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قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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سه شنبه  9 آذر ۱4۰۰     ۲4 ربیع الثانی  ۱443       3۰ نوامبر۲۰۲۱       سال سی و چهارم  
ـه ویژه خراســان    ـه رواق            4 صفـح  شــماره 9684      8 صفحــه           4صفـح

حضور روحانیون در عرصه های اجتماعی امیدآفرین استرواق1
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جبهه روحانیت مردمی: 

البی گسترده ای برای زمین زدن کفایت برگ سبز خودرو شکل گرفته است

افشاگری سردفتران علیه سردفتران
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عضو کمیته علمی کشوری کرونا 
در گفت وگو با قدس مطرح کرد

اُمیکرون؛ 
محصول بی عدالتی 
در توزیع واکسن

 مذاکره واقعی

رواق
دکتر مالک رحمتی مطرح کرد

توسعه متوازن 
 و عدالت محور
 آستان قدس 
رضوی در منطقه 
ویژه سرخس

صنعت حمل و نقل مسافری 
ریلی همزمان با کرونا 
درگیر هزینه های نوسازی است

چرخ راه آهن 
سخت می چرخد

آهنگ جدید 
دیپلماسی در وین

دکتر مهدی خانعلی زاده
رنا2
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
26/م/1400 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران
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آستان قدس رضوی

مناقصه عمومی  خرید 450 متر کفپوش الستیکی  
آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت ب�ه خرید 450 مت�ر کفپوش 

الس�تیکی   از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت مش�اهده ش�رایط خرید 
و دریافت اس�ناد مذکور به نش�انی  http://dev.razavi.ir  بخش مناقصات مراجعه 
و حداکث�ر تا س�اعت13:30   روز ش�نبه مورخه 9/20 1400/0 نس�بت به تحویل 
پیش�نهادات تکمیل ش�ده و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مشهد 
مق�دس ح�رم مطهرام�ام رض�ا )ع( صح�ن پیامبر اعظ�م حضرت محم�د )ص(
 ب�اب الکاظ�م  دبیرخانه ح�رم مطهر اقدام نماین�د، ضمنًا هزینه چ�اپ آگهی در 

روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
شماره تماس 32003310-051 و 32009537 - 051
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محله  خانه  تکمیل  پروژه  برای  مناقصه عمومی یک مرحله ای  دارد  نظر  در  و شهرسازی خراسان رضوی  راه  اداره كل 
سبزوار را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور 

برگزار نماید:

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

اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.                                     
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی 

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع مناقصهشماره مناقصه
47.475.962.5722000003374000029تکمیل خانه محله سبزوار1400-29

   سیدعلی میرحسینی

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سه شنبه های روزنامه قدس | شمـاره شانزدهم | سه شنبه 9 آذر 1400

1212 سفر به تاریکی 

33 شهروندان کهن خراسان زمین
تاجیکستانیهاخانوادهدوستهستندوسختکوش

کویـرهمتآبادزیرکوهپهنهسکوتاستوستارهباران

1414

1616
آخـرین چینــی بنــدزن

کوچه چلوخورشتی ها

محمدرضامفیدیانبندبندوجودشخاطرهاستوتجربه

ازمیدانترهبارتاچهارراهمولویقم،بویبرنجایرانیآدمراگرسنهمیکند

قصه 
گیله مردان

گذری از سبزه میدان رشت 
تا جنگل های گیلوان 
 در صدمین سال شهادت 
میرزا کوچک خان جنگلی 

ضمیمه سه شنبه های 
روزنامه قدس

رواق

 نخستین دور گفت وگوهای برجامی در دولت سیزدهم 
 با رویکرد لغو مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم ها آغاز شد 



  تجلیل والیتی از  
شهید مصطفی 
بدرالدین
دکتر علی اکبر والیتی 
در دیدار با خانواده 
شهید سید مصطفی 
بدرالدین جانشین 
شهید عماد مغنیه و 
فرمانده شاخه نظامی 
حزب اهلل لبنان گفت: 
شهید بدرالدین و 
حاج قاسم سلیمانی 
و تمام شهدای 
مقاومت الگوی ایثار 
و ایستادگی هستند 
و راه شهیدان جبهه 
مقاومت ادامه دارد.

همسر شهید نیز در 
این دیدار به مشاور 
رهبر انقالب در امور 
بین الملل گفت: سید 
مصطفی همواره 
بر پیروی از خط 
امام خمینی، انقالب 
اسالمی و آیت اهلل 
خامنه ای تأکید داشت.

یادداشت روز خــلــیــل خــانــه     آرش 
سخنگوی وزارت امور خارجه 
کــشــورمــان ابــــراز امـــیـــدواری 
ــی هم  ــای ــرد کــشــورهــای اروپ ک
هیئت های هم تراز و در سطح 
هیئت رده بــاالی ایـــران را به 

مذاکرات وین اعزام کنند. 
سعید خطیب زاده که به پرسش خبرنگار قدس 
درباره تردیدها درباره سطح و کارآمدی و اختیارات 
هیئت های اعزامی از ســوی تروئیکای اروپایی 
به مــذاکــرات بر اســاس تجربه مــذاکــرات قبل در 
برابر هیئت رده باال و متخصص اعزامی از سوی 
ایــران پاسخ مــی داد، با بیان اینکه نمی خواهیم 
ــاره سطح و ترکیب هیئت ها قضاوت کنیم،   درب
افــزود: آنچه برای ما مهم است اطمینان از رفع 
تحریم هاست؛ بنابراین هیئت جمهوری اسالمی  
ــران بــر همین اســـاس چــیــده و انتخاب شده  ایـ
و امــیــدواریــم  طــرف هــای مــا هــم بــه ایــن اولویت 
جمهوری اسالمی ایران احترام بگذارند و مذاکرات 

جاری و آینده در همین مسیر باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما که در 
این دور از گفت وگوها چقدر می توان امیدوار 
بـــود کـــه نــتــیــجــه مــشــخــصــی حــاصــل و نقطه 
آغــاز گفت وگوهای محتوایی مشخص شود؟ 
خاطرنشان کرد: عزم جدی، حسن نیت و اراده 
در هیئت ایــرانــی جمع اســت و انتظار داریــم 
طــرف هــای مــا هــم بــا همین رویــکــرد در مذاکره 
حاضر شوند، در این صورت می توان امیدوار بود 

نتیجه مطلوبی بدست آید.

اروپایی ها به دنبال تطویل مذاکرات هستند ◾
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کــشــورمــان در 
ــران خارجه  واکنش به یادداشت مشترک وزی
انگلیس و رژیــم صهیونیستی علیه ایــران در 
ــادآوری اینکه  ــ ــن نیز بــا ی آســتــانــه مــذاکــرات وی
انگلیس همپای دولت قبلی آمریکا برای از بین 
بردن برجام تالش کرده و امروز هم مخالف اصلی 

گفت وگوها در وین و احیای برجام است، گفت: 
وقتی این آرایــش را می بینید متوجه می شوید 
برخی کشورهای اروپایی با اراده رفع تحریم ها 
به وین نمی آیند و نه تنها جدی نیستند، بلکه 
به دنبال ایجاد زمینه هایی هستند که هم این 
مــذاکــرات طوالنی شــود و هم اجــرای برجام به 

صورت مؤثر اتفاق نیفتد.
وی افــزود: اگر آمریکا با این عزم به وین بیاید 
که بن بست ها و مـــواردی که در دورهـــای قبلی 
باعث شد به نتیجه نرسیم را حل کنند، قطعاً 

گفت وگوها مسیر آسان تری را خواهد داشت 
و می توانیم بگوییم در یک مسیر جــدی برای 
رفــع تحریم ها قـــرار داریـــم و اگــر همچنان به 
مسیر قبلی ادامه دهند و برای حل و فصل آن 
بن بست ها بــه ویــن نیایند، شــرایــط سختی را 
خواهیم داشــت که در این صــورت قطعاً ایران 

انتخاب های متعددی دارد.
خــطــیــب زاده همچنین بــا رد پیشنهاد رابــرت 
مالی بــرای دیــدار هیئت های ایــران و آمریکا در 
وین گفت: اگر آن ها با برنامه و اراده ای برای رفع 

تحریم ها به وین بیایند آن گاه می توانند بلیت 
بازگشت به اتاق برجام را دریافت کنند وگرنه 

پشت در باقی خواهند ماند.
وی با اشاره به اینکه این پنجره و فرصت برای 
همیشه باز نیست و باید آن را مغتنم بشمارند، 
افزود: آن ها در 6 دور قبل مذاکرات هم با تالش 
بــرای حفظ بخشی از میراث تحریمی ترامپ 
وقت ما و 1+4 را گرفتند، توصیه می کنیم این 
بار که در آغاز یک گفت وگوی جدید هستیم، 

با اراده جدی بیایند.
وی دربـــاره درخــواســت دوبـــاره رافــائــل گروسی 
مدیرکل آژانـــس بین المللی انـــرژی اتمی برای 
سفر به تهران و تکمیل مذاکرات ناتمام خود 
نیز با یادآوری اینکه مذاکره با گروسی تا داخل 
هواپیمای وی بر سر برخی کلمات و واژگان ادامه 
داشت، اما به دلیل حساسیت هر دو طرف توافق 
نهایی حاصل نشد و مذاکرات ناتمام ماند، با این 
حال بندهای توافق با آژانس تقریباً نهایی شده 
و هیئت ایران در روزهای آتی برای نهایی کردن 

متن با آژانس مراوداتی خواهد داشت.
خـــطـــیـــب زاده در واکـــنـــش بـــه اظــــهــــارات و 
موضع گیری های خصمانه و منفی مقامات 
ــده سقوط  ــرون ــاه پ ــ ــاز دادگ اروپـــایـــی در پــی آغـ
هواپیمای اوکراینی با اشاره به مسیر فنی این 
پرونده گفت: برخی کشورها  به دنبال تجارت 
از غم و اندوه و ناراحتی خانواده های داغدار در 

این حادثه هستند. 

 هشدار تهران درباره تحرکات داعش  ◾
در افغانستان

وی در بخش دیــگــری از ایــن نشست بــا ابــراز 
نگرانی از افزایش تحرکات و نیروگیری گروه های 
تروریستی بــه ویــژه داعـــش در افغانستان و 
ــا،  ــوی آن هـ طــراحــی بــرخــی عــمــلــیــات هــا از سـ
مسئولیت محافظت امنیت مــرزهــا در این 
کشور را بر عهده هیئت حاکمه سرپرستی این 

کشور و طالبان عنوان کرد.  

خطیب زاده در نشست خبری دیروز مطرح کرد

شرط صدور بلیت 
بازگشت آمریکا به برجام

خبرخبر
روزروز

نیابت به پنج کشور برای پیگیری پرونده ترور سردار ◾
مدیر کل امور بین الملل قوه قضائیه گفت: در پرونده ترور 
شهید سردار سلیمانی تحقیقات گسترده  ای انجام  و 

تاکنون به پنج کشور، نیابت هایی داده شده است.
به گزارش مهر، علیرضا ساعدی افزود: هیئت قضایی 
برای تحقیقات مشترک با دولت عراق که محل وقوع جرم 
است، اعزام و به تازگی تحقیقات مشترک برای جلسه 

اول شروع شده است.

قدردانی حماس از اقدام هیئت ایرانی در مادرید ◾
اسماعیل رضوان عضو ارشد حماس از اقدام هیئت ایرانی 
در ترک سالن مجمع اتحادیه بین المجالس در شهر مادرید 
هنگام سخنرانی »آوی دیختر« رئیس هیئت صهیونیستی 
قدردانی کرد. به گزارش فارس، رضوان تأکید کرد، این موضع 
مؤید سیاست قاطع و قابل قدردانی جمهوری اسالمی ایران 
و سازمان های آن است که همواره در کنار مسئله فلسطین، 

مقاومت و ملت آن ایستاده اند.

اژه ای: صف مردم مطالبه گر از دشمنان جداست ◾
رئیس قوه قضائیه گفت: نیروهای انتظامی، امنیتی و 
دادستان ها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش 

مردم هستند، فرصت ابراز وجود ندهند.
ــاره بــه معضل  ــزارش مهر، محسنی اژه ای بــا اشـ بــه گـ
خشکسالی در ایران و جهان افــزود: مردم باید مراقب 
تحرکات دشمن باشند و در پیگیری مطالبات به حق خود 

اجازه رخنه بدخواهان در صفوف خود را ندهند.

انتصاب رئیس کل دادگستری و دادستان جدید تهران ◾
ــالم والــمــســلــمــیــن  ــت االسـ ــجـ ــوی حـ در احــکــامــی از ســ
محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، »علی القاصی مهر« به 
عنوان رئیس کل دادگستری تهران و »علی صالحی« به 
سمت دادستان تهران منصوب شدند. به گزارش میزان، 
القاصی مهر پیش از این دادستان تهران و صالحی رئیس 
دادگستری هرمزگان بود. دادگستری استان هرمزگان رتبه 
اول کشوری را از نظر شاخصه های ارزیابی کسب کرده است.

ــــت هللا  ــــی اســـتـــعـــفـــای آی در پ
احمد جنتی از ریاست شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
رهبر انقالب اسالمی در حکمی 
بــا تشکر از خــدمــات ایــشــان، حجت االسالم 
محمدحسین موسی پور را به مدیریت این شورا 
منصوب کردند.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ آثار رهبر انقالب، متن حکم حضرت 

آیت هللا خامنه ای به این شرح است: 
بسم هللا الرحمن الرحیم. شــورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمــی در شمار نهادهای قانونی 
فــعــال و اثـــرگـــذار در طـــول چــنــد دهـــه و منشأ 
بصیرت افزایی و آرمــان گــرایــی در بزرگداشت 
یادبودها و مناسبت های انقالب اسالمی بوده و در 
سایه  مدیریت موفق جناب آیت هللا آقای جنتی 
»دامــت برکاته« خدمات ارزشمندی به کشور 
کرده است. اکنون با عنایت به استعفای جناب 
آقای جنتی و با تشکر و قدردانی از زحمات فراوان 

ایشان، جناب حجت االسالم آقــای حاج شیخ 
محمّدحسین موسی پور »دام توفیقه« را به 
مدیریت ایــن شـــورا منصوب می کنم. انتظار 
ــورا بــه تبعیت از شیوه   ــی رود مشی ایـــن شـ مــ
ــر اســـاس تبیین و  ــنــی، ب راهــنــمــایــان بـــزرگ دی
عمق بخشی به شعارها و رساندن پیام صادقانه 
و صمیمی به دل های مخاطبان باشد. این شورا 
از آغاز بر این اساس شکل گرفته و حرکت کرده 
و باید هر چه بیشتر به آن اهتمام ورزد. توصیه  
اینجانب مردمی کردن بزرگداشت ها و فعال کردن 
مساجد و نهادهای مردمی و به کارگیری ابتکارات 
و خالقیت های جوانان انقالبی و طراوت و تازگی 
بخشیدن به مراسم دینی و انقالبی است. توصیه  
دیگر، چابک و سبک کردن تشکیالت و زدودن 
زائده ها و فرسودگی های آن اســت. از خداوند 
متعال توفیقات ایشان را مسئلت می کنم و 
مجدداً از آیت هللا آقای جنتی تشکر می نمایم. 

سیّدعلی خامنه ای.  ۸ آذر 14۰۰« 

حجت االسالم موسی پور 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شد

قابگزارش کوتاه

وداع با پیکر شهید مدافع حرم 
محمدرضا بیات

در  حاشيه

اپوزیسیون 
مبتذل شده!

هوشنگ امیراحمدی از 
چهره های خارج نشین 
گفت: اپوزیسیون 
ایران به ابتذال 
کشیده شده اند. 
وی که مدیر مرکز 
مطالعات خاورمیانه در 
آمریکاست، در واکنش 
به اظهارات گستاخانه 
اپوزیسیون مبنی بر 
حمایت از حمله نظامی 
به خاک ایران گفت: 
من نمی توانم تصور 
کنم کسی که خودش 
را ایرانی می داند، 
خواهان حمله نظامی 
به ایران باشد؛ تنها 
نیروهای وطن فروش و 
خائن می توانند چنین 
مواضعی بگیرند؛ مردم 
ایران هم واکنش تند 
نسبت به این مواضع 
دارند!

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9150000872      تفاوت های زیادی بین مذاکره کنندگان 
دولت قبل با این دولت وجود دارد. نخستین و 
مهم ترین آن اینکه ذلیالنه و با التماس مذاکره 

نمی کنند و با قدرت وشجاعت مذاکره می کنند. 
9360000701    برای دریافت کدپستی که یکی 

از وظایف ذاتی اداره پست است به اداره پست 
میدان مادر مشهد مراجعه کردم. مرا به دو دفتر 

پیشخوان یکی اول فالحی 12و یکی بین شریعتی 
14و16حواله کردند. به فالحی 12که مراجعه 

کردم دیدم پشت پیشخوان نوشته اند هزینه 

کدپستی 165هزار ریال است و بین سه تا یک هفته 
زمان می برد. در صورتی که تا هفته قبل 2هزار 

تومان هزینه ویک ربع ساعت زمان می برد. چی شده 
دالر گران شده؟ یا از بی پناهی مردم استفاده کردند؟ 
گفتند ماهم گران کنیم مدت را هم زیاد کنیم که همه 

فکر کنند چقدر کار مهمی است؟!
9220000239    در دو طرف بعضی بزرگراه های درون 
و برون شهری مناطق مسکونی است و برای عابران 

پیاده نصب پل های رو و زیرگذر و روش های دیگری 
که جان و سالمت آن ها را ایمن کند، الزم است.

آهنگ جدید دیپلماسی در وین
دکتر مهدی خانعلی زاده     دور جدید مذاکرات 
ویـــن، بــر ایــن مبنا اســتــوار شــده کــه یــک معاهده 
هسته ای در سال 2۰15 برای اعمال محدودیت بر 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایــران، مابه ازای 
کــاهــش تــحــریــم هــای بین المللی و تــحــریــم هــای 
یک جانبه آمریکا ذیل عنوان برجام منعقد شد، اما 
اتفاقی که در عمل رخ داد، این بوده که طرف آمریکایی 
نه پس از خروج از برجام بلکه حتی در حین اجرای 
آن نیز به تعهدات خودش پایبند نماند تا زمینه ساز 

بهره مندی ایران از منافع اقتصادی برجام بشود.
اکنون و در پی تغییر دولــت در آمریکا و همچنین 
روی کار آمدن دولت جدید در کشور ما و نیز نگرانی 
کشورهای غربی از دستاوردهای هسته ای و شتاب 
توسعه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان در 
نتیجه کاهش تعهدات برجامی و اجرای قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها، تروئیکای اروپایی عضو 
برجام ظاهراً به دنبال احیای برجام و بازگرداندن 

اعضای آن به تعهدات قبلی است.
اما دولت بایدن کامالً بر خالف این ادعا که سیاست 
متفاوتی با دوران ترامپ دارد، در ماه های اخیر و 
6دور مذاکرات انجام شده در وین به دنبال آن بوده 
تا حداقل بخشی از دستاوردهای تحریمی و میراث 
دوران ترامپ را حفظ کند و آن را به برگی برای گرفتن 
امتیاز از ایـــران و دستیابی به یک توافق »برجام 
پالس« بدل کند؛ توافقی با تعهدات بیشتر برای ایران 

در ازای امتیازهای کمتر.
چنین توافقی در اواخــر دولــت قبل در ایــران مورد 
پذیرش بود و پیش نویس هایی هم برای آن تهیه شد، 
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر راهبردها، 
جمهوری اسالمی اعالم کرد رویکرد و نگاه جدید دارد 

و مذاکرات نمی تواند با رویه قبل پیش برود.
بــر همین مبنا دکــتــر بــاقــری مــذاکــره کــنــنــده ارشــد 
ــرده کــه هیچ  هــســتــه ای در دولـــت جــدیــد تأکید کـ
گفت وگوی هسته ای و برجامی وجود ندارد و ممکن 
نیست؛ زیرا برجام یک بار مذاکره و امضا شده و مفاد 
آن کامالً روشن و غیر قابل تغییر است و آنچه در وین 
موضوع گفت وگو اســت، رفع تحریم ها به شکلی 

است که قابل راستی آزمایی عملی باشد.
بنابراین ماهیت مذاکرات ما در دور هفتم برای لغو 
تحریم ها و زمینه سازی برای روشن شدن چگونگی 
امکان بازگشت آمریکا به برجام است. بدین معنا 
که آمریکا نه تنها باید تحریم های یک جانبه و 
مخرب برجام را بردارد، که الزم است خسارت های 
ایــران را جبران تا بلیت بازگشت به اتــاق برجام را 

دریافت کند.
نگاه تیم جدید مذاکره کننده ایران مبتنی بر واقعیت 
روابط بین الملل است که برای ایجاد توازن در یک 
توافق و زمینه سازی اجرای آن، باید در هر مذاکره ای 
با دست پر شرکت کرد. بر همین مبنا آقای رئیسی 
هفته گذشته در سخنان خود فکت هایی را در حوزه 
بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی در حوزه معیشت 
مــردم و گشایش در تأمین نیازها و دسترسی به 
دارایی های کشور مطرح کرد که  پشتوانه خوبی برای 
مذاکرات جاری است؛ امتیازی که در 6 دور مذاکرات 
وین در دولت قبل در اختیار نداشتیم و آقای روحانی 
در حالی که مذاکرات جدی و فشرده در وین در جریان 
بود بارها اعالم  کرد خزانه خالی است و تیم ما را در 

مذاکره خلع سالح می کرد.
اما آنچه اکنون در حال اتفاق افتادن است و طرف 
آمریکایی را عصبانی کــرده، این است که تهران به 
پیشنهادهای مکرر واشنگتن برای مالقات مستقیم 
جواب رد داده و تأکید کرده طرف او 1+4 و اعضای 

برجام هستند، که نشان هوشمندی است.
اما باید توجه داشته باشیم این دور اول مذاکرات 
ــن انــتــظــار از  در شــرایــط جــدیــد اســت و الــقــای ای
ــایــی او در 1+4 که  طــرف آمریکا و متحدان اروپ
ایران باید خیلی سریع به یک توافق جدید پاسخ 
واقعی  و منطبق با راهبرد  مثبت بدهد، کامالً غیر
آمریکایی ها بــرای ایجاد یک فضای هیجانی و 
القای دوراهی شکست و پیروزی،  برای تأثیرگذاری 

بر کنش ایران است.
تروئیکای اروپایی باید به این موضوع توجه کنند 
شرایط اکنون تغییر کرده و جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال مطالبه اصلی خود یعنی رفع تحریم های 
ــرای کامل مفاد بــرجــام و  یک جانبه آمریکا و اجـ
قطعنامه 2231 از سوی همه طرف های این توافق 

است و اکنون توپ در زمین آن هاست.
جمهوری اسالمی ایران در این مسیر هیچ عجله 
و شتابی نــدارد و اتفاقاً مــردم ایــران حق دارنــد 
در این زمینه سخت گیرباشند؛ زیــرا سال ها با 
بدعهدی کامل مــواجــه بــوده و از ایــن موضوع 
ــد و بــایــد از طــرف مقابل  ــده ان صــدمــه جــدی دی
تعهد بخواهند، تضمین بگیرند و راستی آزمایی 

عملی کنند.

