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 پدر پزشکی جامعه نگر ایران 
در گفت وگو با قدس مطرح کرد
 تالش برای ارزان سازی 

درمان سرطان

 دختر تنیسور ایران 
در گرنداسلم جوانان استرالیا:

 حجاب 
بخشی از وجودم است

بهمن7

 رحلت آیت اهلل 
 سید عبدالعزیز
 طباطبائی
نسخه شناس 
در سال 1374

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 پنجشنبه 7بهمن 1400     24جمادی الثانی  1443       27ژانویه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9733      8 صفحــه           4صفـح

توهین به مذاهب، نقشه دشمن استخراسان4
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در تربت جام:

بررسی جزئیات زیرساختی که دولت برای اصالح ارز 4200 تومانی درنظر گرفته است

سایه روشن سامانه جبران معیشت
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 اعتراف مقام آمریکایی 
به بی اثر شدن تحریم ها

 و ناکامی سیاست خصمانه 
ترامپ علیه کشورمان

شکست 
حداکثری
خراسان
 شهردار در نخستین 
نشست خبری وعده داد

مشهد به سمت 
شرق توسعه می یابد

شکایت اردوغان از دوسیاستمدار 
منتقد در یک برنامه تلویزیونی
»رجب«
نازک نارنجی!

حقابه گل آلود هیرمند
میزگرد قدس با حضور کارشناسان افغانستانی 

درباره یک قرارداد 50  ساله

شرکت کش��ت وصنعت جوین در نظر دارد 
در خصوص تهیه و خرید تجهیزات نیروگاه 
خورشیدی و نظارت بر نصب و راه اندازی 
و آموزش به میزان ده مگاوات برای تولید 
انرژی الکتریکی از طریق مناقصه ی عمومی 
به بخش خصوصی اقدام نماید  لذا از کلیه  
واجدی��ن ش��رایط دعوت به عم��ل می آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت 
در مناقصه ، ظرف مدت یک هفته از تاریخ 
انتشار این آگهی به  شرکت کشت وصنعت 

جوین و یا س��ایت ش��رکت به آدرس
www.jovainco.com  مراجعه نمایند. 

شرکت کشت وصنعت جوین

آگهی مناقصه محدود
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        شهرداری بیدخت
        شرح در صفحه  6

آگهی فراخوان مشارکت  

))روشهای نوین آبیاری، کمک به صرفه جویی مصرف آب ((

» آگهی مزایده عمومی « )نوبت دوم(

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

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد؛ اقالم 
مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا 

به فروش رساند ؛ 
زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:

الف - مهلت دریافت اسناد مزایده:
چهارشنبه 1400/11/13

ب – محل دریافت اسناد مزایده:
و  امور آب   ، فرمانداری  ، جنب  امام  بلوار   ، تربت جام   

فاضالب تربت جام 

ج – مهلت تسلیم پیشنهادها:شنبه 1400/11/23
د-محل دپوی کاالها:

 تربت جام ، جاده بزد ، مخزن 15000 مترمکعبی 
، مبلغ  پایه  سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) شرکت در مزایده( و 
... در اسناد مزایده اعالم گردیده است، در ضمن جهت 
با  اداری  و ساعات  ایام هفته  در  بیشتر  اطالعات  کسب 

شماره تلفن 05152526015 تماس حاصل فرمایید.
هزینه چاپ آگهی )دونوبت( بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
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محل استقرار کاالی مقدار تقریبیواحدمشخصات کاالی مورد مزایده
مورد مزایده

C 5متر لوله آزبست 150 کالس
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6متر لوله چدن داکتیل 200
272مترلوله فوالدی3 اینچ  الی 14 اینچ

71مترلوله پلی ایتلن 200 – 6 اتمسفر 
150عددمهره و ماسوره برنجی 1/2

15مترکابل مسی35*3
2000کیلوآهن نبشی 6
3000کیلوفنس پرسی

1عددتانکر فلزی14000
1عددتانکر پلی اتیلن 500

100کیلوضایعات پروپیلن )لوله های فاضالبی 500(
1000کیلوضایعات چدنی )پمپ شناور ، موتور شناور ، الکترو پمپ کفکش(

100کیلو ضایعات آهن
30کیلوضایعات پلی اتیلن )کنتور و ...(

100عدددبه پالستیکی پرکلرین )25و 45 کیلویی( 

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مزایده فروش دام زنده سنگین 
 ))تاریخ مزایده  مورخ 1400/11/16 ساعت 14:00((

مبلغ تضمین شرکت در مزایده جهت فروش دام زنده سنگین ، واحدهای مشهد 
200،000،000ریال و شهرس�تانها مبلغ 100،000،000ریال، بصورت واریز وجه 
نقد بشماره حساب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد بنام موسسه دامپروری 

صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی ق�دس رضوی تماس 

حاصل فرمایید. تلفن: 12-38492711-051 داخلی 225- 226
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد  
یک  فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده  با موضوع :

گاز  و  تن  پرکلرین 39.6   ، تن   1600 ژاول  ) آب  مواد گندزدا  و تحویل  خرید 
کلر 8 تن ( صرفا از تولید کنندگان کاال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت با شماره فراخوان 2000001446000159  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  عمومی،  مناقصه  فراخوان 
انجام خواهد شد والزم است مناقصه    www.setadiran.ir به آدرس  )ستاد( 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت 
سازند.تاریخ  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی 
دعوتنامه  و  واسناد  باشد.اطالعات  می   1400/11/05 سامانه  در  فراخوان  انتشار 

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

زمان و مهلت اسناد مناقصه: 
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه : سه شنبه  مورخ 1400/11/12 ساعت 19

ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  یکشنبه مورخ  1400/11/24  ساعت 14      
هزینه چاپ  دو  نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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))در مصرف آب صرفه جویی کنیم((   )نوبت اول(

»فراخوان آگهی مناقصه عمومی خرید کاال «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی
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 در جست وجوی 
عدالت علوی

زینب اصغریان

 معمای 
خداحافظی حریری

زینب یوسف وند 

 اهداف آمریکا 
از طرح مذاکره مستقیم 

حسین محمدی اصل 282
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 گفت وگو با پیمان عباسی، نویسنده »مرد نقره ای« که این روزها روی پرده سینماهاست

4

ضمیمه پنجشنبه های 
روزنامه قدس

فیلمی نوجوانانه به احترام پرچم



   تحول در 
جذب و گزینش 
نیروی انسانی 
در قوه قضائیه  
حجت االسالم 
والمسلمین محسنی 
اژه ای روز گذشته با 
حضور در سازمان 
قضایی نیروهای 
مسلح، گفت: نحوه 
جذب و گزینش 
نیروی انسانی در 
دستگاه قضایی 
نیازمند یک اقدام و 
تحول جدی است 
که ما به دنبال تحقق 
این مهم هستیم و به 
معاون اول دستگاه 
قضا و معاونت منابع 
انسانی در مورد 
ایجاد تحول در نحوه 
جذب، گزینش و 
به کارگیری نیروی 
انسانی، دستوراتی 
صادر شده است.

یادداشت

قدس احــتــمــاال  در دستگاه 
عـــریـــض و طـــویـــل ســیــاســت 
ــاالت متحده بــرای  خــارجــی ایـ
افـــرادی کــه کمی از قــوه عاقله 
ــوده و مــی دیدند  بـــرخـــوردار بـ
جمهوری اســامــی چگونه با 
وجود همه فشارها 40 سال پس از انقاب نه تنها 
سر پا مانده، بلکه روز به روز قدرتمندتر شده است، 
پیش بینی و درک شکست سیاست ضدایرانی 
دولت گذشته آمریکا علیه تهران که از آن به »فشار 
حداکثری« تعبیر می شد، هم کار چندان سختی 
ــرای دونــالــد تــرامــپ و دارودســتــه اش  نــبــود. ولــی ب
این گونه نبود. آن هــا در طــول دولــت چهارساله 
 خود به هر دری زدند تا ایران را به زانو درآورنــد، اما 
نتیجه اش چه شد؟ اینکه امروز مقامات کاخ سفید 
به صراحت اعام می کنند همه اقدامات خصمانه 
آن هــا علیه کشورمان بــه شکست مفتضحانه 

انجامیده است.

تبدیل فشار حداکثری به شکست حداکثری ◾
بر این اساس روز گذشته سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا به صراحت کارزار فشار حداکثری 
دونــالــد تــرامــپ علیه جمهوری اســامــی را یک 
شکست فاحش توصیف کرد. بنا بر گزارش وبگاه 
»هیل«، »ند پرایس« در کنفرانس خبری خود 
در این باره گفت: »واقعیت این است که دولت 
ــرای ما مجموعه ای از  پیشین ایـــاالت متحده ب
گزینه های وحشتناک باقی گذاشته است. آن ها 
وعده داده بودند با سیاست فشار حداکثری علیه 
ایــران، به یک توافق بهتر خواهند رسید که این 
وعده محقق نشد. ترامپ وعده داده بود با کارزار 
فشار حداکثری در برنامه هسته ای ایــران وقفه 
ایجاد کند که این هم نتیجه معکوس داشت. 
پرایس سپس با اشاره به این موارد گفت: برخاف 
آنچه ترامپ وعده داده بود، )هم اکنون(، ما یک 
برنامه هسته ای ایران را به ارث برده ایم که رو به 

جلو می تازد.

حاال ایران است که به آمریکا فشار می آورد ◾
ــان بــه شکست سیاست تهاجمی دولــت  اذعــ
ــدارد و در گذشته نیز  ــران تازگی ن ترامپ علیه ای
برخی مقامات آمریکایی به آن اشاره داشتند.  بر 
ایــن اســاس یک نشریه آمریکایی چندی پیش 
نوشت: اکنون این ایــران است که در حال اعمال 
همین سیاست علیه واشنگتن اســت. نشریه 
اکونومیست در ایــن مقاله آورده اســت: هدف 
مجموعه تحریم های جدید  ترامپ، اعمال »فشار 
حداکثری« علیه جمهوری اسامی بود، اما این 
ــردن آن هــا بــه پــذیــرش مفاد  سیاست در وادار ک
سخت گیرانه تر ناکام ماند، عــاوه بر ایــن، فشار 
حداکثری نتوانست مانع توسعه موشک های 
بالستیک و یا حمایت تهران از نیروهای نیابتی اش 
در سراسر خاورمیانه شود. اکونومیست در ادامه 
این مطلب به توضیح دربــاره سیاست جو بایدن 
کــه عــمــاً ادامــــه ســیــاســت هــای رئیس جمهور 
گذشته آمریکاست پرداخته، اما به  نقل از یک 

کارشناس مسائل بین المللی تصریح کرده اکنون 
ــران اســت که آمریکا را  ایــن جمهوری اسامی ای
تحت فشار حداکثری قرار داده است. این رسانه 
ــران به عنوان یکی از متحدان  در ادامــه آورده: ای
قدرتمند چین، باوجود تمامیِ چالش های اقتصادی 
و اجتماعی ناشی از فشار های آمریکا و کشور های 
غربی در مسئله برجام، از موضع خوبی برخوردار 
است تا قدرتمندانه بر خواسته های خود پیش از 
بازگشت به توافق برجام تأکید کند. در انتهای این 
گــزارش آمده است: در حالی که به نظر می رسد 
آمریکا فاقد پلن B مقابل ایران است، باید اذعان کرد 
دولت بایدن از ابزار های چندان قابل اتکایی جهت 
مجبور ساختن ایران برای پذیرش دستورکارهایش 
برخوردار نیست. تحریم بی حساب و کتاب علیه 
ایران، از سر درماندگی و افول قدرت آمریکاست. 
مقامات مأیوس ما، تیر کمتری نسبت به قبل در 
کمان دارند که به تحریم دست می یازند؛ اما این 

حربه اغلب شکست خورده است.

افزایش صادرات نفت ایران به روایت آمار ◾
بی اثر شدن تحریم های آمریکا علیه کشورمان 
در این مقطع زمانی نکته ای است که از چشم 
تصمیم سازان ایرانی پنهان نمانده است. بر این 
اساس 29 دی ماه بود که علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به مذاکرات 
برجامی در وین در توییتی نوشت: فروش نفت ایران 
و بازگشت پول آن به شرایط مناسب و غیر قابل 
بازگشتی رسیده است. نمی شود برای امتیازگیری، 

قول رفع تحریمی را داد که بی اثر شده است.
ــای مــرکــز  ــی هـ ــررسـ ــه  بـ ــ ــت ک ــن در حـــالـــی اســ ــ ای
پــژوهــش هــای مجلس نیز نشان مــی دهــد رونــد 
صادرات نفت ایران صعودی بوده و برای سال 1400 
انتظار رشد 19.5 درصــدی در بخش نفت و گاز 

وجود خواهد داشت«.

خبرخبر
ویژهویژه

افزایش حق عائله مندی همسر در بودجه  ◾
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه در جمع 
خبرنگاران از افــزایــش حق عائله مندی بازنشستگان 
خبر داد. وی افزود:حق عائله مندی برای بازنشستگان، 
شاغان و مستمری بگیران در ازای همسر دو برابر و در 
ازای فرزند سه برابر شد که در مجموع ماهیانه حدود 
یک میلیون و 200 هزارتومان می شود و حقوق جانبازان 
ــد در ســال آیــنــده ماهیانه ۳ میلیون تومان   فاقد درآمـ

خواهد بود.

جزئیات قرارداد ایران و چین، به اطالع مجلس می رسد ◾
محمدرضا صباغیان بافقی، در جلسه علنی روز گذشته 
ــت  مجلس ضــمــن تشکر از خــدمــات دیپلماتیک دول
ضمن تذکری خواستار اطــاع مجلس از مفاد قراردادها 
و فعالیت های دیپلماتیک دولت درروابــط با چین شد. به 
گزارش قدس، پس ازتذکر این نماینده، محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس درپاسخ به وی تأکید کرد: هنوزقراردادی با 
چین بسته نشده و اگر قرارداد بسته شود، به اطاع مجلس 

می رسد.

مدیران خودروسازی ماشین خارجی سوار می شوند! ◾
حــجــت االســام جـــواد نیک بین در جلسه روز گذشته 
مجلس ضمن تذکری شفاهی درباره وضعیت خودروسازان 
داخلی، گفت: بحث خــودرو امــروز قصه پر غصه مردم 
اســت. به گــزارش ایسنا این نماینده مجلس ادامــه داد: 
مردم گرفتار خودروهایی بی کیفیت، با قیمتی نجومی و با 
استانداردهایی نمایشی شده اند و این وضعیت در حالی 
اســت که مــدیــران خــودرویــی از خــودروهــای تولید داخل 

استفاده نمی کنند.

مذاکرات وین به خوبی پیش رفته است ◾
امــیــر عــبــدالــلــهــیــان در حــاشــیــه نــشــســت کمیسیون 
امــنــیــت مــلــی و ســیــاســت خــارجــی از پیشرفت خــوب 
ــزارش مهر وی تأکید کـــرد تا  ــ مـــذاکـــرات خبر داد.بــــه گ
امــروز مــذاکــره مستقیمی با آمریکایی ها نداشته ایم؛ 
زیــرا دریــافــت تضمین های عینی و جامع بــرای ما مهم 
ــن مــیــان بــر راســتــی آزمــایــی تأکید داریـــم،  اســت و در ای
ــورت گــرفــتــه، امـــا مسائلی  الــبــتــه پــیــشــرفــت هــایــی صــ

 باقی مانده است.

