـــوازم  خانگی این 

صنعت باید به سمت تولید انبوه بــرود، تولید 
انبوه نیز مستلزم داشتن بــازار مصرف است و 
ورود کاالهای خارجی این بازار را از تولید داخلی 

می گیرد.

 ضعف صنعت خودرو  ◾
با ورود برندهای خارجی

حسینی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان 
ــاره تفاوت صنعت لوازم   لــوازم  خانگی نیز درب
خانگی با خودرو گفته است: در صنعت لوازم  
خانگی برخالف صنعت خودروسازی، از ابتدا 
بخش خصوصی فعال بــوده و امــروز بیش از 
هــزار و 500 واحــد تولیدکننده خــرد و کــالن با 
اشتغال مستقیم ۳00 هــزار نفری و اشتغال 
غیرمستقیم یــک  میلیون و 200 هــزار نفری 
در این حوزه فعال هستند که البته 500 واحد 
بــه  طــور کامل فعال هستند و امــکــان احیای 
ســایــر واحــدهــا هــم وجـــود دارد. از بین آن هــا 
چندین برند ملی بیرون آمده است. همچنین 
در صنعت خــودرو سال ها شاهد ورود انــواع 
برندهای خارجی و حتی آمریکایی به کشور 
بودیم، اما این وضعیت سبب بهبود کیفیت 

در این صنعت ضعیف نشد.
گفتنی اســت یکی از مهم ترین برنامه های 
فاطمی امین، وزیــر صنعت افزایش 6 برابری 
تولید لوازم  خانگی بزرگ است. میزان تولید این 
لوازم در سال گذشته حدود ۳۹۹ هزار دستگاه 
بوده ولی وزیر صمت از تولید 2میلیون و 400 
هزار دستگاهی این محصوالت در سال 1404 
به  عنوان یکی از اصلی ترین برنامه هایش نام 
می برد که با توجه به ممنوعیت رسمی واردات 
لوازم  خانگی باید محقق شود. حال باید دید 
 صنعت لـــوازم  خانگی از ایــن فرصت چگونه 

استفاده می کند.

قدسالزاماترشدصنعتلوازمخانگیایرانیوپیشگیریازتکرارداستانخودروسازیرابررسیمیکند

حمایت از تولید داخلی در فضای رقابتی
اخبار کوتاه

  شرط خانه دار شدن 
با 15 میلیون تومان 

نگاهی به رقــم تسهیالت پرداختی کشور تنها 
در پنج ماه ابتدای سال بیانگر آن است که نظام 
بانکی در کمتر از دو فصل سال بیش از ۹00 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کــرده  است. 
به عبارت دیگر 40 درصد از تسهیالت پرداختی 
نظام بانکی در کمتر از پنج ماه گذشته می تواند 
زمینه تأمین مسکن 75 متری برای خانوارهای فاقد 
مسکن در کشور را فراهم کند. به گزارش فارس، 
در شرایطی که این اتفاق رقم زده شــود، به طور 
میانگین در شهرها و روستاهای کشور یک خانوار 
فاقد مسکن می تواند تنها با آورده 15 میلیون 
تومانی، با استفاده از تسهیالت ۳60 میلیون 
تومانی با سود 18 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله 
عالوه بر استفاده از زمین رایگان، به شکل اجاره ۹۹ 

ساله، صاحب  خانه شود.

 سهم 10 درصدی ایران 
از بازار رمزارز دنیا

سخنگوی کمیسیون اقــتــصــادی مجلس با 
بیان اینکه در حــال حاضر 10 درصــد از بــازار 
رمزارز دنیا، در اختیار ایران است، گفت: البته 
باید توجه داشته باشیم که رمــزارز در واقع ارز 
نیست بلکه یک نوع دارایی است و شبیه سازی 
دیجیتال از فلزات گرانبها شده  است. در دنیا 
هــم ایــن اصــطــالح در حــال تغییر اســت امــا به 
هر حال یک نوع دارایی ارزشمند در تمام دنیا 
محسوب مــی شــود کــه قــابــل تــبــادل اســت.بــه 
گزارش ایلنا مرحبا افزود: رمزارز ملی هم نوعی 
از انواع رمزارزهاست که به وسیله بانک مرکزی 
تولید می شود و امکان ماینینگ آن وجود دارد و 

مورد حمایت بانک مرکزی قرار می گیرد.  

 سیگنال جدید 
کاهش منابع ارزی

پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، 
حــاال تبلیغات خرید ملک در خــارج از کشور 
هم ممنوع شده اســت. به گــزارش تجارت نیوز 
ممنوعیتی که هدف آن جلوگیری از خروج ارز 
از کشور است. ساترا )سازمان تنظیم مقررات 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر( تذکر کتبی 
بــرای رسانه های مختلف ارســال و در آن اعالم 
کـــرده انتشار هــر گونه تبلیغ مبنی بــر خــروج 
سرمایه انسانی، فکری و مالی از کشور ممنوع 
ــرده ایــن دستورالعمل  اســت. تسنیم اعــالم ک
پس از آن صادر شده که بسیاری از رسانه ها در 
تبلیغات خود خرید ملک در خارج از کشور را 

تبلیغ کردند.

اقتصاد3
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61.000.000نیم سکه36.050.000ربع سکه1.384.469بورس 266.660دالر )سنا(50.430.000 مثقال طال 18.267دینار عراق )سنا(115.380.000سکه11.649.000 طال  ۱۸ عیار1.802اونس طال 72.610درهم امارات )سنا(

خبرخبر
خوبخوب

مــعــاون وزیـــر نفت و مــدیــر عــامــل شــرکــت ملی صنایع 
ــرای طــرح هــای پیشران بــا هدف  پتروشیمی گفت: اجـ
ارزش سازی و متنوع سازی سبد محصوالت پتروشیمی، 
در حــدود ۳/5میلیون تن محصول متنوع به ظرفیت 
تولید پتروشیمی می افزاید و این جریان محرک خوبی برای 
توسعه پارک های شیمیایی است. به گزارش ایرنا،  »بهزاد 

محمدی« در مراسم آغاز به کار نمایشگاه و همایش معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و توسعه صنایع نفت، گاز، 
پاالیش، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی افزود: اکنون به طور متوسط سالیانه 
حدود 47 میلیون تن معادل یک میلیون و 200 هزار بشکه 
نفت خام، خوراک به صنایع پتروشیمی عرضه می شود. 

ظرفیت کنونی تولید پتروشیمی کشور حدود ۹0 میلیون 
تن در قالب فعالیت 67 مجتمع پتروشیمی است. مجموع 
تولید محصول قابل فروش صنعت پتروشیمی ایران در 
سال گذشته حدود ۳4 میلیون تن بود که از این میزان 24 
میلیون تن صادر شده و درآمد صنعت معادل 15 میلیارد 

دالر بوده است.

 3/5میلیون تن 
به ظرفیت تولید 
پتروشیمی افزوده می شود

قیمت    
گوشی سامسونگ 

 Galaxy M02   
رم 2 گیگ

3,3۱۰,۰۰۰ تـومـان

A2۱       
رم 4 گیگ

5,59۰,۰۰۰تـومـان

   Z FOLD 2 5G    
رم ۱2 گیگ

38,5۰۰,۰۰۰تـومـان

Galaxy M۱۱    
رم 3 گیگ

3,65۰,۰۰۰تـومـان

Galaxy M۱2    
رم 4 گیگ

3,9۱۰,۰۰۰تـومـان

Galaxy A۱2 سامسونگ   
رم 4 گیگ

3,85۰,۰۰۰تـومـان

چهارشنبه 5 آبان ۱4۰۰    ۲۰ ربیع االول ۱443   ۲7 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9655

شركت قند تربت حیدریه ) سهامی عام ( به شماره ثبت 
103 و شناسه مّلی 10380019602

الف – زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
قانونی  مقام  قائم  یا  وكیل   ، محترم  سهامداران  كلیه  از  بدینوسیله 
صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت 
در  كه  این شركت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  در جلسۀ  تا  میگردد 
ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/08/20 در محل شركت واقع 
در استان خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه  خیابان خرمشهر- 
شركت قند تربت حیدریه تشكیل میگردد حضور بهم رسانند . ضمنًا 
حسب ابالغیه ستاد ملی مبارزه با كرونا و سازمان بورس اوراق بهادار 
گرامی   استحضار سهامداران  به   ، مجامع  برگزاری  شرایط  در خصوص 
و  حقیقی  سهامداران  از  نفر   15 حداكثر  حضور  با  مجمع  رساند  می 
حقوقی برگزار می گردد. ضمن تشكر ازسهامداران ارجمند درخواست 
را در  برگزاری مجمع،  هیئت مدیره  با عدم حضور درمحل  می گردد 
برگزاری مجمع به شیوه ابالغی ستاد ملی مبارزه با كرونا یاری نمائید .

بدیهی است امكان مشاهده آنالین مجمع از طریق پخش زنده صفحه 
س ر د آ به  كت  شر یت  سا و   torbat.sugar شركت  اینستاگرام 

و  سواالت  ضمنًا  باشد.  می  میسر   http://www.TorbatSugar.ir  
نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع 

اقدام گردد. 

ب- دستور جلسه بشرح ذیل می باشد:
و  قانونی  بازرس  گزارش  و  مدیره  هیئت  فعالیت  گزارش  استماع   -1

حسابرس برای عملكرد سال مالی منتهی به 1400/04/31
مالی منتهی  برای عملكرد سال  مالی  و تصویب صورتهای  بررسی   -2

به 1400/04/31
3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی 

به 1401/04/31
4- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار برای درج آگهی های شركت.

5- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم و تخصیص سود.
6 - انتخاب اعضاء هیئت مدیره شركت .

7- تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره شركت.
8- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره شركت.

باشد. 9- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 
ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مورخ  شنبه  سه  روزهای  در  شود  می  دعوت  گرامی  سهامداران  از 
كارت  به منظور دریافت  و چهارشنبه مورخ 1400/08/19   1400/08/18
ورود به جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و كارت شناسایی 
معتبر به شركت قند تربت حیدریه – امور اداری از ساعت 8 تا 14 و روز 

مجمع تا ساعت شروع مجمع مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شركت قند تربت حیدریه )سهامی عام(  ف

14
07
06
7

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به 1400/04/31

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- ))آگهی مناقصه عمومی – نوبت اول ((
اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت برگزار نماید کلیه مراحل مناقصه از 

دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
مبلغ تضمین فرایند مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصهردیف

ارجاع کار
مدت اجرای 

کار
دوره تضمین

۲۴ ماه1۲ ماه5/1۴۰/۹۰۲/۹۲5۲57/۰۴5/1۴6بهسازی و اجرای چیپ سیل راه روستایی موارم کال به گیله کال قائم شهر1۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰151
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 اثرات منفی 
 مهاجرت 
بر شاعران
علیرضا طبایی، 
در خصوص اثرات 
منفی مهاجرت 
بر شاعران گفت: 
خیلی از شاعرانی 
که دارای شعرهای 
درخشان با زبانی نو 
و زنده بودند، پس از 
اینکه پیوندشان از 
سرزمین مادری شان 
گسست و به خارج 
از کشور رفتند، به 
دلیل اینکه در آن 
محیط ارتباط شان 
با ادب فارسی و آن 
دادوستدهای ادبی 
که در کشورشان 
اتفاق می افتاد، کم یا 
ناچیز شد، آثارشان 
حالت عقب رفتگی و 
 قهقرایی را طی 
کرده است.

وحدت در کثرت ◾
جشنواره چهاردهم با موضوع 
»وحـــدت در کثرت موسیقایی 
اقـــــــوام ایـــــــــران« بــــرگــــزار شـــد. 
محمدعلی مرآتی که ید طوالیی 
ــوزه  مــوســیــقــی بـــا نــگــاه  ــ در حــ
تخصصی دارد و دبیر اجرایی جشنواره چهاردهم 
اســت، از فلسفه ایــن نــام گــذاری می گوید: »سعی 
کردیم موضوعی انتخاب کنیم که کلیدواژه های 
موزیکولوژی داشته باشد و آن وحــدت در کثرت 
موسیقایی است. این وحدت در کثرت چیزی است 
ــران صــدق می کند. بــه دلیل  کــه در مـــورد کشور ایـ
رابطه ای ژنتیکی که بین موسیقی اقوام با موسیقی 
رسمی هست و از طرفی رنگ آمیزی موسیقی هر 
کــدام از ایــن اقــوام را شاهدیم که هر قــوم موسیقی 
مستقل خودش را دارد. بنابراین این ایده ای که من 
به  عنوان دبیر به شورای سیاست گذاری پیشنهاد 
دادم برای این بود که ایران را بتوانیم در یک وحدت 
فرهنگی ملی ببینیم که مرزهای آن حتی بزرگ تر از 

ایران هم خواهد بود«. 

انتخاب آثار کیفیتی بود نه رقابتی ◾
مجید قیطاقی، عضو پیوسته خانه موسیقی ایران 
و عضو هیئت انتخاب جشنواره چهاردهم با اشاره 
به غیررقابتی بودن انتخاب ها می گوید: »اجراها به 
 هیچ  وجه در رقابت با هم نبودند و آثــار رتبه بندی 
نمی شدند. هر کدام از آثار به  لحاظ تأثیر فرهنگی 
که داشتند انتخاب می شدند. خیلی از افراد را هم 
متأسفانه به دلیل شرایط کرونا نتوانستیم دعوت 
کنیم امــا تــاش شد از بهترین شرکت کنندگان و 
براساس کیفیت موسیقی و هویت و اصالت آثار و از 
نواحی مختلف ایران این افراد انتخاب شوند. مهم 
بود که هر کسی که در این جشنواره معرفی می شود 

نمونه کاملی از منطقه خودش باشد«. 

در جشنواره چهاردهم گروه های مختلفی حضور 
داشتند. اجـــرای ترکمن ها به سرپرستی ابراهیم 
جرجانی، آواز هوره با اجرای تیمور مهرابی و هوشنگ 
امیران، موسیقی جنوبی توسط نوازندگان منطقه 
قلعه گنج کرمان به سرپرستی شهرام میرزایی و... از 
جمله برنامه هایی بودند که در شب های جشنواره به 
اجرا درآمدند. همچنین عاقه مندان به موسیقی، 
روح این هنر ارزنده را با دونلی نوازی الغر جت بلوچ 
و کمانچه نوازی لری آقای شکارچی درک کردند. از 
هنرنمایی آقایان در جشنواره چهاردهم که بگذریم، 
در این جشنواره رد پای بانوان نوازنده را هم می توان 
دیــد. چنان  که دوتــارنــوازی زهــره ولی نژاد همگان را 
ــود. از دیگر اجراهایی که در  مسحور خــود کــرده ب

شب های جشنواره روی صحنه رفت موسیقی های 
شنیدنی گروه صالح احمدپور از کیش، حضور ویژه 
یک گروه افغانستانی از هرات به سرپرستی غام 
سخی رسولی و اجرای موسیقی کردی به سرپرستی 
حسن یوسف خانی بــود. در البــه الی این برنامه ها 
فرهاد نادری و عثمان زاهدی موسیقی سیاه چمانه 
که نمونه ای از موسیقی دل نشین کردی است را اجرا 
کردند و صدای گرم و دل انگیز موسیقی خوزستانی 
به سرپرستی مهدی سواری فضای باغ موزه  وزیری را 
دلنشین تر کرده بود. وحید میری از دیگر نوازندگان 
هنرمندی بود که قطعه هایی از موسیقی مرکز و شرق 
مازندران را برای عاقه مندان به این حوزه اجرا کرد. 
کریم بیانی منش هم نماینده استان کرمان بود که 

به روی صحنه رفت و پس  از آن سرنانوازی احسان 
عبدی پور از لرستان همگان را به وجد آورد.