خبـر

 اگر آن ها با برنامه و اراده ای برای رفع تحریم هــا به وین بیایند آن گاه 
می توانند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کنند وگرنه پشت در 

باقی خواهند ماند.
گزیدهگزیده
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هفتمین دور مــذاکــرات ویــن کــه نخستین 
دور این مذاکرات در دولت سیزدهم است، 
از دیروز با هدف رفع تحریم های ظالمانه به 
ریاست مشترک باقری کنی رئیس هیئت 
ــران و انریکه مـــورا معاون  مــذاکــره کــنــنــده ایـ
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپــا در 

محل هتل کوبورگ آغاز شد. 

بــاقــری: تـــا  کــــارزار فــشــار حــداکــثــری نفس  ◾
می کشد، احیای برجام سخن گزافی بیش نیست
به گــزارش ایرنا علی باقری در ایــن نشست 
بر لــزوم لغو تمامی تحریم های غیرانسانی و 
قهرآمیز آمریکا علیه ملت ایران تأکید کرد و 
با اشاره به اینکه ایران در عمل پایبندی خود 
به تعهداتش را نشان داده گفت: تا زمانی که 
کارزار فشار حداکثری آمریکا نفس می کشد، 
احــیــای بــرجــام سخن گــزافــی بیش نیست. 
ــران در ایــن نشست  مذاکره کننده ارشـــد ایـ
همچنین با یادآوری سالگرد شهادت شهیدان 
شــهــریــاری و فـــخـــری زاده، یــاد و خــاطــره تمام 

شهدای هسته ای ایران را گرامی داشت.
به گفته نماینده اتحادیه اروپــا، مذاکرات تا 
فــردا ادامــه خواهد داشــت و دو کارگروه رفع 
تحریم هــا و هسته ای بــه ترتیب از امــروز 
و فـــردا کــار خــود را شـــروع خواهند کـــرد. به 
گــزارش انتخاب انریکه مــورا همچنین ادعا 
کــرده »ایــران پذیرفته است بر اســاس 6 دور 
اول مذاکرات، کار جلو برود، اما می خواهد 
»حساسیت های سیاسی« دولــت جدید 

تهران در مذاکرات گنجانده شود«. 

امیرعبداللهیان: طرف مقابل اراده سیاسی  ◾
داشته باشد توافق خوب در دسترس است

این ادعا در شرایطی است که وزیر امور خارجه 
کشورمان شب گذشته در موضعی تأکید کرد: 
ــران با حسن نیت و جدیت در مذاکرات  »ای
وین حاضر شده است تا به یک توافق خوب 
بــرســد، امـــا درخــواســت هــای فــرابــرجــامــی را 
نخواهد پذیرفت. ما معتقدیم توافق ممکن و 
در دسترس است اگر اراده سیاسی طرف های 
مقابل نیز در عمل وجـــود داشــتــه بــاشــد«. 
اولیانف نماینده روسیه هم آغاز مذاکرات را 

»بسیار موفقیت آمیز« دانست. 
همزمان با ایــن گفت و گوها وال استریت 
ــاره مــذاکــرات با توصیه به دولت  ــال درب ژورن
آمــریــکــا بـــرای عــدم تــوافــق بــا ایـــران نوشت: 
التماس های تیم بایدن تنها سبب مصمم تر 
ــردن بــه منظور  ــرای تــقــاضــا کـ ــران بـ ــ شـــدن ای
توافقی شده که حتی از توافق زمان اوباما هم 
ضعیف تر است. به گزارش ایسنا مذاکرات 
هسته ای در آخرین هفته های کاری دولت 
ــم به چارچوبی مشخص که بتوان  دوازدهـ
به یک توافق محتمل برای رفع تحریم های 

غیرقانونی آمریکا برسد، نزدیک شده بود اما 
با توجه به تعلل آمریکا در تصمیم گیری و 
نداشتن اراده کافی برای لغو تحریم ها و طرح 
برخی درخواست های فرابرجامی، مذاکرات 

به نتیجه نرسید.
در مــذاکــرات جدید کــشــورمــان بــه جــز علی 
ــعــاون ســیــاســی وزارت  ــوان م ــن بــاقــری بــه ع
خــارجــه، مهدی صفری معاون دیپلماسی 
اقــتــصــادی امــیــر عبداللهیان، رضــا نجفی 
مــعــاون امـــور حقوقی و بین المللی وزارت 
امــور خــارجــه، غالمرضا پناهی معاون امور 
ارزی و بین الملل بانک مرکزی، علی فکری 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایــی، احمد 
ــدزاده سرپرست معاونت بین الملل و  اســ
بازرگانی وزارت نفت و ابراهیم شیبانی رئیس 
کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط 
خارجی به همراه تیم های کارشناسی شان 
علی باقری را همراهی می کنند. بنا بر این 
تــرکــیــب هــیــئــت اصــلــی مـــذاکـــره کــنــنــده به 
سرپرستی علی باقری تقریباً همان ترکیب 
قبلی اســت و تغییر قابل توجهی نداشته 

است. 

گزارش گزارش 

نخستین دور گفت وگوهای برجامی 
در دولت سیزدهم با رویکرد لغو مؤثر

 و قابل راستی آزمایی تحریم ها آغاز شد
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هوشمندسازی 
در عرصه اقتصاد 

رویکرد قطعی 
دولت است

وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفت: 

هوشمندسازی در 
عرصه اقتصادی 

رویکرد قطعی دولت 
است.  در این راستا از 
ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان بهره مند 

می شویم. »خاندوزی« 
در مراسم رونمایی از 

سامانه های کانتینری 
تولید داخل و معرفی 

پروژه های »ایکس ری« 
هوشمند اظهار کرد: 

مسئله هوشمندسازی 
نظارت ها از طریق 
ایکس ری با اتکا به 

تولید داخل و به کمک 
جدیدترین فناوری، از 

نکات قابل توجه فرایند 
نظارت گمرکی است.

خبرخبر
خوبخوب

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۱۱ هزار 
میلیارد تومان منابع برای توسعه اشتغال روستایی با 
همکاری دستگاه های اجرایی عملیاتی خواهد شد که 
با تحقق آن، اجرای این طرح ها سرعت خواهد گرفت. 
به گــزارش ایرنا »حجت هللا عبدالملکی« در نشست 
هم اندیشی »تسریع در اجرای قانون حمایت از توسعه 

و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری« 
اظهار کرد: در الگوهای جدید ایجاد اشتغال، رویکردها 
متفاوت است و نظام نظارت و کنترل طرح ها در حوزه 
مشاغل روستایی نیز کارآمدتر خواهد بود. همچنین 
انتظار داریم بهره وری کار و کارآمدی در حوزه اشتغال 
روستایی از ایــن طریق نیز افــزایــش یــابــد. سرپرست 

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در این نشست 
گفت: با اذن رهبر معظم انقالب اسالمی در سال ۹۶ 
بــه منظور کاهش نــرخ بیکاری مناطق هــدف و  کمتر 
برخوردار، مبلغ  یک و نیم میلیارد دالر از منابع صندوق 
توسعه ملی و معادل ریالی آن در اختیار این کارگروه ملی 

با اعضای مشخص  قرار داده شد.

زهــرا طوسی   افــزایــش 
هــزیــنــه هــا، کــاهــش بــازدهــی 
و جـــذابـــیـــت اقـــتـــصـــادی، 
ســرمــایــه گــذاری در صنعت 
حمل  و نقل مسافری ریلی 
را به عنوان امن ترین وسیله 
و پیشران توسعه اقتصادی کشور از صرفه 
انداخته و شرکت های فعال در این حوزه را نیز 

به ستوه آورده است.
در حالی  که افزایش سطح عمومی اشتغال و 
تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری و 
بهبود درآمد آن ها، هدف نهایی سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی است و افزایش سهم 
حمل ونقل ریلی در حمل بار و مسافر به عنوان 
یــک هــدف اصــلــی در سند چــشــم انــداز ریلی 
ترسیم شده است؛ این صنعت با موانعی که 
در مسیر قطار پیشرفت آن قرار دارد، گاه آرام تر 
از برنامه حرکت کرده و گاهی به  ناچار از ریل 

خود خارج می شود.

نامعادله شرکت های مسافربری ریلی ◾
محمد رجــبــی، نــایــب رئــیــس انجمن صنفی 
شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته 
ــا خــبــرنــگــار مــا از نــامــعــادلــه ای  در گــفــت وگــو ب
ــرای ادامـــه سیر  می گوید کــه حــوزه مسافری ب
قــطــارهــایــش بــایــد بـــرای حــل آن تـــالش کند، 
مسئله ای کــه شــرایــط کــرونــایــی کــشــور نیز بر 

دشواری آن افزوده است.
رجبی می گوید: در شرایطی که ایــن صنعت 
در دوره کرونا آسیب  دیده و پرداخت تعهدات 
بانکی، مالیاتی، بیمه ای و هزینه های پرسنلی 
نمی تواند یک روز معطل بماند، نگه  داشتن 
این همه ناوگان توسط شرکت های خصوصی 
با تعهداتی که در بخش ریلی وجود دارد دشوار 

شده است.
وی توضیح می دهد: هزینه های عملیاتی در 
حوزه حمل ونقل ریلی مسافری سنگین است 
و بیش از 35 درصد آن ارزی محسوب می شود 
از جمله برخی قطعات که داخلی سازی نشده 
و باید وارد شود، یا تجهیزاتی مثل کابل که در 
تولید آن از مواد پتروشیمی استفاده می شود و 

قیمت آن را با نرخ ارز محاسبه می کنند.

تالش برای پایین آوردن عمر ناوگان مسافری ◾
رجبی میانگین عمر ناوگان مسافری را 2۹ سال 
ارزیابی می کند و می گوید: تالش می کنیم تا 
می توانیم عمر ناوگان را با خرید محصوالت 
جدید و بازسازی واگن های قدیمی تر پایین تر 
بیاوریم. وی می افزاید: مصوباتی در راه آهــن 
هست که شرکت ها باید تمام واگن های باالی 

35 سال را نیمه عمر کنند. 
هر بازسازی و نیمه عمر کردن یک واگن که در 
سال ۹8 حدود ۱.5 میلیارد تومان آب می خورد 

ــاال ۶ مــیــلــیــارد تــومــان هــزیــنــه روی دســت  حـ
شرکت های ریلی مسافری مــی گــذارد. رجبی 
می گوید: قیمت واگن نو نیز ۱5 میلیارد تومان 
است در مجموعه رجا در سه سال گذشته 57 
واگــن نو از شرکت های داخلی خریداری و به 

ناوگان این شرکت افزوده است.
ــلــی رجــا  مــدیــرعــامــل شــرکــت حــمــل ونــقــل ری
می گوید: در دو سال گذشته تبدیل و ارتقای 
واگن های موجود به سيستم ۶۶0 ولت را با رقم 
3۶0 میلیون تومان انجام می دادیم، اکنون هیچ  
کس حاضر نیست با یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان هم این کار را انجام دهد، یعنی در کمتر 
از دو سال قیمت یک خدمت شبیه این، چهار 

برابر شده است. 
قیمت فــوالد نیز از ۶ هــزار تومان به 24 هزار 
تومان رسیده و چرخ واگن نیز در همین مدت 
از ۱0 میلیون به 40 میلیون تومان رسیده است، 
این افزایش چهار برابری قیمت چرخ در حالی 
رخ  داده کــه بــه دلیل رعــایــت اســتــانــداردهــای 
ایمنی راه آهـــن، استهالک آن هــم بــاال رفته و 
 نــرخ مصرف آن تقریباً یــک و نیم بــرابــر شده 

است.

 افزایش چهار برابری  ◾
هزینه های نوسازی و بازسازی

ــیــس انــجــمــن صــنــفــی شــرکــت هــای  ــب رئ ــای ن
حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته با یادآوری 
اینکه هزینه های شرکت های ریلی مسافری 
ــرابـــری خـــورده  در دو ســـال ضــریــب چــهــار بـ
اســت می گوید: در ازای افــزایــش هزینه های 
شــرکــت هــای ریــلــی مسافری بــه خــاطــر شیوع 
کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و همچنین تــورم، اصــالح 20 درصــدی قیمت 

بلیت در ســال گذشته دردی از ایــن سیستم 
دوا نــکــرده اســـت، چــون نــظــام قیمت گذاری 
براساس قیمت تمام  شده محاسبه نمی شود 
ــابــی قـــدرت خــریــد مـــردم بـــرای آن  بلکه بــا ارزی

تصمیم گیری می شود. 
رجبی در این  باره توضیح می دهد: در شرایط 
سخت کرونایی که حمل ونقل ریلی مسافری 
با تدابیر ویــژه ای انجام می شد، بــرای حمایت 
از شرکت های مسافری ریلی که مانند دیگر 
ــــرای تــأمــیــن هــزیــنــه هــای  بــخــش هــای کــشــور ب
خویش در وضعیت بحرانی قرار داشتند، وزیر 
راه وقت موافقت کرد در سال ۹۹ در دو مرحله 
20 درصد بهای بلیت اصالح شود؛ اما در سال 
گذشته تنها در یک مرحله 20 درصد به بهای 
بلیت افــزوده شد و دومین مرحله آن با وجود 

پیگیری ها به تعویق افتاد.

 اصالح قیمت ها  ◾
متناسب با توان مصرف کننده

آن  طور که رجبی می گوید: ناوگان حمل ونقل 
ــاده ای در طــول یــک ســال گذشته  هــوایــی و جـ
ــرای جــبــران هــزیــنــه هــا، مشمول  دو مرحله بـ
نــرخ گــذاری جدید شــده انــد، ولــی با وجــود این 
دولــت گذشته، تغییر نــرخ قطار را بــه دولــت 
فعلی پاس داده و دولت فعلی نیز این مهم را با 
وجود داشتن مصوبه شورای عالی هماهنگی 
 به صــالح نمی داند، اینک در ماه های پایانی 
ســال ۱400 با وجــود ادامــه نوسان های ارزی، 
افزایش حقوق، نرخ فوالد و تمامی هزینه هایی 
که به خاطر رکود و بی ثباتی اقتصادی به این 
صنعت تحمیل  شـــده اســـت، هــنــوز دومــیــن 

مرحله این مصوبه ابالغ نشده است.
مدیرعامل شــرکــت حمل ونقل ریــلــی رجــا با 

یـــــادآوری ایــنــکــه در ســـال ۱400 بلیت قطار 
مشمول نــرخ گــذاری نشده اســت می افزاید: 
بـــرای اینکه دخــل  و خــرج شــرکــت هــای ریلی 
مسافری تراز باشد و منابع با مصارف به حالت 
تعادلی برسد نیازمند اصالح 300 درصدی در 
بهای خدمات هستیم که البته به دلیل اینکه 
بــازار کشش نــدارد، تعدیل قیمت به  تدریج و 
متناسب با توان مصرف کننده انجام می شود.

 ضـــرورت حمایت از نــاوگــان ریلی مسافری  ◾
در گذر از بحران

رجبی می گوید: در ســال گذشته از یــک  سو 
شرکت راه آهن در بخش فنی به خاطر رعایت 
استانداردها و ایمنی هزینه های باالیی روی 
دســـت شــرکــت هــا گــذاشــت و از ســـوی دیگر 
شرایط کرونایی هزینه های اقداماتی همچون 
ضدعفونی کردن کوپه ها و قطار، تهیه وسایل 
بهداشتی، بسته بندی و... را به بدنه سیستم 
تحمیل کــرد بــا ایــن  حــال بــرخــی مــصــوبــات و 
حمایت ها در سال بحرانی صنعت ریلی یعنی 
سال ۹۹ نگذاشت چرخ این صنعت از حرکت 

بایستد.

پیشنهادهای حمایتی به دولت ◾
ــلــی رجــا  مــدیــرعــامــل شــرکــت حــمــل ونــقــل ری
ــری در  مـــی گـــویـــد: حــمــل ونــقــل ریــلــی مــســاف
حــال حاضر همچنان فاقد توجیه اقتصادی 
ــل شــدن  ــائ ــد بـــا ق ــوان ــت مــی ت ــ اســـت ولـــی دول
بعضی تسهیالت از جمله پــرداخــت یــارانــه، 
 مــعــافــیــت پـــرداخـــت هــزیــنــه لــکــومــوتــیــوهــا در 
ســال ۹۹، تخفیف اجــاره اماکن و کارگاه های 
بخش دولــتــی، اجـــازه جــبــران مــافــات از محل 
درآمــدهــا بــا تعدیل بــهــای خــدمــات شــرکــت و 
یکسری بخشودگی های دیگر، گذر ما از این 

مسیر صعب العبور را آسان تر کند.
 نـــایـــب رئـــیـــس انــجــمــن صــنــفــی شــرکــت هــای 
حمل ونقل ریلی با اشــاره به اینکه تنها 5 درصد 
اتوبوس های کشور مشمول نــرخ گــذاری دولتی 
هستند، در صورتی  که در ریلی ۹5 درصد تابع نظام 
نرخ گذاری دستوری می شوند می افزاید: عالوه بر 
این قطارهای حومه ای و تکلیفی هم هستند که 
آن ها نیز تعرفه های بسیار کمی دارنــد. به  طوری 
 که برای هر نفر صندلی در قطارهای حومه ای 4۶ 
هزار تومان هزینه می شود ولی میانگین پولی که 
 از مسافر دریافت می شود 2هــزار و 500 تومان 

است.
رجبی تعداد واگن فعال مسافری را در شبکه 
ریــلــی کــشــور هـــزار و ۱00 واگـــن اعـــالم می کند 
و می گوید: بــا توجه بــه توسعه خطوط ریلی 
دست کم نیازمند ورود 250 واگــن به ناوگان 
هستیم. وی ظرفیت جا به جایی بخش ریلی 
مــســافــری را تــا 33 میلیون مــســافــر در ســال 

می داند.

اخبار کوتاه
 آغاز توزیع اینترنتی 

کاالهای اساسی در سه استان 
از چهارشنبه

وزیر جهاد با بیان اینکه از روز دوشنبه در شهر 
تهران گشت های تیم های بازرسی و نظارت 
فعالیت خود را شروع کرده اند، گفت: توزیع 
اینترنتی کاالهای اساسی از چهارشنبه ۱0آذر 
در استان های خــراســان رضــوی، شیراز و یزد 
ــازرگــام« شــروع می شود.  از طریق سامانه »ب
ــزارش مــهــر، ســـاداتـــی نـــژاد از صاحبان  ــ ــه گ ب
تمامی پلتفرم ها و سامانه های دانش بنیان 
و افـــرادی کــه در سطح کشور در حــوزه توزیع 
اینترنتی تــوان دارنــد، خواست به این فرایند 
کمک کنند و اظهار کــرد: شرکت پشتیبانی 
امــور دام و ســازمــان مــرکــزی تــعــاون روستایی 
 از این افــراد حمایت و به آنــان کمک خواهند 

کرد.

قرارداد سه جانبه سوآپ گاز از 
اول زمستان عملیاتی می شود

وزیر نفت اعالم کرد: براساس قرارداد سه جانبه 
بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان، عملیات 
ســوآپ گــاز از اول زمستان آغــاز مــی شــود. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوجی، وزیر 
نفت در بخش خــبــری 2۱ شنبه یــک سیما 
ــرد: از دو مــاه پیش بــا ترکمنستان  تصریح ک
و آذربــایــجــان در بحث تجارت گــاز مذاکراتی 
داشــتــیــم کــه ســفــر اخــیــر رئــیــس جــمــهــور به 
ترکمنستان منجر به عقد قــرارداد سوآپ گاز 
به میزان ساالنه بین ۱.5 تا 2 میلیارد مترمکعب 
از ترکمنستان به سمت آذربایجان از نقطه 

آستارا شد. 
ــه داد: از زمستان ۹5 واردات گــاز از  او ادامـ
ترکمنستان قطع شده بود و در این مذاکرات 
ــجــام عــمــلــیــات ســــوآپ بــیــن ســه کــشــور در  ان
ایــن قـــرارداد گنجانده شد که از اول زمستان 

عملیاتی می شود.

 الزام »ای نماد« 
 موجب تعطیلی

 ۲۰۰ هزار کسب و کار می شود
سیدمحسن دهنوی ایجاد محدودیت برای 
کسب و کارهایی که ای نماد ندارند را تصمیم 
غلطی دانست و گفت: الزام به دریافت اینماد 
ــدارد، موجب تعطیلی  کــه وجــاهــت قانونی نـ
بیش از 200 هزار کسب و کار خواهد شد. به 
گــزارش خانه ملت، نماینده مــردم تهران در 
مجلس افزود: اکنون بیش از 300 هزار کسب و 
کار اینترنتی داریم که حداکثر ۱00 هزار کسب 

و کار دارای ای نماد هستند. 
اجبار کسب و کارها برای داشتن ای نماد به این 
معناست که به جای تسهیل شرایط، کسب و 
کارها هر روزه ملزم به دریافت مجوزهای بیشتر 
شوند. به گفته این نماینده مجلس از رئیس 
بانک مرکزی دعوت شده برای این موضوع در 

خانه ملت حاضر شود.