ــدگــی به  ــیـــن جــلــســه رســی دومـ
پرونده »حبیب فرج هللا چعب« 
مــلــقــب بـــه »حــبــیــب اســیــود« 
ســرکــرده گــروهــک تروریستی 
حرکة النضال روز گذشته در دادگــاه انقاب 
اسامی به ریاست قاضی افشاری برگزار شد. 
نماینده دادســتــان، در ادامــه برخی از اقاریر 
متهم را خــوانــد و گفت: متهم در جلسات 
 بــازجــویــی بــه تشکیل گــروهــک تروریستی 
حرکة النضال که با تاش شبانه روزی و جذب 
25 نفر از عناصر تندرو اقدام به بمب گذاری و 
اقدامات تروریستی می کردند، اقرار کرده است. 
وزیری اضافه کرد: متهم بعدها با فرار از ایران 
و استقرار در اروپا اقدام به بازسازی گروهک 
تروریستی خود کرده و شاخه جدید نظامی 
در کشور اقــدام به عملیات های تروریستی و 
بمب گذاری کرده است. وزیری پس از نمایش 
تصاویر برخی از اعضای این گروهک که ساکن 

ــا هستند، گــفــت: ایــن تــروریــســت هــا در  اروپـ
کشورهای دانمارک و بلژیک ساکن هستند و از 
آن کشورها علیه شهروندان جمهوری اسامی 
اقدامات تروریستی انجام می دهند. نماینده 
ــان تأکید کـــرد: گــروهــک تروریستی   دادســت
حرکة النضال با گروهک تروریستی منافقین 
ــزاران ایــرانــی هستند   کــه مسبب شــهــادت هـ
عهد اخــوت و پیمان همکاری داشته است. 
نماینده دادستان با اشاره به ارتباط متهم با 
دستگاه اطاعاتی عربستان سعودی ادامه 
داد: حقوق ماهیانه بــه مبلغ 20 هـــزار دالر 
به متهم از ســوی سرویس اطاعاتی کشور 
عربستان واریــز می شده است و این واریزها 
به صورت مستمر هنوز هم ادامه دارد. وزیری 
ــا ســرویــس هــای  ادامــــه داد: متهم چــعــب ب
اطاعاتی آمریکا، عربستان و اسرائیل در 
ارتباط بوده و همکاری نیز با عناصر سرویس 

اطاعاتی بحرین داشته است. 

در دومین جلسه دادگاه سردسته گروه تروریستی مطرح شد 

عهد اخوت »حرکة النضال« با منافقین

قابگزارش

 در حاشیه آغاز احداث پل جاده ای میان 
آستارای ایران و جمهوری آذربایجان

در  حاشيه

انگلیس دچار 
پرخوری 
عصبی شده!

درحالی که مذاکرات 
رفع تحریم ها در وین 
وارد مراحل حساس 
خود شده است، ادامه 
و حتی تشدید تحرکات 
منفی برخی طرف های 
دخیل در گفت  وگوها، 
به ویژه انگلیس، این 
پرسش تکراری را مطرح 
می کند که چرا آن ها 
 نفع خود را در القای 
بن بست تعریف 
کرده اند؟ برخی از 
روان شناسان سیاسی 
این اقدام بریتانیا را به 
پرخوری عصبی تشبیه 
کرده اند و می گویند 
این رفتارهای بریتانیا 
از یک سو تحت فشار 
آمریکاست و از طرف 
دیگر نتیجه دست و 
پنجه نرم کردن آن ها 
با بحران های داخل 
کشورشان است. به 
همین خاطر انگلیس، 
ظاهراً چندان انگیزه ای 
برای تسهیل مذاکرات 
برجامی ندارد و در این 
بی انگیزگی حتی وقعی 
به نگرانی ها و تمایات 
دیگر متحدانش هم 
نمی نهد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

9220000239     شعار امسال را رهبر معظم انقالب اسالمی 
با درایت و به حق تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اعالم 
کردند تا ضمن اعالم حمایت از تولید دستگاه های دولتی 
از سنگ اندازی ها دست برداشته و مانع ها را بردارند. وقت 

آن است که نهادها یک نگاهی به اقدامات یکساله خود 

بیندازند، ببینند چقدر در این زمینه موفق بوده اند. اگر در 
قسمتی به کندی پیش رفته اند تا دیر نشده وارد عمل 

شوند و اصالح کنند.
9150000819     تغییر تعرفه های برق بر اساس چه مبنای 

صورت گرفته؟ کاش کمی در این زمینه اطالع رسانی شود 

تا از ابهامات کاسته شود.
9150000841     کرونا اگر هر خیری نداشت اما توی برگزاری 

جلسات مردمی و کم کردن تجمالت بسیار خوب بود. 
9020000151    خواهشمنداست پیگیری کنید شرکت بیمه 

تکمیلی آتیه سازان حافظ چرا سه ماه است هزینه اسناد 

درمانی بیمه شدگان خود را نپرداخته است. جوابگو ی ما 
کیست؟ به کجا پناه ببریم؟

9230000567    با هر افزایش قیمتی زخم به دل طبقات 
فرودست وارد می شود، به ویژه مستأجران که صبح و 

شامشان دغدغه و نگرانی می شود.

 اهداف آمریکا 
از طرح مذاکره مستقیم 

ــای مقامات  حسین محمدی اصل  ادعـ
ــران در چند  آمریکا بــرای مــذاکــره رودررو با ای
روز اخیر به یک موضوع داغ در فضای رسانه 
ای و تحلیلی تبدیل شده است. این در حالی 
مطرح می شود که مقاومت تیم مذاکره کننده 
جمهوری اسامی موجب شکست راهبردی 
فشار حداکثری کاخ سفید در روند گفت وگوها 
شده است. فروریختن ساختار اعمال فشار 
به دلیل اقدامات راهبردی ایران در بدو و حین 
ورود به دور هشتم مذاکرات اســت. از جمله 
این اقدامات می توان به رزمایش های موشکی 
نیروهای مسلح ایرانی و هشدار جدی تهران 
یـــم صهیونیستی و اعـــراب منطقه به  بــه رژ
عنوان گام نخست در شکستن چتر تهدید 
نظامی اشاره کرد که موجب عقانی تر شدن 
فضای مواجهه شد. جدی شدن برنامه های 
منطقه ای ایران و رشد مراودات در غرب آسیا از 
یک سو و آغاز گفت وگوهای حساس تهران با 
پکن و مسکو برای تعامات همه جانبه پس از 
پیوستن جمهوری اسامی به پیمان شانگهای، 
دومین گامی بــود که کــاخ سفید را مجبور به 

تغییر لحن و روش کرد.
ــه نــظــر مــی رســد ادعـــای  امـــا در ایـــن شــرایــط ب
آمادگی ایاالت متحده برای گفت وگوی رودررو 
با جمهوری اسامی برای آن ها در راستای چند 
نیاز اساسی هدف گذاری شده است. نخست 
اینکه پس از نزدیک 10 سال بازی با مهره های 
غرب این بار می خواهند به بهانه گفت وگوی 
مستقیم با ایران چهره خود را نزد افکار عموم 
دولت ها تطهیر کنند و مانع از شکست هیمنه 
خود در عوض بی اثر شدن تحریم هایشان بر 
ضد ایران شوند. دومین هدف، وقت خریدن 
در مــذاکــرات بـــرای رســیــدن بــه تــوافــق موقتی 
است که از یک سو مانع تسریع گرایش ایران 
به هم گرایی بیشتر با چین و روسیه شود و از 
سوی دیگر به آن ها امکان بازطراحی ساختار 
ــران ذیــل یک اجماع  تحریم های تقابلی با ای
جدید با سوپاپ های فشار و اطمینان به روز 

شده را بدهد.
آمــریــکــایــی هــا بــا تــوجــه بــه قـــدرت رســانــه ای و 
ارتباط گسترده با کشورهای معارض جمهوری 
اســامــی از نمایش گــفــت وگــوی مستقیم با 
تهران به دنبال آن هستند باردیگر بازی هویج 
و چماق به راه بیندازند و با شعار تعامل فارغ 
از نتیجه مذاکره دوجانبه، خودشان را قهرمان 
دیپلماسی معرفی کنند و در آخــر اگــر تهران 
ــه هــمــراه تضمین های الزم  حــقــوق خـــود را ب
مطالبه کـــرد، بــا طــرح قضیه ای مانند محور 
شرارت که در سال 200۳ به آن چنگ زدند، به 

تخطئه و تضییع حقوق ملت ایران بپردازند.
آمــریــکــایــی هــا در طـــول 10 ســـال مـــذاکـــرات 
برجامی اثبات کردند بــرای اتــاف وقت گاهی 
ــازی می کنند و گاهی بــا مهره  بــا مهره اروپـــا ب
 خودشان و آن گاه که به در بسته در دیپلماسی 
می رسند، با حمایت جریان های تروریستی 
ــرور شخصیت هایی  اقـــدام بــه خــرابــکــاری یــا ت
مثل محسن فخری زاده و ســردار سلیمانی 
می کنند. پس آن هــا بــرای آنکه صاحیتشان 
برای کوچک ترین گفت و گویی با ایران اثبات 
بشود، ابتدا باید در دادگــاه هــای بین المللی 
به اتهاماتشان مبنی بر ترور و حمله به ملت 
ــران پاسخگو باشند. دومین موضوعی که  ای
 آمریکایی ها باید بپذیرند، بحث اقــدامــات 
ــز ایـــــران اســـامـــی در حــمــایــت از  ــی صــلــح آم
ملت های منطقه و مبارزه با تروریسم وداعش 
است. به گفته هیاری کلینتون داعش ساخته 
سیاست های آمریکاست و کاخ سفید با توجه 
به اقرار چند بــاره اش به این مهم باید تکلیف 
خروج هرچه سریع ترشان را از مناطق منتهی 

به مرزهای ایران مشخص کنند. 
تضمین پرداخت اموال بلوکه شده جمهوری 
اسامی به عنوان سومین اقــدامــی اســت که 
برای راستی آزمایی باید به ملت ایران برگردانده 
شود. از سویی آمریکایی ها باید بپذیرند برای 
ــران بــایــد متحمل  ــ نــزدیــک شـــدن بــه مــلــت ای
هــزیــنــه هــای انــتــقــام ســخــت بــشــونــد. انتقام 
سخت به این معنا که آن هــا بعد از برداشته 
شــدن یک بــاره تحریم های ظالمانه و روشن 
ــدامــات تروریستی  شــدن تکلیف پــرونــده اق
آن ها و همپیمانانشان علیه ایــران، می توانند 
ــه طــی آن  ــی بــاشــنــد ک ــرات ــذاک ــاز م ــه فــکــر آغــ ب
 دستاوردهای ملت ایران به توازن قابل قبولی 

رسیده باشد.

خبـر
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  تبادل نظر  امیرعبداللهیان 
و وزیر امور خارجه قطر

وزیـــر امـــور خــارجــه کــشــورمــان و همتای قــطــری اش در یک 
گفت وگوی تلفنی، به تبادل نظر پرداختند. به گزارش مهر، 
مسائل و تحوالت جاری در منطقه و تداوم رایزنی و مشورت 
بین دو کشور در مسیر حفظ و تأمین صلح و ثبات درعرصه 
منطقه ای وجهانی از مسائل مورد توجه و مشورت دو طرف 
ــود. حسین امیرعبداللهیان و  در ایــن گفت وگوی تلفنی ب
محمدعبدالرحمن آل ثانی همچنین درباره توسعه و تقویت 
مناسبات دوجانبه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی رایزنی و تبادل نظر کردند. ممکن است در آینده شاهد 

دیدار مقامات دو کشور باشیم.

 معتادان را به دلیل کمبود جا
 در زندان نگه  می  داریم!

حجت االســام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور 
در گشایش مرکز ترک اعتیاد مهر سروش از کمبود جا برای 
نگهداری معتادان خبر داد. منتظری با تأکید بر اینکه معتادان 
چهره شهر را زشت می کنند، گفت: اعتیاد معتادان مسئوالن 
را دچار غم و اندوه می کند و در همین راستا مسئوالن تاش 
می کنند افراد را از دام اعتیاد رها کنند. منتظری تصریح کرد: 
زندان جای معتادان نیست، اما  به خاطر فقدان مراکز نگهداری 
وسوءمدیریت نهادهای مبارزه با مواد مخدر مجبوریم تعدادی 
از آن ها را رها و یا برخی از آن ها را در محیط زندان ها نگهداری 

کنیم که البته این کار اشتباه است.

 توانمندی  فنی خود را 
در اختیار آذربایجان می گذاریم

رئیس جمهور روز گذشته در دیــدار وزیر دفاع آذربایجان با 
بیان اینکه روابط تهران و باکو صرفاً روابط مرسوم دوجانبه بین 
دیگر کشورها نیست، گفت: روابط ما، رابطه عمیق دو ملت 
است که بر پایه عقیده و باور مردم دو کشور به مبانی دینی 
مشترک شکل گرفته و در طول تاریخ قوام یافته و استوار شده 
است. رئیس جمهور ادامه داد: ایران این آمادگی را دارد که 
توانمندی های فنی و مهندسی خود را در عرصه های مختلف 
در اختیار برادران آذربایجانی قرار دهد.حسن اف وزیر دفاع 
آذربایجان نیز از گفت وگوهایش با مقامات ایرانی اظهار 

خرسندی کردو آن ها را بسیار مفید و راهگشا توصیف کرد.

اعتراف مقام آمریکایی به بی اثر شدن تحریم هااعتراف مقام آمریکایی به بی اثر شدن تحریم ها
 و ناکامی سیاست خصمانه ترامپ علیه کشورمان و ناکامی سیاست خصمانه ترامپ علیه کشورمان

شکست حداکثریشکست حداکثری

عملیات احداث پل جاده ای آستارای ایران و آستارای آذربایجان، عصر روز گذشته با حضور 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسامی ایران و شاهین مصطفی اف معاون 

نخست وزیر جمهوری آذربایجان آغاز شد.



دولت و مجلس 
در حذف ارز 

۴۲۰۰ هم نظر 
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کمیسیون اقتصادی 

مجلس گفت: 
نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با 
دولت در خصوص 

اینکه تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی کار 
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موضوع حذف این 

ارز در کمیسیون 
تلفیق در حال 
بررسی است.

خبرخبر
خوبخوب

معاون امــور تعاون وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفت:  براساس پیگیری کارگروه سهام عدالت،  سود 
سهام عدالت مربوط به عملکرد سال1399 تا پایان سال 
جاری برای مشموالن سهام عدالت پرداخت می شود. به 
گزارش فارس، مهدی مسکنی در مورد اینکه چرا سهم 
25درصــدی تعاون از اقتصاد ملی که در قانون برنامه 

پنجم، ششم و سیاست های کلی اصل 44 آمده است، 
محقق نشد، اظهار کرد: آخرین محاسبه سهم تعاون 
از حساب های ملی مربوط به سال1389 است. قرار بود 
براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سهم 
تعاون از اقتصاد به 25درصــد برسد، اما هنوز محقق 

نشده است.

وی دلیل اصلی عدم تحقق سهم تعاون از اقتصاد را 
این گونه عنوان کرد که هنوز زیرساخت های اساسی برای 
بخش تعاون را نتوانسته ایم برقرار کنیم و شبکه تعاون به 
شبکه حساب های ملی متصل نیست. بخشی هم در 
اراده سیاسی مدیران کشور است که در قانون اراده برای 

توسعه تعاون وجود دارد.