خراسانی ها بیشترین حضور را داشتند ◾
قیطاقی به حضور پررنگ خطه خراسان هم اشاره 
می کند و می گوید: »بیشترین تعداد شرکت کننده 
از گروه های شمال خراسان و گروه های شرق و جنوب 
خراسان که یک منطقه محسوب می شوند در این 
جشنواره حضور داشتند. این امر نشان دهنده این 
است که در خطه خراسان موسیقی رواج بیشتری 
دارد و از اقبال بیشتری نزد مــردم بــرخــوردار است 
و مهم تر اینکه شرایطی که به  لحاظ فرهنگی در 
خراسان حاکم است از قدیم االیام موجب تقویت 
جامعه فرهنگی و هنری بوده و به  لحاظ جمعیتی قشر 
بیشتری را درگیر خود کرده است . وقتی موسیقی در 
خراسان سابقه چند هزار ساله دارد بدیهی و طبیعی 
است که میزان مشارکت این استان هم باال باشد«. 
جشنواره موسیقی نواحی ایران سال هاست که در 
استان کرمان برگزار می شود. محمدرضا علیزاده، 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان 
در خصوص دلیل انتخاب این استان برای میزبانی 
جشنواره های موسیقی نواحی در سال های متمادی 
ــن جشنواره سال هاست در کرمان  می گوید: »ای
برگزار می شود؛ چرا که تنوع موسیقی نواحی کرمان 
در کشور بی نظیر است، هم از نظر ملودی و هم از نظر 
انواع ساز. کرمان دومین استان عشایری کشور است 
و اقوام مختلفی از سراسر کشور با قدمت ۲۰۰ساله در 
این استان ساکن هستند که گویای این مطلب است 
که کرمان فرهنگ های مختلفی را در خود جای داده 
و این ظرفیت را دارد که دبیرخانه دائمی جشنواره را 

نیز داشته باشد«. 

موسیقی اقوام، شناسنامه ملی ایران است ◾
هر رویــداد فرهنگی، دستاوردهایی را نیز با خود 

بــه دنــبــال دارد و تأثیراتی را بــر جــای مــی گــذارد. 
مرآتی، دبیر تخصصی جشنواره چهاردهم درباره 
دستاوردهای این جشنواره می گوید: »هر روز در 
جشنواره نشست های پژوهشی برگزار می کردیم 
و تحلیل جشنواره و آسیب شناسی آن را با حضور 
محققان و استادانی از دانشگاه تهران و دانشگاه 
کرمان و سایر پژوهشگران حــوزه موسیقی انجام 
می دادیم. سعی کردیم واژه شناسی که در موسیقی 
اقوام هست، مانند واژه -مقام- را به  طور تخصصی 
بررسی کنیم و توانستیم از زوایای مختلف به این 
جشنواره بپردازیم. به نظرم دســتــاورد مشخص 
جشنواره این است که جذب حداکثری وحدت در 
کثرت را محقق کرد و این ایران فرهنگی در جشنواره 
موسیقی نواحی در عین استقال اقوامش ترسیم 
و رنگ آمیزی شد. از طرفی هم فکر می کنم هنوز 
می توانیم پایبند ایــن باشیم که موسیقی اقــوام 
همچنان زنده است و همچنان شناسنامه ملی ایران 

عزیز ما به شمار می رود«.   

پدیده های جشنواره ◾
جشنواره چهاردهم پدیده هایی هم داشت و به گفته  
مرآتی یکی از این پدیده ها استاد حشمت رهنما 
از شمال خراسان است که دوتارنوازی زیبایی را به 
تصویر کشید؛ چرا که با شیوه نواختن مخصوص 
به خود اجرای کم نظیری از خود به نمایش گذاشت 
و توانست ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند؛ به  
لحاظ نوع مضراب زدن و خاقیت خاصی که مبتنی 
بر اصالت اســت. پدیده های دیگر این جشنواره 
نوجوانانی بودند که  به نوازندگی پرداختند تا به گفته  
مرآتی طیف پیشکسوتان تا نسل امروز نوازندگان 
را در معرض دید رصدکنندگان قرار دهند. حضور 
چند نوازنده کوبه ای که اجــرای بسیار متفاوتی از 
خود بر جای گذاشتند نیز از دیگر پدیده های این 

جشنواره بود. 

نگاهی به برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی

معماری زیبای کرمانی 
موسیقی اصیل ایرانی

خبرخبر
روزروز

  هدی رضوانی پور    نوای کرنا و نقاره قشقایی 
در خشت  خشت باغ موزه  وزیری کرمان طنین انداز 

شد. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، موسیقی از 
در و دیوار این باغ موزه زیبای به  جا مانده از عهد قاجار 

می بارید. گروه های موسیقی مختلفی میهمان دیار 

کریمان شدند تا چهاردهمین دوره جشنواره موسیقی 
نواحی ایران برگزار شود. غروب پنجشنبه ۲۹ مهرماه، 

غروبی زیبا اما حزن انگیز برای موسیقی نواحی 
بود؛ زیبا به دلیل برگزاری چهاردهمین جشنواره 
موسیقی نواحی پس  از یک  سال دوری در شرایط 

کرونا و حزن انگیز به دلیل درگذشت پروین بهمنی، 
بانوی الالیی ایران درست دقایقی پیش از آغاز به کار 

جشنواره.جشنواره چهاردهم با موضوع »وحدت در 
کثرت موسیقایی اقوام ایران« کار خود را در پیش گرفت 
و با اجراهای گروهی و تک نوازی، هنر اصیل ایران در 

حوزه موسیقی را به تصویر کشید. گروه های مختلفی 
میهمان جشنواره بودند. بیش  از ۱۱۰ هنرمند و عوامل 

اجرایی که ۷۰ گروه نوازنده را شامل می شد؛ از موسیقی 
قشقایی بگیرید تا نوای کردی و کرمانج و بلوچ؛ دوتار و 

کمانچه نواختند. 

WWW.QUDSONLINE.IR

و هنر فرهنگ 

چهاردهمین دوره 
 جشنواره موسیقی 

نواحی ایران

چهارشنبه 5 آبان ۱4۰۰    ۲۰ ربیع االول ۱443   ۲7 اکتبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9655

عکس های ۵۰ ساله محمد احصایی از موزه های جهان   ◾
نمایشگاه عکس های ۵۰ ساله سیدمحمد احصایی، استاد 
خوشنویسی و نقاش برجسته از موزه های دنیا، عصر 
جمعه هفتم آبان در گالری گلستان افتتاح می شود.»گنج 
بازیافته« عنوان این نمایشگاه است که همزمان کتاب این 
مجموعه نیز رونمایی می شود. این اساید های رنگی را 
استاد احصایی در روزگار دانشجویی خود گرفته ونما هایی 

از موزه های جهان را به ثبت رسانده  است.

کتابی برای نجات »عروس غاز« تاالب های ایران ◾
مینو کریم زاده به تازگی در قالب کتاب »کــی...؟ کــو...؟« 
داستان زندگی در معرض خطر »عروس غاز«ها را برای 
کودکان باالی ۹ سال نوشته؛ گونه ای که در اطراف تاالب های 
ایرانی زندگی می کند و این  روزها به خاطر شکارهای پیاپی 
در معرض انقراض است.کتاب »کی...؟ کو...؟« با قیمت 
۲۵ هزار تومان توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان روانه  بازار نشر شده است.

ادغام جشنواره های ملی و جهانی فیلم فجر ◾
جشنواره های ملی و جهانی فیلم فجر پس از پنج دوره 
برگزاری مجزا از سال آینده )14۰1( به صورت یکپارچه و 
واحد برگزار می شوند.محمد خزاعی، معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی و رئیس سازمان سینمایی با اعام این خبر 
افزود: برگزاری همزمان این رویداد مهم و راهبردی سینمای 
ایران با هم افزایی ظرفیت ها، قطعاً فرصت های کاربردی 

مضاعفی را برای جامعه سینمایی فراهم می آورد.

ممنوعیت تبلیغات با محتوای تشویق به خروج ارز ◾
در پی تبلیغات بنگاه های خرید ملک در خارج از کشور 
در برخی از رسانه های صوتی و تصویری فراگیر، ساترا 
با ارسال تذکر کتبی، ممنوعیت نمایش تبلیغاتی که 
مشوق خروج سرمایه انسانی، فکری و مالی از کشور 
باشد را به رسانه های متخلف اباغ کرد.پیش از این 
ساترا پیش نویس دستورالعمل تبلیغاتی اش را برای 

نظرخواهی عمومی روی سایت خود منتشر کرده بود.

      صفحه 4
برگ س����بزکارت سوخت کارت ماشین بیمه ماشین خودرو سواری 
پژو  تیپ پارس سی ال ایکس  مدل ۱۳87 رنگ سفید روغنی به 
شماره انتظامی ۳8 ی 4۱6 ایران 74و شماره موتور۱2687000409و 
ش����ماره شاس����ی NAAN4۱DC58E60040۱ ب����ه مالکیت محس����ن 

خاکزاد بایگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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کارت س���بز و سند خودرو سمند EF7 سفید مدل 
۱۳90 ش���ماره پالک 565 ص 64 ایران 87 شماره 
شاسی NAACR۱HS2BF7۱7۳20 شماره موتور

۱47900۳۱925 بنام بهزاد نظری مفقود شده و از 
درجه اعتبار ساقط است.
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 EQ4256W  ب���رگ س���بز کامیون کش���نده دان���گ فنگ تی���پ
م���دل 2005 رن���گ بنفش معمولی به ش���ماره انتظامی 64 ع 
824 ایران 42  و ش���ماره موتور 69096529 و ش���ماره شاسی 
LGAGLMYM95200749۳  ب���ه مالکی���ت  مه���دی علیپ���ور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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14
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05

4

اینجان���ب مری���م صالحی مال���ک خودروی س���مند به 
ش���ماره ش���هربانی ۱66د24 ای���ران 94 و ش���ماره بدنه 
29445۳ و ش���ماره موت���ور ۱47900۱7602 ب���ه علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱0 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

ی چر ب���ک  چ  ها ی  ر ا س���و ی  و ر د خو س���ند 
 TIGGO 5-CVT به شماره انتظامی 52 ایران 79۱ 
 MVM484FTAG0۱2748 ج 9۳ به شماره موتور
و شماره شاسیNATGBATL5G۱009549 متعلق 
به آقای محمدرضا دوست آبادی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند کمپانی وبرگ س���بز پژو 206 هاچ بک مدل 
۱۳89 به رنگ س���فید روغنی به ش���ماره شاس���ی 
موت���ور  ش���ماره  ب���ه   NAAP03ED4AJ146239
۱4۱89042966 به شماره پالک انتظامی 262-۳6 
ی ۱8 مالکیت حجت اله چشتی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 ITM-4*4-399 ب���رگ س���بز تراکت���ور کش���اورزی
مدل ۱۳99 قرمز ش���ماره پالک ایران۱5-۱۱4ک44 
شاس���ی  ش���ماره   YAW5۱76H موت���ور  ش���ماره 
N۳HKTAA5DLHW0۳299 به نام قنبر رحمانی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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آ

برگ س���بز مالکیت خودروی پیکان وانت به رنگ 
س���فید روغن���ی م���دل ۱۳84 به ش���ماره انتظامی 
2۱_6۱4 ن 95 و ش���ماره موت���ور ۱۱284070۳۱8 و 
ش���ماره شاس���ی ۱2۱47242 مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند کمپان���ی تراکت���ور تیپ ۳99 م���دل 9۳ رنگ 
قرمز روغنی  شماره موتور  YAW2650B و شماره 
شاس���ی N۳HKTAA5DEHP0908۳ به ش���ماره 
پ���الک انتظامی ۱2 ای���ران ۳75 ک ۱4 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز خودرو سواری پژو پارس TU5 مدل  ۱۳99 
به رنگ سفید روغنی به شماره پالک 578 ن 95 ایران 
۳6 به  شماره موتور ۱67B0082۳2۳  و شماره شاسی 
NAAN۱۱FE۳LH2900۱7 به مالکیت س���ینا احمدی 
ازغندی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.
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8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ب���رگ س���بز خودروی  پرش���یا م���دل ۱۳79 رن���گ نقره 
ای-متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 989د۳5 ای���ران 
۱2  ش���ماره موتور 22827900455 و ش���ماره شاسی 
0079804705 ب���ه مالکیت احمد افخمی گلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

اصل برگ س���بز و س���ند خ���ودروی کامی���ون باری 
چوبی بنز اتگو ۱828 به شماره انتظامی 85 ایران 
92۱ ع ۱4 به ش���ماره موتور 90692۱00۳9۳446 و 
شماره شاسی NAB9505045A925۱24 متعلق 
ب���ه آقای علی گل���ه دار مفقود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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آ

برگ س���بز و کارت موتورس���یکلت به شماره پالک 
۳2۳-5۱5۳6 ب���ه رن���گ س���فید - م���دل ۱۳95 و 
شماره موتور 0124NCV196210 و شماره شاسی 
NCV***125P9541911 متعل���ق ب���ه آق���ای عل���ی 

عالئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری ری���و  تی���پ ال اس ۱500 م���دل 
۱۳87 رن���گ ن���وک مدادی متالی���ک به ش���ماره انتظامی ۱9 و 
۳45 ایران ۱2  و ش���ماره موتور ۱054۳8۳ و ش���ماره شاسی 
NAS6۱00228۱۱5594۳  ب���ه مالکی���ت  محس���ن کیومرث���ی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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م���درک  فارغ التحصیلی توکتم ظریف س���رباز 
سفیدگر فرزند محمود صادره از مشهد   شماره 
مل���ی   09۳4554۳۳۱ در مقط���ع کارشناس���ی 
پیوسته  رش���ته روانشناسی عمومی  صادره از 
تربت جام  مفقود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانش���گاه آزاد اس���المی تربت جام به نش���انی: 
تربت جام کیلومتر 5 جاده فریمان ، س���ازمان 
مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی تربت جام اداره 

امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز  خودرو سواری  پژو پارس تیو فایو مدل 
۱۳98 به رنگ مش���کی متالیک به ش���ماره شاسی

NAAN11FE2KH5363358 به ش���ماره موتور 
۱64B 02۳6998 به ش���ماره پ���الک انتظامی ۳2-

9۱8ص 92 مالکی���ت احم���د ظف���ر مق���دم مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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عم��ل  ب��ه  دع��وت   6394 ثب��ت  ش��ماره  ب��ه  ف��وق  تعاون��ی  اعض��اء  کلی��ه  از  وس��یله  -بدی��ن   
می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 13 روز جمعه مورخ 
1400/8/21 با دستورجلس��ه ذیل در محل خیابان انس��جام، خیابان ش��هیدان محرابی، مس��جد چهارده 

معصوم علیهماالسالم تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
-دستورجلس��ه: 1( گزارش مدیر هیات 2( گزارش ناظر هیات 3( ارائه صورت وضعیت و گزارش مالی 
هی��ات از  99/1/1  ت��ا 99/12/29  4( تصویب برنامه ها و بودجه های مورد نیاز 5( انتخاب اعضاء و ناظر 

جدید هیات .
- الزم به ذکر اس��ت کلیه اعضاء باید مدارک شناس��ایی هویتی و عضویت خود را به همراه داش��ته تا 
مجوز ش��رکت در مجمع برای آنها صادرگرد، ضمنا داوطلبین عضویت در هیات تصفیه و ناظر تا قبل از 
ش��روع جلس��ه مجمع فرصت دارند درخواس��ت کاندیداتوری خود را به آقای سجاد زمانی )مدیر فعلی 
مجتمع سحر سایت یک( با شماره تماس 09128530850 تحویل نمایند، تاکید می شود نمایندگان اعضاء 
جه��ت ش��رکت در مجمع با حق رای، فقط با ارائه مدارک هویت��ی و وکالتنامه محضری مجاز خواهد بود.  