اقتصاد3
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قیمت انواع 
لباسشویی

  REN5207 آبسال مدل  
ظرفیت 5 کیلوگرم
5,۶۹5,000 تومان

  BW/BS-TG72 ایکس ویژن مدل  
ظرفیت 7کیلوگرم

۹٫۴۶۹٫000 تومان

  ۹۶5۴AJ-PWN پاکشوما مدل  
ظرفیت ۹٫۶ کیلوگرم

2,۶۴۸,7۸0 تـومـان

  AW/AS-G۸2 تی سی ال مدل  
ظرفیت ۸ کیلوگرم
۸,۱۶0,000 تـومـان

  GWM-K723W جی پالس مدل  
ظرفیت 7٫5 کیلوگرم

۸,2۹0,000 تـومـان

 ۹5۴3V-DWK دوو مدل  
ظرفیت ۹ کیلوگرم
۱۴,200,000 تومان

66.500.000نیم سکه38.750.000ربع سکه1.363.840بورس 259.897دالر )سنا(54.980.000 مثقال طال 178دینار عراق )سنا(125.370.000سکه12.693.000 طال  ۱۸ عیار1.788اونس طال 70.769درهم امارات )سنا(

 اجرای طرح های 
اشتغال روستایی 
سرعت می گیرد

صنعت حمل و نقل مسافری ریلی همزمان با کرونا درگیر هزینه های نوسازی و بازسازی است

چرخراهآهنسختمیچرخد

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1400,06,13 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخاذ ش��د : آقای مسعود ش��ریعتی به شماره ملی 
0946338914 ب��ه مدت دو س��ال به س��مت مدیر 
تصفیه انتخاب شدند وآدرس مدیر تصفیه و محل 
تصفیه مش��هد بزرگراه کالنتری ح��د فاصل میدان 
جمهوری و جهاد مجتمع آبادگران س��اختمان آفتاب 
طبقه نهم کدپستی9176983536 می باشد. آقای 
جعف��ر بصی��ری به ش��ماره مل��ی 6439630067 به 

عنوان ناظر تصفیه تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )1232712(

آگهی تغییرات ش��رکت منحله در حال 
تصفیه تابان مهر قدر ش��رکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 47566 و شناسه ملی 10380637038

/ر
14
08
35
3

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده مورخ 1400,06,13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 -آقای مسعود شریعتی به 
ش��ماره ملی 0946338914 به مدت دو س��ال 
به س��مت مدیر تصفیه انتخاب شدند -آقای 
جعفر بصیری به شماره ملی 6439630067 به 

عنوان ناظر تصفیه تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )1232713(

آگه��ی تغیی��رات ش��رکت منحل��ه در 
ح��ال تصفیه خ��اوران صنعت گ��ران قدر طوس 
ش��رکت س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 45979 

و شناسه ملی 10380622081

/ر
14
08
35
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بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
: خیابان کوهسنگی، خیابان  به نشانی  تاریخ 1400/09/20 ساعت 14  بیمارستان مهر که در  تعاونی مصرف  شرکت 

الندشت، بیمارستان مهر، محل اتاق کنفرانس  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسین 
2- تصویب صورتها و ترازمالی  سال های 99

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال  

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر 
یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا 3 رای با وکالت و غیر عضو فقط 
یک رای با وکالت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود تا تاریخ 
1400/09/17 به محل دفتر تعاونی از ساعت 8 الی 14 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به 

مجمع به دفتر شرکت مراجعه نمایند 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف 
بیمارستان مهر به شماره ثبت 50578

هیئت مدیره شرکت

جناب آقای منصور شهرکی فرزند محمد
با عنایت به اینکه پرونده شما در هیئت تجدیدنظر 
شعبه یک قابل بررس�ی می باشد باستناد ماده 19 
آئین نام�ه اجرای�ی قانون رس�یدگی ب�ه تخلفات 
اداری شایس�ته اس�ت ضمن همراه داشتن الیحه 
دفاعیه و کلیه مدارک در جلس�ه روز یک ش�نبه 
م�ورخ 1400/9/14 س�اعت 9 صبح در محل هیئت 

تجدیدنظر شعبه یک مراجعه نمایید.
مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو مشهد از طرف محسن روحانی نیا 

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
ف ابراهیم طالئی

,1
40
83
59

 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نماینده 
قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عموم��ی عادی س��الیانه که در س��اعت 10 صبح 
روز ش��نبه 1400/09/27 در مح��ل بلوار قاضی 
طباطبایی - نبش قاضی طباطبایی 5/2 پالک 30 

تشکیل می گردد شرکت فرمایند.
دستور  جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره شرکت.
2-استماع گزارش بازرسان شرکت.

3-پاسخ به سؤاالت سهامداران توسط هیئت 
مدیره.

4-رسیدگی و تصویب تراز مالی سال 1399.
5-انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یکسال.

6-تعیین خط مشی شرکت.
ضمنًا مجمع عمومی فوق العاده نیز در ساعت 14 
روز شنبه 1400/09/27 در همان مکان برگزار 

خواهد شد.
دستور جلسه :

1-طرح افزایش سرمایه 
2-سایر موارد مطروحه

 هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری 
سوران

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری سوران

به شماره ثبت 4961 و شناسه ملی
10380208 935 
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    »الحارثی«
 برنده جایزه 
 ادبیات عرب 
در فرانسه شد  
هیئت داوران جایزه 
ادبیات عرب فرانسه، 
جوخه الحارثی، 
نویسنده عمانی را برای 
رمان »دختران مهتاب« 
به عنوان برنده جایزه 
ادبیات عرب در فرانسه 
معرفی کردند. رمان 
خانم الحارثی در سال 
2019 نخستین رمان 
عربی زبانی بود که 
برنده جایزه من بوکر و 
همچنین نخستین رمان 
یک نویسنده عمانی 
بود که به زبان انگلیسی 
ترجمه شد.این رمان، 
داستان سه خواهر به 
نام های میا، اسما و 
خوله، خانواده  هایشان 
و تغییرات اجتماعی و 
گذر از دوره استعمار به 
پسااستعمار در عمان را 
روایت می کند.

پالن

وقتیکروناهمهمعادالترابرهممیزند ◾
پرونده سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در 
فاصله چند روز با وقوع یک اتفاق مهم در سراسر 
دنیا بسته شد. درست در روزهایی که گمانه زنی ها 
درباره ترکیب چینش اکران نوروز در دست بررسی 
بود شیوع کرونا در سراسر دنیا و از جمله ایران همه 
معادالت را به هم ریخت و از آن زمان یعنی نزدیک 
به دو سال پیش بسیاری از فیلم های جشنواره 
و غیرجشنواره در انتظار نوبت اکــران ماندند. 
شاهد مثال هم اینجاست که از گردونه جشنواره 
سی و هشتم تاکنون بیش از هشت فیلم آن دوره 
در کنار قریب به اتفاق فیلم های دوره سی و نهم 

خارج نشدند و رنگ پرده را به خود ندیده اند.
از مجموع فیلم های حاضر در دو دوره اخیر 
فجر، صرف نظر از آثاری که هنوز اکران نشده اند 
سه فیلم امــا سرنوشت متفاوت تری داشتند؛ 
»روز بلوا«، »یــدو« و »تک تیرانداز« که هر سه 
به ترتیب در جشنواره های سی و هشتم و سی و 
نهم به نمایش درآمدند. »تک تیرانداز« و »یدو« 
نخستین نمایش خود را نوروز امسال و از تلویزیون 
ــد و حــاال »روز بلوا« پس از دو ســال و  کلید زدن
در حالی که سینمای ایــران در این مدت کج دار 
و مریز فیلم هایی را روانــه پــرده کــرده امــا عطای 
اکران را به لقایش بخشیده، در قالب یک سریال 
سه قسمتی از شبکه نمایش خانگی سر درآورده 

است. 
گرچه به نظر نمی آید پاسخ به این پرسش چندان 
سخت باشد که علت این تصمیم چه بوده است؛ 
ناامیدی از یک اکــران موفق و داشتن گیشه ای 
نه چندان مطلوب برای فیلمی که تا همین جای 
کار هم دو سال تحت پیامدهای کرونا و تعطیلی 
گاه و بیگاه سینما از اکران جا مانده و یا تبدیل آن 
به یک نسخه سریالی در روزهایی که بازار شبکه 
نمایش خانگی و سریال هایش رونق خوبی دارد و 
امید به اینکه شاید در این میان فرصتی هم برای 

مینی سریال »روز بلوا« محقق شود. 
اما بازگردیم به فیلم »روز بلوا«؛ بهروز شعیبی 
با فیلم »دهلیز« نسبت به دیگر آثــارش بیشتر 
شناخته می شود، اثری که در کارنامه او جایگاه 
بهتری نسبت به دیگر ساخته هایش دارد. روز 
بلوا آخرین فیلم او پس از تجربه »دارکــوب« در 
سینمای اجتماعی و »سیانور« در یک فضای 
سیاسی است و می توان آن را تلفیقی از همین دو 
ژانر و اثری در قالب یک درام اجتماعیـ  سیاسی 

قلمداد کرد.  
ــیــه ایـــن فیلم را از مشکالت  ــده اول شعیبی ایـ
اقتصادی که در چند سال اخیر در کشور به وجود 
آمده، گرفته است. گرچه او در ابتدا قصد نداشته 
یک روحانی را در کانون فیلمش قرار دهد اما بر این 
باور بوده که روحانیت قشر تأثیرگذار جامعه است 
و به همین دلیل در این فیلم درامــی را بر همین 

اساس شکل داده است.

حاجآقا»عمادبدیعی«کیست؟ ◾
روز بــلــوا، داســتــان زنــدگــی »عــمــاد بدیعی« با 
ــازی بابک حمیدیان روحــانــی جــوان و استاد  ب
دانشگاهی اســت که با حضور در برنامه های 
تلویزیونی به چهره ای محبوب و شناخته شده 
در میان مردم تبدیل شده است. شعیبی در این 
فیلم روحانی را به مخاطب نشان می دهد که 
پاک دست و جسور بوده و در کارهای خیر هم 
دستی بر آتش دارد و در حالی که روز به روز بر 
میزان محبوبیت خود می افزاید اما در بی خبری 
وارد فعالیت های مــالــی غیرقانونی خــانــواده 

همسرش نیز شده است.
تصویری که شعیبی در این فیلم از یک روحانی 
بــه نمایش گــذاشــتــه خــالف تــصــاویــری است 
که مخاطب تاکنون از ایــن قشر دیــده است. 
عماد زندگی خانوادگی اعیانی دارد، با بزرگان 
وصلت کــرده، ســوار ماشین لوکس می شود و 

آخرین مدل روز گوشی موبایل را از همسرش 
هدیه می گیرد اما همچنان در تالش است به 
کارهای خیر و خداپسندانه اش ادامه دهد. تا 
اینکه ناگهان او را درست در گردابی از تخلفات 
و فعالیت   های اقتصادی غیرقانونی می بینیم 
که سرنخش به پدر همسر بانفوذ و برادر زنش 
مــی رســد. عــمــاد بــا اتــهــام هــای جــدی از سوی 
مراجع امنیتی مواجه می شود که او را در تنگنا 
و موقعیت پیچیده ای قــرار مــی دهــد، تا آنجا 
که در ایــن مسیر به حقایقی دربـــاره اعضای 
خـــانـــواده اش دســـت پــیــدا مــی کــنــد و متوجه 
می شود از اعتمادش سوءاستفاده شده است. 
او در میانه راه برای خالصی از موقعیتی که در 
آن گیر افتاده دست به دامن هکر همه کاره ای 

می شود که مشکالتش را از میان بردارد.

عدالت،محورداستان ◾
»عــدالــت« کلیدواژه داســتــان روز بلوا است. 
شعیبی معتقد اســت باید بــلــوای درونـــی در 
همه ما شکل بگیرد تا عدالت را به خودمان 
بــازگــردانــیــم. ممکن اســت کــدهــای مختلفی 
در فیلم وجود داشته باشد که مخاطب را یاد 
بسیاری از آدم هایی که می شناسیم بیندازد، 
اما در نهایت قرار است این فیلم درباره اخالق 
باشد و هر فرد با عقاید خودش بر پایه اخالق و 

انسانیت به دیگران کمک  کند.
فیلم دست روی موضوع حساسی گذاشته که 
مبتالبه آن در جامعه به وفــور یافت می شود 
اما زبانش در روایتگری الکن و کم تأثیر است. 
کاراکترها گنگ و مبهم اند و مخاطب شناخت 
درستی از آن ها پیدا نمی کند. با وجود اینکه 
بابک حمیدیان به خوبی آنچه را که شعیبی 
از او خواسته به اجــرا درآورده امــا شخصیت 
محوری »عماد« به تیپ های کلیشه ای رایج تنه 
می زند و حدسِ تصمیمات و عملکردش چندان 

سخت و دور از ذهن نیست. رفتارهایش دوگانه 
است و اگرچه در بسیاری مواقع نشان می دهد 
که خیرخواه و عدالت جوست اما گاهی سادگی 
و بی خبری از نزدیکانش و اعمالشان غیرواقعی 
ــدرزنــش را  ــد. از ســویــی دیــگــر پ بــه نــظــر مــی آی
بــه درســتــی نمی شناسیم فقط مــی دانــیــم با 
باالدستی ها مرتبط است و هر کاری از دستش 
برمی آید، از برادرزن عماد هم چیز بیشتری از 
همان یک سکانسی که در فیلم حضور دارد 
نمی بینیم با اینکه اسمش و کارهایی که کرده 

در طول فیلم سر زبان هاست. 

چراقالبداستانبهمخاطبگیرنمیکند؟ ◾
به نظر می آید حوادث مرتبط با فساد اقتصادی 
بــه خوبی در تــار و پــود داســتــان تنیده نشده 
و جـــای خـــود را پــیــدا نــکــرده و تنها لــفــاظــی و 
دیالوگ گویی های ممتد است که می خواهد 
داستان را جلو ببرد، چنانچه از مأمور امنیتی 
فیلم گرفته تا هکر همه کاره و هالیوودی هم 
خوب از آب درنیامده و باورپذیر نیستند. با 
اینکه روز بلوا موضوعی جسورانه و ملتهب 
را نشانه گرفته امــا همه چیز در ایــن فیلم در 
سطح باقی مانده و قالبش هیچ کجای داستان 

مخاطب را گیر نمی اندازد.
اگرچه نسخه به نمایش درآمده در جشنواره 
هــم بـــرای اکـــران عمومی نیازمند اصــالحــات 
تدوین و حــذف پــالن هــای غیرضروری بــود اما 
شاید استفاده از راش های باقی مانده و پر و بال 
دادن به همان نسخه جشنواره و تبدیلش به 
یک مینی سریال سه قسمتی در زمان تقریبی 
150 دقیقه فرصتی را برای فیلمساز فراهم کند 
تا با طیب خاطر شخصیت ها را برای مخاطب 
واکــــاوی کــنــد. حـــاال بــایــد دیـــد ایـــن نسخه از 
 روزبلوا چقدر در جذب مخاطب موفق خواهد 

بود.

خبرخبر
روزروز

اکرانچهارفیلمتازهدرسینماهایسراسرکشور ◾
در آخرین جلسه شــورای صنفی نمایش مقرر شد 
چهار فیلم تازه اکران خود را آغاز کنند. به این ترتیب 
فیلم سینمایی »بندر بند« ساخته منیژه حکمت از 
10 آذرمــاه، »جنایت بی دقت« ساخته شهرام مکری 
از 1۷ آذر، »بــی  همه  چیز« ساخته محسن قرایی و 
»اتومبیل« از ۲۴ آذر اکران خود را در سینماهای سراسر 

کشور آغاز می کنند.

رونماییاز»سیمایزندرآثارراضیهتجار« ◾
امــروز نشست تخصصی »ادبیات پژوهی زن و دفاع 
مقدس« و رونمایی از کتاب »سیمای زن در آثار راضیه 
تجار« از ساعت 10 تا 1۲ در سرای اهل قلم برگزار می شود.  
محمدرضا سنگری و راضیه تجار به  عنوان سخنران 
در این برنامه حضور دارند. عالقه مندان می توانند این 
نشست را به صورت زنده از طریق آپارات  خانه کتاب به 

نشانی khaneketab@ دنبال کنند. 

»افسون«درصدرگیشهآمریکا ◾
»افسون« جدیدترین انیمیشن دیزنی در حالی موفق شد 
گیشه سینماهای آمریکا را از آن خود کند که فیلم جدید 

ریدلی اسکات با بازی لیدی گاگا نیز راهی سینماها شد.
این انیمیشن موزیکال که با بودجه 1۲0 میلیون دالری 
ساخته شده، از چهارشنبه اکرانش را در 3هزار و 980سالن 
سینما شروع کرد و در نهایت با فروش ۴0/3 میلیون دالری 

در پنج روز، نخستین هفته اکرانش را به پایان برد.

اعالماسامیداورانکنگرهشعر»سردارسربداران« ◾
مصطفی محدثی خراسانی و سعید یوسف نیا از شاعران 
برجسته کشور ســرداوران و مسئوالن کمیته های شعر 
کالسیک و شعر نــو   کنگره شعر »ســردار سربداران« 
هستند. داوری آثــار بخش کالسیک را نیز حسین 
اسرافیلی، هادی سعیدی کیاسری و ناصر فیض بر عهده 
دارند و داوران بخش شعر نو آقایان مصطفی علیپور، 

مهدی سیار و حمیدرضا شکارسری هستند.

خبر

شاهکار 
 کالسیک
 ادبیات فرانسه 
تجدید چاپ 
شد

کتاب »بینوایان« اثر 
مشهور ویکتور هوگو 
با ترجمه حسینقلی 
مستعان برای بیست 
و نهمین بار از سوی 
انتشارات امیرکبیر 
تجدید چاپ شد.
»بینوایان« به داستان 
وقوع انقالب فرانسه 
در کنار روایت زندگی 
شخصیت ژان والژان 
می پردازد. او که به 
دلیل دزدیدن تکه 
نانی 19سال را در زندان 
سپری کرده است، 
پس از تمام شدن ایام 
محکومیت، در اوج 
درماندگی و سیه روزی 
به خانۀ اسقفی پناه 
می برد، اسقف با 
خوشرویی و مهربانی از 
او پذیرایی می کند، ولی 
این میهمان ناخوانده، 
نیمه شب ظروف نقرۀ 
اسقف را به سرقت 
می برد. اما ساعتی بعد 
به دست ژاندارم اسیر 
می شود. ولی بزرگواری 
اسقف مسیر زندگی ژان 
والژان را برای همیشه 
تغییر می دهد.

  صبا کریمی       فیلم سینمایی »روز بلوا« 
به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی 

محمدرضا تخت کشیان محصول سازمان هنری 
رسانه ای اوج در سال 9۸ است. این فیلم در بخش 

سودای سیمرغ سی و هشتمین جشنواره فیلم 

فجر حضور داشت و به درخواست کارگردان و 
تهیه کننده اش، به تازگی در قالب مینی سریال 

سه  قسمتی به صورت اختصاصی از نماوا پخش 
می شود.

بد نیست پیش از آنکه آخرین ساخته شعیبی را از 

نظر بگذرانیم، به روزهایی بازگردیم که »روز بلوا« 
هنوز به عنوان نسخه سینمایی شناخته می شد و 
شاید آن زمان سازندگانش گمان نمی کردند نه تنها 
فیلمشان روی پرده نقره ای نخواهد رفت که حتی 

قرار است تبدیل به سریال هم بشود.  

 زبانی الکن در بیان 
فساد اقتصادی                      
جبارآذین، منتقد   »روز بلوا« 
یــک درام اجــتــمــاعــی ســطــحــی و 
شعاری درباره بخشی از معضالت 
اقتصادی و اجتماعی کشور است که در قالب 
داستانی با محوریت یک روحانی خوشنام، 
حرف های خود را بازگو می کند. این فیلم را بهروز 
شعیبی، کارگردان سینما و تلویزیون که همچنان 
مسیر آموزش ایجاد ارتباط با مخاطب با زبان 
تصویر و نمایش در سینما و سیما را می پیماید 
به سفارش سازمان رسانه ای اوج ساخته است.

فیلم »روز بلوا« قرار است شخصیت »عماد« 
که یک روحــانــی مقبول و محبوب تلویزیونی 
است را با بازی بابک حمیدیان در قلب برخی 
ــرادر و پـــدر همسرش و دیگر  ــ مشکالت کــه ب
متخلفان اقتصادی از مسببان آن هستند، 
به عنوان فردی سالم، صالح و البته بی خبر به 
تصویر بکشد و بی گناهی او و بــازی خوردنش 
توسط غارتگران بیت المال را به نمایش گذارد. 

فیلم و مــیــنــی ســریــال روز بــلــوا تــمــام وقــایــع و 
رخــدادهــای زندگی و کوشش های عماد برای 
اثبات بی گناهی اش را بدون ارائه هر گونه تحلیل 
و یــا رویــکــردی کــه مخاطب را بــه ســوی کشف 
علل پیدایش و حضور و عملکرد مفسدان 
اقتصادی در جامعه رهنمون شود و تصاویری 
واقع گرا از مناسبات غلطی که منجر به تخریب 
اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه شــده که 
نمونه کوچک آن حــوادث زندگی عماد است، 
بازآفرینی کرده و عمدتاً و در سطح محدود به 
بازگویی دغدغه ها و مشکالت عماد می پردازد. 

در انتها هم بدون نمایش تصاویری روشن و گویا 
از علت ها و سبب ها به معلول ها آن هم در حد 
چند خرابکار اقتصادی و رها شدن همه چیز به 
حال خود با گرایش به شیوه خام پایان باز، عماد را 
تبرئه و تماشاگر را به حال خود می گذارد. ترسیم 
و تصاویر رخــدادهــا و واقعیت ها با نگاه دقیق 
وفادارانه و تحلیلی به واقعیت ها در بطن و بستر 
داستان »روز بلوا« راه نیافته و به جز عماد که کمی 
تا قسمتی از منظر شخصیت پردازی، باورپذیر 
شده، سایر کاراکترها در حد تیپ با همان نمادهای 
کلیشه ای این گونه افــراد باقی مانده اند. گرچه 
توجه به بحران های فراگیر تخریبی در حوزه های 
اقتصاد و جامعه از زوایــای آسیب شناسانه در 
آثــار هنری، بــدون گرایش به نگره های سیاسی 
و جناحی و لحاظ منافع مــردم و ملی می تواند 
ــــی ســطــحــی نــگــری،  ــوب بـــاشـــد، ول ــدامـــی خــ اقـ
سطحی سازی، محدوداندیشی و کوچک نگری 
به این رویدادها و بسنده کردن چنین ماجراهای 
فراگیر به یک عــده معدود و یا جناح سیاسی 

خاص، راهی به نگاه آسیب شناسانه نمی یابد.
»روز بــلــوا« بــا آنــکــه روی مسائل، رویـــدادهـــا و 
مشکالتی مهم و مبرم انگشت گذاشته، اما در 
چارچوب شعار، حرف های قشنگ و پیام های 
اخالقی محصور مانده است و تماشاگر را صرفاً 
با برخی وقایع و معلول ها بــرای لحظاتی درگیر 

می کند و دیگر هیچ. 
هر چند شعیبی در مقام کــارگــردان و بازیگران 
اصلی فیلم، ناتوان ظاهر نشده اند، اما در حد 
توانایی هایی که پیشتر در آثار مختلف از خود در 
معرض تماشا و قضاوت گذاشته اند، نیستند. 
روز بلوا در پژوهش مضامین، داستان سازی و 
شخصیت پردازی، کارگردانی دقیق و هوشیارانه 
و نگاه تحلیلی به موضوعات و محتوای اجتماعی 
ـ اقتصادی خود کم کار و کم توان است. روز بلوا 
می توانست با نگارش فیلم نامه ای قوی، پردازش 
مناسب و مطلوب کاراکترها، گسترش سوژه ها به 
علت ها و سرچشمه های تخریبگری اقتصادی 
کشور و آسیب دیدن ارزش ها و آرمان های ملی، 
دینی و اجتماعی بــه یــک اثــر مــانــای تأثیرگذار 
سیاسی اجتماعی تبدیل شــود که ایــن چنین 

نشده است.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 9 آذر ۱4۰۰   ۲4 ربیع الثانی ۱443  3۰ نوامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره 9684

و هنر فرهنگ 

بهروز شعیبی
کارگردان

زهــره کهندل   هــنــوز مـــردم 
ماجرای الیو جنجالی بهاره رهنما 
در ترکیه و اظــهــارات عجیبش 
ــاه و  ــ ــاره آســایــش مــالــی و رف ــ دربـ
بی دست و پابودن کسانی که پس از 30 سال 
کار نتوانند زندگی خوبی داشته باشند را از یاد 
نبرده اند که رامبد جوان در ویدئویی تبلیغاتی 
برای رژیم الغری به مردم توصیه می کند با توجه 
به افزایش هزینه ها و گرانی ها، کمتر بخورند! 
این ویدئوی تبلیغاتی در صفحه اینستاگرام 
برنامه خندوانه منتشر شــده، صفحه ای با 
بیش از ۲میلیون دنبال کننده که بستر خوبی 
برای تبلیغات است اما این صفحه که به لطف 
مــردم در اینستاگرام بــاال آمــده، می تواند هر 
چیزی را تبلیغ کند بدون اینکه به تبعات و اثرات 

اجتماعی آن فکر کند؟! در شرایطی که مردم از 
گرانی نان، برنج و ماکارونی که قوت غالبشان 
اســت می نالند، رامبد جــوان از گرانی قیمت 
آدامس شکایت می کند؛ این یعنی گسست 

واقعی یک هنرمند از 
مردمش.