مینا افرازه   در جدیدترین 
اقــــدام هــــا دربـــــــاره حــــذف ارز 
تــرجــیــحــی، بــنــاســت ســامــانــه 
ــوه جـــبـــران  ــحـ ــتـــی نـ زیـــرســـاخـ
ــردم بــا اصـــاح ارز  معیشت مـ
4200 تومانی رونمایی شود تا 
دولــت و مجلس بتوانند با همکاری یکدیگر به 
نقطه نظر مشترکی درباره چگونگی حذف ارز 4200 
تومانی و روش های ترمیم آثار معیشتی آن دست 
یابند. از ســوی دیگر، بهروز محبی نجم آبادی، 
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفته 
اســت: »مجلس به شدت مصر است با حذف و 
یا اصاح ارز ترجیحی 4200 تومانی به هیچ وجه 
نباید به مــردم کشورمان آسیبی وارد شــود و به 
همین دلیل بنا داریــم 25 قلم کــاالی اساسی را 
مشخص کرده و با قیمت فعلی به افراد فروخته 
شوند تا با استفاده از ظرفیت بن های الکترونیکی و 
یا کوپن ها اگر قیمت ها با حذف و یا اصاح ارز 4200 
تومانی گران تر شد تخفیفات الزم در آن کارت های 
الکترونیکی اعمال شود و افراد بتوانند با آن خرید 
کرده و اجناس را با همان قیمت قبلی تهیه کنند 
البته ایــن مــوضــوع روشـــی اســت کــه کمیسیون 

تلفیق دارد«.
ایــن خبر در حالی اســت که تاکنون اظهارنظری 
از ســوی دولــت دربـــاره زمــان رونمایی و نحوه کار 
ــورت نگرفته و همین موضوع  ایـــن ســامــانــه صـ
پرسش هایی را دربــاره زیرساخت های ضــروری و 
ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری اجــرای سیاست 

حذف ارز ترجیحی پدید آورده است.

دولــت باید حداقل در اسفندماه سامانه را به  ◾
آزمون بگذارد

ــار کــوچــکــی نــژاد، عضو  در هــمــیــن زمــیــنــه، جــب
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در گفت وگو با قدس اظهار کرد: سه شنبه صبح 
با رئیس سازمان برنامه وبودجه جلسه داشتیم و 
با توجه به مباحث جلسه، به نظر می رسد دولت 
کماکان دچار تردید است که آیا ارز 4200 تومانی 
را حذف کند یا نه. البته در حال حاضر دولت هیچ 
برنامه منظم و مشخصی به مجلس یا کمیسیون 
تلفیق بودجه ارائــه نــداده است که می خواهد با 
منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی چه کاری 
انــجــام دهــد و نحوه بــازپــرداخــت منابع چگونه 
خواهد بــود. این در حالی است که درآمــد ناشی 
از حذف ارز 4200 تومانی، رقمی حدود 18میلیارد 
دالر اســت و میزان 600هـــزار میلیارد تومان آن 

به حساب دولت اضافه خواهد شد.

کوچکی نژاد تصریح کرد: دولت باید شفاف سازی 
کند بــا اصـــاح ایــن نــوع ارز، بــه دنــبــال پرداخت 
ــوده یا  یــارانــه نقدی و کمک بــه معیشت مــردم ب
اینکه بــه دنــبــال جــبــران کسری بــودجــه خــودش 
اســت. بی تردید با توجه به ایــن مباحث جدی، 
اگــر دولـــت ارز 4200 تومانی را حــذف کـــرده و از 
ســوی دیگر مــردم را به حــال خــودشــان رهــا کند، 
بی شک اقتصاد و مــردم دچــار مشکل و سختی 
می شوند و تورم شدیدی بر کشور حاکم خواهد 
شد. در چنین شرایطی، تنها راه حل این است که 
منابع بدست آمده از اصاح ارز 4200 تومانی به 
مردم بازپرداخت شود تا توانمندی مردم به ویژه 
دهک های پایین درآمدی افزایش یابد. اگر دولت 
ایــن اقــدام را انجام دهــد مجلس با آن همکاری 
می کند، امــا در غیر ایــن صـــورت بعید می دانم 

مجلس همراهی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بــودجــه و محاسبات 
مجلس گفت: براساس تبصره14 الیحه بودجه، 
منابع حمایتی کــه دولـــت بـــرای مـــردم در نظر 
گرفته 106هزار میلیارد تومان از 600هزار میلیارد 
تومان است و عماً حدود 500میلیارد تومان آن 
را تخصیص نمی دهد. ایــن در حالی اســت که 

قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت می گوید 
وقتی منابع مالی آزادسازی می شود، باید بیش 
از 50درصــد بازپرداخت داشته باشد. با توجه 
به همین موضوع، رقــم پرداختی به مــردم باید 
250هـــزار تومان باشد، بنابراین اگــر دولــت این 
رقــم را پــرداخــت نکند بــی تــردیــد دچــار مشکل 

خواهیم شد.
وی معتقد است: این وضعیت در حالی است که 
هنوز جزئیات و نحوه کارکرد سامانه زیرساختی 
جبران معیشت مردم مشخص نیست و دولت 
توضیح نداده که آیا این سامانه را مورد آزمایش 
قرار داده اند یا نه. دولت باید حداقل اسفندماه 
سامانه را به آزمون بگذارد و به حساب خانوارها 
واریزی داشته باشد تا مردم از طریق آن نسبت به 
نحوه بازپرداخت ها آگاهی یابند. دولت فرصت 
چندانی برای آزمون وخطای این سامانه ندارد و 
نمی تواند راه انــدازی و شروع اقدام های ترمیمی 
را به یک باره از ابتدای سال آینده کلید بزند، اما 
بااین حال متأسفانه دولــت برنامه مشخصی 
نــدارد و هنوز آقــای میرکاظمی می گوید دولت 
نسبت به حذف یا تداوم ارز 4200 تومانی مردد 
اســت. از سوی دیگر چارچوب مشخصی برای 

زمــان رونمایی سامانه و نحوه حــذف ارز 4200 
تومانی تعیین نشده است.

 شــرایــط اعتبارسنجی و اطــاعــات خــانــوارهــا  ◾
دقیق نیست

از سوی دیگر، سیدمحمد حسینی، نماینده ادوار 
مجلس و مشاور کمیسیون برنامه وبودجه نیز 
درباره اقدام های ترمیمی و زیرساخت های ضروری 
برای اصاح ارز ترجیحی، اظهار کرد: دولت برای 
سه ماهه آخر سال تمهیداتی اندیشیده تا بتواند 
بــازار را در حوزه افزایش قیمت و عرضه مناسب 
کاالهایی که از ارز ترجیحی استفاده می کردند، 
مدیریت کند؛ بنابراین در الیحه 1401، استفاده از 
ارز ترجیحی کاماً حذف شده است. گرچه بیشتر 
کارشناسان اقتصادی معتقدند باید ارز 4200 
تومانی برای بیشتر کاالها ازجمله کاالهای اساسی 
حذف شده و بر اساس قیمت سامانه نیما عرضه 
شــود، امــا باید در حــوزه تخصیص ارز دقــت الزم 
صورت بگیرد. طبیعتاً درباره کاالیی اگر توان تولید 
داخل داریم، نباید به آن ارز اختصاص داده شود.

ــزود: در الیــحــه بـــودجـــه1401 ضمن  ــ حسینی اف
اینکه ارز 4200 تومانی حذف شده، دولت دو عدد 

پیش بینی کرده که یک عدد در درون الیحه و مبلغ 
68 هــزار میلیارد تومان و دیگری در تبصره14 و 
به میزان 130هــزار میلیارد تومان است؛ بنابراین 
درمــجــمــوع حـــدود 200هــــزار میلیارد تــومــان در 
ایــن زمینه پیش بینی شده اســت امــا هیچ گونه 
دستورالعملی دربـــاره بازپرداخت آن به صورت 
صریح در متن الیحه نیست؛ ازایـــن رو مجلس 
معتقد است دولت باید تمهیدات خود را با این 
رویکرد پیش ببرد که ضمن اینکه بــازار را کنترل 
می کند، بتواند سامانه رفــاه ایرانیان را در حوزه 
بازپرداخت منابع تقویت کند و اطاعات دقیقی 

از خانوارها و دهک های درآمدی داشته باشد.
مشاور کمیسیون برنامه وبودجه مجلس افزود: 
همچنین نگرانی دیگر در حوزه دارو و نان است. 
گرچه قــرار است گرانی کاالهایی مانند گوشت، 
تخم مرغ و لبنیات با پرداخت یارانه جبران شود، 
اما دولت در زمینه گندم و آرد تصمیم دارد همانند 
ــدام نکند. بــدیــن ترتیب، نگاه  روال گذشته اقـ
دولت این است سامانه جدیدی را در این زمینه 
تدارک ببیند تا بتواند براساس میزان مصرف نان 
خانوارها یارانه پرداخت کند، البته این ایده هنوز 
پختگی الزم را نــدارد. در حــوزه دارو نیز، درصدد 
اســت بــا کمک کــردن بــه ســازمــان بیمه سامت 
بتواند شرایط تأمین و دسترسی مردم به داروها 
و درمان را تسهیل کند. البته نگرانی اصلی درباره 
میزان افزایش گردش نقدینگی بیمارستان ها و 
داروخانه هاست که باید برای آن تدابیر الزم را در 

نظر بگیرد.
وی تصریح کرد: درمجموع، دولت باید در مورد 
بــازتــوزیــع منابع حــذف ارز ترجیحی در برخی 
زمینه ها قــوی تــر عمل کــنــد. متأسفانه شرایط 
اعتبارسنجی و اطاعات خانوارها دقیق نیست، 
ــدام  درنتیجه نسبت بــه حــذف خــانــوارهــایــی اق
می شود که تــوان کمتری دارنــد و عماً دولــت از 
شناسایی دقــیــق و کــامــل جامعه هــدف نــاتــوان 
می ماند. منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی عدد 
قابل توجهی اســت که سبب افزایش نقدینگی 
در جامعه می شود و اگر تماماً به شکل توزیعی 
دنبال می شد، هم به تولید کمک می کرد و هم 
گردش نقدینگی کندتر می شد و تورم کمتری را به 

دنبال داشت.
حسینی گفت: البته در الیحه بودجه دو حکم 
آمــده است که براساس آن، دولــت بــرای خودش 
تکالیفی در نظر گرفته تا حوزه رفاه وزارت کار بتواند 
در سه ماهه ابتدای سال1401 اقدام های مربوط به 
بررسی اجمالی خانوارها را انجام دهد و نواقص 

موجود را برطرف سازد.

بررسی جزئیات زیرساختی  که دولت برای اصالح ارز 4200 تومانی درنظر گرفته است

سایه روشن سامانه جبران معیشت

 این وضعیت در حالی است که هنوز جزئیات و نحوه کارکرد ســامانه زیرساختی جبران معیشت مردم مشخص نیست و دولت 
توضیح نداده که آیا این ســامانه را مورد آزمایش قرار داده اند یا نه. دولت باید حداقل اسفندماه ســامانه را به آزمون بگذارد و 

به حساب خانوارها واریزی داشته باشد تا مردم از طریق آن نسبت به نحوه بازپرداخت ها آگاهی یابند.
اقتصاد3گزيدهگزيده
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قیمت خودرو
 LX سمند  
247.000.000

  پژو 20۶ تیپ ۵ 
333.000.000

  رنو تندر پاس اتوماتیک
۵80.000.000

  رانا  پاس
2۵8.000.000

  دنا پاس دنده ای توربو
48۵.000.000

  سایپا ۱3۱
۱70.000.000

69.000.000نیم سکه38.600.000ربع سکه1.229.422بورس 268.438دالر )سنا(53.990.000 مثقال طا 172دینار عراق )سنا(251.337سکه12.464.000 طا  ۱8 عیار1.844اونس طا 64.681درهم امارات )سنا(

 واریز سود سهام عدالت 
تا پایان سال

احسان خــانــدوزی، وزیــر امــور اقتصادی و دارایـــی پس از سخنان 
ــاره عملی شــدن حمایت دولـــت از بـــورس در  ــ رئیس جمهور درب
توییتی نوشت: »فـــردا روز یک شــروع دیگر در اجـــرای مصوبات 
اقتصادی خواهد بــود؛ ان شـــاءهللا«. این خبر خوش وزیــر اقتصاد 
درخصوص اجرایی کردن مصوبات دهگانه بازار سرمایه در پی سخنان 
رئیس جمهور در گفت  وگوی تلویزیونی مبنی بر تأکید بر خروج بورس 
از مشکات کنونی و حمایت از این بازار بوده است. به گزارش بازار 
سرمایه، پس از آن، هیئت دولت جلسه ای با حضور وزرای اقتصاد، 
صمت، نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس جمهور، معاون 

اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که 
مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه 

گذرانده شد.

تشریح جزئیات حمایت دولت از بورس ◾
خاندوزی به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیئت دولت 
پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که 

پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از 
صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام 
صــورت گــرفــت. اقـــدام نخست، مصوبه ای 
است که هیئت دولــت به عنوان اصاحیه 
الیحه بودجه 1401 تصویب کرد و به طور 
رسمی به مجلس شــورای اسامی ارسال 
خواهد شد و دوم اباغیه ای اســت که از 
طــرف معاون اول رئیس جمهور به وزیر 
اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز 
سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های 

ذی ربط اباغ شد.

تغییر نرخ خوراک و نرخ سوخت پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها ◾
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات اباغیه یادشده، اذعان کرد: اباغیه 
دولت مشتمل بر سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می شود. 
در مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین المللی موجب شده بود تا 
قیمت هاب های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی ها 
و پاالیشگاهی ها در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف 
داشت. وی ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری 
صنایع و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست های اقتصادی از 
اهمیت واالیــی برخوردار اســت، سقف 5هــزار تومانی را بــرای نرخ 
خوراک و سقف 2هزار تومانی را برای نرخ سوخت مصوب کرد 
که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت ها از سقف 
5هزار تومان برای خوراک و 2هزار تومان برای سوخت فراتر 
نخواهد رفــت خــانــدوزی با اشــاره به نسبت قیمت های 
حدود ۷-8 هزار تومانی که طی هفته های اخیر برای صنایع 
محاسبه می شود، تصریح کرد: نرخ گذاری دولت در مصوبه 
یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی 
را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه 
و در بخش های مختلف اقتصادی در 
پی خواهد داشت. او با بیان اینکه این 
تصمیم نه تنها از ســال1401، بلکه از 
همین ماه سال جاری، اجرایی خواهد 
شد، خاطرنشان کــرد: این مصوبه 
حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر 
این است که سودآوری بخش های 
اقتصادی و رونق بخش های تولیدی 
و صنایع برای دولت در درجه اول 

اهمیت قرار دارد. 

وزیر اقتصاد پس از سخنرانی رئیس جمهور و جلسه هیئت دولت تشریح کرد

جزئیات بسته حمایتی دولت از بورس
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  آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای )نوبت اول(

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو
مرحله ای از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( تامين نمايد:

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران: 2000093498000957 
  R1 -  98/005 9741882   مناقصه شماره-AD شماره مناقصه و تقاضا : تقاضای

موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی: خريد BASKET STRAINER-GASKET RUBBER )فقط محصوالت ساخت داخل 
قابل قبول می باشد( 

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : -/1/400/000/000 ريال 
نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار : تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يکي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين 

شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد. 
مبلغ برآوردي مناقصه : -/28/000/000/000  ريال 

آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد : 8 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد.

آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي )رزومه( در سامانه ستاد: ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.
آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد : پس از ارزيابی كيفی مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنی و مالی 

بهمراه برنامه زمانی از طريق سامانه ستاد ارسال می گردد.
آدرس مناقصه گزار: استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی- پااليشگاه اول-اداره خريد 

نشانی: به  )سامانه ستاد(  دولت  الکترونيکی  تداركات  درگاه سامانه  از طريق  الکترونيکی  مناقصه  برگزاری  فرآيند  كليه  است  بديهی 
 WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه 

گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن های07731314335-4329 

تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی



 واکنش
    حمید جبلی 
به گرانی کاغذ 
حمید جبلی که خاطرات 
زمان کودکی اش را در 
کتابی دوجلدی با نام 
»خاطرات پسربچه 
شصت ساله« منتشر 
کرده، گفته بود این 
خاطرات در سه جلد 
منتشر خواهد شد. اما 
پس از آن اعالم کرد دو 
جلد بعدی در یک کتاب 
منتشر خواهند شد. 
وی درباره این موضوع 
می گوید: »جلد سوم و 
حتی چهارم هم آماده 
چاپ است ولی چه 
کنیم که کاغذ نداریم، 
نه برای کتاب داستان 
که حتی نشریات هم با 
این مشکل دست و پنجه 
نرم می کنند و باید نگران 
قیمت تمام شده کتاب 
باشیم. چند درصد کتاب 
می خوانند اگر قیمت 
چندین برابر شود؟«

جشنواره چهلم

خبر

جرقه نوشتن فیلم نامه  ◾
»مرد نقره ای« چطور زده شد؟

ماجرا از یک ایده ساده شروع 
شد؛ اینکه نوجوانان و جوانان 
ــد هــویــت ملیشان را  ــ مــا دارن
فــرامــوش می کنند و یادشان 
می رود ایرانی بودن چقدر قشنگ و باشکوه است. 
به دنبال ایــن بودیم که چه کنیم تا ایــن مفهوم 
دوباره زنده شود و احساس غرور را در فرزندانمان 
تقویت کنیم. این تفکر مشترک من و سرمایه گذار 
اثر، آقای عبدی بود؛ در واقع با دو کلمه »نوجوان 
ایرانی« و »پرچم ایــران« ایــده ساخت این فیلم 

شکل گرفت.

روند تکمیل قصه چطور شکل گرفت؟ ◾
آقــای عبدی پیش از این با پسرشان امیرکیان 
عبدی، سریال شیش قهرمان و نصفی را کار 
کــرده بودند. امیرکیان تکواندوکار است و این 
دو سابقه همکاری پدر و پسری داشتند. ایده 
از سوی آقای عبدی داده شد و من فیلم نامه را 
نوشتم. همیشه این سؤال برایم مطرح بود که 
اگر یک ورزشکار نوجوان در مسابقات جهانی 
به حریفی از رژیم صهیونیستی بخورد چه کار 
می کند؟ این سؤال را از امیرکیان پرسیدم و طی 
صحبت هایی که با هم داشتیم خط اصلی قصه 
شکل گرفت. اینکه نگاه نوجوان ها به مسائل 
ــرگــزاری مسابقات  بین المللی چیست؟ بــه ب
بین المللی به عنوان خط اصلی قصه فکر کردیم 
و دوســت داشتم ماجرا در آمریکا بگذرد اما 
شرایط تولید فیلم در آنجا را نداشتیم. ترکیه را 
به عنوان نزدیک ترین کشور انتخاب کردیم و 
با این ایده پیش رفتیم که یک گروه تروریستی، 
جمعی از ورزشــکــاران نوجوان ملل مختلف را 
گروگان می گیرند و اگر یک همبستگی جهانی 
بین آن هــا در برابر تروریست ها شکل بگیرد، 
بچه های ایران کجا قرار دارند؟ آرام آرام شیرازه 
قصه شکل گرفت امــا با یک پــارادوکــس بزرگ 
ــه رو شــدم. یک سر داستان،  در ابتدای کــار روب
ماجرایی تروریستی بــود و سر دیگر داستان، 
نوجوان ها. الزمــه فیلم تروریستی، خشونت 
است در حالی که سم فیلم نوجوان، خشونت 
اســت. چالشی جدی داشتم که اگر نوجوانان 
ایرانی قــرار است همساالن خودشان را نجات 
دهند حق ندارند به چاقو یا تفنگ دست بزنند 
و نباید کسی را بکشند درحالی که کشتن آدم ها 
برای تروریست ها مثل آب خــوردن است. این 
یک چالش جــدی و پیچیده بــود ولــی چند بار 

فیلم نامه را نوشتم تا آنچه را می خواهم بدست 
بــیــاورم. با توجه به سابقه خــوب همکاری ام با 
آقای لطیفی، پیشنهاد کارگردانی ایشان را به 
سرمایه گذار دادم. وقتی حسین پای کار آمد با 
قصه همراه شد و آن را دوست داشت. سلیقه 
کارگردان هم در فیلم نمود یافت و نتیجه چیزی 

شد که روی پرده سینما می بینید. 

ــای لطیفی در جایی گفته بــود فیلم »مرد  ◾ آق
نقره ای« یک فیلم بزرگسال و جدی است در حالی که 
بسیاری آن را در ژانر کودک و نوجوان طبقه بندی 

می کنند، شما با چه رویکردی فیلم نامه را نوشتید؟
جــالــب اســت کــه مــن و حسین در موضوعات 
مختلف، اختالف نظرهای کوچکی داریــم ولی 
این اختالفات در خروجی کار، تأثیری ندارد. من 
معتقدم فیلم بــرای مخاطب نوجوان است و با 
چنین استانداردی هم فیلم نامه آن را نوشتم. اگر 
قرار بود فیلم نامه را با استاندارد فیلم بزرگسال 
مــی نــوشــتــم، حــجــم درگــیــری هــا و خشونت ها 
بیشتر از این می شد بــرای همین خیلی دست 
به عصا پیش رفتم. فیلم در ژانر کودک و نوجوان 

و قهرمان داستان هم امیرکیان است، به همین 
دلیل خشونت قصه را به حداقل رساندم. اینکه 
یــک گـــروه تروریستی صهیونیست بــه محل 
استقرار ورزشکاران نوجوان ملل مختلف حمله 
می کند، به حاشیه رفته و خیلی خشونت کار 
را پررنگ نمی کنم و درام را در انــدازه و استاندارد 
سینمای نوجوان پیش می برم. ممکن است فیلم 

را مخاطب بزرگسال هم ببیند و خوشش بیاید.

این اختالف نظر شما با کارگردان در شناسایی  ◾
مخاطب هدف، طی روند ساخت فیلم هم تأثیرگذار 

بود؟
نه، من و حسین هربار هم دعوا کردیم، خروجی 
مشترکی داشتیم. مثالً فیلم های »روز ســوم« و 
»توفیق اجباری« را با همین اختالف نظرها ساختیم 
ولی این چالش را دوست دارم. گاهی این اختالف 
نظر بین ما چنان زیاد بوده که اسمم را از تیتراژ کار 

درآوردم مثل فیلم »اسب سفید پادشاه«.

به هرحال وقتی قــرار اســت وارد ژانــر تریلر و  ◾
تروریستی شوید قطعاً بــرای مخاطب بزرگسال، 

قصه بــا خشونت بیشتری هــمــراه اســت امــا در 
»مرد نقره ای« خشونت جدی نمی بینیم و گاهی 
موقعیت های طنز ایجاد می شود. از ســوی دیگر 
مشخص است که فیلم، پرهزینه نبوده در حالی که 
ــر تریلر و جنایی جــزو گونه های گرانقیمت در  ژان

سینمای جهان به ویژه هالیوود است؟
همین طور است. مثالً در جایی پسربچه فیلم با 
ضربه پا، یکی از تروریست ها را در داخل استخر 
پرت می کند در حالی که در واقعیت چنین نیست 
چون تروریست ها، افــراد تربیت شده و آموزش 
دیده جنگی هستند و حتی در برابر یک قهرمان 
تکواندو هم کم نمی آورند چون اسلحه در دست 
آن هاست. حتی اگر اسلحه هم زمین می افتاد، 
پسر نوجوان قصه در این ژانر، حق ندارد اسلحه 
را از روی زمین بــردارد و اگــر قــرار اســت از ابــزاری 
برای دفاع استفاده کند باید متناسب با سنش 
باشد مثالً در جایی دختربچه برای از کار انداختن 
دوربین های مداربسته از دارت استفاده می کند 
یا امیرکیان دو تا نمکدان چوبی را با طنابی به هم 
وصل می کند و نانچیکو می سازد؛ در واقع از ابزاری 
برای دفاع از خودش استفاده می کند که برچسب 

خشونت به آن ها نمی چسبد. 

االن که فیلم را روی پــرده سینما می بینید از  ◾
خروجی کار رضایت دارید؟

االن که فیلم را می بینم دوست داشتم در یکی 
دو صحنه تغییراتی انجام می شد؛ مثالً روی 
سکانسی که امیرکیان یکی از تروریست ها را 
با ضربه پا در استخر مــی انــدازد، می شد مانور 
بیشتری داد و چند حرکت قهرمانانه دیگر از 
شخصیت نوجوان می دیدیم. به نظرم با بضاعت 
و بودجه ای که داشتیم کار خوبی ساخته شد. 
آقــای عبدی به عنوان سرمایه گذار فیلم، توی 
جیبش دست کرد و از حساب شخصی خودش 
و خانواده اش برای ساخت این فیلم هزینه کرد. 
سر سوزنی حمایت دولتی نداشتیم نه از سوی 
ترکیه، نه ایران، نه وزارت ارشاد، نه سازمان اوج، 
نــه هیچ فــدراســیــونــی. هیچ نــهــادی پشت کار 
نیامد و فیلم کامالً با بودجه شخصی ساخته 
شد، در کشور خارجی آن هم در شرایط گرانی 
دالر. می دانستیم این فیلم با این مضمون قرار 
نیست خیلی در گیشه بفروشد چون قرار نبود 
»هزارپا« بسازیم. با بضاعتی که داشتیم فیلم 
خوبی ساخته شــد. آینده مملکت در دست 
نــوجــوان هــای ایــن سرزمین اســـت، آن هـــا باید 
خودشان را روی پرده سینما ببینند و به هویت 

ملی خود افتخار کنند.

گفت وگو با پیمان عباسی، نویسنده »مرد نقره ای« که  این روزها روی پرده سینماهاست

فیلمی نوجوانانه به احترام پرچم

خبرخبر
روزروز

چاپ چهارم روایت زندگی یکی از شهدای هواپیمای اوکراینی »متری شیش و نیم« نامزد اسکار فرانسه شد
با معرفی اسامی نامزدهای جایزه ســزار فرانسه ۲۰۲۲ 
»متری شیش ونیم« از ایران به عنوان یکی از نامزدهای 
بهترین فیلم خارجی انتخاب شد. در بخش بهترین فیلم 
بین المللی عالوه بر »متری شیش و نیم«، »کوپه شماره۶«، 
»ماشینم را بــران«، »اولین گاو«، »بدترین فرد جهان«، 
»مــادران مــوازی« و »پــدر« نامزد کسب جایزه شده اند.

در بخش بهترین فیلم »توهمات گمشده«، »آنــت«، 
»الین«، »کشتی شمال«، »اتفاق«، »تقسیم« و »اونودا، 
۱۰ هزار شب در جنگل« نامزد کسب جایزه هستند.در 
بخش بهترین کارگردانی نیز والری لمرسیه، لئوس کارکس، 
سدریک خیمنز، آدری دوان، خاویر جیانولی، آرتور هراری و 

جولیا دوکورنو نامزد دریافت جایزه شده اند.

همزمان با جشن امضای کتاب »تــور تورنتو« نوشته 
محمدعلی جعفری و پس از گذشت تنها دو هفته از 

چاپ اول، این کتاب به چاپ چهارم رسید.
این کتاب روایتی از زندگی دانشجوی شهید امیرحسین 
قربانی یکی از شهدای حادثه هواپیمای اوکراین است. 
نویسنده در این کتاب با نگاهی متفاوت به این حادثه، 

عاشقانه های زندگی امیرحسین و شخصیت جذاب و 
خاص او را از زبان پدر روایت می کند. محمدعلی جعفری 
از دل شخصیت های این پرواز، قصه ای متفاوت و خاص 
را روایت کرده است. این کتاب در ۱۴۱ صفحه و باقیمت 
۴۹ هزار تومان توسط انتشارات روایت فتح روانه بازار 
کتاب شد و در همین مدت کوتاه به چاپ چهارم رسید. 

ــر نـــــــوری، مـــتـــرجـــم در  ــغـ اصـ
گفت وگو با ایسنا درباره اینکه 
رقابت بین ناشران چه تأثیری 
بر کیفیت ترجمه دارد، گفت: 
مسلماً کیفیت را پایین مــی آورد؛ ترجمه 
درســت زمــانــی اتــفــاق می افتد کــه مترجم 
کتاب را سر حوصله بخواند و با دنیای کتاب 
انــس بگیرد و بــه آن نــزدیــک شــود، کتاب 
را خوب بفهمد و سعی کند آن را در زبان 
فارسی بازآفرینی کند، اما وقتی ما زمانی 
برای آن کار نداریم و می خواهیم در رقابت با 
ناشر دیگر زودتر کتابمان را بیرون بیاوریم، 
همه این ها به فراموشی سپرده می شود. 

گاه مترجمان، کتاب را نمی خوانند 
و همراه با خواندن ترجمه می کنند، 
حتی کــتــاب را یــک بــار نمی خوانند 
تــا حسی از کتاب بگیرند و دربــاره 

چیزهایی که بلد نیستند، 
تحقیق کنند و کتاب را 
بفهمند. انگار در یک 
صدمتر  دو  مسابقه 
هستند نه دو ماراتن 
و بــایــد کوچک ترین 
لحظه ای را از دست 
ندهند تا با چندصدم 
ثــانــیــه اخـــتـــالف اول 
شوند. ناشران تالش 

می کنند یــک هفته زودتـــر از ناشر دیگر 
کتاب را منتشر کنند و فکر می کنند در این 

یک هفته می توانیم کاری کنیم. 
ــر یــک رمـــان را در دو هفته یــا یــک ماه  اگ
ترجمه کنم معلوم اســت کیفیت پایین 
می آید و در انتقال معنا با مشکل روبه رو 
می شود، چون مترجم، کتاب را نفهمیده، 
یا مطلبی را جا انداخته و یا از خود بافته 
است، از طرف دیگر فارسی کتاب هم خوب 
نیست و مترجم حتی یک بار ترجمه اش 
را نــخــوانــده اســت. اگــر ویــراســتــاری باشد 
کــه خیلی وقــت هــا نیست، دوروزه کتاب 
را خــوانــده و غــلــط هــای گــل درشــت را 
درست می کند و مسلماً این ترجمه 
سراسیمه، کیفیت بدی خواهد 

داشت.
او در پایان درباره کتاب های جدید خود 
گفت: آخرین ترجمه من »ادموند 
گانگلیون و پسر« نوشته ژوئل 
اگلوف در نشر افق بوده است. 
ــگــر هـــم زیــر  ــتــاب دی چــنــد ک
چاپ دارم اما چون نزدیک 
بــه چــاپ نیستند، ترجیح 
می دهم نا مشان را نیاورم 
ــده  ــن ــای آی ــاه هــ ــی در مــ ــ ول
کــتــاب هــای دیــگــری چــاپ 

خواهم کرد. 

خدیجه زمانیان: همزمان با 
برپایی دومین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران، روز گذشته گزارشی 
در همین صفحه منتشر شد 
با محوریت راهکارهای ناشران برای برگزاری 
بهتر این اتفاق مجازی. در صفحه امروز و در 
ادامه گزارش، پیشنهادهای نویسندگان را در 
خصوص برگزاری نمایشگاهی بهتر، بخوانید. 
در ابتدا نویسنده کتاب »سلول های بهاری« 
در خصوص تأثیر برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب بر صنعت نشر کشور می گوید: یکی 
از بهترین فرصت هایی که کرونا برای صنعت 
نشر و کتاب خوانی ایجاد کرد نمایشگاه مجازی 
بود. هر چقدر نمایشگاه فیزیکی برای صنعت 

نشر برکت داشت اما به 
خاطر متمرکز شــدن در 
تــهــران مــوجــب می شد 
همه اقــشــار جامعه به 
دالیــل گوناگون نتوانند 
از جــاهــای مختلف در 
آن شــرکــت کــنــنــد امــا 
در شــرایــط فعلی همه 
می توانند به نمایشگاه 
ــی داشـــتـــه  ــرسـ ــتـ دسـ

باشند. 
بهنام بــاقــری بــا بیان 
ــه مـــــــــردم مــا  ــکــ ــ ــن ــ ای

کتابخوان هستند اما نمی دانند چه کتابی 
باید بخوانند، توضیح می دهد: چیزی که در 
این نمایشگاه مشهود است و خیلی استقبال 
شده خرید و فروش کتاب درسی و دانشگاهی 
است در حالی که متولیان فرهنگی در روزهای 
بــرگــزاری نمایشگاه باید در فضای مجازی و 
رسانه ها به تبلیغ و معرفی کتاب هایی بپردازند 
که به لحاظ فرهنگی اثرگذارند، کتاب هایی که 
سراغ ایده های نو، سوژه های ناب و آدم هایی 
رفته که روش زندگی درست را به مردم آموزش 
می دهند و یا اداره ارشــاد بــرای ایــن کتاب ها 

تخفیف بیشتری درنظر بگیرد. 
در ادامه ابراهیم حسن بیگی، نویسنده و ناشر 
نشر »ابــراهــیــم« در خصوص تجربه موفق 
نمایشگاه مجازی کتاب 
چنین می گوید: نباید با 
از بین رفتن کرونا تجربه 
برگزاری نمایشگاه مجازی و 
فروش های آنالین فراموش 
شود، حتی بهتر است این 
نمایشگاه ها فصلی برگزار 
ــود. او مــی گــویــد: دوران  شـ
کرونا فرصت خوبی بود که 
کتاب فروشان بر فروش های 
آنالین متمرکز شوند و به این 
صــورت کتاب هایشان را به 

دست مخاطب برسانند. 