برگزار کننده مجمع : هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان کودکان فاطمیه قم  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بیمارستان کودکان فاطمیه قم ) در حال تصفیه (
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برگ س���بز خودرو س���واری پژو 207 به رنگ خاکستری 
متالیک مدل ۱۳96 به ش���ماره موتور ۱79B00۱۱257به 
ش���ماره شاس���ی NAAR0۳FE6HJ۱6506۱ به ش���ماره 
پالک 9۱5و 5۱ ایران ۱2 به مالکیت مهدی سوری ناصری  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
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ب��ا توجه ب��ه تصویب مجمع عمومی  فوق الع��اده مورخ 1400/07/08 در اجرای م��اده 44 الیحه اصالحی 
قانون تجارت مبنی برتبدیل کلیه سهام شرکت ازبی نام به با نام، لذا ازکلیه سهامداران شرکت دعوت 
به عمل می آید ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت 6 ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به 
آدرس:  استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهریزد -  دروازه قرآن - کوچه )شادریس( - 
بلوارآیت ا     هلل فقیه خراس��انی  پالک0- طبقه همکف - کد پس��تی 8918416343 مراجعه نمایند بدیهی 

است که پس ازانقضاء مدت مذکورکلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. 
ف مقام دعوت کننده - هیئت مدیره 

/ 1
40

70
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 شرکت ریسندگی  پشم تاب ایران )سهامی خاص ( 
به شماره ثبت 6184 )نوبت دوم (

 شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را 
از طریق مناقصه و مزایده کتبی واگذار نماید.

1- مزایده واحد تجاری شماره 208 طبقه همکف 
مجتمع تجاری امام به شرح پیوست اسناد

2- مزای��ده واحدهای تجاری ش��ماره 211- 212 
طبق��ه همک��ف مجتم��ع تج��اری امام به ش��رح 

پیوست اسناد )تجدید(
3- مزایده واحدهای تجاری ش��ماره 28 مجتمع 

تجاری سید مرتضی )تجدید(
4- مزای��ده واح��د تج��اری ش��ماره 8 خیاب��ان 

جمهوری )تجدید(
5- مزایده فروش چوبهای خشک )تجدید(

6- مزایده غرفه تنقالت فاز 2 بولوار سیدمرتضی
7- مزایده بهره بردای از کارواش اتوبوسی

خیاب��ان   5 ش��ماره  اداری  واح��د  مزای��ده   -8
دادگستری

9- مناقطه نگهداری و آبیاری فضای سبز )پیمان 
الف و ب(

10- مناقصه نگهداری و نظافت پایانه مسافربری

 شرایط
1- دریافت اس��ناد : از مورخه 1400/8/11 لغایت 

پایان وقت اداری 1400/8/22  می باشد 
2- سپرده شرکت در مزایده و مناقصه: حداقل 

5% مبلغ کل پایه می باشد 
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده می  باشد .

4- ش��هرداری در رد ی��ا قب��ول ی��ک ی��ا کلی��ه 
پیشنهادات مختار است .

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6-بازگشایی پاکات : ساعت 18 عصر روز دوشنبه 

مورخه 1400/8/24
7- محل دریافت اس��ناد و کسب اطالعات بیشتر 
، اداره ام��ور قرارداده��ای ش��هرداری ب��ا تلفن 
تماس : 4-55227701 – 55229899  می باش��د  
8- باقی ش��رایط در اسناد مزایده مندرج است .

روابط عمومی شهرداری کاشمر

آگهـی  مزایده و  مناقصه ) نوبت اول (
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ایران اجازه 
تشکیل »رژیم 

صهیونیستی۲« 
را در مرزهای 

شمال غربی 
خود نمی دهد

حسین کنعانی مقدم، 
کارشناس مسائل 

بین الملل گفت: 
ایران به خوبی 

می داند حضور 
رژیم صهیونیستی و 
ماجراجویی آنان در 

منطقه آذربایجان 
برای چیست و 

اجازه نخواهد داد 
که اسرائیل دوم در 
مرزهای مشترک 

ایران با کشورهای 
همسایه ایجاد شود.

خبر

 علی اف 
در قره باغ 

از اردوغان 
استقبال کرد

»رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه 

برای انجام سفری 
یک روزه وارد شهر 

»فضولی« در منطقه 
قره باغ کوهستانی شد 

و مورد استقبال همتای 
خود در جمهوری 

آذربایجان قرار گرفت.
»آذرتاج« خبرگزاری 

رسمی جمهوری 
آذربایجان با انتشار 

عکسی از ورود رجب 
طیب اردوغان به شهر 
فضولی منطقه قره باغ 

کوهستانی، از آغاز سفر 
رسمی رئیس جمهور 

ترکیه به جمهوری 
آذربایجان خبر داد.

پیشتر خبرگزاری آناتولی 
ترکیه خبر داده بود، 

اردوغان روز سه شنبه 
در سومین سفر خود 

به جمهوری آذربایجان 
پس از جنگ سال 

گذشته باکو و ایروان بر 
سر قره باغ، به جمهوری 
آذربایجان سفر می کند 

تا فرودگاه بین المللی 
شهر فضولی را افتتاح 

کند. 

دیدگاهدیدگاه

ــاب تــفــرشــی بین  ◾ ــنـ جـ
تهران و باکو چه می گذرد؟

البته ایــن پرسش خیلی کلی 
است. بحثی که اکنون در تنش 
ــران و جمهوری  ــ اخــیــر بین ای
آذربــایــجــان وجــود دارد بحث 
جــدیــدی نیست و ایــن بحث 
عـــاوه بــر سابقه  تــاریــخــی، ریــشــه هــای داخــلــی، 
منطقه ای و بین المللی دارد. درواقــع بهتر است 
بگوییم ریشه  داخلی یا ریشه  مناسبات دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی دارد.
جمهوری آذربایجان یک هویت و موجودیت جدید 
است و پس از فروپاشی شوروی در ابتدای دهه  90 
میادی قرن گذشته ایجاد شد؛ یعنی درواقع حدود 
سه دهه بیشتر از عمر این جمهوری نمی گذرد. 
البته جمهوری آذربایجان سابقه  قبلی دارد؛ یعنی 
یک بار هم در زمان انقاب بولشویکی در اتحاد 
جماهیر شوروی این مسئله که آذربایجان دارای 
یک حکومت مستقل یا حاال حداقل خودمختار 
بوده پیش آمده و آن موقع هم به اصطاح با ایران 
مشکاتی داشته و پس از آن هم این مشکات 
ــه دارد. در زمـــان حکومت اتــحــاد جماهیر  ادامـ
شوروی، نوع و جنس مشکات تغییر کرد و زیر نظر 
کشور مادر یا حزب اصلی کمونیست شوروی قرار 
داشت.  امروز کسانی که با ایران سر ستیز دارند، 
نیاز دارند از یک مرز دیگر، از یک زاویه  دیگر و از 
یک پنجره  دیگر برای ایــران مشکل ایجاد کنند. 
البته بخش هایی  از این مشکات ناشی از منازعه  
ایران با قدرت های بزرگ است و بخش هایی هم به 
دلیل مشکات و کوتاهی ها و برخی ناکارآمدی های 
سیاست خارجی ایران ایجاد می شود ؛ ولی وقتی 
از طرف آذربایجان این مشکات ایجاد می شود، 

مشکات وجوه مختلفی پیدا می کند. 
حکومت آذربایجان در 30 سال اخیر ترکیبی از 
حکومت فرقه ای و اولیگارشی خانوادگی بوده است؛ 
یعنی یک مافیای تحت زعامت حیدر علی اف و 
بعد پسرش الهام علی الف در این کشور حکومت 
کردند؛ حکومتی که بخشی  ناشی از بقایای مافیای 
کمونیستی شوروی است، چنان که حیدر علی اف 
از ابتدا در دستگاه امنیتی شــوروی )ک گ ب( و 
بعد هم در رقابت برای رهبری حزب کمونیست 
شــوروی با گورباچف و از زمان مرگ برژنف، یکی 
از رقبای رهبری حزب بوده است و بعد هم پسر او 
که هیچ شایستگی و لیاقت رهبری جز اینکه پسر 
حیدر علی اف است نداشت.  این مسئله با مافیای 
زرساالر یا مافیای مالی حاکم در آذربایجان که از قبل 
بوده و با مافیای نفتی و پولی وابسته به خارج ادغام 
شده است و قدرت های منطقه ای قومی و قبیله ای 

هم آن را تشدید کرده است.

 دولــت باکو تا چه انــدازه از مشروعیت داخلی  ◾
برخوردار است؟ 

مــی دانــیــم کــه اکثریت مـــردم آذربــایــجــان شیعه 
هستند و آذربایجان یکی از چهار کشور دنیا با 
بیش از 50 درصد شیعه است؛ البته اهل سنت 
هم در این کشور حضور دارند ، بخشی از مهاجران 
روس ازبک یا تاجیک هم هستند که آن ها اهل سن 
یا  مسیحیانی هستند که از زمان استالین و بعد از 
استالین کوچانده شدند. ولی اکثریت شیعه سر 
سازگاری با حکومت علی اف ندارند و حتی آن هایی 
که متدین هم نیستند و سکوالر نیستند، از لحاظ 
سیاسی سر سازگاری با وی ندارند. بنابراین علی اف 

مقبولیت و مشروعیت در داخــل کشور نــدارد و 
دلیل اینکه وی تا حاال توانسته با همه  این فساد و 
ناکارآمدی سرکار بماند، وابستگی اش به آمریکا، 
رژیم صهیونیستی، سعودی و ترکیه است. این ها 
در ابعاد مختلف به نوعی به استحکام حکومت 
اولیگارشی منطقه ای کمک کردند و هنوز هم این 
کمک ها ادامــه دارد. غیرمردمی بــودن حکومت 
علی اف حتی در دو جنگ آذربایجان با همسایه  
دیگر ایران یعنی جمهوری ارمنستان ثابت شده 

است.

 به دو جنگ آذربایجان و ارمنستان اشاره کردید؛  ◾
مواضع ایران در رابطه با این دو تقابل را چگونه ارزیابی 

 می کنید؟
ایران در این دو جنگ اگرچه می توانست بهتر عمل 
کند، ولی به نظر من درمجموع در محدوده  امکانات 
و چالش هایی که با آن مواجه بود، در هر دو جنگ 
قره باغ به درستی عمل کرد. تصور بنده این است 
که آذربایجان پس از شرایطی که به خصوص بعد از 
پیروزی در جنگ نابرابری که در تقابل دوم بدست 
آورده،  می خواهد ایران را تحت فشار قرار بدهد. 
چراکه ارمنستان ضمن اینکه یک همسایه  نسبتاً 
معقول و باوفا به ایران بوده، یکی از راه های نجات و 
گریزگاه ایران از فشار تحریم های ظالمانه  بین المللی 
هم بــوده و هست. آمریکایی ها و اسرائیلی ها از 
طریق جمهوری آذربایجان تاش می کنند این راه 
نجات ایران را هم ببندند و ترکیه هم البته در این 
راه بی تقصیر نیست؛ به دلیل اینکه ترکیه هم 
دوست دارد ایران را ضعیف و کوچک ببیند. همه  
این ها به دست حکومت علی اف عملی می شود 
که خودش فی نفسه آن قدر قوی نیست که بتواند 
از عهده این کار برآید، ولی به عنوان جنگ نیابتی 
به نوعی تا جایی که زورش برسد و جرئت داشته 

باشد، می خواهد ایران را تحت فشار قرار دهد.

 در رابطه با جنگ ناگورنو و قــره بــاغ ایــن روزهــا  ◾
بار دیگر بحث سفر آقای هاشمی به باکو، دیــدار او 
با علی اف پدر مطرح است. عــده ای می گویند آقای 
هاشمی باید آن موقع آن پیشنهادی که علی اف داده 
را می پذیرفتند، عده ای هم آن پیشنهاد را تله ای برای 
ایران می دانند که هاشمی زیرکانه از آن جسته است. 

اول اینکه راجع به اصل موضوع خیلی مطمئن 
نیستم که حیدر علی اف چنین پیشنهادی داده 
باشد به این صورتی که ما از آقای مطهری بعد از 
سال ها شنیدیم، ولی فرض را بر این بگذاریم که 
علی اف چنان گفته باشد و آقای رفسنجانی عیناً 
نقل کرده و آقای مطهری هم عیناً بازگو کرده است؛ 
باید بگویم حیدر علی اف مــرد بسیار حیله گر و 
زیرکی بود که هیچ گونه  صداقتی در کارش نبود و 
این یک دام برای ایران بود. کسی که از سنین کودکی 
در حزب کمونیست شوروی بوده و تمام عمرش را 
یک مارکسیست لنینیست دوآتشه بود و حتی 
در زمان استالین هم با همه  قتل عام هایی که شد 
به خصوص در منطقه ی جنوب قفقاز جان سالم به 
در برد و روزبه روز در حزب باالتر آمد و سال های سال 
رئیس باالترین دستگاه مخوف امنیتی شوروی بود، 
وقتی شوروی دچار فروپاشی شد، به عنوان رهبر 
جمهوری نخجوان و بعد جمهوری آذربایجان، در 
حرم امام رضا)ع( حضور یافت و تمام قد دوال شد 
و نماز شکر به جا آورد! خب چنین آدمی که راحت 
رنگ عوض می کند، بعید است که بخواهد با آقای 
هاشمی با صداقت بگوید که ما آماده ایم به شما 
ملحق شویم. بدون تردید به فرض درستی روایت 
به قول امروزی ها این یک پوست خربزه  زیر پای 
ایران بود برای اینکه ایران را به دردسر بیندازند و با 
روسیه و دیگر جمهوری های تازه  تأسیس شوروی 
درگیر کنند که به نظر اگــر ایــن داستان واقعیت 
داشته باشد، آقای هاشمی با درایت با آن برخورد 

کرده است.

 در روزهای اخیر شاهد برگزاری رزمایش از سوی  ◾
هر دو طرف بودیم. چرا ایران در برخورد و مواجهه با 
اتفاقات اینچنینی، اقدام به برگزاری رزمایش کرد؟ 
پیام هشدار ایــن رزمایش خطاب به باکو بــود یــا..؟ 
سیاست نفوذ نــرم ایـــران در ایــن سال ها را چگونه 

ارزیابی  می کنید؟
اینکه چرا ایران از طریق قدرت نظامی و عرض اندام 
نظامی برخورد می کند، یک بخشی  از علت آن 
البته به دکترین ایران برمی گردد؛ ایران دوست دارد 
خودش را قوی نشان بدهد و به منطقه این پیام 
را بدهد که من قدرت قوی ای دارم؛ ولی این تمام 
واقعیت نیست. واقعیت این است که کشور ما 

در منطقه  با نزدیک به 100 پایگاه نظامی آمریکایی 
مواجهه است و اسرائیلی ها در مرز ایران ازجمله در 
اقلیم کردستان و در همین آذربایجان و انگلیسی ها 
در خلیج فــارس و بحرین و عمان و جاهای دیگر 
حضور دارند. عماً ایران در محاصره  نظامی قرار 
دارد؛ شما نمی توانید به کشوری که در محاصره  
نظامی قرار دارد بگویید شما عرض اندام نظامی 
نکن و فقط روی حافظ و سعدی و موالنا تأکید کن. 
البته که ایــران در نفوذ نرم خودش در کشورهای 
دیگر  از نظر فرهنگی کوتاهی داشته است. یعنی در 
پاکستان که چند ده میلیون شیعه و ایرانی تبار دارد 
و زمانی فارسی زبان رسمی آن بوده یا در آذربایجان 
که تا قبل از جنگ های ایران و روس، پاره  تن ایران 
ــژادی و هم  بــوده و هنوز ریشه های هم قومی و ن
آیینی و شیعی در آنجا وجود دارد یا حتی در خود 
ترکیه هم همین طور و جاهای دیگر. بنابراین ایران 
می توانست در آسیای مرکزی، جنوب قفقاز و یا در 
منطقه  آناتولی و یا در شبه قاره  هند خیلی عمیق تر 
و جدی تر و گسترده تر رفتار کند. اینکه نتوانسته، 
نخواسته، نگذاشتند و یا خــودش درایــت کافی 
را نداشته باالخره نشده است، ولی این ها دلیل 
نمی شود که ایران از نظر نظامی در گوشه  رینگ 
بنشیند و به اصطاح گارد بگیرد و منتظر باشد 
که چه زمانی به او حمله می شود. به نظر من چون 
بخش مهمی از ارتــش و تجهیزات نظامی ایران 
بومی است و در مشت کشورهای غربی نیست، 
برای  همین کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ از 
ایران باید بیشتر بترسند؛ چون این نگرانی وجود 
دارد که توان ایــران بیش از آن باشد که در تصور 
آن هاست. البته عرض انــدام نظامی الزم است، 
ولی کافی نیست. اما اینکه هدف مانور نظامی 
ایران کدام طرف است باید بگویم به نظر من این ها 
با هم در یک جبهه هستند. به نظر من هدف اول 
آنکاراست، بعد باکو و به طــور تلویحی تل آویو. 
البته شما اگر هم از آذربایجان سؤال کنید و هم از 
ایران ، می گویند ما داریم کار روتین روزمان را انجام 
می دهیم و این مانورها خط و نشان برای همسایه 
نیست؛ ولی واقعیت این است که هست؛ یعنی 
بــه هــر حــال اگــر اعــام هــم نکنند، واقعیت این 
است که هست. به نظر من ایران دارد با یک تیر 
سه نشان مــی زنــد. به نظر من هــدف اصلی اش 
ترکیه و رژیم صهیونیستی است، ولی آذربایجان 
به عنوان پیشگام و پیشقراول جنگ نیابتی بیشتر 
از آن ها باید احساس خطر بکند؛ چون به نظر من 
سیاستی که ایران در این مورد دارد، سیاست نسبتاً 
درستی است. اگرچه خطری از سوی جمهوری 
آذربایجان برای ایران جدی نیست، ولی ایران این 

خطر را جدی گرفته است. 
مسئله ای که نباید فراموش شود اینکه سیاست 
پادشاه سعودی در مناطقی مثل یمن و سوریه و 
حتی لبنان، شکست خورده و در بحث آذربایجان، 
پادشاه سعودی هم از جهت مالی و هم از جهت 
عقیدتی نــقــش مهمی بـــرای تبلیغ سیاست 
ایران هراسی و ایران ستیزی دارد. این ارتباط بین 
سعودی و رژیم اسرائیل که در یکی دو سال اخیر 
گسترش پیدا کــرده و البته امــارات و بحرین هم 
جزو آن شدند، عماً برای تهییج و جلو انداختن 
آذربایجان در راستای ایجاد خطر برای ایران کمک 
ــع شکست  تــاش هــای رژیــم  ــرده اســت. درواقـ ک
صهیونیستی و سعودی در جبهه های دیگر علیه 
ایــران، سبب شده جبهه  جنگ را به آذربایجان 

بکشاندند.