ایــن روزهـــا در مقابل 
ــوی  ــ ــدئ ــ انـــتـــشـــار وی
ــیــغــاتــی رامـــبـــد  ــبــل ت
جـــــوان بـــــرای رژیـــم 
ــری، بخشی از  ــ الغـ
صحبت های سوسن 
پــرور در گفت وگو با 
فـــریـــدون جــیــرانــی 
ــبـــکـــه هـــای  شـ در 

اجتماعی دست به دست می شود، وقتی سوسن 
پرور درباره دالیل توفیق سریال های رضا عطاران 
می گوید او چطور ارتباطش را با مردم حفظ کرده 
است و با اینکه می تواند یک زندگی الکچری 
داشــتــه بــاشــد، هنوز 
خودرو شخصی ندارد 
و با تاکسی و مترو رفت 
و آمد می کند یا برای 
خرید نــان خــودش به 
ــا با  ــی رود ت ــ نــانــوایــی م
آدم ها و اقشار مختلف 
مــردم در ارتباط باشد 
ــاط  ــب چـــون ایـــن در ارت
بــودن تصویری واقعی 
و درســت از مــردم به او 

می دهد تا یک هنرمند جدا از مردمش نباشد 
برخالف رامبد جوان یا بهاره رهنما که به لطف 
مردم دیده شدند و دست و پایی پیدا کردند اما 
اکنون با به رخ کشیدن ناشیانه متمول بودنشان، 
نمک به زخم مردم می پاشند. رامبد جوان در این 
ویدئو از مردم می خواهد به خورد و خوراک خود 
توجه کنند و با توجه به افزایش هزینه ها رژیم 
سالم غذایی بگیرند در حالی که رژیم های غذایی 
سالم مملو از وعده های غذایی پر از پروتئین و 
ویتامین است، مواد غذایی گران قیمتی که در 
این شرایط سخت اقتصادی هر کسی از پس 
تأمین آن برنمی آید. سلبریتی هایی که رفتار و 
گفتارشان زیر ذره بین جامعه است چرا به اثرات 
و تبعات اجتماعی رفتارهای رسانه ای شان فکر 

نمی کنند؟!

رامبد جوان: مشکل مالی دارید، رژیم بگیرید! 

چرا سلبریتی ها نمک به زخم مردم می پاشند؟
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»بلوا«ی بهروز در نمایش خانگی »بلوا«ی بهروز در نمایش خانگی 



 کاهش
 ۵۰ درصدی 

جرایم نیرو های 
مسلح

حجت االسالم 
 والمسلمین

 احمدرضا پورخاقان 
رئیس سازمان قضایی 

نیرو های مسلح از 
کاهش ۵۰ درصدی 

جرایم نیرو های 
مسلح از ابتدای 

اجرای سیاست های 
پیشگیری از وقوع 

جرم از سال ۷۶ تاکنون 
خبر داد.  وی افزود: 

سازمان قضایی 
نیرو های مسلح در 

راستای سیاست های 
فرماندهی کل قوا و 
اجرای مفاد قانون 

اساسی در جهت 
پیشگیری از وقوع جرم 

با همکاری نیرو های 
مسلح گام های بلندی 

برداشته است.

خبرخبر
روزروز

امید ادیب  »بــرای هر شکایت 
ــومــان کنار  چــنــدصــد میلیون ت
می گذارند تا حرفشان را به کرسی 
بنشانند! حتماً می پرسید این 
پول هنگفت از کجا می آید؛ پاسخ 
روشـــن اســت از تعویض پالک 
خودرو شما و من در دفاتر اسناد 
رســمــی!«.  این ها اظــهــارات یک مقام مسئول در 
ناجا یا مردمِ معترض به ماجرای ثبت اسناد رسمی 
در دفاتر نیست؛ بلکه سخنان یکی از سردفتران 
مشهدی است که در پی گزارش هفته گذشته قدس 
با تیتر »البی سردفتران دست بردار نیست« برای ما 
بازگو کرده است. ظاهراً ابعاد البی تعداد معدودی از 
سردفتران که کلیت این قشر فرهیخته را بدنام کرده، 
بسیار عمیق تر از آن چیزی بود که تصور می شد؛ البی 
گسترده ای که نه از پول پاشی برای خریدن نمایندگان 
و تهدید رسانه ها ابایی دارد و نه حتی از شکایت های 
مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز ورود 
کرده اند؛ از همه بدتر حتی اگر پایش برسد از توزیع 
سکه در جلسات پژوهشی نهادهای تقنینی هم 

دریغ نمی کند! 

البی برای اثر گذاری بر مجلس ◾
البــی سنگینی که از ســوی برخی چهره های دفاتر 
رسمی در حال انجام است، زمانی اهمیت می یابد 
که بدانیم در حال حاضر طرح استفساریه ای در 
مجلس در نوبت رسیدگی است که قرار است ماده 
29 قانون جرایم رانندگی را تفسیر کند. این ماده 
مستمسک اصلی دفاتر اسناد رسمی برای کشاندن 
مردم به محضرهاست و بنا بر شنیده های قدس از 
فضای مجلس، اکثریت قاطع نمایندگان معتقدند 
برگ سبز، سند رسمی بوده و نیازی به حضور دوباره 
مردم در دفاتر اسناد رسمی نیست. یکی از سردفتران 

درباره تالش های مخالفان برگ سبز به ما می گوید: 
این افراد در تهران در جریان تصویب همین ماده در 
سال 1389 حتی از دادن امتیاز دفاتر اسناد رسمی 
به نمایندگان مخالف این طرح نیز ابایی نداشته و 
در برخی جلسات مربوط با نهادهای تقنینی سکه 
ــزی بــرای  ــروری تــوزیــع کــردنــد کــه ایــن مسئله یــک آب

صنف ما بود. 

تمرد در برابر دستور دادستان ◾
یکی دیگر از سردفتران گفت  و گو کننده با ما می گوید: 
»پس از آنکه اواســط شهریور ماه دادستان کل در 
نامه ای به دادستان های کشور اعــالم کــرد محاکم 
موظف به پذیرفتن برگ سبز به عنوان سند رسمی 

هستند، نشستی در تهران با حضور برخی سردفتران 
تشکیل شد که خروجی آن فقط و فقط مقابله با 
دستور دادستان بود تا دفاتر از تنظیم سند وکالت و 
توکیل بدون انجام انتقال قطعی خودداری کنند. به 
اذعان افراد شرکت کننده میلیون ها تومان هزینه روی 

دست کانون سردفتران داشت«. 
وی با اشاره به اینکه مطابق رأی سال گذشته دیوان 
عدالت اداری، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند روی 
برگ سبز، وکالت تنظیم کنند اما دفاتر این کار را انجام 
نمی دهند، گفت: علت این استنکاف این است که 
وکالت کاری یک سند خودرو تقریباً یک دهم تنظیم 
سند قطعی هزینه دارد. در حالی که بیش از نیمی از 
درآمد دفاتر اسناد رسمی، از سندهای انتقال قطعی 

خودرو بوده اما پس از دستور دادستان این درآمد به 
صفر نزدیک شده است. این جریان بعد از دستور 
دادستان هم فراخوانی در بین سردفتران منتشر کرد 
و از آن ها خواست که هر تولید رسانه ای می توانند 
ــاره ضــرورت تنظیم سند رسمی انجام دهند و  درب
بودجه الزم را هم برای کمیته تبلیغات خود در نظر 

گرفته است. 

 درآمد میلیاردی سند خودرو  ◾
به جیب عده ای خاص می رود

آن طور که سردفتران می گویند هیچ کدام از اسنادی 
که در محضر ثبت می شود، به راحتی اسناد خودرو 
نیست و در عین حــال بیشترین درآمـــد را بــرای 

سردفتران دارد؛ چرا که تنظیم سند یک منزل یا زمین، 
ممکن است چند هفته طول بکشد و در نهایت یک 
میلیون تومان هزینه داشته باشد. اما اسناد خودرو 
در یک ربع یا نیم ساعت تنظیم می شود. اما نکته 
اینجاست که این درآمد تنها به جیب عده ای خاص 
از دفترداران می رود. یکی دیگر از سردفتران شاغل 
در مشهد در گفت و گو با ما می گوید: »در مشهد 
تقریبا 360 دفترخانه داریم که تنها حدود 50 مورد از 
این ها در چهار خیابان گاز، خرمشهر، معلم و شهید 
ساجدی هستند و عمالً مابقی دفاتر از دریافت 
پرونده های خــودرو محروم هستند«.  به گفته این 
دفتردار، در تهران یک دفترخانه در مقابل در تعویض 
پالک ماهانه تا مبلغ 500 میلیون تومان درآمد دارد. 
این دفتردار با اشاره به اینکه نباید دوبار از مردم هزینه 
انتقال خودرو گرفت، می گوید: در یک سند خودرو 
صفر برای اتومبیل تیبا که حدوداً یک میلیون و 400 
هزار تومان می شود، تنها حدود 400 هزار تومان به 
دفتر اسناد رسمی می رسد و مابقی نصیب سازمان 
ثبت می شود، بنابراین این دست و پا زدن ها برای این 
مبلغ، عجیب به نظر می رسد.  سردفترانی که با ما 
گفت و گو کرده اند در پایان به درستی تأکید می کنند 
باید حساب سردفتران شریف را از این جریان البی گر 
جدا کرد، جریانی که هیچ چیز جز منفعت اقتصادی 
خود نمی شناسند، برای این جریان نه منافع مردم 
مهم است، نه تفسیر صحیح قانون و نه حتی آبروی 
صنف سردفتران. آن چه سردفتران گفت و گوکننده 
با ما مطرح کردند بسیار گسترده تر و وحشتناک تر 
از آنچه بــود که در ایــن گــزارش مطالعه کــردیــد، در 
گــزارش هــای بعدی دربــاره رابطه رانــت آلــود بعضی 
سردفتران با مسئوالن مربوط که در برخی مــوارد 
منجر به جعل در شناسنامه و کوچک کــردن سن 
فرد بازنشسته برای گرفتن امتیاز سردفتری شده، 

خواهیم نوشت!

البی گسترده ای برای زمین زدن کفایت برگ سبز خودرو شکل گرفته است

افشاگری سردفتران علیه سردفتران
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شرط معدل در آزمون های استخدامی، قانونی نیست ◾
ــا صـــدور رأیـــی اعـــالم کـــرد درج   دیــــوان عــدالــت اداری ب
شرط معدل در آزمون های استخدامی، قانونی نیست. 
دیدگاه این هیئت این است که اوالً ماده 42 قانون مدیریت 
خدمات کشوری به عنوان یک قانون عــام، تحصیالت 
دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت 
به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده و ثانیاً شرط معدل 

دستگاه ها را در شایسته گزینی واقعی محدود می کند.

بانک اطالعاتی مجرمان متواری راه اندازی می شود ◾
رئیس مرکز آمار قوه قضائیه از راه انــدازی بانک اطالعاتی 
مجرمان متواری خبر داد و گفت: با راه اندازی این سرویس 
هیچ گونه خدماتی به مجرمان متواری ارائه نخواهد شد. به 
گزارش تسنیم محمد کاظمی فرد ضمن اعالم این مطلب 
افزود: در زمینه  ممنوع الخروجی، سرویسی ایجاد خواهد 
شد که به محض ممنوع الخروج شدن این مسئله به فرد با 

ارسال پیامک اطالع داده شود.

ظرفیت های کمیسیون اصل ۹۰ شناخته نشده است ◾
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: ظرفیت های 
اصل 90 همچنان ناشناخته است و خیلی از مسئوالن 
از این ظرفیت خبر ندارند. در کمیسیون اصل 90 ظرفیت 
پاسخگویی وجود دارد ولی به دلیل ناشناخته بودن این 
اصل این ظرفیت نادیده گرفته می شود. حسن شجاعی 
افزود: باید مدارک و مستندات کامل را جمع آوری کنیم تا 
قضات با دست باز حکم در خصوص پرونده صادر کنند.

پایان رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته ای ◾
کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با 
اشاره به اینکه ترور شهدای عزیز هسته ای، جنایت علیه 
بشریت است، از بی عملی و سکوت سازمان های بین المللی 
و کشور های مدعی مبارزه با تروریسم در قبال این جنایت 
انتقاد کرد و گفت: دادگستری تهران، رسیدگی حقوقی به 
چهار پرونده ترور دانشمندان هسته ای را به پایان رسانده 

است و به زودی حکم مربوط ابالغ خواهد شد.

حقوق فضای 
مجازی

انتشار خبر محکومیت قطعی اشکان میرآرمندهی 
مدیرعامل پلتفرم »دیوار« به سه ماه و یک روز حبس 

به اتهام »فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق 
ایجاد تبلیغات مراکز فساد و فحشا«، در روزهای اخیر 

سؤاالت و ابهام هایی را از سوی کاربران شبکه های 

اجتماعی و رسانه ها به همراه داشته است. به گزارش 
فارس  باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی 
 دانشگاه در گفت وگو با فارس نبود قوانین مشخص

 در خصوص مسئولیت پلتفرم ها و عدم شناخت کافی 
قضات از موضوعات حوزه کسب وکار را عامل صدور 

آرایی مانند محکومیت مدیرعامل دیوار می داند. وی 
معتقد است صدور چنین آرایی امنیت اکوسیستم 
کسب وکارهای فضای مجازی را به هم می زند و 

جوانان بسیاری که در این حوزه فعال هستند را دچار 
یأس و اضطراب خواهد کرد. 

مازندران - حسین احمدی:مازندران - حسین احمدی:
در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  در روابط  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
دیار  مردم  گاهی  آ سطح  ارتقا  و  رسانی  اطلاع  دیار راستای  مردم  گاهی  آ سطح  ارتقا  و  رسانی  اطلاع  راستای 
سلامتی  میزان  به  نسبت  مازندران  سبز  سلامتی همیشه  میزان  به  نسبت  مازندران  سبز  همیشه 
خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم 
زده و با ترویج فرهنگ خودمراقبتی سعی بر بالابردن زده و با ترویج فرهنگ خودمراقبتی سعی بر بالابردن 
که  گزارشی  در  دارد.  مازندران  مردم  سلامت  که سطح  گزارشی  در  دارد.  مازندران  مردم  سلامت  سطح 
اقدامات  و  دیابت  کنترل  راه های  دارید،  رو  اقدامات پیش  و  دیابت  کنترل  راه های  دارید،  رو  پیش 
احتیاطی بیماران در زمان همه گیری کووید احتیاطی بیماران در زمان همه گیری کووید ۱۹۱۹مورد مورد 

بررسی قرار گرفته است.بررسی قرار گرفته است.
یکی از گروه هایی که در دوران اپیدمی ویروس کرونا یکی از گروه هایی که در دوران اپیدمی ویروس کرونا 
به  که  هستند  افرادی  دارند،  قرار  خطر  معرض  به در  که  هستند  افرادی  دارند،  قرار  خطر  معرض  در 
ابتلا  صورت  در  بیماران  این  هستند.  مبتلا  ابتلا دیابت  صورت  در  بیماران  این  هستند.  مبتلا  دیابت 
که  می شوند  روبرو  عدیده  ای  مشکلات  با  کرونا  که به  می شوند  روبرو  عدیده  ای  مشکلات  با  کرونا  به 
دیابت  دارد.  همراه  به  را  مرگ  خطر  حتی  موارد  دیابت گاهی  دارد.  همراه  به  را  مرگ  خطر  حتی  موارد  گاهی 
دنبال  به  که  است  حاضر  عصر  شایع  بیماری های  دنبال از  به  که  است  حاضر  عصر  شایع  بیماری های  از 
به  بشری  جوامع  شدن  صنعتی  و  به شهرنشینی  بشری  جوامع  شدن  صنعتی  و  شهرنشینی 

سرعت درحال افزایش است.سرعت درحال افزایش است.
افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بشری افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بشری 
به معنای تغییر سبک زندگی بشر به سوی استفاده به معنای تغییر سبک زندگی بشر به سوی استفاده 
لات، تکنولوژی و به طبع آن کاهش  لات، تکنولوژی و به طبع آن کاهش بیشتر از ماشین آ بیشتر از ماشین آ
چاقی  بروز  افزایش  و  ناسالم  تغذیه  بدنی،  چاقی فعالیت  بروز  افزایش  و  ناسالم  تغذیه  بدنی،  فعالیت 
می آید.  شمار  به  دیابت  اصلی  عوامل  از  که  می آید. است  شمار  به  دیابت  اصلی  عوامل  از  که  است 
به  دیابت  کنترل  گرفت  نتیجه  می توان  به بنابراین  دیابت  کنترل  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین 
برای  که  است  نادرست  زندگی  سبک  تغییر  برای معنای  که  است  نادرست  زندگی  سبک  تغییر  معنای 
بدنی،  فعالیت  به  باید  سالم  زندگی  سبک  بدنی، داشتن  فعالیت  به  باید  سالم  زندگی  سبک  داشتن 

تغذیه سالم توجه شود.تغذیه سالم توجه شود.
دیابت  کنترل  مدیریت  باید  دیابت  به  دیابت مبتلایان  کنترل  مدیریت  باید  دیابت  به  مبتلایان 
خانواده  و  همسر  پزشک،  بگیرند.  برعهده  را  خانواده خود  و  همسر  پزشک،  بگیرند.  برعهده  را  خود 
ایجاد  شما  در  را  سالم  رفتار  و  تغییر  ایجاد نمی تواند  شما  در  را  سالم  رفتار  و  تغییر  نمی تواند 
فقط  آن ها  کنند.  اصلاح  را  شما  زندگی  سبک  فقط و  آن ها  کنند.  اصلاح  را  شما  زندگی  سبک  و 
می توانند در این مسیر به شما کمک کنند. بنابراین می توانند در این مسیر به شما کمک کنند. بنابراین 
برعهده  را  خود  دیابت  کنترل  کشتی  سکان  برعهده شما  را  خود  دیابت  کنترل  کشتی  سکان  شما 
نیازمند  باشید  خوبی  مدیر  که  این  برای  و  نیازمند دارید  باشید  خوبی  مدیر  که  این  برای  و  دارید 
دیابت  کنترل  برای  لازم  آموزش های  دیابت فراگیری  کنترل  برای  لازم  آموزش های  فراگیری 

هستید.هستید.

سبقت از میانگین کشوریسبقت از میانگین کشوری
دیابت،  شیوع  شدت  که  می دهد  نشان  دیابت، آمارها  شیوع  شدت  که  می دهد  نشان  آمارها 
از  باالتر  مازندران  در  خون  فشار  خون،  از کلسترول  باالتر  مازندران  در  خون  فشار  خون،  کلسترول 

همچون  بیماری هایی  است.  کشوری  همچون میانگین  بیماری هایی  است.  کشوری  میانگین 
مزمن  بیماری های  و  سرطان  باال،  فشارخون  مزمن دیابت،  بیماری های  و  سرطان  باال،  فشارخون  دیابت، 
هستند  گیر  غیروا بیماری های  مهمترین  از  هستند تنفسی  گیر  غیروا بیماری های  مهمترین  از  تنفسی 
تغذیه  کم تحرکی،  شامل  مشترکی  خطر  عوامل  تغذیه که  کم تحرکی،  شامل  مشترکی  خطر  عوامل  که 

ناسالم، مصرف دخانیات و… دارند.ناسالم، مصرف دخانیات و… دارند.
در همین ارتباط آمارها نشان می دهد که میزان شیوع در همین ارتباط آمارها نشان می دهد که میزان شیوع 
  ۵۶۵۶ مازندران  و  کشور  در  هم  کم  فیزیکی  مازندران فعالیت  و  کشور  در  هم  کم  فیزیکی  فعالیت 
مازندران  و  کشور  در  وزن  اضافه  شیوع  است.  مازندران درصد  و  کشور  در  وزن  اضافه  شیوع  است.  درصد 
بین بین ۳۵۳۵ تا  تا ۳۶۳۶ درصد است اما شیوع چاقی در کشور  درصد است اما شیوع چاقی در کشور 2222  
و  درصد  و   درصد   ۳۳۳۳ مازندران  در  که  صورتی  در  بوده  دهم  مازندران   در  که  صورتی  در  بوده  دهم   77 و و 

نگران کننده است.نگران کننده است.
فشار  شیوع  دچار  مازندرانی ها  سوم  یک  فشار همچنین  شیوع  دچار  مازندرانی ها  سوم  یک  همچنین 
کشور 2626   در  باال  خون  فشار  شیوع  و  هستند  باال  کشور خون  در  باال  خون  فشار  شیوع  و  هستند  باال  خون 
به 3333   مازندران  در  صورتیکه  در  است  درصد  دهم  به   مازندران  در  صورتیکه  در  است  درصد  دهم  و و 44 

درصد می رسد.درصد می رسد.
در  دیابت  شیوع  آمده،  بدست  اطالعات  اساس  در بر  دیابت  شیوع  آمده،  بدست  اطالعات  اساس  بر 
کشور کشور 1010 و  و 99 دهم درصد و در مازندران  دهم درصد و در مازندران 1414 درصد است.  درصد است. 
شیوع باال بودن سطح کلسترول در خون در کشور شیوع باال بودن سطح کلسترول در خون در کشور 2222  

و و 66 دهم درصد و در مازندران  دهم درصد و در مازندران 3030 درصد است. درصد است.