اصغر نوری مطرح کرد

 برخی از مترجمان 
ترجمه خود را یک بار هم نمی خوانند! 

نویسندگان پیشنهاد دادند

 نمایشگاه مجازی 
فصلی شود

درحاشیه

میزان فروش 
نمایشگاه کتاب 
 تا پایان 
روز سوم 

علی رمضانی در پایان 
سومین روز نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران 
با اشاره به تعداد 
نسخه های به فروش 
رسیده در روزهای 
گذشته،عنوان کرد: 33۰ 
هزار و 7۴۶ نسخه کتاب 
به ارزش ۲۱8 میلیارد و 
۱۴ میلیون و 53هزار و 
3۲۲ ریال از سوی مردم 
و عالقه مندان به کتاب 
خریداری شده است.
همچنین در سه روز اول 
نمایشگاه ۶۱هزار و 7۱8 
سفارش ثبت شده که از 
این تعداد ۴۲هزار و 7۶ 
سفارش از سوی ناشران 
به شرکت ملی پست 
جمهوری اسالمی 
ایران تحویل داده 
شده است. همچنین 
۱۹هزار و ۶۱۰ سفارش 
در انتظار ارسال است. 
از ناشران در خواست 
می کنم مرسوالت را در 
سریع ترین زمان ممکن 
به شرکت ملی پست 
جمهوری اسالمی ایران 
تحویل دهند تا کتاب ها 
در کمترین زمان به 
دست خریداران برسد.

  زهره کهندل      فیلم سینمایی »مرد نقره ای« به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی فیلمی قهرمان محور با 

محوریت هویت ملی و احترام به پرچم ایران است، هویت و 
پرچمی که نه فقط برای یک کهنه سرباز، که برای یک نوجوان 

ورزشکار هم اهمیت دارد؛ نوجوانی که در مسابقات مدال 

نمی گیرد اما با افتخار و قهرمانانه پرچم کشورش را باال 
می برد. این اثر چندمین همکاری لطیفی با پیمان عباسی 

در مقام نویسنده است. عباسی اصلی ترین انگیزه اش برای 
نگارش فیلم نامه مرد نقره ای را اهتزاز پرچم ایران دانسته و 
می گوید:»ما یک تصویر ذهنی از پایان فیلم داشتیم که چند 

پسر بچه، پرچم ایران را باال ببرند و مردم در سالن های سینما 
بلند شوند و برای اهتزار پرچم ایران توسط نوجوان های این 

مرزوبوم کف بزنند، ما این پایان را می خواستیم و این اتفاق 
افتاد«. به بهانه اکران فیلم »مرد نقره ای« با پیمان عباسی 

فیلم نامه نویس گفت وگو  کردیم که می خوانید.

 اعتماد مردم
به کارگردان های قدیمی

کهندل   نگاهی بــه وضعیت فــروش آنالین 
بلیت های چهلمین جشنواره فیلم فجر نشان 
می دهد برخالف نظر هیئت انتخاب این دوره 
که توجه جــدی به فیلم اولی ها داشتند، آثار 
کــارگــردان هــای ناشناخته از ســوی مخاطبان 
سینما با استقبال همراه نبوده اســت. فیلم 
»مرد بازنده« ساخته محمدحسین مهدویان 
در رقابتی بـــدون رقیبی قـــدر، گــوی سبقت را 
در فـــروش بلیت  ربـــود و در دقــایــق اولــیــه تمام 
صندلی های ۶ سالنی که تا روز آخر جشنواره 
به این فیلم اختصاص یافته بود، پر شد. البته 
ــواد عــزتــی و  ــازی جـ ــم  کـــاری« بــا بـ ســریــال »زخـ
استفاده مهدویان از ایــن بــرگ برنده در فیلم 
جدیدش، در میزان استقبال از »مرد بازنده« 
بی تأثیر نبوده است. ظرفیت صندلی های فیلم 
»خائن کشی« ساخته مسعود کیمیایی هم 
که ۶ سالن سینمایی را بــرای اکــران در اختیار 
داشــت بــا نقش آفرینی چهره هایی همچون 
مــهــران مــدیــری، فــرهــاد آئــیــش و پانته آ بهرام 
در ساعات اولیه تمام شد. آثــار کارگردان های 
دیگری مانند رضا میرکریمی با »نگهبان شب« 
و بهروز شعیبی با فیلم »بدون قرار قبلی« هم 
در فروش آنالین بلیت ها مورد توجه قرار گرفت. 
»مالقات خصوصی« ساخته امید شمس هم 
با اینکه جزو آثار فیلم اولی بود اما به دلیل وجود 
بازیگرانی چون هوتن شکیبا و پریناز ایزدیار جزو 
آثار پرفروش جشنواره امسال بود که ظرفیت 
صندلی هایش در ساعت های اولیه تکمیل شد. 
باید منتظر اکران آثار فیلم اولی های این دوره از 
جشنواره فیلم فجر ماند و دید آیا مانند دوره های 
گذشته جشنواره فجر، کارگردانی تازه کار با فیلم 
اولش شگفتی ساز دوره چهلم می شود یا میدان 

رقابت در دست باتجربه ها باقی می ماند.

برگزیدگان جایزه »یوسف« 
معرفی شدند

هیئت داوران دهمین دوره جایزه ادبی »یوسف« 
در بیانیه ای برگزیدگان و شایستگان تقدیر این دوره 

از جایزه را معرفی کرد. 
ــان »چــنــارهــا از بـــرگ خالی  ــتـ ــه اول: داسـ ــب رت

نمی شوند« اثر اعظم ایرانشاهی 
رتبه دوم: داستان »تا جایی که رودخانه می رود« 

اثر سارا شجاعی 
رتبه سوم: داستان »انعکاس« اثر ندا رسولی 

تقدیر ویژه دفاع مقدس: داستان »اُمِّ خاک« اثر 
زینب روزبهانی 

تقدیر ویژه مدافعان سالمت: داستان »نفس های 
به شماره افتاده!« اثر مرضیه ذاتی 

تقدیر ویـــژه مــدافــعــان حـــرم: داســتــان »دوســـِت 
ــــف رمـــضـــانـــی  ــری ــر اشـــــــرف ظــ ــ ــ  مــــن دَن!« اث
تقدیر ویــژه: داستان »آســو« اثــر زهــرا شنبه زاده 

سرخایی 
همچنین داستان های »نشانی« مائده عبدی کشتلی، 
»سه فصل عاشقانه« محمدرضا ملکی، »ضیافتی 
برای ماهی ها« اسماعیل محمدپور، »به وقت ایران«  
لیال غالمی، »چشم هایی که همیشه زیبا بود!« اثر 
حنان سالمی، »همه جا راهــی اســت به بهشت« 
فاطمه اکبری اصل، »فقط می دانم من هم آمدم« اثر 
نجمه خادم المؤمنین فوالدی، »در می زنند« محدثه 
ــر سایه نخل ها« اثــر فاطمه طوسی،  اکبرپور، »زی
»گروهبان جاسم« اثر ناهید سدیدی و »راز نقاشی 
پسرم« اثر زهرا کریم زادگان مورد تقدیر قرار گرفتند.  
هیئت داوران جایزه؛ قاسمعلی فراست، محمدمهدی 
رســولــی، مجید قیصری، میرشمس الدین فالح 

هاشمی و پرویز شیشه گران بودند.
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و هنر فرهنگ 

 پیمان عباسی
فیلم نامه نویس



گله از انحراف 
مسیر آب هیرمند

سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان 
دو روز پیش با گله 

تلویحی از انحراف 
آب هیرمند گفت: 

در سال آبی گذشته 
کمتر از 5 درصد از 

کل حقابه جمهوری 
اسالمی ایران تأمین 

شده است. اصول 
حقوق بین الملل 

 شامل وفای 
به عهد و اصول حسن 
همجواری می شود و 
هر کس در افغانستان 
حاکم است این حقابه 
را برای ایران و مردم 

منطقه و طبیعت 
منطقه قائل شود.

در حاشیه

حقابه را 
به  رسمیت 
می شناسیم

وزارت انرژی و آب 
طالبان تأکید کرده 

امارت اسالمی آماده 
است براساس معاهده 

پیشین، حقابه ایران 
را تأمین کند و هیئتی 

برای بررسی این موضوع 
به والیت نیمروز 

سفر کرده است. به 
گزارش طلوع نیوز، 

اخترمحمد نصرت، 
سخنگوی وزارت انرژی 

و آب طالبان گفته 
است: »طی سال های 
گذشته خشکسالی 
بود و می شود گفت 
آب به اندازه کافی در 
هیرمند جاری نشده 
 است«. با وجود این 
و به رغم بارش های 

مناسب طالبان هنوز 
حاضر به اجرای این 
معاهده نشده است.

زومزوم

ــدن طــالــبــان در  ــ ــار آم بــا روی کـ
افــغــانــســتــان مــســئــلــه حقابه 
ایــران بار دیگر در مذاکرات بین 
مقامات ایــران و طالبان مطرح 
شـــد؛ ســاعــت هــای پــایــانــی روز 
سه شنبه 28 دی مــاه خبری در 
رسانه های ایران به نقل از معاون سفیر جمهوری 
اسالمی ایـــران در افغانستان مبنی بر بــاز کردن 
دریچه های سد کمال خان و رهاسازی آب به سمت 
ایران توسط طالبان منتشر شد. این خبر واکنش 
گــســتــرده رســانــه هــا و مـــردم اســتــان سیستان و 
بلوچستان را در پی داشت. هرچند این خبر توسط 
یک مقام طالبان تکذیب شد، بااین حال پرسشی 
که دراین بین مطرح می شود این است که سیاست 
طالبان در قبال تعهدات افغانستان درباره حقابه 
ایــران چیست و آیــا اساساً می توان به وعده های 
طالبان که این روزها سخت درگیر بحران مشروعیت 
و به رسمیت شناخته شدن از ســوی کشورهای 
مختلف به خصوص همسایگان افغانستان و 
همچنین نیازمند انــرژی و تولیدات غذایی ایران 

است، در ادامه راه اعتماد کرد؟
 قـــدس در مــیــزگــردی بـــا حــضــور مــحــمــد هاشم 
عصمت اللهی، سید احمد موسوی مبلغ و بصیر 
احمد حسین زاده کارشناسان افغان این مسئله 
را موردبررسی قرار داده است. در این میزگرد فقط 
یک سؤال پرسیده شده است؛ آیا طالبان برای عمل 
به قراردادی که از50 سال پیش بین دو کشور امضا 
شده قابل اعتماد است؟ پاسخ هریک از کارشناسان 

به این پرسش را در ادامه می خوانید.

ایران به سیاست صبر ادامه دهد ◾
اللهی   عصمت  هاشم  محمد 
مسئله حقابه ایران دو بعد دارد؛ یک 
بعد حقوقی و یک بعد سیاسی. به 
لحاظ بعد حقوقی رویه های حقوقی در همه کشورها 
به ویژه افغانستان حاکم بوده و از این گریزی نیست؛ 
ــال1351 در زمـــان نخست وزیری »موسی  در ســ
شفیق« در افغانستان و هویدا در ایران این حقابه 
ازلحاظ حقوقی موردبحث و توافق قرار گرفت. این 
تعهد به عنوان یک تعهد حقوقی از سال1352 آغاز 
شد و دو طرف از این موضوع راضی بودند تا اینکه 
مسائل سیاسی این معاهده را تحت تأثیر قرار دارد. 
در یک مرحله نیروهای کمونیستی افغانستان که 
مورد حمایت شوروی سابق بودند به خاطر تیره کردن 
ــران و افغانستان ایــن مسئله را  ــط دو ملت ای رواب
برجسته کردند و مانع از رهــاســازی حقابه ایــران 

شدند.
ــن مسئله بعد  ــار دیــگــر ای در نــوبــت هــای بــعــدی ب
سیاسی پیدا کرد و آمریکایی ها برای اختالف افکنی 
و تیره کردن روابط بین دو ملت بر عمل نکردن به این 
قرارداد اصرار کردند. از منظر حقوقی هر دولتی در 
افغانستان روی کار باشد چه طالب و چه غیرطالب 
موظف اند حقابه ایران را تأمین کنند. به خصوص 
در ایام زمستان آب زیادی در افغانستان پشت سد 
کمال خان جمع می شود و به نظر نمی رسد دادن 
حقابه ایران مشکلی در زمینه آب برای افغانستان 

ایجاد کند.
در افغانستان رودخــانــه آمــودریــا را هم مثل آب 
ــه بــعــد از آبـــیـــاری بخشی از  هــیــرمــنــد، داریــــم ک
افغانستان به سمت آسیای مرکزی و دریای اورال 
می رود؛ رودخانه دیگری هم داریم که از پنجشیر 
ــی رود؛ امــا چــرا در دو مــورد  بــه سمت پاکستان مـ
 ذکرشده دیگر مشکلی مشابه با مسئله هیرمند

 پیش نمی آید.

 این در نوع خودش جالب توجه است و جز مسائل 
سیاسی دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.

درواقع اگر بعد سیاسی ماجرا برجسته نشود، آب 
سرچشمه گرفته از کوه های افغانستان برای زندگی 
و بهره مندی ساکنان هر دو کشور کافی خواهد بود. 
اما از لحاظ سیاسی طالبان به شدت نیازمند این 
است که روابط دو کشور روابط دوستانه ای باشد و 
طالبان سخت نیازمند کاالی ایرانی و واردات انرژی 
از ایــران اســت؛ عــالوه بر این افغانستان به شدت 
ازلحاظ اقتصادی و مسائل ترانزیتی به ایران وابسته 
است؛ بنابراین ممکن است بخواهد با این امتیاز 
بازی کند. این نگرانی که در ایران وجود دارد در این 
رابطه قابل درک و به جاست؛ اما به نظرم در سطح 
استراتژی های کالنی که ایران به عنوان یک کشور 
باثبات در منطقه دنبال می کند و تصمیماتی که 
ــران تاکنون در نحوه تعامل با طالبان براساس  ای
مذاکره اتخاذ کرده است، به نظر می رسد فعالً هم 
باید مثل سابق راهــبــرد صبر ســازنــده را در پیش 
گیرد. به هرحال در افغانستان دولت باثبات که از 
استحکام واقعی سیاسی برخوردار باشد روی کار 
نیست. درنتیجه ایــران با راهبرد  صبر و حوصله 
خواهد توانست درنهایت به خواسته بر حق خود 

دست پیدا کند.
ــا از آن طــــرف یــک مسئله دیــگــر هــم هست؛  امـ
متأسفانه دولت های غربی هنوز حاضر نیستند 
دست از سر افغانستان بردارند و با روی کار آمدن 
طالبان درصدد ایجاد یک باتالق برآمده اند تا ایران 
را با طالبان درگیر کنند. البته ایران برای به بن بست 
کشاندن اهداف غرب به درستی راه مذاکره با طالبان 
را در پیش گــرفــت. ایــن راه به منزله بــه رسمیت 
شناختن حاکمیت طالبان نیست بلکه به دلیل 
نیازی اســت که به واسطه همجواری و تاریخی و 
فرهنگی برقرار است. به نظر می رسد تا زمانی که 
در افغانستان یک نظام باثبات نداشته باشیم، 
این مزاحمت ها از طرف ایادی آمریکا، پاکستان و 

سعودی و ترکیه وجود خواهد داشت.