گفت و گوی قدس با دکتر مجید تفرشی؛ تاریخ نگار، سندپژوه و پژوهشگر 

 علی اف در خدمت 
اولیگارشی منطقه ای آمریکا

نیم نگاه
مصادره مفاخر ایرانی

 از بازی کثیف سیاسی تا 
دست و پا کردن هویت جعلی

تالش هایی از سوی باکو در دهه  اخیر در جهت  ◾
تاریخ ســازی بــرای برخی مفاخر ایرانی از جمله 
پادشاهان و شعرا انجام شــده اســت. به تازگی 
رامیز مهدی اف، دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
آذربایجان کتابی را در رابطه با نادرشاه منتشر 
کرده و مدعی شده نادرشاه ترک بوده است! این 

اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
یک بخش قضیه هویت سازی و تاریخ سازی 
بــرای یک هویت جدید اســت. اگر دقت کنید 
ایــن مسئله در میان عرب ها نیز وجــود دارد؛ 
یعنی عرب های حوزه  جنوب خلیج فارس مدام 
نیاز دارند که برای خودشان هویت ایجاد کنند. 
مثاً می گویم؛ در شهر دوحه در قطر یک بازاری 
هست که تا 10 سال پیش به آن »بازار ایرانی« 
می گفتند. به یکباره 10 سال پیش آمدند آنجا 
را بازسازی کردند و اسم آن را به »سوق واقف« 
تغییر دادند و آن را ثبت میراث فرهنگی کردند. 
ــد فارسی  هنوز هم که شما می روید همه دارن
صحبت می کنند، برنج و روغن ایرانی از پفک 
نمکی و برنج هاشمی و فان و روغن نباتی و همه 
چیز ایرانی دارنــد می فروشند؛ ولی اسم آن را 
»سوق واقف« کردند. یا در مناطق باستانی شان 
که مناطق ایرانی است همه را اسم های عربی  
گذاشتند. در کتب تاریخشان اسناد اسم خلیج 
فارس را عوض می کنند برای اینکه هویت سازی 
و تاریخ سازی و موجودیت جدید ایجاد کنند. 
عین همین ماجرا هم در آذربایجان وجود دارد. 
این ها به هر حــال کشوری هستند که نیاز به 
هویت سازی و موجودیت سازی و تاریخ سازی 
برای خودشان دارنــد و فکر می کنند با این کار 
می توانند یــک هویت مستقل از ایـــران بــرای 
خودشان رقم بزنند و این یک کــاری است که 
هــم تجربه شــده و هــم نــاکــارآمــدی اش آشکار 

شده است. 
وجه دوم قضیه برای ایجاد همدلی و همبستگی 
با آذری های ایران است که درواقع می خواهند 
بگویند ما یک هویت جدا از قوم فارس داریم 
به عنوان یک کلمه  جعلی به نــام قــوم فــارس، 
ــرای خــودشــان بــه اصــطــاح یارگیری کنند.  و ب
بنابراین تمام مواریث فرهنگی و شخصیت های 
تاریخی و حتی بناها و جاهای دیگر را از جاهای 
دیگر به نام خودشان می دزدند، از ارمنی ها، از 
ایرانی ها بیشتر و در ابعاد مختلف  و درواقع برای 
خودشان یارگیری کنند و بعد نشان دهند که 
ما جدید نیستیم و ما به اندازه  ایران چند هزار 
ساله سابقه داریم و هر آنچه که به ایران تعلق 
دارد را حتی به قول شما نادرشاهی که اساساً 
هیچ چیزش به آذربایجان نمی خورد به عنوان 
آذری جا بزنند. البته در مورد قومیت های دیگر 
هم این مسئله وجود دارد. تصور من این است 
که بخشی از این ماجرا یک بازی سیاسی کثیف 
و قـــوم گـــرایـــانـــه اســت 
ــــک بــخــشــی اش  ی
هـــم تـــاش بـــرای 
ــــن یــک  ــت ــاخــ ســ
تــاریــخ و هویت 

جعلی است. 
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ویژه

آذربایجان مجبور به پیروی از توافق ایران و روسیه در خصوص خزر خواهد بود
با توجه به اتفاقاتی که رخ داده آینده تقسیم بندی خزر را  ◾

چگونه می بینید؟ 
یک انتقاد رویایی در مورد ایران وجود دارد که می گویند 
ایران 50 درصد خزر را باید بگیرد و اگر نگیرد خیانت کرده 
اســت! این 50 درصــد عماً وجــود خارجی نــدارد. اگر هم 
بایدی وجود داشت در زمان حکومت شوروی باید صورت 

می گرفت و سال های قبل از انقاب و زمانی که کشتیرانی 
ایران در خزر محدود بود. بنابراین 50 درصد که اصاً وجود 
خارجی ندارد. چیزی که ایران را می خواستند مجبور کنند 
و هنوز هم می خواهند مجبور کنند بین 13-12 درصد حق 
ایــران از خزر است البته آن 13-12 درصد هم به نظر من 
عادالنه نیست. چیزی که ایــران به شدت دنبال آن بوده 

چیزی بین این دو تا یعنی بین 12 و 20 درصد بوده است؛ 
به همین دلیل هم هنوز این قرارداد امضا نشده است. به 
نظر من اگر ایران با روسیه و بقیه  قدرت های خزر به توافق 
برسد، آذربایجان در حدی نیست که امضا نکند. آذربایجان 
مجبور است که پیروی کند، ولی خب می تواند با سیاست 
وقت کشی و ایذایی عقب بیندازد. به نظر من ایران در این 

شرایط نباید شرایط را به سمت جنگ یا تنش همه جانبه با 
آذربایجان پیش ببرد که البته همین سیاست را هم داشته 
است و به نظر من درست هم عمل کرده است. در نهایت 
آذربایجان برادر و همسایه  تحمیلی ماست؛ یعنی ما و آن ها 
مجبوریم با درایت و با زیرکی با هم مدارا کنیم و به نفع هیچ 

کدام نیست که وارد یک تنش مداوم با هم باشیم. 

دکتر مجید تفرشی
تاریخ نگارو پژوهشگر

   سیداحمد موسوی  تنش میان ایران 
و آذربایجان نه تنها فروکش نکرده، بلکه 
روز به روز افزایش می یابد.دکتر مجید 

تفرشی معتقد است که علی اف در داخل 
کشورش نیز از مقبولیت و مشروعیت 

الزم حتی در میان سکوالرها برخوردار 
نیست و حاکمیت او در این کشور تنها به 
واسطه حمایت ها و در راستای خدمت 
به اولیگارشی منطقه ای آمریکا، رژیم 
صهیونیستی، ترکیه و عربستان علیه 

قدرت گرفتن روزافزون ایران در منطقه 
است. واکنش ایران در قبال هر دو جنگ 

قره باغ را معقول و منطقی توصیف 
می کند و برگزاری مانور در منطقه مرزی 

رود ارس توسط ایران را همچون تیری 

می داند که همزمان به سه هدف اصابت 
کرده است.  ما برای بررسی ریشه این 

تنش ها، سراغ دکتر مجید تفرشی؛ 
تاریخ نگار، سندپژوه و پژوهشگر مقیم 

لندن رفته ایم. 

 در مواقعی که بین  ◾
تهران و باکو اختالفی به وجود 
می آید، بحث حق بازپس گیری 
اراضــی آن ســوی ارس در کشور 
هم مطرح می شود. اساساً این ادعا تا چه حد 

قابلیت اجرایی شدن دارد؟
دو تــا مــوضــوع در اینجا مــطــرح اســـت؛ یک 
موضوع اینکه می گویند ترکمانچای دوره اش 
تمام شده و صد و چند سال یا 200 سال گذشته 
است. چنین چیزی در ترکمانچای وجود ندارد 
و دروغ محض است. اصاً محدودیت و بازه 
زمانی در ترکمانچای مطرح نبوده است. اما 
نکته مهمی در این میان وجود دارد. در زمان 
تأسیس حکومت بلشویکی لنین، وقتی که 
شوروی جدید رسماً آن قسمت های سیاسی 
و مالی معاهده  ترکمانچای را ملغی اعام کرد، 
آن موقع ایــران می توانست به اصطاح ادعا 
بکند که اراضی را پس بگیرد، منتها واقعیت 

این است که در دوران اواخر جنگ جهانی اول 
که این اتفاق افتاد و حتی سال های بعدش، 
حکومت ایران توسط قوای روسیه و بریتانیا و 
از یک طرف هم عثمانی اشغال شده بود و عماً 
توانی نداشت که بخواهد اقتداری نشان بدهد 
برای اینکه آن اراضی را پس بگیرد و بعداً هم 
دیگر تبدیل به جماهیر شوروی شد که دیگر 
مطلقاً امکان بازپس گیری در زمان استالین 
و لنین و چند سال بعد اصاً وجود نداشت. 
بنابراین از نظر تاریخی اگر مبنا ترکمانچای 
است که ترکمانچای محدودیت زمانی ندارد. 
در یک برهه  تاریخی هم که خــود حکومت 
بلشویکی ترکمانچای را ملغی اعــام کــرد، به 
جنبه های ارضی اش دست نزد، بلکه جنبه های 
مالی و سیاسی آن را ملغی کرد. بنابراین از این 
منظر به نظر من ایران به جایی نمی رسد حتی 
اگر فرض کنید ایران حق هم داشته باشد، دیگر 

خیلی دیر شده است .

بازپس گیری اراضی آن سوی ارس؟

خیلی دیر شده است
 ادعاهایی ازســوی  ◾

ــا مـــطـــرح مــی شــود  ـــرک هـ ـــان ت پ
مبنی بر اینکه روس ها و فارس ها 
ــه یـــکـــی کـــــرده انـــــد و  ــ دســـــت ب
آذربایجان را بین خود تقسیم کردند.نظر شما 

در خصوص این ادعا چیست؟
سؤال شما دو وجه دارد؛ یک وجه این است که 
چه قرابت فرهنگی و تاریخی بین آذربایجان 
دوسوی ارس وجود دارد. من می گویم بسیار 
زیاد وجود دارد چون این ها یکی و بخشی از 
خاک ایــران بودند. آن چیزی که پان ترک ها 
می گویند که روس ها و فارس ها درواقع با هم 
تبانی کردند که شوخی است؛ برای اینکه اصاً 
ایران در آن موقع شرایطی نداشت که بخواهد 
با روس ها  تبانی کند و آذربایجان هم درواقع 
امکان استقالش در آنجا وجــود نداشت؛ 
ایران در برآمدن دولت آذربایجان یا تضعیف 
آن هیچ گونه نقشی نداشت و اتفاقاً کسانی که 

به اصطاح داعیه  حکومت آنجا را داشتند، از 
جمله »عادل خان زیادخان« یا »محمد امین 
رسول زاده« وقتی که شکست می خورند به 
ایــران پناه می آورند. اتفاقاً سؤالی که ما باید 
بکنیم ایــن اســت که آذری هـــای آذربایجان 
فعلی با ترک های ترکیه چه قرابتی دارنــد که 
با هم علیه ایران متحد هستند؟ آن ها با هم 
یک »معجون نچسب« هستند و اگر ارتباط 
و صمیمیتی باشد، باید بین آذربایجان ایران و 
آن سوی ارس باشد نه اینکه باکو برود با آنکارا 
علیه تهران متحد شــود. آن هــا با هم قرابت 
فرهنگی، تاریخی و یا زبانی ندارند و اگر سؤال 
در ایــن زمینه یا اعتراضی باشد، اعتراضی 
اســت کــه مــا باید داشــتــه باشیم نسبت به 
برادر ما که از ما جدا شده یا جدایش کردند، 
و سؤال مهم این است که چرا باکو با رقیب و 
دشمن تاریخی ما علیه برادر خودش متحد 

شده است؟ 

ادعای پان ترک ها یک شوخی است

ما باید اعتراض داشته باشیم، نه آن ها



   توزیع سه 
واکسن ایرانی 
کرونا در دو 
هفته آینده   
رئیس اداره 
بیماری های قابل 
پیشگیری با واکسن 
وزارت  بهداشت از 
توزیع واکسن های 
فخرا، رازی و 
اسپایکوژن در دو 
هفته آینده خبر داد.

به گزارش تسنیم، 
محسن زهرایی 
گفت: واکسن کرونا 
به میزان کافی وجود 
دارد و در هفته های 
آینده نیز تعداد 
زیادی واکسن به 
دستمان می رسد.

 وی افزود: تا امروز 
136 میلیون دز 
واکسن تأمین شده 
 که حدود

 12 میلیون دز آن، 
داخلی بوده است.

واکــســن  طیرانی:  اعظم 
ــدار  ــ ــت ــ ــــت نــــمــــادی از اق ــرک ــ ب
دانشمندان جــوان ایــرانــی در 
عرصه جهاد علمی و نشانگر 
ــزم راســــخ آن هــــا بــــرای فتح  عــ
قله های دانش و فناوری است.

 بــرای اثبات ایــن مدعا و بیان جلوه هایی از این 
اقتدار به سراغ رضا عالی زاده، فناور واکسن کوو 
ایــران برکت رفتیم؛ کسی که نخستین بار برای 
اثبات توانمندی خــود و همکارانش با اعتماد 
به نفس کامل واکسن برکت را به پدر و جمعی 
ــای یــزن آبــاد شهرستان نمین  از اهــالــی روســت
)زادگاهش( تزریق کرد. رهبر انقالب نیز با اعتماد 
به جوانان دانشمند داخلی جمعه چهارم تیرماه 
امسال نخستین دُز از واکسن برکت را تزریق 
کرده و در ضمن آن از دست اندرکاران خواستند 

مستندات علمی این واکسن منتشر شود. 
ــذرد.  ــ ــی گ ــت مــ ــ ــواسـ ــ ــن درخـ ــ ــاه از ایـ ــ ــار مـ ــهـ چـ
ــالـــه چــقــدر  ــقـ ــیـــد تــــا انـــتـــشـــار یــــک مـ ــولـ از تـ
ــن فـــرایـــنـــد در چــه  ــ ــ ــت و ای ــ  زمـــــــان الزم اســ

مرحله ای است؟
دکتر عالی زاده در گفت وگو با ما به این پرسش 
 و چــنــد پــرســش دیــگــر در ایـــن خــصــوص پاسخ 

گفته است.