بیماری بی علامتبیماری بی علامت
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  اویس  قاسم  علوم دکتر  دانشگاه  بهداشتی  معاون  اویس  قاسم  دکتر 
پزشکی مازندران در این ارتباط با تاکید بر اینکه کنترل پزشکی مازندران در این ارتباط با تاکید بر اینکه کنترل 
مصرف  با  تنها  بیماری ها  از  بسیاری  برخالف  مصرف دیابت  با  تنها  بیماری ها  از  بسیاری  برخالف  دیابت 
داروامکان پذیر نیست، گفت: کنترل دیابت نیازمند داروامکان پذیر نیست، گفت: کنترل دیابت نیازمند 
شخصی  مدیریت  چهارگانه  مهارت های  شخصی کسب  مدیریت  چهارگانه  مهارت های  کسب 
از  صحیح  استفاده  بدنی،  فعالیت  )تغذیه،  از دیابت  صحیح  استفاده  بدنی،  فعالیت  )تغذیه،  دیابت 
خون(  قند  فردی  پایش  و  خون  قند  کنترل  خون( داروهای  قند  فردی  پایش  و  خون  قند  کنترل  داروهای 
مهارت های  این  یادگیری  با  می توانید  شما  و  مهارت های است  این  یادگیری  با  می توانید  شما  و  است 
از  و  کرده  کنترل  را  خود  دیابت  سادگی  به  از چهارگانه،  و  کرده  کنترل  را  خود  دیابت  سادگی  به  چهارگانه، 

عوارض آن پیشگیری کنید.عوارض آن پیشگیری کنید.
قند  که  افرادی  بین  در  دیابت  از  ناشی  عوارض  قند خطر  که  افرادی  بین  در  دیابت  از  ناشی  عوارض  خطر 
و  است  کمتر  بسیار  می کنند،  کنترل  را  خود  و خون  است  کمتر  بسیار  می کنند،  کنترل  را  خود  خون 
در  فاکتور  مهمترین  خون  قند  مناسب  در کنترل  فاکتور  مهمترین  خون  قند  مناسب  کنترل 
پیشگیری از ایجاد و پیشرفت عوارض دیابت بشمار پیشگیری از ایجاد و پیشرفت عوارض دیابت بشمار 
وجود  با  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین  وجود می آید  با  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین  می آید 

دیابت می توان زندگی سالمی داشت.دیابت می توان زندگی سالمی داشت.
از  استفاده  با  تا  می سازد  توانمند  را  ما  دیابت  از آموزش  استفاده  با  تا  می سازد  توانمند  را  ما  دیابت  آموزش 
در  را  نادرست  عادت های  آموخته  ایم  که  در مهارت هایی  را  نادرست  عادت های  آموخته  ایم  که  مهارت هایی 
هر  باشید  داشته  خاطر  به  و  کنیم  اصالح  خود  هر زندگی  باشید  داشته  خاطر  به  و  کنیم  اصالح  خود  زندگی 

چه اطالعات شما از دیابت کامل تر باشد در مدیریت چه اطالعات شما از دیابت کامل تر باشد در مدیریت 
دیابت خود نیز موفق تر خواهید بود.دیابت خود نیز موفق تر خواهید بود.

بیماری  این  به  افراد  ابتالی  به  اشاره  با  اویس  بیماری دکتر  این  به  افراد  ابتالی  به  اشاره  با  اویس  دکتر 
میلیون  میلیون    ۴۸۳۴۸۳ میالدی  میالدی    ۲۰۱۹۲۰۱۹ سال  در  گفت:  جهان،  سال در  در  گفت:  جهان،  در 
دیابت  به  مبتال  نفر(  دیابت   به  مبتال  نفر(  نفر ۱۱  نفر   هر ۱۱۱۱  )از  جهان  در  هر بزرگسال  )از  جهان  در  بزرگسال 
صرف  هزینه های  از  درصد  صرف   هزینه های  از  درصد  مسئول ۱۰۱۰  دیابت  و  مسئول بودند  دیابت  و  بودند 
سبک  تغییر  به  توجه  با  می باشد.  سالمت  در  سبک شده  تغییر  به  توجه  با  می باشد.  سالمت  در  شده 
  ۲۰۳۰۲۰۳۰ سال  تا  می رود  انتظار  امروز،  جهان  در  سال زندگی  تا  می رود  انتظار  امروز،  جهان  در  زندگی 
نفر  میلیون  نفر   میلیون   ۵۷۸۵۷۸ به  دیابت  به  مبتال  افراد  به تعداد  دیابت  به  مبتال  افراد  تعداد 
  ۷۰۰۷۰۰ مرز  از  مرز   از   ۲۰۴۵۲۰۴۵ سال  تا  است  ممکن  و  یابد  سال افزایش  تا  است  ممکن  و  یابد  افزایش 

میلیون نفر بگذرد.میلیون نفر بگذرد.
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  مازندران معاون  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
از  جهان  در  دیابت  به  مبتالیان  از  نیمی  اینکه  بیان  از با  جهان  در  دیابت  به  مبتالیان  از  نیمی  اینکه  بیان  با 
دیابت  بیماری  داد:  ادامه  ندارند،  اطالع  خود  دیابت بیماری  بیماری  داد:  ادامه  ندارند،  اطالع  خود  بیماری 
این  در  نباید  و  باشد  عالمت  بدون  کامال  این می تواند  در  نباید  و  باشد  عالمت  بدون  کامال  می تواند 
بیماری به دنبال عالمت گشت زیرا عالیم دیابت نوع بیماری به دنبال عالمت گشت زیرا عالیم دیابت نوع 
۲۲ معموال آرام آرام خود را نشان می دهند و ممکن است  معموال آرام آرام خود را نشان می دهند و ممکن است 

فرد سال ها به این بیماری مبتال باشد.فرد سال ها به این بیماری مبتال باشد.
دارای  افراد  دارای   افراد  کووید ۱۹۱۹  پاندمی  به  توجه  با  حاضر  حال  کووید در  پاندمی  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
آسیب  بیماری  این  به  نسبت  زمینه  ای  آسیب بیماری های  بیماری  این  به  نسبت  زمینه  ای  بیماری های 
کشورهای  برخی  در  آمار  اساس  بر  و  هستند  کشورهای پذیرتر  برخی  در  آمار  اساس  بر  و  هستند  پذیرتر 
جهان، تا جهان، تا ۵۰۵۰ درصد افرادی که مبتال به کووید  درصد افرادی که مبتال به کووید ۱۹۱۹ شدند،  شدند، 
مبتال به دیابت بودند بنابراین این بیماران باید بیش مبتال به دیابت بودند بنابراین این بیماران باید بیش 
خود  سالمت  و  بهداشتی  پروتکل های  به  گذشته  خود از  سالمت  و  بهداشتی  پروتکل های  به  گذشته  از 

توجه کنند.توجه کنند.
طبق  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران  در  مبتالیان  آمار  به  طبق وی  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران  در  مبتالیان  آمار  به  وی 
همچنین  و  ما  کشور  در  شده  انجام  مطالعه  همچنین آخرین  و  ما  کشور  در  شده  انجام  مطالعه  آخرین 
خود  بیماری  از  بیماران  چهارم  یک  مازندران  خود استان  بیماری  از  بیماران  چهارم  یک  مازندران  استان 
اطالعی ندارند و در استان حدود اطالعی ندارند و در استان حدود ۱۶۵۱۶۵ هزار بیمار دیابتی  هزار بیمار دیابتی 
و  شهری  درصد  و   شهری  درصد   ۶۰۶۰ تعداد  این  از  که  شدند  تعداد شناسایی  این  از  که  شدند  شناسایی 
بیماران  این  درصد  بیماران   این  درصد   ۳۵۳۵ و  هستند  روستایی  درصد  و   هستند  روستایی  درصد   ۴۰۴۰
و  کار  سن  در  نیز  درصد  و   کار  سن  در  نیز  درصد  و ۶۵۶۵  دارند  سن  سال  و   دارند  سن  سال  باالی باالی ۶۵۶۵ 

فعالیت هستند.فعالیت هستند.

دیابت، زنان را بیشتر دوست دارددیابت، زنان را بیشتر دوست دارد
بهداشتی  معاونت  فنی  معاون  آهنگر  نادر  بهداشتی دکتر  معاونت  فنی  معاون  آهنگر  نادر  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز بر این باور است دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز بر این باور است 
که آمار زنان دیابتی در خطه شمال کشور دو و نیم برابر که آمار زنان دیابتی در خطه شمال کشور دو و نیم برابر 
و  تحرکی  کم  آمار،  این  بودن  باال  وعلت  است  و مردان  تحرکی  کم  آمار،  این  بودن  باال  وعلت  است  مردان 

چاقی بانوان در این استان است.چاقی بانوان در این استان است.

اگرچه  رسمی  آمارهای  اساس  بر  داد:  توضیح  اگرچه وی  رسمی  آمارهای  اساس  بر  داد:  توضیح  وی 
سایر  به  نسبت  چاقی  در  را  اول  رتبه  سایر مازندران  به  نسبت  چاقی  در  را  اول  رتبه  مازندران 
استان  زنان  در  چاقی  آمار  ولی  دارد،  کشور  استان استان های  زنان  در  چاقی  آمار  ولی  دارد،  کشور  استان های 
در  بیشتر  هم  دلیل  همین  به  و  مردان  از  در بیشتر  بیشتر  هم  دلیل  همین  به  و  مردان  از  بیشتر 

معرض یا مبتال به بیماری دیابت هستند.معرض یا مبتال به بیماری دیابت هستند.
همچنین  مازندران  بهداشت  مرکز  فنی  همچنین معاون  مازندران  بهداشت  مرکز  فنی  معاون 
استان  دیابتی  بیماران  آمار  افتادن  پیش  به  استان نسبت  دیابتی  بیماران  آمار  افتادن  پیش  به  نسبت 
اساس  بر  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  کشور  میانگین  اساس از  بر  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  کشور  میانگین  از 
آمار حدود آمار حدود 1212 و  و 99 دهم درصد از جمعیت باالی  دهم درصد از جمعیت باالی ۲۵۲۵ سال  سال 
در مازندران دیابت دارند که نشان می دهد این رقم در مازندران دیابت دارند که نشان می دهد این رقم ۲۲  

درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.
دکتر آهنگر همچنین گفت: بررسی ها نشان می دهد دکتر آهنگر همچنین گفت: بررسی ها نشان می دهد 
بیماران  این  از  درصد  بیماران   این  از  درصد   ۳۰۳۰ در  کنترلی  برنامه های  در که  کنترلی  برنامه های  که 
نتیجه  به  استان  در  دیابت  به  مبتال  شده  نتیجه شناسایی  به  استان  در  دیابت  به  مبتال  شده  شناسایی 
وجود  با  بیماران  جمعیت  بقیه  در  و  رسیده  وجود مثبت  با  بیماران  جمعیت  بقیه  در  و  رسیده  مثبت 
تغذیه،  کنترل  قبیل  از  کنترلی  برنامه های  تغذیه، اجرای  کنترل  قبیل  از  کنترلی  برنامه های  اجرای 
وغیره،  دارویی  اقدامات  ورزش،  استرس،  وغیره، کاهش  دارویی  اقدامات  ورزش،  استرس،  کاهش 

نتیجه مثبتی اخد نشده است.نتیجه مثبتی اخد نشده است.
موفقیت  عدم  برای  می رسد  نظر  به  کرد:  اضافه  موفقیت وی  عدم  برای  می رسد  نظر  به  کرد:  اضافه  وی 
باید  دیابتی  بیماران  سوم  دو  در  کنترلی  باید برنامه های  دیابتی  بیماران  سوم  دو  در  کنترلی  برنامه های 
شناسایی  با  تا  گیرد  صورت  ویژه  مطالعاتی  شناسایی طرح های  با  تا  گیرد  صورت  ویژه  مطالعاتی  طرح های 
علت این ناکامی نسخه جدیدی برای درمان بیماران علت این ناکامی نسخه جدیدی برای درمان بیماران 

دیابتی پیچیده شود.دیابتی پیچیده شود.

کنترل قند خون مهمترین فاکتور پیشگیریکنترل قند خون مهمترین فاکتور پیشگیری
متابولیسم  اختالل  از  ناشی  قند،  بیماری  یا  متابولیسم دیابت  اختالل  از  ناشی  قند،  بیماری  یا  دیابت 
گوناگون  دالیل  به  که  است  بدن  ساز  و  سوخت  گوناگون و  دالیل  به  که  است  بدن  ساز  و  سوخت  و 
ظاهرمی شود و با درجه های مختلف کمبود انسولین ظاهرمی شود و با درجه های مختلف کمبود انسولین 
و یا عدم پاسخ به انسولین در بدن بیمار همراه است. و یا عدم پاسخ به انسولین در بدن بیمار همراه است. 
دبابت به دو نوع تقسیم می شود: دیابت نوع یک که دبابت به دو نوع تقسیم می شود: دیابت نوع یک که 
دوره  و  انسولین  به  وابسته  نوجوانی،  دوره  دیابت  دوره به  و  انسولین  به  وابسته  نوجوانی،  دوره  دیابت  به 
و  سوخت  در  اختالل  اثر  در  است  معروف  نیز  و کودکی  سوخت  در  اختالل  اثر  در  است  معروف  نیز  کودکی 
سلولها،  به  خون  در  موجود  قند  ورود  عدم  و  بدن  سلولها، ساز  به  خون  در  موجود  قند  ورود  عدم  و  بدن  ساز 
قند  افزایش  موجب  و  می شود  انباشته  رگها  در  قند قند  افزایش  موجب  و  می شود  انباشته  رگها  در  قند 
بین  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  می گردد.  بین خون  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  می گردد.  خون 
قرار  یک  نوع  گروه  در  دیابتی  بیماران  درصد  قرار   یک  نوع  گروه  در  دیابتی  بیماران  درصد   ۱۰۱۰ تا  تا پنج  پنج 
بیماران  درصد  بیماران   درصد   ۹۰۹۰ تا  تا    ۸۵۸۵ که  دوم  نوع  دیابت  که دارند.  دوم  نوع  دیابت  دارند. 
دیابتی را در بر می گیرد، بیشتر زمینه ارثی دارد و عوامل دیابتی را در بر می گیرد، بیشتر زمینه ارثی دارد و عوامل 

محیطی موجب بروز عالئم بیماری می شود.محیطی موجب بروز عالئم بیماری می شود.
بر اساس داده های آماری، در ایران هفت میلیون نفر بر اساس داده های آماری، در ایران هفت میلیون نفر 

به دیابت دچار هستند و که ده درصد جمعیت کشور به دیابت دچار هستند و که ده درصد جمعیت کشور 
را شامل می شود. از سوی دیگر دیابت یکی از عوامل را شامل می شود. از سوی دیگر دیابت یکی از عوامل 
قطع  و  نابینایی  کلیوی،  نارسایی  بیماریهای  در  قطع مهم  و  نابینایی  کلیوی،  نارسایی  بیماریهای  در  مهم 

عضو در بین سنین عضو در بین سنین ۲۰۲۰ تا  تا ۷۰۷۰ سالگی به حساب می آید. سالگی به حساب می آید.
دیابت یک بیماری جدی و طوالنی مدت است و زمانی دیابت یک بیماری جدی و طوالنی مدت است و زمانی 
رخ می دهد که بدن نمی تواند انسولین تولید کند و یا رخ می دهد که بدن نمی تواند انسولین تولید کند و یا 
طورکلی  به  کند.  استفاده  آن  از  موثر  طور  به  طورکلی نمی تواند  به  کند.  استفاده  آن  از  موثر  طور  به  نمی تواند 
دیابت در سه گروه طبقه بندی می شود: دیابت نوع دیابت در سه گروه طبقه بندی می شود: دیابت نوع ۱۱، ، 

نوع نوع ۲۲ و دیابت بارداری. و دیابت بارداری.
دیابت نوع یک: این نوع دیابت بیشتر بیماری دوران دیابت نوع یک: این نوع دیابت بیشتر بیماری دوران 
رخ  سنی  هر  در  می تواند  ولی  است  نوجوانی  و  رخ کودکی  سنی  هر  در  می تواند  ولی  است  نوجوانی  و  کودکی 
نتیجه  در  که  است  ایمنی  خود  بیماری  یک  و  نتیجه دهد  در  که  است  ایمنی  خود  بیماری  یک  و  دهد 
لوزالمعده  در  انسولین  کننده  تولید  سلول های  لوزالمعده آن  در  انسولین  کننده  تولید  سلول های  آن 
طور  به  بدن  در  انسولین  تولید  و  می شوند  طور تخریب  به  بدن  در  انسولین  تولید  و  می شوند  تخریب 
از  همیشه  باید  مبتال  فرد  و  می شود  متوقف  از کلی  همیشه  باید  مبتال  فرد  و  می شود  متوقف  کلی 
مداخله  هیچ  حاضر  حال  در  و  کند  استفاده  مداخله انسولین  هیچ  حاضر  حال  در  و  کند  استفاده  انسولین 
موثر و ایمن برای پیشگیری از دیابت نوع یک وجود موثر و ایمن برای پیشگیری از دیابت نوع یک وجود 
ندارد ولی مبتالیان به این نوع دیابت درصورت تامین ندارد ولی مبتالیان به این نوع دیابت درصورت تامین 
دائمی انسولین، آموزش، خودمراقبتی و اندازه گیری دائمی انسولین، آموزش، خودمراقبتی و اندازه گیری 
قند خون می توانند زندگی سالمی داشته باشند و عدم قند خون می توانند زندگی سالمی داشته باشند و عدم 
در  تاخیر  یا  و  تشخیص  عدم  انسولین،  به  در دسترسی  تاخیر  یا  و  تشخیص  عدم  انسولین،  به  دسترسی 
تشخیص دیابت نوع یک منجر به کتواسیدوز دیابتی تشخیص دیابت نوع یک منجر به کتواسیدوز دیابتی 
می شود که علت شایع مرگ در کودکان و جوانان مبتال می شود که علت شایع مرگ در کودکان و جوانان مبتال 

به دیابت است.به دیابت است.
این  به  بیشتر  باال  سنین  در  افراد  دو:  نوع  این دیابت  به  بیشتر  باال  سنین  در  افراد  دو:  نوع  دیابت 
بیماری مبتال و اغلب در افراد چاق ایجاد می شود ولی بیماری مبتال و اغلب در افراد چاق ایجاد می شود ولی 
کودکان  در  چاقی  افزایش  دلیل  به  اخیر  سال های  کودکان در  در  چاقی  افزایش  دلیل  به  اخیر  سال های  در 
کمتر  سنین  در  کمتر   سنین  در   ۲۲ نوع  دیابت  بروز  شاهد  نوجوانان  نوع و  دیابت  بروز  شاهد  نوجوانان  و 

هستیم.هستیم.
مقاوم  انسولین  به  نسبت  بدن  مقاوم   انسولین  به  نسبت  بدن   ۲۲ نوع  دیابت  نوع در  دیابت  در 

در  ناچیزی  تاثیر  شده  ترشح  انسولین  و  در می شود  ناچیزی  تاثیر  شده  ترشح  انسولین  و  می شود 
صورت  کافی  میزان  به  آن  ترشح  یا  و  دارد  قند  صورت جذب  کافی  میزان  به  آن  ترشح  یا  و  دارد  قند  جذب 
نمی گیرد و امروزه ثابت شده که چاقی و اضافه وزن به نمی گیرد و امروزه ثابت شده که چاقی و اضافه وزن به 
خصوص چاقی شکمی مهمترین عامل ایجاد کننده خصوص چاقی شکمی مهمترین عامل ایجاد کننده 

مقاومت به انسولین است.مقاومت به انسولین است.
دیابت نوع دیابت نوع ۲۲ قابل پیشگیری است و در مراحل اولیه  قابل پیشگیری است و در مراحل اولیه 
مناسب،  غذایی  رژیم  رعایت  با  می تواند  فرد  مناسب، دیابت،  غذایی  رژیم  رعایت  با  می تواند  فرد  دیابت، 
)درصورت  وزن  کاهش  و  منظم  ورزشی  )درصورت فعالیت  وزن  کاهش  و  منظم  ورزشی  فعالیت 
داشتن اضافه وزن و چاقی( قند خود را کنترل کند ولی داشتن اضافه وزن و چاقی( قند خود را کنترل کند ولی 
نهایتا برای کنترل قند خون نیازمند دریافت داروهای نهایتا برای کنترل قند خون نیازمند دریافت داروهای 

خوراکی و یا تزریق انسولین می باشد.خوراکی و یا تزریق انسولین می باشد.
جهان  سراسر  در  دیابت  شایع ترین  جهان   سراسر  در  دیابت  شایع ترین   ۲۲ نوع  نوع دیابت  دیابت 
است و حدود است و حدود ۹۰۹۰ درصد از مبتالیان را تشکیل می دهد  درصد از مبتالیان را تشکیل می دهد 
شیوه  از  پیروی  و  خودمراقبتی  آموزش،  با  می توان  شیوه که  از  پیروی  و  خودمراقبتی  آموزش،  با  می توان  که 
زندگی سالم و استفاده از دارو این بیماری را کنترل کرد.زندگی سالم و استفاده از دارو این بیماری را کنترل کرد.