پای آمریکا در میان است ◾
 سید احمد موسوی مبلغ آنچه در 
رابطه با مسئله حقابه که بین ایران و 
افغانستان در جریان است را نمی توان 
جدا از سیاست های منطقه ای کشورهای ذی نفع 

در افغانستان موردبررسی قرارداد.

افغانستان پنج رودخانه دارد که این رودخانه ها با 
پنج کشور همسایه اشتراکات آبی دارند، در تمام 
این ها هم افغانستان نقش باالدستی دارد؛ یعنی 
منشأ آب افغانستان است و تنها در مــورد ایران 
است که مسئله حقابه مــورد مناقشه واقع شده 
است، درحالی که آبی که به سمت ایران می آید و 
میزان آب ورودی به ایران اصالً قابل قیاس به میزان 
آبی که به سمت پاکستان مــی رود نیست، از این 
منظر باید مسئله حقابه ایران در هیرمند را بیش 
از اینکه یک مسئله فنی و حقوقی بدانیم باید یک 
مسئله سیاسی بدانیم و در این مورد هم تنها دولت 
افغانستان تأثیرگذار نیست، بلکه کشورهایی که بر 
دولت های مختلف افغانستان تأثیرگذار بودند و با 
جمهوری اسالمی ایران زاویه داشتند، سعی کردند 
از دولت افغانستان با ابزارهایشان برای رقابت با 
ایران استفاده کنند و این مطلب را نباید ازنظر دور 

داشت.
مشخصاً در طـــول50-40 سال گذشته پاکستان 
نقش جدی بر سیاست های دولت های مستقر 
در افغانستان داشته و زمانی که این تسلط کمتر 
بوده معموالً مشکل حقابه بین دو کشور برجسته 
و پررنگ نبوده است. طی20 سال گذشته که دولت 
افغانستان دست نشانده آمریکا بود، این مسئله 
بغرنج تر شد. درجایی که ازنظر فنی ساخت سد 
کمال خان شاید اگر الزم بود با این شکل ضرورتی 
نداشت، اما این سد ازنظر فنی به شکلی ساخته 
شــد کــه می تواند بــه صــورت تمام و کمال حقابه 
ایران را کنترل کند و حتی از ورود سیالب هایی که 
خارج از بستر رودخانه به سمت ایــران بودند هم 
جلوگیری کند؛ می دانید که غیر از حقابه ای که 
ایــران از رودخانه هیرمند مطابق با معاهده ای که 
با افغانستان داشــت، بخشی از سیالب هایی که 
مربوط به رودخانه نبود و سهم طبیعت بودند هم 
به سمت ایــران مــی رفــت، امــا ازنظر فنی ساخت 
سد کمال خان به شکلی بود که حتی از ورود این 
سیالب ها و آب های سطحی که ارتباطی با معاهده 
دو کشور نداشت جلوگیری کرد. وقتی این موارد را 
بررسی کنیم متوجه می شویم طی20 سال گذشته 
ــت دست نشانده  یــک نــگــاه جـــدی از ســـوی دولـ
افغانستان بر این مسئله وجود داشته که ایران را از 
آب هیرمند دور نگه دارند یا مسئله آب را یک ابزار 

کنترلی و امتیازگیری قرار دهند.

در رابــطــه بــا طالبان هــم ایــن مسئله مهم است 
که همین االن هم آن هــا آب را به سمت ایــران رها 
نکرده اند. بعدازآنکه مقامات ایــران اعــالم کردند 
براساس توافق نامه، طالبان دو دریچه از دریچه های 
سد کمال خان را باز کرده اند تا آب به سمت ایران 
روان شود مقامات محلی طالبان با انتشار ویدئویی 
ایــن خبر را تکذیب کردند و از ایــن مسئله تحت 
عنوان افــواهــات )حــدس و گمان ها( یــاد کردند و 
گفتند با توجه به فرارسیدن فصل زراعــت، آب به 
درخواست کشاورزان استان نیمروز افغانستان که 
هم مرز با سیستان و بلوچستان ایران است به حدی 
که برای کشاورزی این ها کفایت کند، بازشده است.
بنابراین طالبان این مسئله را تکذیب کرد و این 
فضاسازی رســانــه ای کــه داخــل ایـــران ایــجــاد شد 
مشخص نیست بر چه مبنایی رخ داده است و 
آب هم از منشأ در سد کمال خــان تا رسیدن به 
ایران حداکثر تا48 ساعت باید می رسید و اگر بنا بر 
رسیدن آب بود باید در بدترین حالت تا72 ساعت 
بعد می رسید و اگر نرسیده مشخصاً به این دلیل 
است که اساساً تصمیم طالبان بر این نبوده که آب 

را به سمت ایران باز کند.
این اشتباه است که ما طالبان را گروهی مستقل 
بدانیم که در رابطه با مسائل مختلف ازجمله 
تعهدات به ایران تصمیم واحدی بگیرند و بتوانند 
آن را اجــرایــی بکنند. طــالــبــان گــروهــی امنیتی 
و استخباراتی هستند که به شدت تحت تأثیر 
آمریکا و پاکستان اند. ادعای رهبران طالبان مبنی 
بر دشمنی با آمریکا هم یک ادعــای واهــی است 
و مستندات فــراوانــی در ایــن رابــطــه وجــود دارد. 
حکومت طالبان را هرگز نباید یک حکومت همسو 
با ایران دانست، آن ها هم با ایران اختالفات مبنایی 
ــران رابطه خوبی  ــد و قدرتمندان طالبان با ای دارن
ندارند و برعکس روابط نزدیکی با آمریکا و پاکستان 
دارند و مطابق با برنامه آن ها با جمهوری اسالمی 
ایران عمل می کنند. بنابراین باید به این نکته مهم 
توجه کرد که اعتماد به طالبان حتی در کوتاه مدت 

هــم بــه نفع ایـــران نیست چــه رســد بــه اینکه 
در بلندمدت ایــران بخواهد به عنوان یک 
شریک منطقه ای با طالبان وارد تعامل 
شود. عالوه بر این طالبان هنوز در حد و 
قــواره یک گروه در افغانستان هستند و 

صرفاً افغانستان در اختیار آن ها قرار داده شــده و 
اختالفات عمیقی بین خودشان دارند و هرلحظه 
احتمال فروپاشی آن ها از درون وجود دارد و مسائلی 
ازاین دست موجب می شود طالبان نتواند در قواره 
یک حکومت برنامه ای هم برای آینده افغانستان و 
درنتیجه تعامل با کشورهای همسایه افغانستان 

داشته باشد.

افغانستان همواره به ایران نیازمند است ◾
 بصیر احمد حسین زاده اینکه 
حقابه ایران از هیرمند به هر طریقی به 
دریاچه هامون برسد برای مردم ایران 
خوشحال کننده خواهد بود. چه به واسطه فعالیت 
دیپلماتیک مقامات سیاسی ایـــران و چــه براثر 
افزایش منابع آبی و مجبور شدن طالبان برای باز 
کردن دریچه های سد، مهم این است این حقابه 
ــرای مــردم اســتــان سیستان و  وارد ایـــران شــود و ب
بلوچستان که با خشکسالی مواجه اند بسیار 
ــا آنـــچـــه از  ــ ــود. ام ــ ــد بـ ــواهـ خــوشــحــال کــنــنــده خـ
صحبت های سخنگوی وزارت زراعـــت طالبان 
برمی آمد مشخص است چنین اقدامی از سوی 
طالبان صورت نگرفته و آب صرفاً بر اساس تقاضای 

کشاورزان افغان بازشده است.
همان لحظه که اعــالم شد طالبان چنین اقدامی 
کــرده مسئله عجیب و قابل تأمل بود و ما منتظر 
واکنش طالبان بودیم که سرانجام صحبت های 
وزیر زراعت طالبان نشان داد چنین اقدامی از سوی 

طالبان صورت نگرفته است.
بر اساس قراردادی که بین دولت ایران و افغانستان 
منعقد شده، قرار بود 820 میلیون مترمکعب حقابه 
به ایران داده شود، ولی این مسئله از همان سال ها 
گاهی عملی می شد و گاهی نه. این بستگی به میزان 
آبی بود که در افغانستان وجود داشت تا اینکه در 
اواخر دولت اشرف غنی سد کمال خان روی هیرمند 
ایجاد شد و افغانستان جلو ورود آب به ایران را گرفت 
و سخنرانی غنی در روز افتتاح سد مبنی بر اینکه ما 
دیگر آب مجانی به کسی نمی دهیم و اگر قرار بر دادن 
آب باشد در ازای آن پول یا نفت می گیریم، موجب 

آزردگی و ناراحتی جمهوری اسالمی ایران شد. 
گرچه این بحث با هوشیاری مقامات ایــران منجر 
به بحران بین دو کشور نشد. با توجه به اینکه ایران 
انتظار داشــت دولــت افغانستان به تعهداتش در 
مسئله حقابه ایران پایبند باشد اما به دالیل سیاسی 
که هم آمریکایی ها و هم پاکستانی ها در منطقه 
دنبال می کردند تالش کردند باعث ایجاد یک چالش 
بین ایران و افغانستان شوند و این بیشتر به واسطه 
ــرآورده شــدن اهـــداف سیاسی بــود تــا اقتصادی.  ــ ب
افغانستان در همه ادوار به خصوص در شرایط کنونی 
به ایران نیاز دارد؛ افغانستان از منظر تأمین نفت و 
انرژی و مواد غذایی به شدت به ایران وابسته است. 

ازاین جهت در شرایط کنونی باید منتظر بمانیم 
تــا ببینیم طالبان در مــاجــرای آب چــه سیاستی 
اتــخــاذ خــواهــد کــرد و بــه نظرم هنوز زود اســت که 
در ایــن رابــطــه اظهارنظر کنیم و قضاوتی داشته 
باشیم.باید ببینیم در هفته ها و مــاه هــای آینده 
مــذاکــرات طالبان بــا مــقــام هــای ایـــران در رابــطــه با 
مسئله آب به کجا خواهد رسید و آیــا طالبان به 
 تعهدات افغانستان در قبال حقابه ایــران پایبند 

خواهد بود یا نه.
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تاریخ5

زخم قجری
حقابه ایــران از هیرمند، به دادخواست حقوقی ایران 
از آب رود هیرمند در منطقه سیستان اشاره دارد. این 
رود در گذشته در هر دو کشور افغانستان و ایران جاری 
بوده است. جدایی هرات از خاک ایــران در سال 1857 
)میالدی( به موجب معاهده پاریس و خودداری گسترده 
حاکمیت افغانستان از جاری ساختن رود هیرمند در 

خــاک ایـــران، مسئله حقابه رود هیرمند را به یکی از 
مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی دو 

کشور مبدل ساخته است. 
در زمـــان رضــاشــاه پهلوی کــه دو کشور بـــرای نزدیکی 
به یکدیگر گام هایی برداشتند، مذاکراتی را در مورد 
اختالفات بر سر مرزها و حقابه هیرمند آغــاز کردند 

که با امضای پروتکل موقتی در ســـال1315 همراه بود 
و بنا شد هر مقدار آبــی که به بند کمال خــان برسد، 
بــه صــورت مــســاوی میان دو کشور تقسیم شــود. اما 
مجلس افغانستان حاضر به تصویب اعالمیه نشد و در 
پی آن، افغان ها شروع به کندن نهرهای بقرا و سراج به 
صورت مهندسی شده کردند که ایران را از بخش عمده 

آب هیرمند محروم کرد. در ادامه مناقشه های سیاسی، 
معاهده آب میان افغانستان و ایــران در ســـال1351 از 
سوی موسی شفیق و امیرعباس هویدا، نخست وزیران 
وقت افغانستان و ایــران، به امضا رسید. براساس این 
معاهده، افغانستان در هر ثانیه باید 26مترمکعب آب 

به ایران بدهد.
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  سید احمد موسوی    موضوع حقابه 
ایران از هیرمند به دادخواست حقوقی 
ایران از آب رود هیرمند در افغانستان و 

سیستان اشاره دارد که سرانجام منجر به 
معاهده ای شد که در ۲۲اسفند۱۳5۱ در 

کابل به امضا رسید و بر اساس آن مقرر 
شد در هر ثانیه ۲۶مترمکعب آب )معادل 

۸5۰میلیون مترمکعب در سال( سهم 
ایران از آب سد کجکی این رودخانه باشد. 

با وجود انعقاد قرارداد حقابه هیرمند، 

از اواخر دهه۱۳۷۰ و همزمان با کاهش 
بارش ساالنه و گسترش خشکسالی بر 

سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند 
به دریاچه هامون مرتبًا کاهش یافت و با 
ساخت سد کمال خان عماًل مسئله حقابه 

ایران تحت تأثیر قرار گرفت. مسئله ای 
که با روی کار آمدن دولت های مختلف در 

افغانستان که تحت تأثیر سیاست های 
کشورهای مختلف بودند روز به روز 

بغرنج تر شد.
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حقابه گل آلود هیرمندحقابه گل آلود هیرمند



   ۸ میلیون نفر از 
 جمعیت 
 زیر ۱۲ سال

 واکسینه 
می شوند  
به گزارش وب دا، 
محمد مهدی گویا، 
رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت 
از واکسیناسیون 
۸میلیون نفر از 
 جمعیت زیر

 ۱۲ سال کشور خبر 
داد و گفت: در نوبت 
اول گروه سنی ۹ تا 
۱۲ سال واکسینه 
می شوند. تمام 
افراد ۹ تا ۱۲ سال 
کشور می توانند به 
همراه والدین خود 
با مراجعه به مراکز 
واکسیناسیون، 
واکسن کووید ۱۹ را 
دریافت کنند.

محمود مصدق امروز هفتم 
بــهــمــن، آخـــریـــن روز از هفته 
پویش ملی مبارزه با سرطان، روز 
»مدیریت سرطان در کودکان و 
نوجوانان« نام گذاری شده است. 
اهمیت این بیماری و از آن مهم تر 
موضوع پیشگیری از آن به ویژه در کودکان و نوجوانان 
را بهانه ای برای گفت وگو با پروفسور محمد اسماعیل 
اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان قرار دادیم که 

حاصل آن را تقدیمتان می کنیم.