پیام اعتماد به نفس فناور واکسن برکت ◾
فناور واکسن کوو ایران برکت می گوید: واکسن 
برکت توسط تیم ایرانی داخل کشور ایجاد شده 
و دانــش فنی آن بومی اســت. من از ابتدای کار 
در جریان تولید واکسن بــودم و آنتی ژن، بافر 
و مــواد داخــل واکسن را به خوبی می شناختم 
و با همکاری آقــای دکتر اصغر عبدلی آن را در 
آزمایشگاه تولید کردیم و تست های مختلف 
ایمنی را روی آن انجام داده بودم و نتایج تست ها 
ــرای اطمینان  ــود، بنابراین ب 100 درصــد ایمن ب
مــردم عزیز از این واکسن، پس از صــدور مجوز 

اضطراری، آن را به عزیزانم تزریق کردم.
عالی زاده ادامــه می دهد: از سوی دیگر اواسط 
ــه دلــیــل تبلیغات منفی بــرخــی از  تــابــســتــان ب
رسانه های خارجی، اقبال به واکسن های داخلی 
کم بود و ضرورت داشت یک تجدید قوای فکری 
و فرهنگی اتفاق بیفتد تا اعتماد مــردم جلب 
شــود؛ بر همین اســاس ابتدا با پیشنهاد پدرم 
به ایشان واکسن برکت تزریق شد و سپس با 
هماهنگی مسئول محترم مرکز بهداشت و درمان 
شهرستان نمین، مــردم عزیز روستای یزن آباد 
این شهرستان واکسینه شدند که خوشبختانه 
پس از تزریق واکسن، با توجه به اینکه در پیک 
پنجم این تزریق را انجام دادیم نه تنها پدرم بلکه 

هیچ یک از مــردم ایــن روستا که واکسن برکت 
تزریق کرده بودند به کرونا مبتال نشده اند و این 

نشان دهنده تأثیرگذاری این واکسن است. 

اقدام خردمندانه رهبر انقالب ◾
ــران بـــرکـــت« در پــاســخ  ــ ــووی ــ فـــنـــاور واکـــســـن »ک
ــه ایـــن پــرســش کــه مــعــمــوالً چــقــدر زمـــان الزم  ب
اســت تــا مستندات ایــن واکــســن منتشر شود 
و اکــنــون ایـــن فــرایــنــد در چــه مــرحــلــه ای اســت، 
اظــهــار می کند: مسئوالن وزارت بهداشت از 
ابــتــدای واکسیناسیون بــا تقسیم بندی سنی 
ــتــدا گـــروه هـــای سنی  ــد اب ــودن  مشخص کـــرده ب
۸0 ســال بــه بــاال و سپس گــروه هــای سنی دیگر 
واکسینه شوند، بنابراین رهبر معظم انقالب 
می توانستند در همان دوره اول واکسینه شوند، 
اما ایشان همان طور که بارها اعالم کرده بودند »تا 
جان در بدن دارم از حمایت جامعه نخبگانی و 
علمی ایرانی کوتاه نخواهم آمد« زمانی تصمیم 
گرفتند ایــن واکسن را تزریق کنند که واکسن 
ایرانی تولید شده و مجوز مصرف نیز گرفته بود. 
این اقدام بسیار خردمندانه، عالوه بر حمایت و 
تأیید محصول داخلی نشان از اعتقاد و اعتماد 
کامل ایشان به داوران و دانشمندان تأییدکننده 
و فرایند های تأیید واکــســن داشــت کــه توسط 

ســازمــان غــذا و دارو ایــجــاد شــده اســت. ایشان 
همچنین در همان جلسه فرمودند مدارک دانش 
فنی واکسن در اختیار همه دنیا قرار گیرد تا همه 
بتوانند از این واکسن و دانش فناوری آن استفاده 
کنند. نکته ای که وجود دارد این است چاپ یک 
مقاله هنگامی که مقاله نوشته و آماده می شود 
تا زمانی که به مرحله داوری برسد دست کم یک 
تا سه ماه زمان می برد، اما در مورد واکسن و ایران 
موضوع کمی متفاوت است چرا که واکسن یک 
کاالی راهبردی است و این کاال همیشه توسط 
دولت ها حمایت و راهبری می شود. در واقع تولید 
واکسن موضوعی است که با اقتدار یک کشور 
گره می خورد. بنابراین وقتی بخواهیم برای تأیید و 
یا انتشار مقاله اقدام کنیم با آنکه فعالیتی علمی 
اســت و همه اعــضــای تیم محقق و پژوهشگر 
هستند، ممکن اســت بــا نــگــاه سیاسی مــورد 
بررسی قــرار گیرد. با وجــود ایــن، به دلیل تأکید 
رهبر معظم انقالب، ابتدا دانش فنی واکسن در 
قالب مقاله تهیه شد و به صورت پیش پرینت در 
سایت های بین المللی قرار گرفت که خوشبختانه 
هم از سوی کاربران مــورد تشویق قــرار گرفتیم و 
هم منتقدان انتقاد های خود را برایمان ارسال 
کردند و ما توانستیم برای پیشبرد و تألیف بهتر 
مقاله استفاده کنیم. پس از آن، 15 مجله علمی 
مختلف خارجی پیشنهاد چاپ مقاله را دادند، 
اما ما حاضر نبودیم دانش فنی این واکسن را در 
هر مجله ای چاپ کنیم، باید در مجله ای منتشر 
ــران باشد. بر  می شد که در شــأن ملت بــزرگ ای
همین اساس منتظر ماندیم تا یک مجله معتبر 
علمی پیشنهاد انتشار بدهد یا فرصت انتشار 
برایمان در خــارج از کشور در مجله بین المللی 
معتبر فراهم شود. خوشبختانه پس از آنکه یکی 
از مجالت معتبر علمی با کیفیت باال و ضریب 
تأثیر 7 پیشنهاد چاپ داد، مقاله ارســال شد و 
در حال حاضر همه داوری های آن انجام شده و 
به زودی مقاله پیش بالینی و دانش فنی واکسن 

در مجله معتبر بین المللی منتشر خواهد شد.

از نوشتن مقاله تا چاپ آن  ◾
عالی زاده در پاسخ به این پرسش که از نوشتن 
مقاله تا چاپ آن چقدر زمان الزم است، می گوید: 
زمانی که کار تولید واکسن را انجام می دادیم واقعاً 
فرصتی بــرای نوشتن مقاله نداشتیم و اولویت 
ما تولید بود، پس از آن با توجه به اینکه اسناد 
تولید واکسن موجود بود شروع به نوشتن مقاله 
کردیم. معموالً از نوشتن تا ارسال، داوری و چاپ 
مقاله سه ماه زمــان الزم است و ما قبول داریم 
بــرای چــاپ ایــن مقاله زمــان زیــادی صــرف شده، 
چــرا که برخی از مجالت مــورد نظر ما به دالیل 

مختلف از جمله تحریم و فشارهای سیاسی از 
بررسی مقاله خــودداری کردند و ما باید منتظر 
می ماندیم تا یک مجله معتبر مقاله ما را پذیرش 
کند. امــا واقــعــاً ارزش ایــن را داشــت که در یکی 
از مجله های معتبر بین المللی چاپ شــود.  ما 
این مهم را مدیون صبر و حمایت رهبر معظم 
انقالب، دانشمندان و پژوهشگران کشور و مردم 
عزیز ایران هستیم که با اعتماد به ما این امکان 
را فراهم ساختند تا روند انتشار مقاله با طمأنینه 

بهتر طی شود. 

الزام چاپ مقاله در نشریات خارجی ◾
ایــن محقق در پاسخ به ایــن پرسش که آیــا الزم 
 ISI اســـت مــقــالــه هــا ابــتــدا در نــشــریــه خــارجــی
منتشر شود و نمی توانستیم پیش از آن در ISC و 
یا به زبان فارسی منتشر کنیم، نیز اظهار می کند: 
این یک مسئله کامالً انتخابی است، اما اگر ما 
مقاله را داخل ایران منتشر می کردیم ممکن بود 
برخی از مخالفان ادعا کنند چون مقاله ضعیف 
بوده مجالت معتبر بین المللی از پذیرش و داوری 
آن خودداری کردند و در مجله های داخلی منتشر 
شده است. بنابراین باید همه جوانب کار را در 
نظر می گرفتیم و با توجه به اینکه اعتقاد داریم 
دانش ما در حد بین المللی است تصمیم گرفتیم 
مقاله در یکی از مجله های معتبر بین المللی 
منتشر شود تا شائبه ای ایجاد نشود و همه دنیا 
بتوانند به آن استناد کنند.عالی زاده در پاسخ 
به این پرسش که انتشار اسناد علمی، غیر از 
اینکه به شایعه های تولید واکسن برکت خاتمه 
می دهد چه محاسن دیگری بــرای ما به دنبال 
دارد، آیــا تأثیری در تسهیل دریــافــت تأییدیه 
بین المللی واکسن دارد یا خیر، می گوید: برای 
دریافت تأییدیه بین المللی واکسن، چاپ مقاله 
مطرح نیست. یک واکسن زمانی به عنوان یک 
محصول بــیــولــوژیــک تــوســط ســازمــان جهانی 
بهداشت تأیید می شود که ابتدا از سوی سازمان 
غذا و داروی کشور مبدأ تأیید شده و برای مدتی 
ــرار گرفته و  مــحــدود در کشور مــورد استفاده ق
مرحله ســوم آزمــایــش هــای بالینی آن بــه پایان 
رسیده و نتایج آن مشخص شده باشد.  با توجه 
به اینکه اکنون واکسن برکت در انتهای مرحله 
سوم است و تأییدیه سازمان غذا و داروی کشور 
را نیز گرفته و چند ماهی است در ایران در حال 
استفاده بوده و تأثیرگذاری آن مشخص شده، 
انتشار مقاله به عنوان یک ارزش افــزوده کمک 
می کند سازمان جهانی بهداشت به این واکسن 
تأییدیه بین المللی بدهد و با استناد به دیتا هایی 
که در مقاله چــاپ و توسط داوران بین المللی 

بررسی شده می تواند کمک کننده باشد.

 گفت و گوی قدس با دکتر رضا عالی زاده، فناور واکسن کوو ایران برکت 
در آستانه چاپ مقاله علمی این واکسن در یکی از معتبرترین مجالت علمی جهان

تولید واکسن با اقتدار کشور گره خورده است

ددستچينستچين

کتررضاعالیزاده
د

کاشفوفناور
ووایرانبرکت«

واکسن»ک

 رضا عالی زاده، فناور واکسن کوو ایران برکت، 
واکسن برکت را از مرغوب ترین و بهترین 

واکسن های حال حاضر جهان می داند و معتقد 
است این واکسن در عین اینکه ایمن و سالمت 

است، کارایی بسیار باالیی نیز دارد.

وی برای اثبات توانمندی دانشمندان ایرانی 
و ایجاد اعتماد در مردم کشورمان به واکسن 
داخلی، به واکسیناسیون مردم چین اشاره 

می کند و با بیان اینکه چین یک میلیارد و 
300 میلیون نفر از جمعیت خود را با استفاده 

از واکسن های تولید شده بر اساس ویروس 
کشته شده کرونا واکسینه کرده است، می گوید: 

کشورهایی چون شیلی، برزیل و امارات نیز برای 
واکسیناسیون مردم خود از همین نوع واکسن ها 

استفاده می کنند.
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 نگهداری سالمندان را به کودکان سپردند! ◾
به گزارش تسنیم؛ علی پژهان، فعال حوزه 
جمعیت گفت: ژاپــن و آلمان در موضوع 
باروری گول خوردند و خیال کردند با روبات 
می توانند به جنگ سالمندی بروند؛ اما نتوانستند 
جمعیت سالمند خود را کنترل کنند و پس از شکست 
ــروژه روبـــات هـــا بــه مــــدارس پــنــاه بــردنــد و نگهداری  ــ پ

سالمندان را به کودکان سپردند!

معرفی متخلفان قانون هوای پاک به دستگاه قضایی  ◾
ــا، ســمــیــه رفــیــعــی، رئیس  ــ ــزارش آن ــ بـــه گـ
فراکسیون محیط  زیست مجلس یازدهم 
با بیان اینکه دسترسی به هوای پاک حق 
شهروندان است، خاطرنشان کرد: مجلس در خصوص 
اجرای قانون هوای پاک مصمم است و قطعاً به زودی 
دستگاه های متخلف که تخطی از این قانون داشته و 
ترک فعل کرده اند به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

یک پزشک متخصص برای 200 هزار نفر! ◾
ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت 
ــاره کمبود پزشک  ــ و درمـــان مجلس درب
در کشور با بیان اینکه متأسفانه بیشتر 
پزشکان در کالنشهرها و مراکز شهرها تجمع دارند به 
فارس گفت: در برخی شهرهای کوچک و با جمعیت 
150 تا ۲00 هزار نفر یا پزشک متخصصی وجود ندارد و 

یا فقط یک پزشک دارند. 

مشوق های ازدواج چاره حل کاهش آمار نیستند ◾
محمدرضا محبوب فــر، جمعیت شناس 
با اشــاره به رونــد کاهش ازدواج و افزایش 
طــالق و ارائــه مشوق های افــزایــش ازدواج، 
ــه مــشــوق هــای ازدواج و  بــه مــهــر گــفــت: بــه هــیــچ وجـ
 یا فــرزنــدآوری را مؤثر نمی بینم چراکه در حــال حاضر 
 ۳0 میلیون نفر در فقر مطلق و دنبال رفع نیازهای ابتدایی 

خود هستند.

جامعه

احمد کریمی، مدیر پروژه واکسن فخرا به فارس 
می گوید: وقتی واکسن فخرا وارد مرحله سوم 
کارآزمایی بالینی شد، واکسن زیادی وارد کشور 
شد. البته ما ناراضی نبودیم، اما فکر می کردیم 
وزارت بهداشت بـــرای واکــســن ســازان داخلی 

فکری می کند. 
او با بیان اینکه شانه ساز، رئیس سازمان غذا 
و دارو بــه آن هــا قــول پیش خرید واکسن های 

تولیدی را داده، اما این موضوع اتفاق نیفتاده 
اســت، اضافه می کند: واکسن در یخچال های 
 مـــا وجـــــود دارد؛ امــــا طــبــیــعــتــاً نــمــی تــوانــیــم 

ادامه دهیم.
به گفته کریمی وزارت بهداشت قول پیش خرید 
1.5 میلیون دز واکسن را به آن ها داده است. ما به 
دلیل اینکه قول داده بودیم ماهانه یک میلیون 
دز واکسن تولید می کنیم، این ظرفیت را ایجاد 

 کــرده و قــول داده بودیم از آذر ایــن میزان را به
 5 میلیون دز می رسانیم.

ما با وزارت بهداشت دعوایی نداریم و هر زمان 
اعالم کنند پیش خرید می کنیم و قرارداد ببندند، 

ادامه می دهیم.
 اکنون یک میلیون دز واکسن را دپو کرده ایم و

 ۳ میلیون دز آماده داریم.
کریمی می گوید: تقریباً 15 روز است آن ها را انبار 

کرده ایم و اگر وزارت بهداشت خریداری نکند، 
این واکسن ها 6 ماه دیگر از بین می روند.

نگرانی کریمی از احتمال انقضای واکسن های 
فخرا در حالی است که دیــروز محسن زهرایی، 
رئــیــس اداره بــیــمــاری هــای قــابــل پیشگیری با 
واکسن وزارت  بهداشت از توزیع واکسن های 
فخرا، رازی و اسپایکوژن در دو هفته آینده خبر 

داد.