دیابت  از  پیشگیری  اینکه  بر  مبنی  محکمی  دیابت شواهد  از  پیشگیری  اینکه  بر  مبنی  محکمی  شواهد 
پذیر  امکان  مراقبتی  خود  با  آن  عوارض  به  ابتال  و  پذیر   امکان  مراقبتی  خود  با  آن  عوارض  به  ابتال  و  نوع نوع ۲۲ 
خطر  عوامل  منظم  پایش  بنابراین  دارد  وجود  خطر است  عوامل  منظم  پایش  بنابراین  دارد  وجود  است 
به  منجر  زودهنگام  مداخله  و  دیابت  مشکالت  به برای  منجر  زودهنگام  مداخله  و  دیابت  مشکالت  برای 

کاهش بستری و بهبود نتایج بالینی می شود.کاهش بستری و بهبود نتایج بالینی می شود.
بارداری  دوران  در  خانم ها  بارداری:  بارداری دیابت  دوران  در  خانم ها  بارداری:  دیابت 
هورمون هایی تولید می کنند که می تواند باعث ایجاد هورمون هایی تولید می کنند که می تواند باعث ایجاد 
هورمون ها  این  تولید  و  شوند  انسولین  به  هورمون ها مقاومت  این  تولید  و  شوند  انسولین  به  مقاومت 
اگر  و  می کند  پیدا  افزایش  بسیار  بارداری  اواخر  اگر در  و  می کند  پیدا  افزایش  بسیار  بارداری  اواخر  در 
بارداری  زمان  در  را  کافی  انسولین  نتواند  بارداری پانکراس  زمان  در  را  کافی  انسولین  نتواند  پانکراس 

تولید کند، دیابت بارداری ایجاد می شود.تولید کند، دیابت بارداری ایجاد می شود.
افرادی که به دیابت بارداری مبتال می شوند، بیشتر در افرادی که به دیابت بارداری مبتال می شوند، بیشتر در 
معرض خطر ابتال به دیابت نوع دو در سال های آینده معرض خطر ابتال به دیابت نوع دو در سال های آینده 
می باشند و در حقیقت دیابت بارداری از عوامل خطر می باشند و در حقیقت دیابت بارداری از عوامل خطر 

ابتال به دیابت نوع دو به شمار می آید.ابتال به دیابت نوع دو به شمار می آید.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رابطه با دیابت هشدار می دهد؛دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رابطه با دیابت هشدار می دهد؛

خـاموِش قـرن!خـاموِش قـرن!
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رپورتاژ آگهی



   طرح تحول 
شورای عالی 
انقالب فرهنگی 
به زودی نهایی 
می شود  
ابراهیم سوزنچی، 
عضو حقیقی شورای 
عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به »طرح 
تحول و بازنگری در 
شورای عالی انقالب 
فرهنگی« به مهر 
گفت: کارگروه تحول 
شورای عالی انقالب 
فرهنگی بسیار شدید 
در حال کار روی 
حوزه های تحول 
است. اعضای این 
کارگروه تقریباً تمام 
روزهای هفته جلسه 
دارند و پیش بینی 
می شود در یک ماه 
و نیم آینده طرح یاد 
شده نهایی شود.

زندگی سالم طیرانی  اعظم 
شیوع »اُمیکرون«؛ 
ــد  ــ ــدی ســــــویــــــه جــ
ــا  ــ ــرون ــ ویـــــــــــروس ک
هـــــم اکـــــنـــــون  از 
نــــــگــــــرانــــــی هــــــای 
بسیاری را ایجاد کــرده به گونه ای که 
سازمان جهانی بهداشت این سویه 
را در فهرست سویه های نگران کننده 
بیماری کــوویــد ۱۹ طبقه بندی کــرده 

است.
ــازمـــان جهانی  ــیــانــیــه ای کـــه سـ در ب
بـــهـــداشـــت در هـــمـــیـــن خــصــوص 
منتشر نموده، آمده است: »شواهد 
اولــیــه حــاکــی از خطر بـــاالی عفونت 
اســت و اینکه تغییرات زیانباری در 
اپــیــدمــیــولــوژی کــوویــد ۱۹ روی داده 

است«.
ــیــس مــرکــز   مــحــمــدمــهــدی گـــویـــا، رئ
مدیریت بیماری های واگــیــر وزارت 
بهداشت کشورمان نیز گفته است: 
اگر این سویه جدید کرونا منتشر شود 
با نگرانی که در ایــن خصوص وجود 
دارد ممکن است برخورد با آن سخت 
بــاشــد و چــنــد هفته طـــول می کشد 
تــا شخصیت ســویــه جــدیــد کــرونــا با 
جهش هایی که داشته مشخص شود 

تا بتوان با قطعیت نظر داد.
ــروه  ــ ــرگ ــ ــدی ــ مـــســـعـــود مــــــردانــــــی، م
بیماری های عفونی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته 
علمی کشوری کرونا در گفت وگو با ما 
به نکاتی در همین خصوص اشــاره 

می کند. 

اصوالً سویه های کرونا چرا و چگونه  ◾
به وجود می آید؟

ویروس کرونا به دلیل انتقال آن از فرد 
بیمار به افراد غیربیمار، تکثیر شده و 
به این ترتیب ویروس در سطح جامعه 
انــتــشــار مــی یــابــد. در زمــان هــایــی که 
ویروس احتمال انتقال بیشتری پیدا 
می کند، ممکن است دچار استحاله 
ژنتیکی شود و سوش تازه ای پیدا کند 
که به آن سویه جدید می گویند. البته 
بسیاری از سویه های جهش یافته 
ممکن است اهمیت زیادی نداشته 
باشند، اما برخی از این سویه ها قدرت 
تکثیر بسیار باال و عالئم شدیدتری 
دارند و به سرعت انتقال پیدا می کنند 
که سازمان جهانی بهداشت از آن ها 

به عنوان ورینت هایی که حتماً باید 
ــرار گیرند یــاد می کند،  مــورد توجه ق
امــا در مــورد برخی از سویه ها فقط 
اطالع رسانی می شود و نیازمند اقدام 

خاصی نیست. 
ســویــه اُمــیــکــرون ابــتــدا در آفریقای 
جنوبی و پس از آن به سرعت مواردی 
در هنگ کنگ، انگلستان و برخی 
کــشــورهــای اروپـــایـــی مــشــاهــده شــد، 
آمریکا نیز اعالم کرده به احتمال زیاد 
مـــواردی از کــرونــای اُمــیــکــرون در این 
کشور وجود دارد اما هنوز تشخیص 
داده نشده اســت. به همین دلیل با 
اعالم سازمان جهانی بهداشت تمام 
کشورها اقــدامــات احتیاطی الزم را 
برای پیشگیری از ورود سویه اُمیکرون 

به کشورشان انجام داده اند.

گفته می شود دالیــل شــروع سویه  ◾
ــت کــه تنها ــد از آفــریــقــا آن اسـ  جــدی
ــا واکـــســـن زده انـــــد و  ــ ــد آن ه  26 درصــ
همچنین نبود عدالت در توزیع واکسن 

در این منطقه است.
بله. نه تنها ما بلکه ســازمــان جهانی 
بهداشت نیز در اعالمیه ای عنوان کرده 
بسیاری از کشورهای آفریقایی بین 
سه تا 40 درصد پوشش واکسن دارند، 

درحالی که آمــارهــای منتشر شــده در 
کشورهایی مثل انگلستان، استرالیا، 
آمریکا و اروپای غربی از واکسیناسیون 
بیش از 80 درصد جمعیت آن ها خبر 
می دهد و این موضوع نشان می دهد 
بی عدالتی گسترده ای به دلیل وضعیت 
اقــتــصــادی حــاکــم بــر جــهــان در توزیع 
واکــســن وجـــود دارد. همین موضوع 
موجب شده سازمان جهانی بهداشت 
از کشورهای متمول درخــواســت کند 
ذخــیــره واکــســن هــای خــود را کــه تاریخ 
انقضای آن ها نزدیک است در اختیار 
کشورهای آفریقایی قرار دهند تا ایمنی 
جمعی کشورهای مختلف افزایش یابد 
و بیماری در سطح کره زمین کنترل شود. 

در کـــشـــور مـــا چــگــونــه مـــی تـــوان  ◾
تشخیص داد یــک بــیــمــار بــه سویه 
اُمیکرون مبتال شده یا سویه دلتا؟ آیا 
آزمایش های تخصصی برای تشخیص 

سویه اُمیکرون در کشور وجود دارد؟
کشورهایی می توانند به سرعت این 
سویه را تشخیص دهند که در سامانه 
تشخیصی آن هــا رده بــنــدی ژنتیکی 
کامل ویــروس وجود داشته باشد که 
خوشبختانه ما نیز ایــن رده بــنــدی را 
داریــم. اما با توجه به اینکه آزمایش 

تشخیصی هر نمونه اُمیکرون بین ۱0 
تا ۱5 میلیون تومان هزینه دارد، ابتدا 
باید از سایر روش هـــای تشخیصی 
استفاده کنیم و تنها برای مواردی که 
خیلی مشکوک به اُمیکرون هستند 

این آزمایش را تجویز نماییم. 
یکشنبه این هفته در کمیته کشوری 
ــا مــصــوب و مــقــرر شــد هــر چه  ــرون ک
سریع تر آزمایشگاه های داخلی به 
امکانات تشخیصی تست اُمیکرون 
تجهیز شوند، اما برای پیشگیری از 
تحمیل هزینه های گران تشخیصی 
ــوارد مشکوک ابتدا  قــرار شد بــرای م
میانبر بزنیم و با استفاده از یک روش 
آزمایشی که بــرای بررسی گونه های 
خاصی از جهش های ژنتیکی ویروس 
کرونا چک می شود، اقدام کنیم و در 
صورتی که نتیجه مثبت شد آزمایش 
تشخیصی اُمیکرون را که گرانقیمت 

است تجویز می کنیم.  

ــروز  ◾ ــ ــ ــی کـــــه تـــــا امـ ــ ــاتـ ــ ــالعـ ــ بـــــا اطـ
ــرون  ــکــ ــ ــی ــ ُم ــه ا ــ ــوی وجـــــــود دارد، ســ
 بـــیـــشـــتـــر در چـــــه افـــــــــــرادی دیـــــده 

شده است؟
با توجه به اینکه کمتر از دو هفته 
از شیوع و شناسایی ایــن سویه در 

دنیا می گذرد، اطالعاتی که در مورد 
اُمیکرون بدست آمده بسیار ابتدایی 
و محدود است و تا زمانی که عالئم 
و عوارض آن شناسایی و دسته بندی 
نشود و ســازمــان جهانی بهداشت 
اطــالعــات ایــن سویه جدید را اعالم 
نکند نمی توان در مورد آن نظر قطعی 

داد. 
ــاس اطـــالعـــاتـــی کـــه وزیـــر  ــراسـ ــا بـ امــ
بــهــداشــت آفــریــقــای جنوبی داده، 
ــیــشــتــر در افــــــرادی  ایـــــن ســـویـــه ب
مــشــاهــده شــده کــه واکسیناسیون 
را انجام نداده اند و اغلب مبتالیان 
نــیــز جــوانــان مبتال بــه HIV مثبت 
ــال هــنــوز ایــن  ــــن حــ ــد، بـــا ای ــ ــوده ان ــ ب
ــد اطــــالعــــات  ــ ــن ــازمــ ــ ــی ــ  مـــــوضـــــوع ن

تکمیلی است.

برای پیشگیری از ورود یا تأخیر در  ◾
ورود این ویــروس چه اقداماتی انجام 

شده است؟
اطــالعــاتــی از ســوی بلژیک، آلمان، 
روسیه، اوکــرایــن، استرالیا، کانادا و 
هنگ کنگ مبنی بــر اینکه قــدرت 
سرایت این بیماری باالست گزارش 
شــده اســت؛ به همین دلیل بیشتر 
کشورهای دنیا پــروازهــای مستقیم 
هشت کــشــور آفــریــقــایــی را ممنوع 

کرده اند. 
خوشبختانه مــا پـــرواز مستقیم از 
این کشورها نداریم اما این موضوع 
در دســـتـــور کـــار وزارت بــهــداشــت 
ــرار گرفته کــه در مرحله نخست  قـ
ــه از کـــشـــورهـــای  ــ ــرای افــــــــرادی ک ــ ــ ب
آفریقایی )از طریق امــارات یا قطر( 
ــران شــونــد ویــزا  مــی خــواهــنــد وارد ایـ
صادر نشود و در مرحله بعد افرادی 
کـــه تــبــعــه ایـــرانـــی هــســتــنــد و وارد 
ــران می شوند ابتدا باید قرنطینه  ای
 شــونــد و پــس از انــجــام دو مرحله 
ــنــد از  تــســت PCR مــنــفــی مــی تــوان

قرنطینه خارج شوند. 

ــای  ◾ ــا تــا امــــروز مــــوردی از کــرون آیـ
اُمــیــکــرون در ایــــران مــشــاهــده شــده 

است؟ 
تاکنون موردی که رسماً مثبت اعالم 
شده باشد مشاهده نشده؛ اما مانند 
سایر کشورهای دنیا احتمال وجود 
مواردی از این سویه جدید در کشور 

وجود دارد.

عضو کمیته علمی کشوری کرونا در گفت وگو با قدس مطرح کرد

اُمیکرون؛ محصول بی عدالتی 
در توزیع واکسن 

ددستچينستچين

واکنش

واکنش پلیس 
به سرقت 
دریچه های 
فاضالب

فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ به برخی از اخبار 
منتشر شده درباره 
سرقت دریچه های 
فاضالب در شهر تهران 
واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، 
سردار حسین رحیمی 
گفت: این موارد جزو 
سرقت های خرد است و 
پلیس نیز به طور جد با 
آن برخورد می کند.
پلیس عالوه بر برخورد 
با این موضوعات، به 
تمام مواردی که از سوی 
شرکت آب و فاضالب، 
شهرداری و... اعالم 
شود نیز رسیدگی 
می کند. مدیران مربوط 
در این حوزه از اقدامات 
پلیس با خبر هستند.

 مسعود مردانی
عضو کمیته علمی کشوری کرونا

واکسیناسیون در پیشگیری از ابتال به انواع 
سویه های کرونا و یا ابتال به نوع خفیف 

آن بسیار اهمیت دارد. در مورد سویه 
جدیدنیز بیشتر مبتالیان افرادی بوده اند 

که واکسیناسیون را انجام نداده اند. رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی و شست وشوی 
دست ها با آب و صابون، استفاده از ماسک، 

رعایت فاصله اجتماعی و خودداری از 
سفرهای غیرضروری مهم ترین اقداماتی است 

که باید انجام دهیم و توجه داشته باشیم با 

آنکه بیش از 70 درصد جمعیت کشور واکسینه 
شده اند، اما برخی از گونه های جدید کرونا 
واکسن گریز هستند و الزم است افرادی که 
واکسینه شده اند تا پایان دوران کرونا نیز 

دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.

نیازهای اساسی خود را بشناسید
اکرم شاهد، مشاور خانواده 

خداوند در وجود انسان ها موهبت 
انگیزه و عالقه به برقراری روابط با 
افراد دیگر را قرار داده است. یکی از انگیزه های 
ما از برقراری روابــط با دیگران، ارضــای نیاز به 
دوست داشتن و دوست داشته شدن)تعلق(، 

قدرت، تفریح، آزادی و بقاست.
تاکنون فکر کــرده ایــد کــدام یک از ایــن نیازها 
در شما قــوی تــر اســت یــا در روابـــط بــا دوســت 
یــا همسر چقدر تــفــاوت ایــن نیازها مشهود 
ــال فـــرار از مــحــدودیــت  ــب ــه دن اســـت؟ یــکــی ب
است و دیگری می خواهد از قوانین گروهی و 
خانوادگی پیروی کند. یکی می خواهد راهبری 
کند و قــدرت نشان دهد و دیگری دنباله روی 
را دوســت دارد و البته داستان زمانی رقابتی 
مــی شــود کــه هــر دو بخواهند رهــبــری کنند. 
یکی از همان دوران نوجوانی و از زمانی که 
استقالل یافته خــود را به خطر می سپرده و 
کمتر به سالمتی اش اهمیت داده و دیگری 
ــوده اســت،  ــبــال حــفــظ جـــان و مــالــش بـ بــه دن
 چرا که نیاز به بقا و زنــده ماندن در او قوی تر 

بوده است.
کــســانــی هستند کــه مــعــمــوالً نمی خندند و 
تنها زمانی که دیگران شــاد و خوشحال اند، 
ــاز کــمــی به  ــی ــد. انـــگـــار ن خــوشــحــال مــی شــون
ــذت  ــح دارنــــــد و کــمــتــر از آمـــوخـــتـــن ل ــفــری ت
می برند و کسانی هم هستند که هر لحظه 
زنــدگــی بــرایــشــان نــکــتــه ای آموختنی دارد و 
بــه راحــتــی شــادی را تجربه می کنند. روشــن 
 اســت دســتــه دوم نــیــاز بیشتری بــه تفریح و 

شادی دارند. 
با توجه به تمام ویژگی هایی که عنوان شد، 
مــی تــوانــیــم پــی ببریم مــا انــســان هــا نیازهای 
متفاوتی داریم و بنابراین نمی توان هیچ انسانی 
را به خاطر داشتن شدت نیازش و یا میل کمتر 

به نیازی سرزنش کرد. 
بــرای زندگی کــردن و احساس عشق در کنار 
یکدیگر، کافی است همواره چند راهکار را به 

کار ببندید.
ابتدا خود را بشناسید و شدت نیازهای مختلف 

را در خود تعیین کنید. 
با خود فکر کنید کدام نیاز در شما قوی تر است 

و کدام نیاز از شدت کمتری برخوردار است.
گــام دوم شناخت نیازهای دوســت، همسر و 

نامزدتان است.
باید با کمک خود او به شدت نیازهایش پی 

ببرید.
کــســی را انــتــخــاب کنید کــه از لــحــاظ شــدت 

نیازهایش با شما متناسب باشد.
هر چقدر شما و همسر آینده تان در شدت 
نیازهای بقا، دوســت داشتن و تفریح به هم 
شبیه باشید، شانس موفقیتتان در ازدواج 
بیشتر اســت و هر چقدر در نیاز به آزادی و 
قـــدرت، مــتــفــاوت باشید کمتر بــا مشکالت 

روبه رو می شوید. 
اما بهترین تناسب نیازها بــرای ازدواج، نیاز 
ــاال بــه دوســـت داشــتــن و نــیــاز متوسط بــرای  ب
بقا و نیاز کم به قدرت و آزادی و نیاز باال برای 

شادمانی است. 
بنابراین اگــر هنوز دســت به انتخاب شریک 
آینده زندگی تان نزده اید، به این مــوارد دقت 
داشته باشید و اگــر انتخاب کــرده یا دوست 
داریــد با کسی ازدواج کنید که اتفاقاً بسیار 
متفاوت از شماست راه حل آن بسیار ساده 

است. 
در مــورد کارهایی که می توانید بــرای بــرآوردن 
نــیــازهــای طـــرف مقابلتان انــجــام دهــیــد و یا 
کارهایی که دوســت داریــد همسر شما برای 
ارضــای نیازهای شما انجام دهــد، گفت وگو 
کنید. با این شیوه، ازدواجتان بهترین محمل 
برای بــرآوردن خواسته های شما می شود و در 
نهایت، رسیدن به احساس آرامش هدیه ای 

است که دریافت می کنید. 
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اقدام تأسفبار دو نهاد مدعی نظام سالمت ◾
 عــلــی خــضــریــان، ســخــنــگــوی کمیسیون 
اصل ۹0 به ایسنا گفت: وزارت بهداشت و 
کمیسیون بهداشت مجلس، دو نهاد مدعی 
اداره کردن نظام سالمت در اقدامی تأسفبار در نامه به 
رئیس جمهور دچــار تعارض منافع شده و درخواست 
خارج کردن مصوبه افزایش ظرفیت  رشته های پزشکی 

از  دستور شورای عالی انقالب فرهنگی را مطرح کردند.

بدقولی وزارت بهداشت برای پیش خرید واکسن  ◾
مصطفی قــانــعــی، عضو کمیته واکسن 
کووید۱۹ به ایسنا گفت: واکسن سازهای 
کشور دارنــد کــارشــان را انجام می دهند. 
وقتی واکسن آمــاده شود، وزارت بهداشت خریداری 
می کند، اما وزارت بهداشت واکسن ها را پیش خرید 
نکرد و با اینکه قول داده بودند در مرحله سوم کارآزمایی 

بالینی پیش خرید می کنند، اما این کار را نکردند.

کمک های مردمی بیماران »ای بی« کجاست؟  ◾
هاشمی گلپایگانی، مؤسس و مدیرعامل 
خانه »ای بی« درباره بودجه مردمی بیماران 
ای بی به آنا گفت: براساس آمار، تا شهریور 
امسال 5 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه در حساب 
وجود داشت. از شهریور هیچ اطالعی در راستای مبالغ 
واریــزی هموطنان نداریم و پول ها به حساب دیگری 

واریز شده است. 

سود سفر عراقی ها نصیب دالالن می شود ◾
حرمت هللا رفیعی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
ایران به تسنیم گفت: ۹0 درصد گردشگران 
عراقی از طریقی خارج از مجرای قانونی و تور گردشگری 
وارد ایـــران می شوند و در نهایت نیز دالالن بــا ارائــه 
خدمات مسافرتی با کیفیت پایین موجب نارضایتی و 

عدم تکریم آنان می شوند.

جامعه

بهداشت و درمانبهداشت و درمانآموزش عالیآموزش عالی خانه و خانوادهخانه و خانواده

وزیر آموزش و پرورش:

 جایگزین کنکور
 از آنچه هست بدتر نشود!

ــارس گفت: هر  ــر آمـــوزش و پـــرورش بــه ف یوسف نـــوری، وزی
سال در کنکور تکانه های عاطفی را به بچه ها وارد می کنیم 
و هیچ کس در خانواده ای نیست که از کنکور آسیب ندیده 

باشد.
وی ادامه داد: معتقدم با متخصصان فن در دانشگاه های 
علوم پزشکی مشورت کنیم، اگر آن ها تأیید می کنند کنکور 
خوب است، ادامه دهیم اما اگر تأیید می کنند به انسان ضرر 
می رساند، بیاییم برای کنکور چاره بیندیشیم که زودتر آن را 
حذف کنیم. وزیر آموزش و پرورش گفت: در نظام پرداخت، 
جایگزین جدیدی آوردیم اما از آنچه پیش از آن بود بدتر و 
نابرابری اش بیشتر شد. وی در پایان افزود: برای جایگزین 
کنکور نباید دوباره چیزی آورده شود که برای بعضی بنگاه ها 

که مترصد همین ماجرا هستند، بازار مکاره ای ایجاد شود.

احتمال کمبود سرم ضد عقرب و مار در سال آینده 

 ساالنه 60 هزار مورد عقرب زدگی 
ثبت می شود

رئیس گروه مدیریت بیماری  های قابل انتقال بین انسان و 
حیوان وزارت بهداشت گفت: ساالنه حــدود 60 هــزار مورد 
عقرب زدگی و 6 هزار مورد مارگزیدگی در کشور گزارش می شود. 
بهزاد امیری ضمن هشدار در خصوص احتمال کمبود پادزهر 
عقرب زدگی و مارگزیدگی در سال آینده به فارس گفت: برای 
درمان هر مورد عقرب زدگی، حدود دو تا سه آمپول سرم پادزهر 
عقرب و برای هر مورد مارگزیدگی حدود ۱0 تا ۱5 آمپول سرم 
 پادزهر مار استفاده می شود. بر این اســاس سالیانه حدود

۱50 هزار آمپول سرم پادزهر عقرب و 60 تا ۹0 هزار آمپول سرم 
پادزهر مار نیاز داریم.