آقــای دکتر، در ابــتــدای ایــن گفت وگو به نقش  ◾
ــاره کنید و اینکه  و اهمیت مدیریت ســرطــان اشـ
مدیریت در این حوزه باید دارای چه شاخص هایی 

باشد؟
مدیریت سرطان که مبنای شعار امسال برای هفته 
ملی مبارزه با سرطان قرار گرفته، مهم ترین عامل 
برای بهبود وضعیت این بیماری است؛ به این دلیل 
که 40درصد سرطان ها قابل پیشگیری و40درصد 
سرطان ها قابل درمــان قطعی هستند و این بدون 
مدیریت صحیح ممکن نیست. مدیریت سرطان 
یعنی مراقب باشیم هر کاری که انجام می دهیم به 
نفع بیمار و مردم باشد؛ یعنی محور، مردم و بیماران 
سرطانی باشند؛ نه پزشک و یا دانش وی. چون اگر 
مــردم، محور باشند آن وقــت هر کاری که می کنیم 
اثربخشی مثبت خواهد داشــت. پس اثربخشی 
نخستین شاخص در مدیریت ســرطــان اســت. 
شاخص دیگر در مدیریت این بیماری، بهره وری 
اســت؛ یعنی هزینه هایی که بــرای ارائــه خدمات و 
انجام درمان می شود، برای بیمار تأثیر داشته باشد. 
مثالً اگر عکس سی.تی.اسکن می گیریم درست 
است که با آن، تومور را تشخیص می دهیم اما اگر 
این روش به درد بیمار نخورد، نباید این کار را انجام 

دهیم و باید در درمان تغییر رویه بدهیم. 
ــازی درمــان  ــ سومین شاخص مدیریت »ارزان سـ
سرطان« اســت. یعنی کــاری کنیم که با کمترین 
هزینه ها بیشترین بــهــره وری را داشــتــه باشیم. 
چهارمین شاخص هم به بحث تقاضای القایی 
برمی گردد. یعنی مبادا من به عنوان پزشک برای 
اینکه مشهور شوم و درآمد بیشتری بدست بیاورم، 
از بیمار انجام کــاری را بخواهم که نفعش به من 
برسد. ضمن اینکه در مدیریت سرطان باید به 
موضوع تعارض منافع توجه کافی داشته باشیم 

تا مبادا بیماران سرطانی اسباب دست ما شوند. 

از اثربخشی و بهره وری به عنوان دو شاخص  ◾

مهم مدیریت سرطان یاد کردید؛ وضعیت ما در این 
شاخص ها چگونه است؟ 

بسیار بد؛ مثالً برای تشخیص سرطان پستان که 
شایع ترین نوع سرطان در زنان و مردان ایرانی است، 
عکس برداری  ام.آر.آی جزو ابزارهای تشخیصی ما 
محسوب نمی شود، اما بدبختانه باالی 40درصد 
این کار را انجام می دهند که این نشان از رفتار غلط 
جامعه پزشکان و مردم دارد. یا وسیله دیگری به 
ــم کــه مصرفش در ســرطــان خیلی  اســم پــت داریـ
محدود است؛ اما متأسفانه در ایران برای تشخیص 
سرطان به کار مــی رود که کامالً کــار غلطی است. 
ایــن هــا هزینه هایی هستند کــه هیچ کمکی به 
بیماران سرطانی نمی کنند. اگــر اثربخشی هم 

داشته باشند بهره وری ندارند. پول به جیب دیگری 
می رود و کمکی به مردم نمی کند. یا برای تشخیص 
سرطان هیچ آزمایشی در دنیا جواب نمی دهد و اگر 
پزشکی یکسری آزمایش نوشت و گفت این ها برای 
تشخیص بیماری سرطان اســت یعنی تقاضای 
القایی کــرده و دروغ گفته و بد عمل کــرده است. 
بنابراین انتظار داریم جامعه پزشکی برای مردم دل 

بسوزاند و این گونه کارها انجام نگیرد. 

با توجه به اهمیت ارزان سازی در مدیریت درمان  ◾
سرطان ما در این شاخص چه وضعیتی داریم؟ 

دست کم 3هزار میلیارد تومان بیش از حد نیاز داروی 
شیمی درمانی و معادل همین رقم هم از وسایل 
تشخیصی غیرضروری استفاده می کنیم. به عنوان 
مثال مدیریت یک بیمار مبتال به سرطان پستان در 
مرکز بنده حداقل یک سوم هزینه مدیریت همان 
نوع سرطان در جای دیگر است و این یک معنی 
دارد و آن، ارزان سازی خدمات درمان سرطان است 
که کار علمی سختی است اما همه باید برای نجات 
مردم و اقتصاد سالمت رعایت کنند. برای این منظور 
هم ابتدایی ترین کار، تغییر رفتار جامعه پزشکان به 

نفع مردم است. 

در ایران از نیمه دوم دهه 60 طرح جامع کنترل  ◾
سرطان به عنوان یک رویکرد هماهنگ، به منظور 
ــروز ابــتــا بــه ســرطــان و مــرگ ومــیــر ناشی  کــاهــش بـ
از آن از طریق پیشگیری)سطح یــک( تشخیص 
زودرس)ســطــح دوم( و درمـــان، بازتوانی و خدمات 
تسکینی )سطح سوم( تعریف شده، روند اجرای این 

طرح را چگونه می بینید؟ 
هیچ یک از این سطح بندی خدمات، اجرایی نشده 
است. یعنی یکسری دکان زدیم به اسم سطح 1 و 
2 و 3 که هیچ یک از آن هــا بــرای مــردم اثربخشی 

نداشته است چون نظام اصلی مدیریتی را به درستی 
رعایت نکردیم. مثالً بحث پیشگیری که خیلی 
روشـــن اســـت. در واقـــع مهم ترین عــوامــل ایجاد 
سرطان آن هایی هستند که همه مردم ما با آن ها در 
تماس اند؛ آب، هوا و خاک اصلی ترین این عوامل 
هستند. االن هوای شهرهای ما آلــوده است. این 
در حالی است که در سال 2013 به صورت رسمی از 
سوی سازمان بهداشت جهانی اعالم شد آلودگی 
هوا با سرطان نسبت مستقیم دارد. در خصوص آب 
هم باید گفت هرچند با کنترل های صورت گرفته، از 
طریق آب دچار بیماری های واگیر مثل وبا و حصبه 
نمی شویم اما مبتال به سرطان می شویم چون در 
آب های مصرفی ما فلزات سنگین وجود دارد. در 
مجموع می توان گفت موضوع پیشگیری از ابتال به 

سرطان در کشور تقریباً فراموش شده است.
در تشخیص زودرس سرطان وضعیت ما نسبت به 
پیشگیری کمی بهتر است چون خیلی پول هزینه 
می کنیم؛ در واقع نمره مان در بخش پیشگیری از 
سرطان منفی است؛ اما در تشخیص زودهنگام 
اگرچه نمره قابل قبولی نداریم ولی بهتر از نمره 

پیشگیری است. 
در زمینه درمــان امــا وضــع ما بسیار خــوب است؛ 
مثالً در درمــان کودکان سرطانی حــدود 80درصــد 
نتیجه می گیریم که نتیجه قابل قبولی است. اما 
بخش حمایتی و تسکینی را که یکی از اولویت های 
سرطان اســت، اصــالً نداریم. بیمار سرطانی آخر 
ــار، روی دســت خــانــواده مــی مــانــد بـــدون اینکه  کـ
بدانند باید با او چکار کنند. در حالی که اگر بخش 
حمایتی و تسکینی را در کشور داشتیم به خانواده 
یــاد مــی دادیــم ایــن خــرج هــا را نکند، چــون در این 
مرحله، کاری از دست بشر ساخته نیست و باید 
این گونه طی شود. به هرحال این نظام ها را نداریم و 

سطح بندی خدمات را که اصالً نداریم.

ددستچينستچين

محمد اسماعیل اکبری

رئیس مرکز تحقیقات سرطان

حدود ۲/5 درصد سرطان ها در کودکان 
و ۹7/5درصد در افراد بالغ پیدا می شود. 

مدیریت سرطان در کودکان با مدیریت 
آن در بزرگساالن بسیار متفاوت است. در 

مدیریت سرطان در کودکان باید علم خود را 

تغییر دهیم. باید ژن ها و تغییرات ژنومیک 
را بشناسیم و بدانیم چه تغییرات سلولی 
در بدن پدر و مادر و یا در نسل های خیلی 

پیشتر آنان پیش آمده که حاال فرد در ابتدای 
تولد تومور سرطانی کلیه دارد. باید این ها 

را یاد بگیریم. بشر هنوز وارد این مرحله 
از علم نشده است. خالصه اینکه ساختار 

ایجاد این سرطان ها، مدیریت و مهار آن ها 
با آن ۹7/5درصدی که در سنین باالتر است 

فرق می کند. 
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 4 میلیون ایرانی کجا مهاجرت کرده اند؟ ◾
صــالــح قــاســمــی، کــارشــنــاس جمعیت به 
ایــســنــا گــفــت: از جمعیت 8۵ میلیون 
ــزدیــک بــه 4 میلیون نفر  نــفــری ایــــران، ن
»مهاجرفرستی« رخ داده است. حدود 4۷درصد این 
افراد در آمریکای شمالی، 2۹درصد در اروپا، 14درصد 
در کشورهای آفریقایی و عربی و 10درصــد در آسیا و 

اقیانوسیه ساکن شده اند.

سر سرباز هخامنشی کجاست؟ ◾
محمد علی محسنی بندپی، نایب رئیس 
فراکسیون گردشگری در مجلس به خانه 
ملت گفت: سر سرباز هخامنشی که پس 
از سال ها به ایران برگردانده شد و قرار بود پس از نمایش 
در اســتــان هــای متفاوت، در محل خــود یعنی تخت 
جمشید نصب شود، هنوز پس از دو سال به این سایت 

برنگشته است. 

فرسایش خاک در ایران پنج برابر متوسط جهان ◾
علی مریدی، مدیر دفتر آب و خاک سازمان 
حفاظت محیط زیست بــه ایــرنــا گفت: 
فرسایش خاک در ایــران حــدود 1۶ تن در 
هکتار اســت کــه حــدود چهار تــا پنج بــرابــر متوسط و 
ــن عــدد در مناطق  عــددهــای جهانی اســـت، البته ای
مختلف متفاوت است. اما این 1۶ تن میانگین فرسایش 

خاک در کشور محسوب می شود.

6 میلیون واجد شرایط اصاً واکسن کرونا نزدند ◾
به گزارش ایسنا، محسن زهرایی، رئیس 
اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت گفت: متأسفانه نزدیک 
ــرای تزریق  بــه ۶ میلیون نفر از افـــراد واجــد شــرایــط، ب
 واکسن مراجعه نکرده اند. همچنین نزدیک به ۶.۵ تا

 ۷ میلیون نفر هم نوبت اول را تزریق کرده، اما برای تزریق 
نوبت دوم تأخیر دارند.

جامعه

پدر پزشکی جامعه نگر ایران در گفت وگو با قدس مطرح کرد

 تالش برای ارزان سازی  تالش برای ارزان سازی 
درمان سرطاندرمان سرطان

موضـوع منـاقصه:
SHIRINK FILM-FFS  خرید2,700 تن

PIS-000590 :شماره مناقصه
شرکت پتروشیمی ایالم به استناد مجوز صادره از کمیسیون معامالت،  در نظر دارد 
مقدار  2,700 تن  SHIRINK FILM-FFS مطابق مش�خصات درج شده در اسناد 
استعالم ارزیابی کیفی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران  بدینوس�یله از ش�رکت های  واجد  شرایط  دعوت  
میگ�ردد در صورت تمایل به ش�رکت در این مناقصه، از تاریخ 1400/11/06 به س�امانه 
الکترونیکی معامالت ش�رکت پتروش�یمی ایالم به  نش�انی samim-ilampetro.ir مراجعه و 
نس�بت به دریافت اسناد اقدام و حداکثر تا س�اعت 16:00 مورخ 1400/11/23 مدارک 

ارزیابی کیفی را تکمیل و در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی 
ایالم انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، جهت 
ثبت نام، دریافت نام کاربری و کلمه عبور س�امانه و راهنمایی، با ش�ماره تلفن های ذیل 

تماس حاصل نمایند. 
اس�ناد مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه، از طریق سامانه 

الکترونیکی معامالت به مناقصه گران واجد صالحیت ارسال خواهد شد.
مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان  30 میلیارد ریال 

را داشته باشد )در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد(.
آدرس:   ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 

samim-ilampetro.com   :پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالت
تلفن:    3839-084      داخلی:  3003   یا   4215

تلفکس:   08432723948   
کدپستی:   6936159700 

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایالم
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فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران
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 شهرداری بیدخت در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری، نسبت 
به شناسایی سرمایه گذار برای پروژه مشارکتی مرمت، بهسازی و احیاء و بهره برداری
 هت���ل بوتی���ک منزل و س���راچه حاجی معی���ن واقع در بیدخت، اق���دام نماید. لذا از کلیه س���رمایه 
گ���ذاران عالق���ه مند دارای ای���ده، طرح و توان مالی انجام پروژه دعوت بعمل می آید جهت کس���ب 
اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات، تا پایان وقت اداری 1400/11/21 به شهرداری مراجعه یا با شماره 

09122127139 تماس حاصل فرمایند.                 محمدرضا علی اکبری بیدختی شهرداری بیدخت

آگهی فراخوان مشارکت  )نوبت اول( 

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت مذک��ور دع��وت می ش��ود تا در جلس��ه 
مجم��ع عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده که  در س��اعت 8 صبح م��ورخ    1400/11/19  
هفش��جان-  ش��هر  بختی��اری-  و  چهارمح��ال  آدرس  ب��ه   ش��رکت  مح��ل  در 
 8841913755 پس��تی  ک��د  و   255 پ��اک  ش��رقی-  صف��وی  ن��واب  خیاب��ان 
رس��انند.  به��م  حض��ور  گ��ردد  م��ی  تش��کیل   03152374434-7 تلف��ن  و 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 8 صبح
1-انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 

2-تعین وضعیت حق امضاء
2- انتخاب بازرسین

3-تصویب تراز مالی و سود و زیان منتهی به سال 1399 
دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره ف
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فنی ساختمانی عسفور 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 462 و شناسه 10340020291

 ش��رکت تعاون��ی تولی��دی و توزیع��ی کارکنان 
منطقه وی��ژه اقتصادی دوغ��ارون در نظر دارد 
یک دستگاه باسکول 60 تنی را از طریق مزایده 
عمومی واگ��ذار نمای��د، متقاضیان ت��ا مورخه 
1400/11/11 جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده 
با شماره 09150497055 تماس حاصل نمایند. 

ش��رکت تعاونی  تولی��دی  و توزیع��ی  کارکنان  
منطقه  ویژه  اقتصادی  دوغارون ح
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 مزایده فروش باسکول 60 تنی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400,10,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : انحال شرکت 
به تصوی��ب مجمع رس��ید و آقای س��عید میرزائی 
فیض آبادی به ش��ماره ملی: 0942176030 به سمت 
مدیر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب شدو نشانی 
محل تصفیه: مش��هد- خیاب��ان احمدآباد، 30متری 
اول، نبش رضا 23، کالج زبان دانش��گاه فردوس��ی 
می باش��د.   9177948974 کدپس��تی  ب��ه  مش��هد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)1268090(

آگهی انحالل شرکت فناوری و کار آفرینی 
جهان اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 47616 و شناسه ملی 10380637650
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پیام رئیس 
 جمهور به 

ملی پوشان 
فوتبال ایران 

حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی 

با انتشار پیامی 
برای ملی پوشان 

فوتبال ایران پیش از 
بازی عراق آرزوی 

موفقیت کرد. در 
بخشی از این پیام 
آمده است: فارغ از 

نتیجه، که ان شاءاهلل 
پیروز میدان خواهید 
بود، حضورتان مایه 
افتخار کشوراست و 

یک بازی جوانمردانه 
و به یاد ماندنی، 

شادی را برای مردم 
عزیزمان به ارمغان 

می آورد. دعای خیر 
اینجانب و مردم، 
همراه شماست. 

در  حاشيه

 شکست 
 تیم ملی هندبال

 مقابل بحرین

تیم ملی هندبال در 
آخرین بازی خود از 

مرحله اصلی مسابقات 
هندبال قهرمانی مردان 
آسیا مقابل تیم بحرین 

به میدان رفت که در 
پایان تیم ملی بحرین 
با نتیجه ۳۶ بر ۲۶ به 

برتری رسید تا به عنوان 
سرگروه به مرحله نیمه 
نهایی این مسابقات راه 
یابد. این اولین شکست 

ایران در این مسابقات 
بود.ملی پوشان هندبال 

ایران که پیش از این با 
 قرارگیری در میان

 چهار تیم برتر جواز 
حضور در مسابقات 

قهرمانی جهان را 
بدست آورده بودند .