خبر مشروح خبر مشروح 

وزارت بهداشت به 
قولش عمل نکرد 
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))آگهی قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
خانم مریم طالعی به شناسنامه شماره 0923271023 کدملی 0923271023 صادره مشهد فرزند علی در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 181/75 مترمربع پالک شماره 357/213 فرعی از 251 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی خانم مریم 

طالعی )متقاضی( و قسمتی از پالک** کالسه 356- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406482
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/20                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/5

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
خانم س��وری حاجبی شیرخانی به شناسنامه شماره 55 کدملی 0749884411 صادره تایباد فرزند حبیب 
در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 166/05 مترمربع پالک ش��ماره 5001 فرعی از 187 فرعی از 251 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و 
مشاعی آقایان و خانمها غالمرضا- فرشته- فریده- محمد- فرخنده- غالمرسول- طیبه- زینت- امیر- محمود 
و خسرو شهرت همگی مجیدی و قسمتی از پالک** کالسه 632-99لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 

فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406481
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/20                                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/5

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ایوب خلیل آبادی دارای شناسنامه شماره 1847 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000320 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ترخ سبزنما به شناسنامه 16 
در تاریخ 1397/3/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- یوسف خلیل آبادی به ش ملی 0748885455 متولد 1314/8/14 همسر متوفی
2- ایوب خلیل آبادی به ش ملی 0748892532 متولد 1349/1/10 فرزند متوفی

3- قیوم خلیل آبادی به ش ملی 0748895809 متولد 1356/6/1 فرزند متوفی
4- گوهر خلیل آبادی به ش ملی 0748895795 متولد 1353/8/1 فرزند متوفی

5- منظر خلیل آبادی به ش ملی 0748436456 متولد 1358/6/20 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ1407034
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر ب��ه اینکه خان��م زه��ره روغن��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740221906 به ش��رح دادخواس��ت 
ب��ه کالس��ه 0000268 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حص��ر وراث��ت نم��وده و چنی��ن توضی��ح 
در   1395/9/19 تاری��خ  در   0749440562 شناس��نامه  ب��ه  روغن��ی  خ��داداد  ش��ادروان  ک��ه  داده 
اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگ��ی گفت��ه و ورث��ه حی��ن الف��وت آن مرح��وم منحص��ر اس��ت به:

1- خالقداد روغنی با کدملی 0740432141 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
2- مریم روغنی با کدملی 0748530770 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی

3- فاطمه روغنی با کدملی 0748530517 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
4- زهره روغنی با کدملی 0740221906 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی

5- طوبی روغنی با کدملی 0740317598 فرزند خداداد صادره از تایباد فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ1407035
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حجت عارفی زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس��نعلی عبدالقادری دارای شناس��نامه ش��ماره 174 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
3/0000340ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو 
قهرچی ریزه ئی به شناسنامه 9 در تاریخ 1400/5/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حسنعلی عبدالقادری فرزند رمضان ش ش 174 متولد 1350/1/10 صادره از تایباد فرزند متوفی

2- هادی عبدالقادری جوزقانی فرزند رمضان ش ش 0749771836 متولد 1364/11/20 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- محمدعلی عبدالقادری فرزند رمضان ش ش 6082 متولد 1352/9/20 صادره از تایباد فرزند متوفی

4- عباسعلی عبدالقادری فرزند رمضان ش ش 1 متولد 1344/8/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- مهدی عبدالقادری فرزند رمضان ش ش 8923 متولد 1358/4/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

6- مریم عبدالقادری جوزقانی ش ش 1182 متولد 1342/6/4 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- مرضیه عبدالقادری ش ش 257 متولد 1361/1/1 صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ1407036
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد-محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس��نعلی عبدالقادری دارای شناس��نامه ش��ماره 174 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4/0000319 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان 
عبدالقادری به شناسنامه 252 در تاریخ 1395/03/07 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- شهربانو قهرچی ریزه ئی به ش ملی 0769538347 متولد 1323/02/02 همسر متوفی

2- هادی عبدالقادری جوزقانی به ش ملی 0749771836 متولد 1364/11/20 فرزند متوفی
3- محمدعلی عبدالقادری به ش ملی 0748400486 متولد 1352/09/20 فرزند متوفی
4- عباسعلی عبدالقادری به ش ملی 0749511836 متولد 1344/08/10 فرزند متوفی
5- حسنعلی عبدالقادری به ش ملی 0749360100 متولد 1350/01/10 فرزند متوفی

6- مهدی عبدالقادری به ش ملی 0748428852 متولد 1358/04/01 فرزند متوفی
7- مرضیه عبدالقادری به ش ملی 0749396989 متولد 1361/01/01 فرزند متوفی

8- مریم عبدالقادری جوزقانی به ش ملی 0748521739 متولد 1342/06/04 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ1407037
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد-حسن رضائی منفرد

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای حامد مالحسینی کاریزی به شناسنامه ش��ماره 0 کدملی 0740368362 صادره تایباد فرزند داود در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 248/2 مترمربع پالک شماره 312 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت ش��ادروان جهانشیر نصراللهی 

)سهم االرثی همایون نصرالهی( و قسمتی از پالک** کالسه 98-276
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/5                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/20

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده



لک تمدید نکرد
قرارداد لک در پایان 

این فصل به اتمام 
می رسد، قراردادی 
که برای فصل اول 
کمتر از 2 میلیارد 

تومان و برای فصل 
دوم یعنی لیگ جاری، 

2میلیارد تومان منعقد 
شده بود.حاال این 
بازیکن با توجه به 

رشد غیرقابل تصور 
قرارداد بازیکنان به 

خصوص دروازه بان ها 
در لیگ برتر، خواهان 
افزایش قرارداد خود 

شده است.
یکی از نزدیکان باشگاه 

پرسپولیس با تأیید 
این خبر گفت:»با این 
مبالغی که در قرارداد 
دو فصل اخیرش درج 
شده، حتی حاضر به 

مذاکره هم نیست و 
به بالطبع انتظار رقم 

باالتری را دارد«.

در  حاشيه

حق پخش سال 
99 هم پرید!

ژاله فرامرزیان، معاون 
توسعه مدیریت و 

منابع وزارت ورزش 
و جوانان در مورد 

واریز نشدن 15 
میلیارد درآمدهای 
تبلیغاتی ناشی از 
پخش مسابقات 

ورزشی از سوی 
سازمان صداوسیما 
گفت:»پرونده سال 

1۳۹۹ بسته شده است 
و دیگر پرداختی در 
رابطه با درآمدهای 
تبلیغاتی ناشی از 
پخش مسابقات 

ورزشی از سوی 
سازمان صداوسیما 
نزد خزانه داری کل 

کشور که مربوط به آن 
سال است،   صورت 
نمی گیرد! بنابراین 

باید نتیجه گرفت که 
سازمان صداوسیما 
در سال ۹۹، باوجود 

اینکه برخالف سال های 
گذشته مکلف به واریز 

درآمدهای تبلیغاتی 
ناشی از پخش 

مسابقات ورزشی نزد 
خزانه داری کل  کشور 
بوده است، اما ریالی 

از مبلغ تعیین شده را 
واریز نکرده است.

خبرخبر
روزروز

  آرتور یامگا
مهاجم کامرونی استقالل در اولین 

بازی خود موفق شد دو گل بزند تا رشد 
ویژه ای در فالوورهایش داشته باشد 

و حاال در پیشرفتی ۵۰ برابری به مرز 
2۰۰ هزار فالوور رسیده است.

  رونالد کومان
سرمربی هلندی بارسا از معترضان به او  

و خانواده اش بعد از ال کالسیکو دلخور 
است و می گوید: »تربیت خانوادگی 

ندارند، راه حلی برایش نیست و این یک 
معضل اجتماعی است«.

  مارادونا
بارسلونا و بوکاجونیورز به زودی 

در یک بازی دوستانه و برای یادبود 
دیه گو آرماندو مارادونای فقید به 

میزبانی عربستان  در حضور2۵ هزار 
تماشاگر به مصاف هم می روند.

سینا حسینی    
بلبشو، بهترین واژه 
برای توصیف حال 
و روز تنها نماینده 
لیگ برتری فوتبال 
خــــراســــان اســــت. 
پــس از افــتــضــاح مــدیــریــتــی و عــدم 
حضور تیم در هفته دوم رقابت های 
لیگ برتر برابر مس رفسنجان حاال 
پرده ای دیگر از افتضاحات مدیریتی 
این باشگاه لیگ برتری به اکران درآمد 
ــدک آبـــروی باقیمانده از ورزش  تــا ان
خراسان نیز با این رفتار به تاراج برود.

پس از کش و قوس های لفظی مالک 
باشگاه و رئیس هیئت فوتبال خراسان 
رضــوی روی آنتن زنــده شبکه سه که 
بیش از 60 دقیقه به طــول انجامید 
صبح روز سه شنبه مربی برکنار شده و 
کادر او به همراه مربی جدید و کادرش 
بــه صــورت همزمان در محل تمرین 
تیم حاضر شدند تا یکی از تلخ ترین 
سکانس های ورزش خراسان به نمایش 
در بیاید.جالب این بود که این دو مربی 
بــا سابقه در آغـــوش هــم بــه یکدیگر 
ــعــارف مــی کــردنــد کــه ســکــان تــیــم را  ت

دیگری در دست بگیرد. 
ــری هــمــانــنــد  ــاجـ ــهـ مــیــثــاقــیــان و مـ
ســوپــراســتــارهــای سینمای بــالــیــوود 

ــا قــشــون خـــود فــاتــحــانــه در  هــر یــک ب
مــحــل تــمــریــن بــاشــگــاه شــهــرخــودرو 
حاضر شدند تــا ســـوژه ای خنده دار 
ــرای رسانه های نوشتاری و کاربران  ب
شبکه های اجتماعی بــه وجــود آیــد. 
مدیرعامل و مدیر تیم که دوشنبه شب 
در غیاب بازیکنان تیم میثاقیان را به 
عنوان جانشین مهاجری معرفی کرده 
بودند نیز حضور داشتند تا دستپخت 

خود را نظاره گر باشند.
ــت مــهــاجــری و  متلک های گــل درشـ
مــیــثــاقــیــان، درگـــیـــری لــفــظــی عــمــاد 
مهاجری با سید مهدی سید صالحی، 
کل کل محسن ربیع خواه با مسعود 
معمایی و پــرده آخــر درگــیــری لفظی 
سرمربی برکنار شــده بــا مدیرعامل 
شهرخودرو سلسله اتفاقاتی بود که 
کمتر از دو ساعت در زمین تمرین 

شهر خودرو رقم خورد.
ــالـــت بـــحـــرانـــی وارد  ــاع از حـ ــ ــ اوضـ
وضعیت سیاه شــده، بازیکنان که 
دیگر اعتمادی به مدیران و وعده های 
توخالی آن ها ندارند، شرط و شروط 
عجیبی مــی گـــذارنـــد کــه در تــاریــخ 
فوتبال ایــران بی سابقه است، آن ها 
ادعــا کــردنــد اگــر مهاجری سرمربی 
بماند، با همین 10 درصد دریافتی کار 
را دنبال خواهند کرد اما اگر میثاقیان 

سرمربی باشد باید میزان پرداختی ها 
به ۳0 درصد برسد تا آن ها تمرینات را 

شروع کنند!
از طرفی شایع شده آن ها یک شرط 
دیگر نیز دارنــد، مدیر تیم که مدعی 
ــت و  ــذاری اسـ ــرگ ــی ــأث ــت چــهــره ت اسـ
بازیکنان باید حــرف وی را بپذیرند 
دیگر در کنار تیم نباشد و جای خود را 
به فرد دیگری بدهد تا آن ها راضی به 
فعالیت زیر نظر میثاقیان شوند، در 
غیر این صــورت مدیران این باشگاه 
باید منتظر برگزار نشدن بــازی دوم 

برابر نفت مسجد سلیمان باشند.
از آن سو مسئوالن استانی که گویی 
تازه متوجه آشفته بازار شهرخودرو 
ــای بسته جلسه  شــدنــد پشت درهـ
گــذاشــتــنــد تــا شــایــد راه حــلــی پیدا 
کنند تــا  امتیاز تیم را از حمیداوی 
پــس بگیرند، اتــفــاقــی کــه بــه راحتی 
ــا دود ایــن  ــر نــیــســت. امـ امــکــان پــذی
آشفته بازار مستقیم به چشم ورزش 
و فوتبال استان خواهد رفت. هرچند 
ــه هــیــچ یــک از مــســئــوالن ورزشـــی  ک
استان از جمله سرپرست اداره کل 
ورزش و جوانان دغدغه ای بابت این 
موضوع نــدارد و بیشتر در اندیشه 
تسهیل امور است تا شاید حکمش 

به عنوان مدیرکل امضا شود.

سرمربیگری همزمان میثاقیان و مهاجری در تمرینی که تعطیل شد!

بلبشوی بالیوودی در شهرخودرو
زیر ذره بين

خبر

اجاره نشینی قهرمان 
پارالمپیک در خانه 50 متری

قهرمان جهان و پارالمپیک توکیو، وضعیت 
معیشتی اش را رضــایــت بخش نــمــی دانــد و 

می گوید در خانه 50 متری مستأجر است.
به گزارش فارس، محمدرضا خیرهللا زاده یکی از 
جودوکاران طالیی کشورمان در پارالمپیک است. 
او دربــاه اینکه  قــرار اســت قهرمانان المپیک و 
پارالمپیک در سازمان های دولتی استخدام شوند 
می گوید: فعالً قانون در مــورد اشتغال فرزندان 
پارالمپیکی هاست. امیدوارم پس از فرمایش رهبر 

معظم انقالب این قانون تغییر کند.
چرا که االن منبع درآمدی ندارم و گذران زندگی 
خیلی سخت است. متأسفانه تبعیض هایی هم 

وجود دارد که ناراحت کننده است.
مــا بــه عــنــوان ورزشــکــار پارالمپیکی بــه انـــدازه 
توانمان مدال کسب کردیم، اما همین چند روز 
پیش مراسم تجلیل از مدال آوران مازندرانی در 
استانداری بود که تبعیض ها را شاهد بودیم. 
رهبری فرمودند نباید فرقی بین ما و المپیکی ها 
باشد اما عمالً خالف آن صورت گرفت و نگاه  ها 
متفاوت بــود. این موضوعات باعث دلسردی 
می شود. استاندار قــول پرداخت 10، 20 و ۳0 
سکه را بــه المپیکی ها داده بــود، امــا بــرای ما 
این طور نبود. من که طــالی پارالمپیک گرفته 
ــد. وی در مــورد اینکه  بــودم، تنها 10 سکه دادن
ــابــت ســخــت نیست  ــد ث ــ ــدون درآمـ ــ زنــدگــی ب
مــی گــویــد: »واقــعــاً سخت اســـت. هــم زندگی 
شخصی و هم ورزش. من قبل از پارالمپیک 
حـــدود ۳0 میلیون تــومــان بـــرای خرید مکمل 
هزینه کردم که کامالً شخصی بود. من مستأجر 
هستم و در یــک آپــارتــمــان 50 مــتــری زندگی 
می کنم. طبیعتاً برای یک قهرمان جهان داشتن 
یک خانه و شغل جزو حداقل چیزهاست. ما 
نمی گوییم به انــدازه کشورهای دیگر رسیدگی 
کنند، انــدازه همین المپیکی ها هم رسیدگی 

کنند، راضی هستیم. 