از سال گذشته تا کنون، سرم سازی رازی دچار مشکالتی در 
تولید سرم پادزهر مار شده است و نتوانسته تعهدات خود را 

به موقع اجرا کند. 

بر اساس داده های مرکز آمار ایران

 بیشتر نوزادان بهار امسال از مادران
 ۳0 تا ۳۴ ساله متولد شده اند

ــار منتشر شــده از سوی  بــه گـــزارش ایــســنــا، مطابق بــا آمـ
ــاری اغــلــب مــوالــیــد  ــهــار ســـال جــ ــار ایـــــران، در ب ــ ــز آم مــرک
یعنی 6۹ هــزار و 4۷ کــودک دارای مـــادران ۳0 تــا ۳4 ساله 
 و 8۲ هــــزار و ۹۷۳ کــــودک دارای پـــــدران ایـــن مــحــدوده 

سنی بوده اند.
ــای مرکز آمــار ایـــران نشان مــی دهــد اگرچه  بــررســی داده هــ
اغلب موالید بهار امــســال همانند بهار ۹۹ از پـــدران ۳0 
ــادران  ــار در مــورد م تــا ۳4 ساله متولد شــده انــد امــا ایــن آم
متفاوت اســت، بــه طــوری کــه درحــالــی اغلب موالید بهار 
ســال قبل یعنی ۷۲ هــزار و 85 کــودک از مـــادران ۲5 تا ۲۹ 
ساله متولد شده اند که بیشتر موالید بهار امسال )۱400( 
 یعنی 6۹ هزار و 4۷ کودک از مادران ۳0 تا ۳4 ساله به دنیا

 آمده اند.



شجاع خلیل زاده 
جراحی شد

باشگاه الریان قطر 
اعالم کرد شجاع 

خلیل زاده به خاطر 
جراحی، چهار 

هفته از میادین دور 
خواهد بود.به نقل از 
سایت الریان، شجاع 

خلیل زاده یکی از 
بازیکنان کلیدی 

الریان در فصل جاری 
لیگ قطر بوده است. 

خلیل زاده تحت عمل 
فتق قرار گرفت و به 
همین خاطر چهار 

هفته نمی تواند 
تیمش را همراهی 

کند.

در  حاشيه

 کشتی جهان
 در قبضه 
ایرانی ها

بر اساس اعالم 
فدراسیون کشتی، در 

سال ۲۰۲۱ و برای تعیین 
بهترین کشتی گیر 

سال سیستم معمول 
رنکینگ اتحادیه 

جهانی در نظر گرفته 
شد و تعیین رنکینگ 

بهترین ورزشکار 
سال بر مبنای نتایج 

رویداد های سال به عمل 
آمد که کامران قاسم پور 

 به عنوان نفر اول وزن
 ۹۲ کیلوگرم و حسن 
یزدانی و امیرحسین 

زارع به عنوان نفر دوم 
اوزان ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم 

و محمد نخودی به 
عنوان نفر سوم وزن 

۷۹ کیلوگرم شناخته 
شدند.در پایان سال به 
نفرات برتر رنکینگ در 
هر وزن جوایز دالری به 
شرح زیر تعلق می گیرد.

 نفر اول: ۱۰هزار دالر
  نفر دوم: ۷هزار دالر

 نفر سوم: ۳هزار دالر

خبرخبر
روزروز

  امیرعابدزاده 
»من و خدا، شما و همه« آخرین 

جمله ای که می توانست پایانی باشد 
برای یک شب سخت در دهستان ایبیزا. 
امیرعابدزاده مقابل این تیم کلین شیت 

کرد و این جمله را پست کرد.

  کیه زا
یوونتوس تأیید کرد که فدریکو کیه زا 
به دلیل مصدومیت از ناحیه ران تا بعد 

از کریسمس از میادین دور خواهد بود. 
بدین ترتیب سال 2021 برای ستاره 

ایتالیایی تمام شد.

  نیمار
ساعاتی پس از مصدومیت در بازی 

با سنت اتین نیمار که باید برای 
انجام سایر آزمایش ها آماده می شد 

تصمیم گرفت که تا نیمه شب به 
همراه دوستانش خوشگذرانی کند.

زاده  ــم  ــت  رس
 هــــفــــتــــه هـــفـــتـــم 
مــســابــقــات فوتبال 
ــا ادامـــه  لیگ بــرتــر ب
صــــدرنــــشــــیــــنــــی 
سپاهان و پیشروی 
پرسپولیس در جــدول شــروع شــد.در 
تــهــران ســرخــپــوشــان در بـــازی سخت 
موفق شدند یک بر صفر نفت مسجد 
سلیمان را شکست دهند و با ۱4 امتیاز 
بــه رده دوم جـــدول صــعــود کنند. این 
پیروزی از این لحاظ مهم بود که مردان 
یحیی در آستانه دربـــی موفق شدند 
اســتــقــالل را در جـــدول جــا بــگــذارنــد. 
بــرای پرسپولیس در ایــن بــازی مهدی 
عبدی گلزنی کــرد و البته یک فرصت 
ــد را هم از دســت داد. ایــن در  ۱۰۰درصـ
حالی بــود که گل گهر سیرجان  موفق 
شد پیکان را شکست دهد تا قلعه نویی 
هم از مجیدی سبقت بگیرد. در دومین 
بازی همزمان هم مس رفسنجان مقابل 
شــاگــردان عنایتی سه امتیاز  خانگی 
بدست آورد. در بــازی دیگر سپاهان و 
نساجی بــه مصاف هــم رفتند کــه این 
دیـــدار در نهایت با پــیــروزی ۲ بر صفر 
سپاهان به پایان رسید. در دقیقه ۳۰ این 

دیدار در شرایطی که بازیکنان نساجی 
تــــدارک یــک ضدحمله را مــی دیــدنــد 
مرتکب اشتباه شدند و توپ در موقعیت 
تک به تک به شهریار مغانلو رسید تا 
مهاجم سپاهان دروازه نساجی را بازکند. 
گل دوم سپاهان هم در دقیقه ۵۷ دوباره 

توسط مغانلو به ثمر رسید.
ــا ۱۶ امتیاز  ــا ایـــن نتیجه ســپــاهــان ب ب
جایگاهش را در صدر جدول رده بندی 

تثبیت کرد و نساجی ۶ امتیازی شد.
استقالل دیروز در ورزشگاه تختی آبادان 
بــه مصاف صنعت نفت رفــت و بــرای 
چهارمین هفته پیاپی به تساوی دست 
یافت و این بار با نتیجه یک - یک متوقف 
شــد. مهدی حنفی ابــتــدا در دقیقه ۶ 
صنعت نفت را پیش انـــداخـــت، اما 
امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۳۹ 
موفق به گلزنی برای استقالل شد. در این 
دیــدار، بازیکنان استقالل فرصت های 
ــد. در هر  گلزنی زیــادی را از دست دادن
دو نیمه این بازی صحنه های جنجالی 
داوری، قــضــاوت محمدرضا اکبریان 
را تحت تأثیر قــــرارداد.  اولــیــن صحنه 
مشکوک در دقیقه ۲۶ رقم خورد؛ جایی 
کــه یامگا در محوطه جریمه حریف 
صاحب توپ شد و در حالی که آماده 

ــود، تکل بازیکن صنعت  زدن ضربه ب
نفت او را سرنگون کـــرد، امــا اکبریان 
اعتقادی به پنالتی نداشت و ادامه بازی 
را اعالم کرد. در دقیقه 4۹ و زمانی که توپ 
روی دروازه صنعت نفت فرستاده شد 
برخورد مدافع نفت با مهاجم استقالل 
باعث سرنگونی بازیکن استقالل شد و 
در حالی که بازیکنان آبی پوش دست 
خود را به نشانه خطا باال برده بودند، داور 
از این صحنه  هم گذشت تا با اعتراض 
بیشتر از سوی نیمکت نشینان استقالل 
مواجه شود.این تساوی که با هشتمین 
امــتــیــاز سوخته هــمــراه بـــود وضعیت 
مــجــیــدی را بــحــرانــی کـــرد بــه طــوری کــه 
زمزمه هایی  در مورد اخراج وی در صورت 

ناکامی در دربی به گوش می رسد.
ــروز در همین چــارچــوب پدیده   امــا امـ
بحران زده با فجرسپاسی در مشهد بازی 
دارد. ناکامی در این بازی قطعاً تبعات 
سنگینی برای میثاقیان خواهد داشت. 
نماینده مشهد فعالً با کلی حاشیه و 
گرفتاری قعر جدول را چسبیده است. 
این بازی ساعت ۱۵ برگزار می شود.در 
دیگر بازی ها هم آلومینیوم اراک با ذوب 
آهن  روبــه رو می شود و فوالد  از تراکتور 

پذیرایی می کند.

همزمان با ادامه صدرنشینی سپاهان

سبقت پرسپولیس از استقالل 
در آستانه دربی

زیر ذره بين

خبر

 با سرمربیگری ناظم الشریعه 
در تیم ملی فوتسال

 نبرد ایران - ایتالیا 
قطعی است

عــضــو هــیــئــت رئــیــســه فــدراســیــون فــوتــبــال و 
سرپرست کمیته فوتسال در مــورد اینکه آیا 
فرصت کرده در مورد فوتسال تصمیمی بگیرد یا 
نشستی بگذارد، گفت: بخشی از برنامه هایی که 
دنبال می کنیم به تشکیل تیم ملی امید و زیر۱۹ 
سال مربوط می شود تا ذخیره ای را برای تیم ملی 

بزرگساالن داشته باشیم. 
اصولی گفت: باید فوتسال را از زیر سایه بودن 
خــارج کنیم.این رشته یکی از پرافتخار ترین 
رشته های ورزشــی ماست. اولین رشته و تیم 
گروهی که توانست روی سکو جهانی بایستد 
فوتسال ما بود. لذا امکانات بیشتری می طلبد 
و ما سعی می کنیم با همین نگاه این رشته را 
تقویت کنیم.اصولی در مــورد برنامه سفر به 
ایتالیا عنوان کرد: برنامه این سفر برقرار است. 
برنامه  بازی های دوستانه با ایتالیا نهایی شده و 
اقداماتش در حال انجام است. ۲۸آذر تیم اعزام 
می شود و با توجه به اینکه ما با ناظم الشریعه 
قرارداد داریم، تیم با سرمربیگری او در این بازی 
دوستانه حاضر می شود. او تیم را اعالم کرده و 

کارهای رجیستری در حال انجام است.
وی در مورد تیم زیر۲۳ سال گفت: در مورد تیم 
امید و زیر۱۹ سال، بعد از بازی با ایتالیا نشستی 
جدی را خواهیم داشت. در طراحی این سه تیم 
ملی که باید مکمل هم و حرکت واحــد داشته 
باشند، تصمیم گیری خــواهــد شــد. تشکیل 
تیم امید و زیر۱۹ سال به زودی و حداکثر در دو 
ماه آینده خواهیم داشت و کارهایش را انجام 

می دهیم.
اصولی در خصوص مطالبات مجموعه فوتسال 
عنوان کرد: در بحث مطالبات فوتسال، گزارشی 
را خــواســتــه ام. باید بــه دستم برسد تــا ببینم 
عددش چقدر است. تصوری که دارم این است 
که این عدد نباید خیلی زیاد باشد. این مسئله 

را حتماً پیگیری می کنم. 
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به 
مطالبات از فیفا گفت: در همه حوزه ها مطالباتی 
وجــود دارد. متأسفانه تحریم های ظالمانه ای 
که دولت آمریکا بر ملت ما تحمیل کرده مانع 
اصلی این موضوع است. بارها مکاتبه و پیگیری 
کردیم. گفتیم اگر مدعی هستید که فوتبال باید 
از سیاست جدا باشد، این کار دقیقاً مداخله 
سیاست در فوتبال اســت. ایــن حق بازیکنان 
و باشگاه ها و داوران اســت. قطعاً فدراسیون 
فوتبال بابت تیم های ملی مطالباتی دارد. در این 
خصوص پیگیری هایی با دولت و وزارت خارجه 
انجام می دهیم تا راهــی پیدا کنیم که منابع 
فوتبال و فوتسال که منابع ملی و متعلق به مردم 

است آزاد شود.

 درخواست میلیاردی شرکت توسعه 
و نگهداری بابت تبلیغات محیطی

وزیر وساطت کرد
شرکت توسعه و نگهداری امــاکــن ورزشـــی از 
باشگاه پرسپولیس خواسته برای نصب تبلیغات 
محیطی پولی را به حساب این شرکت واریز کند 
ــرای بــرگــزاری  و همین مــوضــوع، مشکالتی را ب
دیــدار پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان به 

وجود آورد.
دیـــــروز شــرکــت تــوســعــه و نــگــهــداری امــاکــن 
ورزشی به باشگاه پرسپولیس اعالم کرد مبلغ 
یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان به حساب این 
شرکت واریز کند تا برای این بازی اجازه نصب 

تبلیغات در ورزشگاه آزادی صادر شود.
ــوهــای تبلیغاتی  ــل ــاب در چــنــیــن شـــرایـــطـــی، ت
ــرای دیـــدار پرسپولیس و نفت  ــرار بــود بـ کــه قـ
مسجدسلیمان در ورزشگاه آزادی نصب شود، 
بیرون ورزشگاه مانده و اجازه ورود تابلوها داده 
نشده بود. سازمان لیگ هم نمی توانست تا زمان 
واریز این پول، تبلیغاتش را وارد ورزشگاه کند که 
این مسئله به دردسری بزرگ تبدیل شده بود. 
با این حال وساطت دکتر سجادی وزیر ورزش 
باعث شد که بازی با نیم ساعت تأخیر سرانجام 

برگزار شود.
این در شرایطی است که باشگاه استقالل این 
مبلغ را به حساب شرکت توسعه و نگهداری 

اماکن ورزشی واریز کرده بود.
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عنایتی: حالمان را از فوتبال به هم زدند ◾
ــوادار پس از شکست یک بر  رضــا عنایتی سرمربی هـ
صفر برابر مس رفسنجان گفت: اتفاقاتی می افتد که 
خسته کننده است و حالمان بد می شود. فیرپلی زیر سؤال 
رفته و ما هم اهل داد و بیداد و فدراسیون رفتن نیستیم. 
همین آقای منصوری دو سال پیش ما را از لیگ برتر دور کرد 
و مجبور شدیم برای رسیدن به اینجا دو سال تالش کنیم.

آقای افشاریان عزیز! دست ما باالست.  

سرآسیایی: از تک موقعیت ها استفاده کردیم ◾
ــادی در ایــن بازی  مربی گل گهر گفت: حریف تــالش زی
داشت اما از تک موقعیت ها استفاده کردیم و سه امتیاز 
شیرینی را بدست آوردیــم.مــجــتــبــی سرآسیایی پس 
پیروزی یک بر صفر گل گهر مقابل پیکان گفت: بازی 
بسیار سنگین بود و شرایط خاصی داشت اما خداراشکر 
توانستیم بازی را ببریم. پیکان تیم قابل احترام و فوتبال 

بلدی است و دوباره به باشگاه پیکان تبریک می گوییم. 

مجیدی: به اندازه ۶ بازی خلق موقعیت کردیم ◾
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل پس از تساوی یک بر 
یک تیمش مقابل صنعت نفت گفت: بازی خوبی بود. 
فکر می کنم به اندازه ۶ بازی قبل ایجاد موقعیت کردیم اما 
از فرصت های خود استفاده نکردیم و صنعت نفت با یک 
ضربه ایستگاهی موفق شد یک امتیاز کسب کند. مشکل 
ما در این بازی این بود که در ضربات آخر ناموفق بودیم.داور 

دو پنالتی ما را نگرفت. 

نویدکیا: نساجی ما را اذیت کرد ◾
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: نساجی در هفت بازی 
اخیری تنها تیمی بود که توانست به مدافعان ما فشار وارد 
کند و ما را اذیت کردند. نکته آخر هم اینکه مقداری در 
نیمه دوم نظم تاکتیکی ما به هم ریخت. درست است که 
۲ بر صفر پیروز شدیم و باید خوشحال باشم، اما چون در 
مقاطعی از بازی منظم نبودیم شرایط برایم سخت است 
و نگرانم.از مغانلو راضی هستم چه گل بزند چه گل نزند. 

ــازی تاریخی ایــران – استرالیا  جواد رستم زاده   در ســالــروز ب
شهردار مشهد از حماسه ساز ملبورن تجلیل کرد. در این مراسم 
که دیروز در سالن شهدای شهرداری و با حضور عزیزی، جمعی از 
پیشکسوتان فوتبال خراسان، اعضای شورای شهر و هیئت فوتبال 
و تنی چند از اصحاب رسانه برگزار شد، ارجاعی رمز ماندگاری نام 
خداداد در فوتبال ایران و آسیا را ایستادن او در سمت مردم عنوان 
کرد و به مسئوالن هیئت فوتبال پیشنهاد داد به پاس زحمات 
عزیزی و گل تاریخی اش که باعث ایجاد و شور و نشاط اجتماعی 
بین مــردم شد ۸ آذر را »روز فوتبال خــراســان« نــام گــذاری کنند. 
ناصحی نایب رئیس شورا هم خداداد را از مفاخر شهر خواند که 
در فوتبال ملی مایه مباهات مشهدی هاست و باید بیشتر از این 

قدر و منزلت ببیند. 
وی در میان صحبت های خود به برنامه ویژه شهرداری برای حمایت از 
فوتبال خراسان اشاره و افزود: این برنامه ویژه در دست مطالعه است 
و به زودی آثار آن را در فوتبال استان شاهد خواهید بود. علوی مقدم 
رئیس کمیسیون ورزش شورا هم با بیان خاطراتی از زمان سرمربیگری 
خداداد بر ضرورت حمایت بیشتر از پیشکسوتان فوتبال و استفاده 
از نظرات آن ها تأکید کرد. اما خداداد که با دیدن اولین مربیان خود 
یعنی استاد قیاسی، استاد شجیع و استاد زردکانلو و همچنین دیدار 
با همبازیان قدیمی اش خوشحال و سورپرایز)نقل به مضمون(شده 
بود عنوان کرد در این ۲4 سال این دومین بار است که چنین مراسمی 
برایش ترتیب داده شده و این نشان از همیت بیشتر بین خانواده 
فوتبال دارد. خداداد پیشکسوتان در استان را سرمایه های ورزش 
عنوان کرد و از شهردار درخواست کرد برنامه هایی برای پاسداشت 
زحمات این بزرگان که بدون امکانات در مشهد ستاره سازی کردند، 

ترتیب دهند. 
وی در بخش دیگری از صحبت هایش خالی شــدن تیم های ملی 
از بازیکنان مشهدی را عیب بزرگ فوتبال استان برشمرد و افزود: 
تنها نماینده مشهد اوضاع خوبی در لیگ برتر ندارد و توقعی هم 
از مسئوالن استانی برای کمک به این تیم نمی رود چون تیم مالک 
خصوصی دارد. با این حال شهرداری و مسئوالن استانی باید با 
حمایت جامع و علمی تر از فوتبال استان زمینه ای را فراهم کنند که 
تیم های فوتبال استان به دست خود مشهدی ها اداره و پشتیبانی 

شوند.
گفتنی است در پایان این مراسم شهردار و اعضای شورای اسالمی 

شهر مشهد با هدایا و لوح سپاس از خداداد قدردانی کردند.

 شهردار مشهد در مراسم تجلیل از حماسه ساز ملبورن:

خداداد سمت مردم ایستاد 
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سینا حسینی   جایگاه متزلزل مظاهری در استقالل و خروج نام وی توسط 
فرهاد مجیدی این حقیقت را برمال کرد که سرمربی آبی های پایتخت زیاد 

متمایل به حضور او در ترکیب نیست.
با ایــن حــال مظاهری بــرای آنکه به وضعیت فصل گذشته گرفتار نشود 
هیچ واکنشی به این ماجرا نشان نداد و با انتشار استوری های پی در پی در 
حساب شخصی خود در اینستاگرام این گونه نشان داد مشکلی با 

سکونشینی و خروج از فهرست بازیکنان تیم ندارد.
همزمان با این اتفاقات برخی رسانه های خبری بــازی تبلیغاتی 
جدیدی را به راه انداختند که رشید مظاهری نیم فصل به اردوی 
رقــیــب ملحق خــواهــد شد.هرچند مظاهری نسبت بــه این 
ماجرا واکنش نشان نداد، اما انتشار این اخبار برای کادر فنی 

استقالل زیاد خوشایند نبود.
البته درخشش علیرضا رضایی نیز جایگاه متزلزل رشید در 
استقالل را ناپایدار کرد چون مجیدی با اعتماد به گلر جوان 
خود نشان داد از حضور این بازیکن در ترکیب استقالل 
واهمه ای نــدارد. در این میان اما انتشار خبر مصدومیت 
مظاهری روی کــانــال رســمــی باشگاه استقالل و غیبت 
یک هفته ای رشید در تمرینات در آستانه شهرآورد شوک 
بزرگی بود تا مشخص شود سرمربی تیم روی او برای دربی هم 

حساب باز نکرده است.
با این تفاسیر باوجود اعالم خبر رسمی مصدومیت مظاهری، این 
بازیکن در مصاحبه ای تلویحاً خبر منتشر شده در رسانه رسمی 
باشگاه را رد کرد تا به نوعی نامحسوس نشان دهد خبر مصدومیت 
وی زیاد جدی نیست! البته وی در خالل این مصاحبه عنوان کرد 
بــرای حضور در ترکیب استقالل بــرای شــهــرآورد پایتخت مشکلی 
نخواهد داشت به شرط اینکه فرهاد مجیدی بخواهد،تا به این ترتیب 
به کادر فنی پیغام دهد که مشکل از طرف من نیست، حاال باید دید 

واکنش سرمربی تیم در قبال این موضوع چه خواهد بود.