امروز پرسپولیس- نساجی در آزادی
گل محمدی: می رویم برای 

فینال دوم لیگ
دو تیم پرسپولیس و نساجی امـــروز در هفته 
دوم لیگ برتر ساعت 18در آزادی به مصاف هم 
می روند. بــازی دیگر امــروز را آلومینیوم و فوالد 
ــرگــزار می کنند. پرسپولیس در شــرایــطــی از  ب
حریف قائمشهری میزبانی می کند که یحیی 
گل محمدی می گوید: بــازی مهمی با نساجی 
داریم. تمام بازی های لیگ برتر برای ما مثل یک 
فینال است. ۳0 بازی و ۳0 فینال داریم، این بازی 
هم دومین فینال پرسپولیس است. نساجی تیم 
خوبی است و فوتبال خوبی از این تیم می بینیم. 
خیلی زحمت کشیده شده که این اتفاق در این 
تیم رخ بدهد. گرفتن ۳ امتیاز در بازی برای ما یک 
اصل است، البته چند مصدوم داریم ولی بقیه 

بازیکنان آماده هستند.
وی در خصوص تعریف و تمجید الهامی از 
پرسپولیس در نشست خبری پیش از بــازی 
گفت: آقای الهامی به من لطف دارد. با توجه به 
ثبات خوبی که پرسپولیس در این چند سال اخیر 
داشته هر سال می توانیم خودمان را به عنوان 
مدعی قهرمانی معرفی کنیم. نسل و ذهنیت 
خوبی در اختیار داریم و شرایطی که وجود دارد 
باعث شده پرسپولیس حتی برای سال های آینده 

هم مدعی باشد.
سرمربی پرسپولیس در خصوص مشکالت 
مدیریتی و روشـــن نشدن مدیریت کــالن این 
باشگاه گفت: قطعاً بالتکلیفی برای تیمی مثل 
پرسپولیس خــوب نیست. در شــأن و جایگاه 
پرسپولیس نیست که به عنوان پرطرفدارترین تیم 
آسیا مدیریتش بالتکلیف باشد. از وزیر ورزش 
درخواست دارم که باشگاه را از این وضعیت خارج 
کند.  گل محمدی در خصوص شایعاتی که 
درباره جذب بازیکنانی مثل کاوه رضایی مطرح 
می شود، گفت: اگر پنجره باشگاه باز شود 
گزینه هایی داریــم که در حــال بررسی 
آن هــا هستیم. تیمی که می خواهد 
مدعی قهرمانی آسیا باشد باید 
بازیکنان با کیفیت داشته باشد. 
البته همه تیم مــا ستاره 
است ولی باید قبول کنیم 
ــازیــکــن خــوب  گــرفــتــن ب

خیلی سخت است. 
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انتخاب کامرانی فر به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال  ◾
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، جلسه هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال دیروز با حضور اکثریت اعضا 
برگزار و در نهایت حسن کامرانی فر با تأیید اعضای 
حاضر در جلسه به عنوان دبیرکل فدراسیون انتخاب 
شد. پیش از این حسن کامرانی فر توسط شهاب الدین 
عزیزی خادم به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون 

فوتبال منصوب شده بود.

مهاجم پدیده به فوالد پیوست ◾
تیم فوتبال فوالد خوزستان یک مهاجم جذب کرد. احمد 
الجبوری مهاجم سوسنگردی فصل گذشته تیم پدیده 
که برای لیگ بیست و یکم با آلومینیوم قرارداد بسته بود، 
ــراردادی رسماً  پس از فسخ قــرارداد با این تیم، با عقد ق
شاگرد ویسی در فــوالد شــد. الجبوری سابقه بــازی در 
تیم های استقالل اهواز، پدیده مشهد، نساجی مازندران 

و نفت مسجدسلیمان را در کارنامه دارد.

طارمی بهترین بازیکن هفته نهم لیگ پرتغال شد ◾
مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در هفته 
نهم لیگ فوتبال پرتغال برابر توندال سه گل به ثمر رساند 
تا تیمش در نهایت با نتیجه ۳ بر 1 پیروز از زمین خارج 
شود. طارمی با این عملکرد تحسین رسانه های پرتغال را 
بر انگیخت. با اعالم روزنامه رکورد، طارمی عنوان بهترین 
بازیکن هفته نهم را از آن خود کرد. همچنین این بازیکن 

ایرانی در ترکیب تیم منتخب هفته نهم قرار گرفت.

 دعوت 3 بازیکن آ.ا.ک یونان به تیم ملی ایران ◾
سایت »to10« یونان خبر داد دراگان اسکوچیچ سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایــران سه بازیکن شاغل در سوپر لیگ 
یونان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. کریم انصاری فرد، 
احسان حاج صفی و میالد محمدی سه بازیکن آ.ا.ک 
هستند که در این فصل در سوپر لیگ یونان بازی می کنند. 
تیم ملی فوتبال کشورمان به ترتیب در تاریخ های 20 و 25 

آبان باید به مصاف تیم ملی لبنان و سوریه برود.

حمیدرضا عرب   سید حسین حسینی در بازی با 
ذوب آهن به دنبال اینکه یک موقعیت طالیی را در دقایق 
آغازین از ذوبی ها گرفت، مصدوم شد ومیدان مسابقه را 

به دلیل مصدمیت ترک کرد. 
دروازه بــان استقالل در گفت و گویی اختصاصی با قدس درباره اینکه 
درآن لحظه چه مشکلی برایش پیش آمد، می گوید: »تا آمدیم خودمان 
را پیدا کنیم، ناگهان دیدیم که ذوبی ها دارند حمله می کنند. آن  ها توپ را 
از سمت چپ دفاع ما ارسال کردند و توپ بین مدافعانمان به خالقی فر 
رسید. این بازیکن هم معطل نکرد و با ضربه سر دروازه  ما را نشانه 
گرفت. من زمان زیادی برای واکنش نداشتم و به محض اینکه مسیر 
توپ را تشخیص دادم به همان سمت شیرجه رفتم و با کف دست 
توپ را مهار کردم. درهمان لحظه احساس سوزش شدیدی در کمرم 
داشتم اما دوباره ایستادم تا به بازی ادامه دهم اما دیدم کمرم شروع 

به تیر کشیدن کرد«. 
حسینی دربــاره باقی ماجرا گفت:» از دکتر خواستم داخل زمین 
بیاید. آن ها هم آمدند و شروع به بررسی کردند اما هرچه از زمان 
آن شیرجه گذشته احساس درد بیشتری داشتم. همان جا به دکتر 
ــاره درد  تیم گفتم لگنم که در بــازی با الهالل آسیب دیــده بــود دوب
می کند«. حسینی درباره اینکه چرا درباره آن مصدومیت تا کنون 
حرفی به میان نیاورده، گفت: »ما بعد از بازی با الهالل به شدت 
ناراحت باخت بودیم و من هم دوســت نداشتم با پیش کشیدن 
مصدومیت کام هــواداران را تلخ کنم. برای همین بنا شد که به طور 
مخفیانه این موضوع بین من و اعضای کادر پزشکی باقی بماند. من 
با وجود مصدومیتی که داشتم تمریناتم را پی گرفتم و در بازی های 
تدارکاتی هم حضور داشتم و در نهایت در بازی اول لیگ هم بازی 
کردم که خدا را شکر کلین شیت کردم. دربازی دوم اما شانس یار  من 
نبود. اما خوشحالم که توانستم یک موقعیت صد درصد را از حریف 
بگیرم چون اگر در آن صحنه گل می خوردیم کارمان بیخ پیدا می کرد 

و لحظات دشواری پیش روی ما قرار می گرفت«.
 از حسینی درباره اینکه چه زمانی آماده بازی می شود، سوال کردیم که 
او این پاسخ را داد:» با پزشک مشورت کردم که گفتند باید دو جلسه 
فیزیوتراپی کنم. بعد از دو جلسه فیزیوتراپی عکس می گیرم واگر 
مشکل حادی نبود مقابل تراکتور بازی می کنم. دوست دارم به این 
بازی برسم چون بازی کردن برایم خیلی مهم است. درهمین بازی با 
ذوب آهن هم تالش کردم به بازی ادامه بدهم اما این مصدومیت اجازه 

نداد. برایم دعا کنید«.

حسینی در گفت و گو با قدس:

مصدومیتم از بازی با الهالل است

گفت و گو

ستارگان ورزش

ارلینگ هالند، ستاره بروسیا دورتموند، بار دیگر دچار مصدومیت 
شده و به نظر می رسد شرایط سخت تری را در پیش دارد. هالند فصل 
جدید را نیز با درخششی خیره کننده آغاز کرد و موفق شد 1۳ گل و 

چهار پاس گل در تمامی رقابت ها برای تیمش به ثبت برساند.
با این حال وی چند هفته قبل مصدوم شد و نتوانست سه هفته 
دورتموند را در رقابت های بوندسلیگا و لیگ قهرمانان اروپا همراهی 
کند. او همچنین دیدارهای تیم ملی نروژ در چارچوب رقابت های 

مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر را از دست داد.
با این حال پس از پایان وقفه دیدارهای ملی، این بازیکن بار 
دیگر به ترکیب دورتموند برگشت اما به نظر می رسد 
کــه مصدومیت در ایــن فصل دســت از ســر هالند 

برنمی دارد.
هالند هفته گذشته با انتشار پیامی در صفحه 
توییترش خبر داد بار دیگر دچار مصدومیت 
شده و مارکو روزه، سرمربی دورتموند، نیز در 
کنفرانس خبری پیش از بازی برابر آرمینیا 
بیله فلد با تأیید ایــن خبر مدعی شد این 
بازیکن نمی تواند در چند هفته پیش رو تیمش را در 
مسابقات همراهی کند. با این حال روزنامه آلمانی بیلد مدعی شده 
هالند تا اوایل سال 2022 میالدی قادر به حضور در میادین نخواهد 
بود و گفته می شود مصدومیت این بازیکن از ناحیه مفصل ران بسیار 

جدی تر از چیزی است که پیش بینی می شد.
این یعنی این ستاره ملی پوش نروژی حداقل تا سه ماه دیگر از میادین 
دور است و این کار را برای بروسیا دورتموند و البته تیم ملی نروژ در مسیر 
صعود به جام جهانی دشوار خواهد کرد. شاگردان روزه در حال حاضر با 21 
امتیاز از ۹ بازی در رده دوم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا قرار دارند و 

بایرن مونیخ با تنها یک امتیاز بیشتر از آن ها صدرنشین است. 

بــه دلیل مصدومیت

پایان سال ۲0۲۱ برای هالند
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران و تیم بواویشتا پرتغال از شرایط 
مالی که برایش در این تیم پرتغالی ایجاد شده، ناراضی است. باشگاه 
بواویشتا مطالبات این بازیکن را پرداخت نکرده و بیرانوند هم از تمام 

ظرفیت هایش برای گرفتن حقوق معوقه استفاده کرده است.
در این ارتباط فرشید کریمی مدیر برنامه بیرانوند تأکید کرد نه تنها حقوق این 

دروازه بان بلکه حتی حق کمیسیون او برای انتقال بیرانوند به بواویشتا هم کامل 
پرداخت نشده است.این در حالی است که باشگاه بواویشتا تأخیر در پرداخت 

حقوق بازیکنان خود را تکذیب می کند.
کریمی در این خصوص به سایت maisfutebol پرتغال گفت: من 

با باشگاه بواویشتا صحبت کــردم. آن ها قول هایی می دهند و 
به آن عمل نمی کنند. به ما گفتند قرار است پول بدهند ولی 
تاکنون اتفاقی نیفتاده است. بواویشتا از نقل و انتقاالتی که 

انجام می دهد، میلیون ها )یورو( دریافت می کند، ولی به بازیکنان 
پول نمی دهد. این فقط مشکل علیرضا نیست و سایر بازیکنان هم 

هستند. در این ارتباط باشگاه بواویشتا ادعــای تعویق در پرداخت 
حقوق بازیکنان را رد کرد: »بواویشتا یک بار دیگر قاطعانه خبر حقوق 

معوقه را رد می کند. تا جایی که می دانید برای این آقا )فرشید کریمی( حق 
کمیسیونی است که می گوید باید برای انتقال بیرانوند دریافت کند«. 
فرشید کریمی در واکنش به این موضع باشگاه بواویشتا تأکید می کند 
فقط بحث کمیسیون نیست و باشگاه فقط مبلغ اندکی از حقوق ماه اول 
را پرداخت کرده است و حتی ممکن است تا 20 روز دیگر قرارداد علیرضا 

را فسخ کند.
کریمی گفت: هنوز این موضوع قطعی نیست اما اگر آن ها به ما پول 
ندهند، ممکن است این اتفاق رخ بدهد. باید تا 20 روز دیگر که طبق 
مقررات تعیین شده، صبر کنیم و بعد تصمیم بگیریم. همه چیز ممکن 

است. هیچ تصمیمی گرفته نشده است. صبر می کنیم تا بواویشتا 
پولمان را بدهد.

مهلت ۲0 روزه دروازه بان تیم ملی
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   برگردید 
سودان از 
انقالبتان دفاع 
کنید  
محمد علی الحوثی، 
عضو شورای عالی 
سیاسی یمن گفت: 
نیروهای سودانی 
حاضر در ائتالف 
سعودی هرچه 
سریع تر به سودان 
برگردند و از انقالب 
خودشان دفاع کنند. 
او در گفت وگو با 
روسیاالیوم ادامه 
داد: شما سودانی ها 
با پول سعودی ها و 
به طور عام با پول 
کشورهای عربی 
خلیج فارس در 
یمن حضور دارید. 
برگردید از کشور 
خودتان دفاع کنید 
و به مسائل آنجا 
بپردازید.

یادداشت

قاب

 احضار سمیر جعجع به دادگاه نظامی
 از نگاه هنرمند لبنانی

2 کشته در نتیجه تیراندازی در یک فروشگاه آمریکا
خرید با طعم گلوله

در  حاشيه

پلیس آلمان اعالم 
کرد 50 عضو یک گروه 
شبه نظامی راست 
افراطی را در حال 
گشت زنی در مرز 
این کشور با لهستان 
دستگیر و بازداشت 
کرده است. این افراد 
به گفته پلیس آلمان 
برای ممانعت از ورود 
مهاجران به کشور 
در طول نوار مرزی با 
لهستان پراکنده شده 
و اقدام به گشت زنی 
می کردند. سی ان ان 
در گزارشی به نقل 
از دفتر اطالع رسانی 
پلیس ایالت برندنبورگ 
اعالم کرد: اعضای این 
گروه راست افراطی به 
اسپری فلفل، سرنیزه، 
قمه و باتوم مسلح 
بودند. اعضای این 
گروه به گفته پلیس به 
فراخوان یک جریان 
راست افراطی موسوم 
به »راه سوم« که در 
جنوب و شرق آلمان 
فعال است پاسخ 
مثبت داده و اقدام 
به گشت زنی مرزی 
کرده اند.

 سناریوهای محتمل 
در روابط ترکیه و غرب

کارشناس  حسنی؛  پیمان 
مسائل بین الملل    سابقه تنش 
بین ترکیه و غــرب را باید از زمان 
امپراتوری عثمانی جست وجو کرد. این بازیگر 
که زمانی به مثابه یک قدرت بین المللی بود، 
پس از فروپاشی و تشکیل ترکیه کنونی، به یک 
قدرت منطقه ای تنزل یافت. با این وصف، از 
زمــان قدرت گیری حــزب عدالت و توسعه در 
سپهر سیاسی ترکیه، سردمداران این حزب، 
خــود را داعــیــه دار احیای امــپــراتــوری عثمانی 
قلمداد می کنند. اما غرب همواره تمایل دارد 
این کشور را در حد یک قدرت منطقه ای و نه 
بیشتر نگه دارد. بی شک قدرت گیری ترکیه 

می تواند منافع غرب را تهدید کند.
در برهه کنونی، تنش بین ترکیه و غرب ریشه 
در چند عامل دارد. نخستین مسئله، بدبینی 
ــان بــه غرب  و ســوءظــن ترکیه و شخص اردوغـ
به دلیل حمایت آنان از کودتای اخیر در این 
کشور اســت. ضمن اینکه مــواضــع غــرب در 
همراهی با کردها که جزو خطوط قرمز ترکیه به 
شمار می رود سبب ایجاد شکاف در روابط دو 
طرف شده است. از سوی دیگر، خرید سامانه 
موشکی S300 از روسیه توسط ترکیه، واکنش 
غــرب را در پی داشــت. غــرب بــرای ایــن منظور 
اقدام به تحریم بخشی از صنایع نظامی و افراد 

نظامی در ترکیه کرد.
بــر اســـاس معمای بـــزدل )جــوانــک تــرســو( در 
نظریه بــازی هــا در روابـــط بین الملل، ترکیه و 
ــا یکدیگر  ــه ســـوی یــک تــنــش جـــدی ب غـــرب ب
پیش رفــتــه انــد. از چهار حالت متصوری که 
در ایــن معما وجــود دارد )تقابل، مصالحه، 
عقب نشینی ترکیه، عقب نشینی غرب( به نظر 
می رسد طرفین راه مصالحه را در پیش گیرند؛ 
چنان که در موارد مشابهی در گذشته این نوع 

اقدامات انجام شده است. 
برای مثال، پس از کنار گذاشتن ترکیه از پروژه 
F35 که ترکیه در آن سهم 10 درصدی داشت، 
غــرب به منظور جلوگیری از گسترش تنش، 
قول تحویل جنگنده های F16 را به این کشور 
ــان بــرای  ــ داد. بــه نظر مــی رســد دســتــور اردوغ
اعــالم 10 تن از سفیران کشورها به خصوص 
ایاالت متحده، فرانسه و آلمان به عنوان عنصر 
نامطلوب و اخراج آن ها از خاک ترکیه، اگرچه 
تنش ها را بین طرفین شدت داده اما این تنش 
منجر به درگیری و مقابله سخت نخواهد شد. 
در عــوض، جنگ لفظی و رسانه ای با ترکیه و 
حتی تحریم، از جمله اقدامات محتمل ایاالت 
متحده با همراهی آلمان و فرانسه )دو بازیگر 
ــا( و حتی اتحادیه اروپــا در  مهم اتحادیه اروپ

قبال این کشور به شمار می رود.

ترکیهدربلندمدتضررمیکند ◾
عالوه بر این، نتیجه چنین تنشی بین ترکیه 
و غرب، بدون شک در بلندمدت به ضرر این 
ــود زیـــرا از یــک ســو، بــاوجــود  کــشــور خــواهــد ب
تالش های این کشور برای پیوستن به اتحادیه 
اروپــا در دهــه هــای اخیر، احتمال تحقق این 
مسئله نزدیک به صفر خواهد شد؛ از سوی 
دیگر هم بی ثباتی در ایــن کشور به خصوص 
ــد مــهــم تــریــن  در زمــیــنــه اقــتــصــادی کـــه شــای
دســـتـــاورد اردوغــــــان و حـــزب حــاکــم اســـت، 
می تواند زمینه ساز افــول او و حزب عدالت و 
توسعه در جامعه سیاسی ترکیه باشد. نباید 
فــرامــوش کــرد ســقــوط ارزش لیر در چند روز 
ــان به   اخــیــر، زنــگ هــشــدار جــدی بـــرای اردوغــ

شمار می رود.
با توجه به نزدیکی انتخابات ترکیه، اردوغــان 
باید وجهه مردمی خود را حفظ کند، بنابراین 
به نظر می رسد ادامه این تنش قطعاً در نتیجه 
انتخابات ترکیه تأثیرگذار خواهد بود. از سوی 
دیگر عقب نشینی اردوغان از اخراج سفیران 
می تواند وجهه مردمی او را نزد افکار عمومی 

ترکیه مخدوش سازد. 
بــا در نظر گرفتن ایــن مسائل مــی تــوان گفت 
ــان بــایــد بـــا تــصــمــیــم گــیــری عــاقــالنــه،  ــ ــ اردوغـ
ــرب،  ــ ــا غ ــ ضـــمـــن تـــــالش بــــــرای مـــصـــالـــحـــه ب
وجــهــه خـــود را بـــرای انــتــخــابــات حــفــظ کند. 
بــی شــک، اقـــدامـــات خــودســرانــه و هیجانی، 
آیـــنـــده ســیــاســی اردوغــــــان و حـــزب عــدالــت 
 و تــوســعــه را بـــا چـــالـــش هـــای جــــدی روبــــه رو 

خواهد ساخت.
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خبر

طی یک تیراندازی کور در یک مرکز خرید 
در ایــالــت »آیــداهــو« آمریکا دســت کــم دو 
نفر کشته و چــهــار نفر زخــمــی شــدنــد. به 
گـــزارش آسوشیتدپرس یکی از زخمی ها 
ــازداشــت   پلیس بـــوده و قــاتــل ســرانــجــام ب

شده است.
ــن گـــــزارش، پــلــیــس همچنان  بـــراســـاس ایـ
در جـــســـت وجـــوی قـــربـــانـــیـــان احــتــمــالــی 
بیشتر اســت! هنوز هویت قربانیان فاش 
ــده بـــر ایــن  ــرونـ نــشــده اســــت. بـــازرســـان پـ
بــاورنــد ایــن حــادثــه تنها یــک عامل مسلح 
ــه و دیـــگـــر خـــطـــری مــتــوجــه عــمــوم  ــتـ  داشـ

مردم نیست. 
آزاد بـــودن حمل ســالح در آمریکا روزانـــه 
ــادی روی دســت ایــن کشور  کشته های زیـ
مــی گــذارد امــا به دلیل قــدرت کارخانه های 
تسلیحاتی تاکنون قانونی علیه این آزادی 
تصویب نشده است. آمریکایی ها صاحب 

حــدود 50درصــد از کل 650 میلیون قبضه 
سالح شخصی موجود در جهان هستند. 
مقایسه آمارهای خشونت با سالح میان 
آمریکا و کــشــورهــای دیگر جــهــان، ایــاالت 
متحده را کشوری کامالً استثنایی نشان 
می دهد؛ با آنکه آمریکا حدود 5 درصد از 
جمعیت دنیا را تشکیل می دهد نزدیک به 
31 درصد از کسانی که مرتکب کشتارهای 
جمعی با ســالح می شوند را در خــود جای 

داده است. 
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آیت اهلل سید روح اهلل خاتمی متولد ۵ آبان 1۲۸۵ 

روحانی و فقیه شیعه، مؤسس مدرسه علمیه اردکان 
بود. او نزد پدر و مادر عربی را به خوبی آموخت و از 
13سالگی نیز به جامعه روحانیت پیوست. پس از 
 پیروزی انقالب، وی با حکم امام خمینی به عنوان

 امام جمعه اردکان و پس از شهادت آیت اهلل صدوقی به 
سمت امام جمعه یزد و نماینده امام در آن دیار منصوب 

شد. او سرانجام در ۵آبان 1367وفات یافت.
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7 کشته در درگیری های خارطوم
شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته در مورد تازه ترین 
رخدادها در سودان نشست فوق العاده برگزار کرد. به گزارش 
ایسنا این نشست به درخواست 6 کشور غربی و به شکل 
اضطراری پشت درهای بسته برگزار شد. انگلیس، ایرلند، 
نــروژ، آمریکا، استونی و فرانسه درخواست کنندگان این 
نشست بودند. ارتش سودان روز دوشنبه قدرت را به دست 
گرفت و دولت دوساله این کشور را منحل کرد. در نتیجه 
درگیری ها در نخستین روز پس از کودتا هم روز گذشته 
هفت نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. باوجود این، برخی 
اخبار منتشر شده نشان می دهد کشورهای غربی از این 

اقدام ارتش سودان چندان هم ناراضی نیستند.

بازی با دم شیر در غزه
ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی نوار غزه رزمایش 
نظامی برگزار کرد. به گزارش فارس، تل آویو به دلیل نگرانی 
از احتمال وقوع تظاهرات گسترده در نوار غزه برای اعتراض 
به محاصره چندین ساله و وضعیت وخیمی که در این 
منطقه ایجاد شده، این رزمایش را انجام داده است. ارتش 
اسرائیل در بیانیه ای اعــالم کرد اسم این تمرین »حمله 
جنوبی« است و هدف از آن ارتقای آمادگی نیروهای ارتش 
اسرائیل برای دفاع در نوار غزه، نحوه به کارگیری درس های 
آموخته شده از عملیات محافظ دیوارها و تمرین نیروها 
 در تــعــدادی از سناریوهای تهاجمی احتمالی گروه های 

غزه است.

السیسی به وضع عادی برگشت !
 رئــیــس جــمــهــور مــصــر شــامــگــاه دوشــنــبــه لــغــو وضعیت 
فــوق العاده در ایــن کشور را اعــالم کــرد. به گــزارش ایسنا، 
عبدالفتاح السیسی در پستی در صفحه فیس بوک خود 
نوشت: »خوشحالم لحظه ای را با یکدیگر به اشتراک 
می گذاریم که همیشه با تالش دنبال تحقق آن بودیم. مصر 
به لطف مــردم بــزرگ و مــردان وفــادار خود به محلی امن و 
مرکزی برای تأمین ثبات در منطقه تبدیل شده است. از این 
رو تصمیم گرفتم برای نخستین بار پس از سال ها تمدید 
وضعیت فوق العاده در سراسر کشور را لغو کنم«. السیسی 
در مسیر رسیدن به قدرت حدود 3 هــزار نفر را کشت و با 

سقوط دادن مرسی به حکومت مصر رسید.

عــلــوی  تــنــش هــا 
بین روســیــه و آلمان 
ــیــمــان نــاتــو  ــر پ ــر سـ  بـ
روز بــه روز در حــال 
افــزایــش اســت. پس 
ــه چـــنـــد روز  ــکـ از آنـ
ــر دفــاع  ــر، وزیـ ــاوئ ــارن ب پیش کــرامــپ کـ
آلــمــان در مـــورد سناریوهای ناتو بــرای 
مهار روسیه در مناطق بالتیک و دریای 
سیاه از جمله با استفاده از سالح های 
اتمی گفت: »باید به مسکو کامالً روشن 
فهمانده شود کشورهای غربی نیز آماده 
استفاده از چنین ابزارهایی هستند«، 
وزیـــر دفـــاع روســیــه در واکــنــش بــه این 
اظهارات همتای آلمانی خود عنوان کرد: 
آلمانی ها بهتر است درباره قدرت روسیه 
از پدربزرگ های خود سؤال کنند. آخرین 
باری که آن ها به دنبال چنین مسئله ای 

بودند، ما در برلین بودیم!
حال، روز گذشته هم سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه با انتقاد از اظهارات وزیر 
دفاع آلمان مبنی بر ضرورت مهار مسکو 
و احتمال استفاده از سالح اتمی علیه 
ایــن کــشــور، گفت: گویا کابینه جدید 

برلین نه جنگ جهانی دوم را می شناسد 
و نــه مــی دانــد ســالح اتمی چیست. به 
ــارس، مــاریــا زاخــــارووا افـــزود:  ــزارش فـ گـ
»افــراد جدید در کابینه آلمان احتماالً 
تاریخ خــانــواده هــای خــود را نمی دانند، 
ایــنــکــه جــنــگ جــهــانــی دوم چیست، 
استفاده عملی از سالح های اتمی یعنی 
چــه، به همین دلیل اســت آن هــا کامالً 

خودسرانه عمل می کنند«.
زاخارووا همچنین طی پستی در صفحه 
اجتماعی خــود، دربـــاره تحقیقاتی که 
ــوع بیماری در  نشان می دهد علت وق
میان دیپلمات های آمریکایی در سراسر 
جــهــان مــوســوم بــه »ســنــدروم هــاوانــا« 
جیرجیرک ها بودند، نوشت: »حقیقت 
حتی خنده دارتر از کاریکاتور است«. 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه 
به کنایه اظهار کــرد:  »جیرجیرک های 
ــاری ای بــــود که  ــمـ ــیـ مــعــمــولــی عــلــت بـ
دیپلمات های آمریکایی را از پا درآورد. 
این دقیقاً همان چیزی است که به این 
مــوجــودات کــوچــک گفته مــی شــود که 
جهان را در آستانه یک فاجعه و درگیری 
ــارووا تصریح  دیگری قــرار دادنـــد!« زاخـ

کــرد: ایــن در حالی اســت که مقام های 
آمریکایی از جمله آژانس های اطالعاتی 
این کشور چندین سال است نمایندگان 
کــشــورهــای دیــگــر را متهم کـــرده انـــد با 
اســـتـــفـــاده از نـــوعـــی تــشــعــشــعــات به 
دیپلمات های آمریکایی آسیب می زنند. 
گفتنی اســت، حــدود دو هفته پیش، 
گــروهــی از نمایندگان مجلس سنای 
آمریکا در نامه ای به وزیــر خارجه این 
ــدن دیــپــلــمــات هــای  کـــشـــور، مــبــتــال شــ
آمریکایی به عارضه موسوم به سندروم 
هاوانا را تهدیدی مهم علیه امنیت ملی 

آمریکا توصیف کرده اند.
ایــن بــیــمــاری بـــرای نخستین بــار سال 
2016 در میان مقامات سفارت آمریکا 
در پایتخت کوبا گزارش شد و به همین 
دلیل سندروم هاوانا لقب گرفته است. 
عالئم مرتبط با این بیماری مرموز شامل 
ــردرد، خستگی، تهوع،  سرگیجه، ســ
اضطراب، مشکالت شناختی، صدای 
زنــگ در ســر و از دســت دادن حافظه 
اســت. مقامات آمریکایی بر ایــن باور 
هستند این عالئم ناشی از نوعی منبع 

انرژی مستقیم است.

انتقاد شدید دیپلمات روسی از اظهارات وزیر دفاع آلمان: حتی نمی دانند سالح اتمی چیست!

تکهپرانیتزارهابهژرمنها
گزارش

تالش های چین برای کاسته شدن از مشکالت همسایه غربی

تحریم های افغانستان را بردارید
وزیر امور خارجه چین با تأکید بر ضرورت همکاری جامعه بین الملل 
برای کمک به بازسازی افغانستان، خواستار لغو تحریم های غرب 
و آمریکا علیه افغانستان شــد. به گــزارش فــارس، »وانــگ یــی« در 
ــرادر« مــعــاون اول نخست وزیر دولــت  دیـــدار بــا »مــال عبدالغنی بـ
موقت طالبان گفت: »چین برای مشکالت انسانی که افغانستان 
در حال حاضر با آن روبه رو است، اهمیت زیادی قائل است و ایاالت 
متحده و کشورهای غربی را ترغیب به لغو تحریم ها می کند«. وزیر 
امور خارجه چین تصریح کرد: تمامی طرف ها به شیوه ای معقول و 
عمل گرایانه با طالبان همکاری کنند تا از این طریق به افغانستان 
کمک نمایند در مسیر توسعه گــام بـــردارد. وی ادامــه داد: »چین 
آمادگی دارد با تمام توان به ارائه کمک های انسان دوستانه به مردم 
افغان ادامه دهد و با جامعه بین الملل برای کمک به مردم این کشور 
برای غلبه بر مشکالت موقت ، بهبود وضعیت اقتصادی و خودسازی 
همکاری کند«. وانگ یی تأکید کرد: پکن هرگز به دنبال مداخله در 
امور داخلی افغانستان و درپی دستاوردهای شخصی و اعمال نفوذ 
در افغانستان نیست بلکه تنها از تالش های مردم افغان برای ایجاد 
ثبات  و بازسازی افغانستان حمایت می کند. وی در این خصوص 
توضیح داد: »افغانستان در حــال حاضر در مرحله  کلیدی گذار 
از هــرج و مــرج به سمت نظم اســت و در عین حــال با چالش هایی 
در بخش انسانی، اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مدیریت روبه رو 
اســت«. وزیــر امــور خارجه چین در ادامــه ابــراز امــیــدواری کرد گروه 
طالبان نسبت به تمامی جناح ها و گروه های قومی در این کشور برای 
بازسازی صلح آمیز همبستگی بیشتری نشان دهد و به حفاظت از 
حقوق و منافع مشروع زنان و کودکان پایبند بوده و در ساخت کشوری 

مدرن که منافع مردم این کشور را تأمین کند، سهیم شود.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین، وانگ یی 25 و 26 اکتبر )سوم و 
چهارم آبان ماه( برای دیدار با نمایندگان گروه طالبان در قطر حضور 
پیدا کرد. معاون اول نخست وزیر دولت موقت طالبان هم در این 
کشور با وزیر امور خارجه چین دیدار کرده و درباره وضعیت سیاسی 
و اقتصادی افغانستان و روابط دوجانبه افغانستان و چین بحث و 

گفت وگو کردند. 
پیش از این نیز »مال عبدالغنی برادر« معاون اول نخست وزیر طالبان 
با »آخیم اشتاینر«، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در قطر 
دیدار و گفت وگو کرده و خواستار افزایش کمک های سازمان ملل به 

مردم افغانستان شد.

شبه نظامی های 
مرزبان!
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