محمد بنا در گفت وگو با سایت فدراسیون کشتی در مورد حضورش در رقابت های قهرمانی 
نیروهای مسلح جهان )سیزم( اظهار کرد: به خاطر سهمیه ای که به کشتی گیران ارتش های 
جهان برای حضور در چرخه انتخابی تیم ملی داده بودیم، می بایست در سالن حضور پیدا 

می کردم تا از نزدیک شاهد عملکرد کشتی گیران باشم.
سرمربی تیم ملی در مورد سهمیه ای که به قهرمانان تیم ارتش ها 
برای حضور مستقیم در چرخه انتخابی تیم ملی از جام تختی 
داده شده، گفت: برنامه ما این بود که دارندگان مدال طالی این 

مسابقات، مجوز حضور در جام تختی را داشته باشند، اما به خاطر 
اینکه ما توانستیم بدون حضور نفرات اصلی و با نفرات دوم یا 
سوم خود در این مسابقات، عنوان با ارزش قهرمانی را کسب 
کنیم و در تمامی اوزان نیز صاحب مدال شویم، تصمیم گرفتیم 
که به تمامی نفرات مجوز حضور مستقیم در رقابت های جام 

تختی را بدهیم.
از همین جا می گویم چرخه انتخابی از رقابت های قهرمانی 
کشور شــروع می شود و کسانی که مجوز حضور در مراحل 
ــدون عــذر موجه در قهرمانی کشور  بعدی را نــدارنــد، اگــر ب
شرکت نکنند، قطعاً شانس کسب دوبنده تیم ملی را از دست 
خواهند داد، فقط ما به هفت مدال آور خود در رقابت های 

جهانی و المپیک و نفر اول زیر ۲۳ سال جهان که قبالً امتحان 
خود را در رقابت های بین المللی و رسمی نشان داده اند، اجازه این 

را داده ایم که از این مسابقات معاف باشند.
بنا تأکید کــرد: هیچ کشتی گیری از االن انتخاب شده نیست و 

حتی نفراتی که از رقابت های جام تختی معاف هستند باید به همراه 
نفراتی که از دل رقابت های جام تختی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام 
می شوند، به تورنمنت های مختلف بین المللی اعزام شوند و پس از آن 
کادر فنی ارزیابی خود را برای انتخاب نفرات خود به جهت اعزام به دو 

رقابت مهم بازی های آسیایی هانگژو چین و رقابت های جهانی صربستان 
انجام خواهد داد.

رشید در حال محو شدن

مظاهری در شهرآورد هم نیست 
با اعالم محمد بنا

8 فرنگی کار از مسابقات انتخابی معاف شدند 



   هیئت اروپایی 
جاسوس بود  
رئیس جمهور ونزوئال 
اعضای هیئت 
اتحادیه اروپا را که 
بر انتخابات هفته 
گذشته در این کشور 
نظارت می کردند، 
»جاسوس« خواند و 
آن ها را متهم کرد به 
دنبال »لکه دار کردن« 
انتخابات منطقه ای 
در گزارش های 
اولیه شان هستند. 
»نیکالس مادورو« 
گفت: آن ها نتوانستند 
چنین کاری انجام 
دهند. آن ها ناظر 
نبودند، بلکه هیئتی 
از جاسوسان بودند 
که آزادانه در سراسر 
کشور پرسه می زدند 
و از زندگی اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی 
در کشور جاسوسی 
می کردند.

یادداشت
 آینده اکو و افغانستان 
به هم گره خورده است 

ــرف  ــش ــا م ــدرض ــم ــراح ــی م
پانزدهمین اجــاس ســران کشورهای 
عضو اکــو در شرایطی در ترکمنستان 
خاتمه پیدا کــرد که تحوالت افغانستان موضوع 
محوری سخنرانان اجاس و همچنین کانون اصلی 
رایزنی های دوجانبه و چندجانبه بود. بر این اساس 
در بحث ریشه یابی ضعف ها و ناکارآمدی نسبی 
چهار دهه گذشته اکــو، اغلب به عوامل و مــواردی 
اشــاره می شود که با تحوالت و شرایط سیاسی و 
اقتصادی حاکم بر افغانستان در ارتباط مستقیم 
بـــوده و یــا بــه نــحــوی بــا آن مرتبط اســـت. بــرخــی از 
مهم ترین این عوامل را به طور خاصه می توان در 

چارچوب های ذیل مورد توجه قرار داد. 
الف( افغانستان بستری برای اختالفات سیاسی 
اکو؛ وقتی چند سال پیش، از خلیل ابراهیم اکچا، 
دبیرکل وقــت اکــو در مــورد دالیــل نــاکــارآمــدی این 
سازمان سؤال کردند وی اختافات سیاسی و تفاوت 
دیدگاه های کشور های عضو را مهم ترین مانع بر سر 
راه گسترش فعالیت های اکو توصیف کرد. تردیدی 
وجود ندارد که افغانستان در چهار دهه اخیر یکی 
از همین کانون های اختاف نظر بود که به واگرایی 
میان اعضای اکو دامن زده است. در حال حاضر نیز 
اگر چه قدرت یابی دوباره طالبان در افغانستان این 
ظرفیت را دارد که اختافات و واگرایی های سیاسی 
درون اکو را تشدید کند، اما اعضا با اتفاق نظر کنونی 
بر ضرورت تشکیل دولتی فراگیر و ضرورت همکاری 
و هماهنگی بیشتر برای بازسازی افغانستان، نشان 
دادند به درک مشترکی در قبال تحوالت این کشور 

رسیده اند. 
 ب( امــنــیــت، پــاشــنــه آشــیــل افــغــانــســتــان و اکــو؛ 
به طور قطع معضات امنیتی یکی از دالیل عمده ای 
است که موجب شده اکو درمقایسه با سازمان های 
 اقــتــصــادی مشابهی همچون اتــحــادیــه اروپـــا و یا 
آ.سه.آن نتواند کارکردهای مثبت خود را به ویژه در 
عرصه مبادالت درون سازمانی نشان دهد. در این 
میان با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و 
قرار گرفتن آن در مرکز مبادالت اقتصادی و ترانزیتی، 
اوضــاع نابسامان امنیتی ایــن کشور در دهه های 
گذشته ضربه مهلکی بر گسترش همکاری های 
درون سازمانی اکو وارد کرده است. بنابراین بهبود 
اوضاع امنیتی افغانستان و کارآمدی بیشتر عملکرد 

اکو، دو روی یک سکه هستند. 
 ج( افغانستان و اکو درگیر در مداخالت فرامنطقه ای؛ 
شکی وجــود نـــدارد کــه حضور نظامی آمریکا در 
افغانستان طی دو دهه اخیر بر روند همکاری ها میان 
کشورهای منطقه و به خصوص بر سیاست گذاری ها 
در داخل افغانستان بسیار تأثیرگذار بوده است. 
اکنون که آمریکا از منطقه خارج شده و از سوی دیگر 
با توجه به رقابت فزاینده اش با چین، توجه سیاسی 
کمتری به حوزه اکو دارد، این فرصت فراهم است تا 
کشورهای منطقه در شرایطی جدید، مساعد و به 
دور از مداخات فرامنطقه ای، به همکاری بیشتر با 

یکدیگر گرایش نشان دهند. 
د( بستر مشترک توسعه اقتصادی افغانستان و 
اکو؛ در حالی که توسعه اقتصادی پایدار و افزایش 
سطح زندگی مردم یکی از اهداف و برنامه های مهم 
اکــو تلقی مــی شــود، ناهماهنگی و سطح متفاوت 
اقــتــصــادی مــیــان اعــضــا، بــه عــنــوان یکی از نقطه 
ضعف ها و دالیل ناکارآمدی این سازمان بیان شده 
اســت. وضعیت فعلی افغانستان می تواند کاماً 
گویای همین تفاوت ها باشد. بنابراین موفقیت اکو 
مستلزم رفع این نابرابری های اقتصادی است.در 
اجاس اخیر نیز شاهد بودیم هم جمهوری اسامی 
و هم کشورهای دیگر بــرای مشارکت در بازسازی 
افغانستان، به دور از حواشی و رقابت های سیاسی، 

اعام آمادگی کردند.
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گزارش کوتاه

قدس  لبنان روز گذشته بار دیگر شاهد برپایی 
اعتراض هایی با عنوان »روز خشم« در واکنش 
به وضعیت بد اقتصادی و سقوط بی سابقه 
ارزش لیر بود؛ اتفاقی که همزمانی آن با انتشار 
تصاویری از سفارت در حال ساخت آمریکا 
در لبنان -که بیشتر به شهر شباهت دارد تا 
مرکز دیپلماتیک- بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
است. اسکای نیوز گزارش داد: عاوه بر بیروت 
در صیدا واقع در جنوب و طرابلس در شمال 
لبنان شماری از معترضان به خیابان آمده اند. 
روز یکشنبه برخی فراخوان های ناشناس در 
شبکه های اجتماعی مـــردم را بــه حضور در 
خیابان ترغیب کرده بودند. این همه در حالی 
است که لبنان یکی از سخت ترین بحران های 
ــتــصــادی تـــاریـــخ خـــود را تــجــربــه مــی کــنــد.  اق
عربستان سعودی و برخی طرف  های غربی که 
در پی کاهش نفوذ حزب هللا در لبنان هستند، 
گفته اند هر گونه کمک به لبنان مشروط به 

آنچه »اصاحات« خوانده اند، است.
امــا همزمانی ایــن رخــدادهــا با تصاویر و فیلم 

منتشر شــده از ساخت بزرگ ترین سفارت 
آمریکا در منطقه »عوکر« در شمال بیروت -با 
هزینه  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر- که مانند 
یک شهر کامل است، سروصدای زیادی به راه 
انداخته اســت. این سفارت شامل فرودگاه، 
اماکن تفریحی، ساختمان های کنسولگری 
و واحــدهــای مسکونی اســت. برخی معتقد 
هستند بین این سفارت غیرمعمول و اسرائیل 
خطوط تماس قرمز علیه حزب هللا به صورت 
مستقیم برقرار خواهد شد به ویژه آنکه آمریکا 
امنیت اســرائــیــل را در مقدمه اولــویــت هــای 
سیاست خارجی خود در خاورمیانه قرار داده 

است.

لبنان بار دیگر صحنه اعتراضات شد
تحرکات مشکوک علیه عروس خاورمیانه

روایت یک وبگاه تحلیلی آمریکایی از واکنش بایدن به افت محبوبیت
کر، کور و گنگ!

خبر

عملکرد رئیس جمهور آمریکا نه تنها موجب 
اعــتــراض بــســیــاری از مــتــحــدان شــده بلکه 
منجر به از دست رفتن روزافــزون محبوبیت 
وی در بین مـــردم ایـــاالت متحده هــم شده 
اســت. در همین راستا، یک وبگاه تحلیلی 
آمریکایی نوشت: »جــو بایدن« در حــال از 
دست دادن جایگاه خود بین رأی دهندگان 
ایــن کشور اســت و مــردم علیه دموکرات ها 
شــده انــد، امــا آن هــا اهمیتی نمی دهند. به 
گــزارش فــارس، وبگاه »اسپکتیتور« در این 
زمینه افزود: کاهش شدید محبویت بایدن 
ــت او  در نظرسنجی ها پیام روشــنــی بــه دول
مــی دهــد، امــا رئیس جمهور دربــرابــر آن هــا 
کر، گنگ و کور است. این نشریه در بخش 
دیگر این گزارش با اشاره به افزایش جنایت 
در آمریکا نــوشــت: حجم اخــیــر سرقت ها 
در لس آنجلس و شیکاگو خشم عمومی 
را بیش از پیش برانگیخته اســت، بسیاری 
از آن هــا به دادستان های دموکرات هدایت 
می شوند که از تعقیب جرایم امتناع می کنند 

و باندهای جنایتکار متوجه این موضوع شده 
و سوءاستفاده می نمایند.

اسپکیتیتور نوشت: آیــا پیامی واضــح تــر و 
بلندتر بــه سیاستمداران مــی تــوانــد وجــود 
ــگــاه در خــاتــمــه ایــن  ــاشــد؟ ایـــن وب داشــتــه ب
ــرد: دمــوکــرات هــای آمریکا  تحلیل عــنــوان ک
موفقیت های زیـــادی کــه رأی دهــنــدگــان آن 
را حــس کــنــنــد، نــداشــتــه انــد. دمــوکــرات هــا 
ــراوان کــســب کـــرده انـــد و  ــ ــ شــکــســت هــای ف
رأی دهــنــدگــان آمریکا متوجه ایــن موضوع 
شده اند. این موضوعی است که آن ها مدام 
می گویند اما دموکرات های واشنگتن گوش 

شنوا ندارند.

جهان

علوی پــس از آنکه محور 
عربی و غربی تمام ظرفیت ها 
و توان خود را پای کار آوردند 
ــت قــانــونــی ســوریــه را  تــا دولـ
سرنگون کنند، در این کشور 
ــری داخـــلـــی شــدیــدی  ــیـ درگـ
میان نیروهای حامی سوریه و معارضان مسلح 
از سلفی ها تا دموکرات های تا بن دندان مسلح 
شکل گرفت. این جنگ خانمان سوز که برای 
مدتی در حــدود هشت ســال جریان داشــت، 
هر چند موجب پیروزی نهایی جبهه مقاومت 
علیه تروریست های چند ملیتی شد اما طبیعتاً 
خرابی های گسترده ای را برای سوریه به بار آورد. 
حال، پس از آنکه پایه های دولت اسد تقویت 
شــده و خــطــرات راهــبــردی از ســر آن گذشته، 
نخبگان تصمیم گیر آن تصمیم به پیشبرد 
هــدف صلح آفرین خــود از مجرای گفت وگو و 
تعامل با گروه ها و معارضان گرفته اند. در همین 
راستا، روند جدید آشتی در سوریه در شرایطی 
است که نیروهای ارتش در ۲۲ شهریور سال 
جاری به همراه نیروهای پلیس نظامی روسیه، 
وارد شهرک »الــیــادود« استان درعــا واقــع در 
جنوب سوریه شــده بودند که طی ایــن رونــد، 
دمشق با میانجی گری روسیه توانسته بود با 
بزرگان عشایر داخل این شهرک به توافق برسد 
که براساس آن، گروه های مسلح می بایست 
تمامی ساح های خود را به ارتش تحویل دهند 
و کنترل شــهــرک بــه نــیــروهــای دولــتــی واگـــذار 
شــود. به گــزارش الوقت، این رونــد که از آن به 
عنوان »دوران پیشروی صلح آمیز بــرای گذار 
از مرحله بحران« می توان یاد کرد، مرحله ای 
جدید از تحوالت سوریه پس از بحران ۲۰11 
است که عنصر اصلی آن را می توان پذیرش 
مشروعیت مجدد حکومت مرکزی از سوی 
شهروندان سوری دانست. در این میان، فرمان 
عفو عمومی بشار اسد پیشران اصلی نسخه 

جدید »صلح بدون جنگ« بوده است.

فرمان عفو عمومی؛ دروازه ورود به آشتی ◾
مرحله جدید فرایند آشتی در سوریه اساساً 
نتیجه مستقیم فــرمــان عفو عمومی رئیس 
جمهور سوریه در 1۲ اردیبهشت است. بشار 

اســد نزدیک به هفت مــاه پیش، فرمان عفو 
عمومی برای محکومان پرونده های کیفری را 
صادر کرد. این فرمان عفو شامل جرایمی نظیر 
»خدشه وارد کردن به اقتدار دولت« یا »فرار 
از سربازی« به شرط مراجعه فرد فرارکننده در 
۳ تا ۶ ماه آینده می شد. این فرمان همچنین 
جرایم قانون تروریسم از جمله »توطئه برای 
ارتــکــاب اقــدام تروریستی« و تعامل با پولی 
غیر از لیره سوریه به شرط پرداخت غرامت به 

بانک مرکزی را دربرمی گرفت. 
هر چند این فرمان شامل افراد مرتبط با گروه 
اخوان المسلمین و اسرائیل نمی شد امــا در 
ــه فرایند »صلح بــدون جنگ« ایــن روند  ادام
به شدت مورد استقبال شهروندان سوری واقع 
شده است. در همین زمینه شاهدیم در شهر 
المیادین استان دیرالزور غیرنظامیان تحت 
تعقیب و نظامیان و سربازان فراری با رساندن 
خود به پایگاه های ویژه برای برخورداری از عفو 

عمومی به زندگی طبیعی خود بازمی گردند.

بازگشت شهروندان سوری به آغوش حکومت ◾
در ماه ها و سال های ابتدایی پس از آغاز بحران 
سوریه بخشی قابل توجه از شهروندان سوری 

تحت تبلیغات گسترده رسانه های غربی و عربی، 
مسیر الحاق و نزدیکی به گروه های تروریستی 
را در پیش گرفتند. آ ن ها در ابتدا می پنداشتند 
گروه های افراطی می توانند تحت لوای حکومت 
خود، آرمانشهر ایجاد کنند اما به تدریج پس از پی 
بردن به ماهیت واقعی این جریان ها، شهروندان 
به ستوه آمده از ناامنی و اقدامات تروریست ها، 
آغــوش خــود را بــرای حضور نیروهای حکومت 
مــرکــزی بــه عــنــوان نــاجــی صلح گــشــودنــد. نماد 
بــارز ایــن امــر در اجــرایــی شــدن فرایند آشتی در 
شهرهای مختلف سوریه، طی چند ماه گذشته 

قابل مشاهده است. 
ایــن فرایند در ابتدا در شهر درعــا آغــاز شد که 
از یـــک ســـو تـــروریـــســـت هـــای حــاضــر در ایــن 
شــهــر بـــا نــهــایــی کــــردن مــرحــلــه دوم تـــوافـــق با 
ــد و از ســوی  حــکــومــت مـــرکـــزی تسلیم شــدن
دیــگــر، شــهــرونــدان نیز پــس از کنترل ارتــش بر 
مــرکــز شــهــر، بــازگــشــت بــه مناطق مسکونی را 
 آغــاز کردند. متعاقب استقرار ارتــش در محله 
»درعا البلد« در 17 شهریور، بسیاری از ساکنانی 
که به منازل خود بازگشته اند، با ابراز شادمانی از 
خروج تروریست ها، از ارتش سوریه نیز قدردانی 

کردند. 

اما در وضعیت جدید، اکنون استان دیرالزور 
به کانون جدید آشتی در سوریه تبدیل شده 
که بیش از هر موضوع دیگری می توان از آن به 

عنوان آشتی میان ملت و دولت یاد کرد.

تأثیرات نسخه جدید صلح بدون جنگ  ◾
درزمــیــنــه تــأثــیــرات نسخه جدید »صلح بــدون 
جنگ« با سازوکار عفو عمومی می توان به چند 
محور مهم اشاره کرد: نخست اینکه این فرایند 
نشانگر چرخشی بزرگ در معادالت سوریه است؛ 
بدین شرح که در عرصه جدید، تروریست ها در 
مناطق جنوبی و شمالی کشور با پی بردن به ناتوانی 
خود در مقابله با حکومت مرکزی و با ناامید شدن 
از حامیان عربی و غربی، به این باور رسیده اند که با 
تسلیم بدون مجازات می توانند در حالت حداقلی 
زنده بمانند و هیچ چشم اندازی مبنی بر تداوم 
رویکرد گذشته برای آن ها وجود ندارد. در چنین 
فضایی به نظر می رسد تروریست های حاضر 
در استان ادلب نیز در نهایت به چنین سناریوی 

مشابهی تن دهند.
ــرایـــی شـــدن فــرایــنــد صلح  در ســطــح دوم، اجـ
ــدان ســــــوری و  ــ ــرون ــهــ ــت شــ ــ ــگــر آن اسـ ــشــان ن
ــن کــشــور بــه محور  ــران قــبــایــل و عــشــایــر ایـ  ســ
ــه عــنــوان جــریــان  ــهــران – مسکو ب دمــشــق – ت
ــاور داشته و ایــن محور می تواند  قابل اعتماد ب
بــدون دخــالــت محور غربی - عربی و ترکیه به 
صـــــورت مــســتــقــیــم بـــا مــخــالــفــان مـــذاکـــرات 
را پیش بــرده و به توافقاتی پــایــدار دســت یابد. 
همین امــر احتمال تــکــرار رخــدادهــای مشابه 
در مناطق شمالی را بیش از هــر زمــان دیگری 
ــنــده مـــی تـــوان نتایج  افـــزایـــش مــی دهــد و در آی
 مثبتی را بــرای ثبات و امنیت سوریه به همراه 

داشته باشد.
سومین محور مهم بر این اساس است که در 
مناطق شمالی از یک سو کردها بخشی قابل 
توجه از مناطق سرزمینی سوریه را تحت کنترل 
داشته و در سوی دیگر گروه های تروریستی در 
ادلب و شمال حلب حضوری قابل توجه دارند. 
در ایــن میان، کردهای سوریه که با حکومت 
مرکزی نیز ارتباطاتی داشته اند، می توانند از 
نوع توافق فرایند آشتی اخیر بهره گرفته و صلح 

با دمشق را کلید بزنند.

رونمایی مقاومت از تاکتیک جدید خود در سوریه 

صلح بدون جنگ

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 درگذشت عبدالباسط، استاد برجسته قرآن
عبدالباسط محمد عبدالصمد، از قاریان بزرگ اهل 
مصر بود که توانایی خاص در قرائت قرآن داشت. از 

این استاد برجسته، تالوت های زیبا و دلنشین زیادی 
از قرآن بر جای مانده است. معموالً از عبدالباسط، 
منشاوی، خلیل الحصری و مصطفی اسماعیل به 

عنوان چهار قاری مهم و بزرگ قرآن در دوران معاصر 
نام می برند. استاد عبدالباسط سرانجام نهم آذرماه 

۱۳۶۷ در ۶۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:53

05:27

اذان مغرب

17:11

غروب خورشيد

16:51
 نیمه شب شرعی

23:09
طلوع فردا

06:56

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:20

04:55

اذان مغرب

16:37

غروب خورشيد

16:17
 نیمه شب شرعی

22:36
طلوع فردا

06:24
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 
در نظر دارد 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی 
و تخصصی و  نقلیه)ایاب و ذهاب و ماموریتهای درون ش�هری و برون ش�هری( ستاد مرکزی 
و واحد های تابعه به بخش غیر دولتی اقدام نماید. از متقاضیان واجد ش�رایط جهت دریافت 

اسناد و تحویل پیشنهاد طبق برنامه زمان بندي ذیل دعوت بعمل  می آید. 
*مهلت دریافت اس�ناد :: از روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/10 تا ساعت 14/30 روز سه شنبه 

مورخ 1400/09/16.
*مهلت تحویل پیشنهاد:: تا ساعت14/30روز شنبه مورخ 1400/09/27 .

* مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار:: به ش�رح مندرج در اس�ناد مناقصه به صورت 
نقدی واریز به ش�ماره حس�اب 272790485 نزد بانک رفاه یا ضمان�ت نامه بانکی معتبر که 

مدت اعتبار سررسید ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ پیشنهاد 
قیمت باشد.

* محل دریافت اس�ناد و تحویل پیش�نهادات:: س�امانه ت�دارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR. در ضمن

به پیش�نهاد های واصله خارج از درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک�ی دولت ترتیب اثرداده 
نخواهد شد.

*زمان گشایش پیشنهادها:: زمان تش�کیل جلسه کمیسیون مناقصه بر اساس ساعت اعالم 
شده مندرج در اسناد مناقصه در طبقه همکف، دبیرخانه کمیسیون مناقصات دانشگاه.

* اداره مناقصات و قراردادهای دانشگاه با شماره تلفن 33044109-011  آماده پاسخگویی به 
سؤاالت می باشد. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

آگهی مناقصه یک مرحله ای 26/م/1400  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران         
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