خبرخبر
روزروز

  آنتونی مارسیال
مهاجم فرانسوی منچستریونایتد، راهی 

سویا شد. او این فصل چندان فرصت 
بازی پیدا نکرد و برای اینکه حضور 

در فهرست تیم ملی فرانسه برای جام 
جهانی  را از دست ندهد، راهی سویا شد.

  جینی واینالدوم 
هافبک هلندی پاری سن ژرمن قصد 
دارد در همین فصل زمستان به لیگ 
برتر بازگردد. خودش عالقه مند به 
انتقال به آرسنال و بازی کردن زیر 

نظر میکل آرتتا است.

  جولیان آلوارز 
منچسترسیتی برای جذب جولیان 
آلوارز، ستاره جوان و آرژانتینی با 
باشگاه ریورپالته به توافق رسید. 

آلوارز در 96 بازی برای ریورپالته 
36 گل زده و 25 پاس گل داده است.

 جواد رستم زاده  
عبور از ازبکستان 
و رسیدن به روسیه 
۲018. عبور از کره 
جنوبی و رسیدن به 
برزیل ۲014. عبور 
از بحرین و رسیدن به آلمان ۲00۶. 
عبور از استرالیا و رسیدن به فرانسه 
1998 و آرژانتین 1987 و اینک عبور 
از عــراق و رسیدن به قطر ۲0۲۲. این 
داســتــان فــوتــبــال مــا بـــرای حــضــور در 
قله فوتبال جــهــان اســـت. داستانی 
ــی  ــراوان ــا ســخــتــی هــای ف کــه هــمــواره ب
روبه رو بوده است. از حماسه ملبورن 
تــا صــعــود راحـــت امـــروز امــا همیشه 
قــلــب هــا بــــرای ایـــــران تــپــیــده اســـت. 
موفقیت تیم ملی فوتبال همیشه 
مرحم زخــم هــای عمیق مردمی بوده 
که دست از تالش برنداشته اند. امروز 
که در آستانه سریع ترین صعود به 
جام جهانی هستیم باز هم تیم ملی 
داســتــان هــای خــاطــره انگیزی دارد. 
بازگشت تماشاگران پس از مدت ها 
ــازی هــای مــلــی. رویـــارویـــی بــا تیم  در ب
ملی عراق که همیشه حریف سنتی و 
کالسیکی برای ما بوده است. جا ماندن 
مهاجمان اصــلــی تیم ملی بــه دلیل 

کرونا و بوران. 

سردرگمی اسکوچیچ ◾
اسکوچیچ بــه جــز احــمــد نوراللهی، 
سردار آزمون، مجید حسینی و احسان 
حاج صفی که به خاطر کرونا در اختیار 
نخواهد داشــت، اللهیار صیادمنش 
را به دلیل انتقال او به هال سیتی در 
خدمت نـــدارد و نباید فــرامــوش کرد 
برخی بازیکنان نظیر کریم انصاری فرد 
هم با دشواری و سختی به اردو ملحق 
شدند. با ایــن شرایط قطعاً تیم ملی 
تــغــیــیــرات اســاســی در تــرکــیــب خــود 
خــواهــد داشــت.تــیــم ملی در ۶ بــازی 
نخست خود همیشه از زوج دفاعی 
شجاع خــلــیــل زاده و محمدحسین 
ــان استفاده کـــرده، اما  کنعانی زادگـ
این بار به نظر می رسید که کنعانی با 
وجود دعوت، در زمین حضور نخواهد 
داشــت و مجید حسینی جــای او را 
ــتــالی حسینی به  مــی گــیــرد، ولـــی اب
کرونا، معادالت را تغییر داده است. 
با این حال تیم ملی سیاوش یزدانی، 
عـــارف آقــاســی و فــرشــاد فــرجــی را در 
ایــن پست دارد. بــرای سمت راست 
خط دفاعی صــادق محرمی و صالح 
حردانی گزینه اسکوچیچ هستند و 
در سمت چپ میالد محمدی و امید 

نورافکن.
ــاج صــفــی و نــورالــلــهــی،  بــا غــیــبــت حـ

جایگاه سعید عزت اللهی ثابت به نظر 
می رسد و میالد سرلک شانس زیادی 
برای قرارگیری کنار او دارد. وحید امیری 
که در تمام بازی ها فیکس بــوده و 90 
دقیقه به میدان رفته، گزینه سمت 
چپ به شمار مــی رود و علی قلی زاده 
گزینه نخست جناح راســت. ایــن در 
حالی اســت که علیرضا جهانبخش 
کاپیتان سوم تیم ملی، بازیکن قابل 
اعــتــمــاد اسکوچیچ اســـت و سامان 
ــرای حــضــور در  ــدوس نــیــز خـــود را بـ قـ

ترکیب شایسته می داند.
طارمی باتوجه به دشـــواری پیمایش 
مسیر پرتغال - ایــران از ترکیه، بعید 
است که در ترکیب اصلی قرار بگیرد. 
خستگی انصاری فرد و غیبت اللهیار، 
نشان می دهد که شاید کاوه رضایی و 
مهدی قایدی شانس بیشتری داشته 
باشد. اسکوچیچ نام شهاب زاهدی 
را هم در لیست مهاجمان قــرار داده 

است.

ایران -عراق امروز، ساعت 18

سرود صعود بخوان
منهای فوتبال

دختر تنیسور ایران در گرنداسلم جوانان استرالیا:

 حجاب 
بخشی از وجودم است

ــران مـــورد توجه  ــ حــجــاب دخــتــر تنیس بـــاز ای
رسانه های خارجی قرار گرفته و او در واکنش به 
این مسئله عنوان کرد حجاب بخشی از وجودش 
است.مشکات الــزهــرا صفی با یک پــیــروزی و 
دو شکست به کار خود در گرنداسلم جوانان 
استرالیا پایان داد. حضور در این مسابقات این 
شانس را به صفی و البته تنیس ایران داد که در 

سطح جهان مطرح شوند.
با وجود اینکه صفی دیگر در جدول مسابقات 
نیست اما همچنان بازتاب این حضور ادامه 
دارد. یک رسانه اماراتی به بحث پوشش صفی 
پرداخت و نوشت: در یک روز سوزان تابستانی 
استرالیا در پارک ملبورن یک نوجوان مسلمان 
در مسابقات به رقابت پرداخت در حالی که 
پیراهن آستین بلند و شلوار زیر شورت ورزشی 

خود پوشیده بود و روسری به سر داشت. 
او در بازی اول خود در کمتر از 90 دقیقه پیروز 
شد و به دور دوم  مسابقات استرالیا رسید، در 
حالی که در گرمای ملبورن شجاعانه مقاومت 
می کرد.  او اولین بازیکن با حجابی است که در 

یک گرند اسلم شرکت کرده است.
صفی پــس از پــیــروزی بــه شــوخــی گــفــت: من 
خورشید را دوست دارم، اما نه به این اندازه.وی 
افزود: من به این حجاب و این پوشش عادت 
کــرده ام. حجاب بخشی از وجود من است. از 
9 سالگی تا امروز با آن در هر تور و در هر آب و 

هوایی بازی  می کردم.
خبرنگاری که این گفت وگو را انجام داده است، 
ــه نــوشــت: وقــتــی بــه او گفتم مصری  در ادامـ
هستم و بیش از یــک دهــه اســت کــه ورزش 
را در جــهــان عــرب و اســـالم پــوشــش داده ام، 
صــفــی بــالفــاصــلــه لــبــخــنــدی زد و گــفــت: من 
واقــعــاً خوشحالم کــه امـــروز اینجا هستید و 
می توانید وضعیت من را به عنوان یک زن  که 
در خاورمیانه ورزش حــرفــه ای مانند تنیس 

انجام می دهد را درک کنید.
خانواده صفی نقش مهمی در رسیدن او به 
این جایگاه داشتند و کمک کردند که از موانع 
عبور کند. او توضیح داد: حمایت خــانــواده 
به خصوص مــادرم، واقعاً دلیل بزرگی است 
که توانستم به اینجا برسم. او همیشه من 
را هل مــی داد که در  مسابقات شرکت کنم. 
زمــانــی کــه شـــروع بــه بـــازی در تورنمنت های 
فدراسیون جهانی کردم، در هر مسابقه ای که 
شکست می خوردم، مادرم به من فشار می آورد 
و می گفت: تو می توانی بهتر شوی. من واقعاً 
سخت تمرین مــی کــردم. هــر مسابقه ای که 
باختم، واقعاً غم انگیز بود، اما به خودم فشار 
می آوردم تا بهتر شوم و تورنمنت های بیشتری 

بازی کنم.
صفی از نــادال و کریستیانو رونالدو به عنوان 
قهرمانان ورزشــی خــود نــام مــی بــرد.  اولــی را به 
خاطر معرفی او به تنیس و دومی را به خاطر الهام 
بخشیدن به او بــرای نبرد در لحظات سخت، 
قهرمانان ورزشی خود می داند. او گفت: رونالدو 
نیز روزهـــای بسیار سختی را سپری کــرد، من 
داشتم مستند او را تماشا می کردم و واقعاً انگیزه 

داشتم که می توانم این کار را انجام دهم.
ــدار کوتاهی که با  ــادال نیز در واکنش به دی ن
دختر تنیس بــاز ایــران داشــت، گفت: من در 
راهـــرو بــودم و شخصی از مسابقات او را به 
مــن معرفی کــرد و در مــورد حــضــورش در این 
مسابقات توضیحاتی داد. برای من لذت بخش 
ــاره او بیشتر بــدانــم، فکر می کنم  بــود کــه دربـ
داستان او شگفت انگیز است. دیدن بازیکنانی 
از نقاط مختلف جهان، به ویژه نقاطی از جهان 
کــه از نظر تــاریــخــی هــرگــز بازیکنانی در این 

مسابقات نداشته اند، فوق العاده است.

واکنش نادال به الهام بخش بودن برای صفی ◾
رافائل نادال از اینکه الهام بخش دختر تنیس باز 
ایران بوده، بسیار خوشحال است و آن را افتخار 
ــرای خــود مــی دانــد. او ادامـــه داد: فکر  بــزرگــی ب
می کنم دیدن بازیکنی از ایران که اکنون در رده 
سنی نــوجــوانــان اســت و یــک مسابقه را بــرده 
است، فوق العاده است. این یک داستان عالی 
اســت و واقــعــاً از مــالقــات بــا او لــذت بـــردم. اگر 
مسابقه من به او کمک کــرده اســت تا بتواند 
تنیس بازی کند و اکنون در گرنداسلم استرالیا 
باشد، برایم افتخار بزرگی است و برای آن بسیار 

خوشحالم.
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احتمال بازی کردن سردار برای لورکوزن در نیم فصل دوم  ◾
مهاجم ایرانی زنیت که با بایرلورکوزن پیش قرارداد بسته، 
ممکن است در نیم فصل دوم بازی کند. شبکه تلویزیونی 
»اسپورت وان« آلمان خبر داد مدیران لورکوزن تمایل 
دارند مقدمات حضور آزمون در این تیم آلمانی را از همین 
نیم فصل دوم فراهم کنند، برای همین آمــاده پرداخت 
رقمی بین ۲ تا ۳ میلیون یورو به زنیت هستند تا با جدایی 
او در همین پنجره نقل وانتقاالت زمستانی موافقت کنند. 

دروازه بان صنعت نفت در راه پرسپولیس؟  ◾
شنیده می شود احمد گوهری دروازه بان صنعت نفت آبادان 
جدیدترین گزینه سرخپوشان برای حضور در این تیم است 
و حتی این بازیکن در آستانه فسخ قرارداد با تیم خود نیز قرار 
دارد. گوهری در فصل جاری تنها 10 درصد از قرارداد خود 
با صنعت نفت را دریافت کرده و طبق بندی در قراردادش 
در صورت عدم دریافت 50 درصد قــراردادش تا نیم فصل، 

می تواند قرارداد خود با زردپوشان آبادانی را فسخ کند.

کسب سهمیه ورلد گیمز برای نماینده جوجیتسو ایران ◾
بــراســاس اعـــالم فــدراســیــون بین المللی جوجیتسو، 
حبیب رنجبر نماینده وزن 85 کیلوگرم در استایل فایت 
موفق به کسب سهمیه مسابقات ورلــد گیمز ۲0۲۲ 
شد. رنجبر با توجه به کسب مدال طال در مسابقات 
قهرمانی آسیا ۲0۲1 موفق به کسب این سهمیه شد. 
مسابقات ورلد گیمز ۲0۲۲ از تاریخ 1۶ تا ۲۶ تیرماه در 

بیرمنگام آمریکا برگزار خواهد شد.

مدافع سابق تیم ملی، تراکتور را محکوم کرد ◾
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال امــروز احکام 
جدیدی را درباره پرونده های شکایت موجود صادر کرد که 
در یکی از این پرونده ها محمدرضا خانزاده باشگاه تراکتور 
تبریز را محکوم کرده است. در حکم کمیته تعیین وضعیت 
آمده است: »محمدرضا خانزاده از باشگاه تراکتور بابت 
مطالبه یازده میلیارد ریالی شکایت کرد و این باشگاه به 

پرداخت 8 میلیارد و 880 میلیون ریال محکوم شد«.

ــان سابق  حمیدرضا عرب   وحید طالب لو، دروازه بـ
تیم ملی فوتبال ایــران وباشگاه استقالل که اکنون در 
کشورآمریکا روزگار می گذراند درباره بازی امروز تیم ملی 

مقابل تیم ملی فوتبال عراق حرف هایی دارد.
 طالب لو می گوید:» کار صعود به نظر من تمام شده و حتی ممکن 
است با همین 1۶ امتیاز هم به مرحله بعد بریم. به نظر من تیم ملی از 
حاال باید تکلیف خود را برای جام جهانی بداند. باید بدانیم چه طور 
می خواهیم تیم ملی را آماده جام جهانی کنیم. چگونه می خواهیم درآن 
جا بازی کنیم و خیلی مسائل دیگر. باید تالش کنیم بهترین نتایج در 

جام جهانی آینده رقم بخورد«. 
چهره فراموش نشدنی باشگاه استقالل دربــاره اینکه آیا فدراسیون 
باید اسکوچیچ را در تیم ملی حفظ کند، نیز این توضیح را داد: »بحث 
مهمی اســت. ما باید بدانیم درجـــام جهانی چه می خواهیم. اگر 
می خواهیم نگاه کوتاه مدت داشته باشیم باید درباره اش بحث کنیم و 
اگردنبال کار بلند هستیم باید بدانیم که آیا اسکوچیچ برازنده این کار 
هست یا نه. چیزی که تاکنون مشهود بوده، اسکوچیچ عملکرد خوبی 
درتیم ملی داشته و توانسته از این فرصت نهایت بهره را ببرد. کاری که 
ویلموتس نتوانست انجام دهد را اسکوچیچ با همت بازیکنان و انگیزه 
لژیونرها انجام داد . اعتقاد دارم فدراسیون فوتبال باید زودتر تکلیف 
این مربی را مشخص کند. اگر می خواهند با او ادامــه دهند، اعالم 
 کنند واگر نمی خواهند سریع تصمیم گیرند و مربی بزرگ بیاورند«. 
طالب لو درباره وضعیت استقالل نیز این توضیحات را به روزنامه قدس 
می دهد:» استقالل دراین فصل متفاوت ظاهر شده و چهره یک مدعی 
را دارد. این تیم که به دستان سرمربی اش بسته شده و دیگر مشکالت 
فصول اخیر را نــدارد به اعتقاد من یک نیم فصل بسیار سخت را 
پیش رو دارد. استقالل هرگز نباید بازی های باقیمانده را آسان بگیرد. 
با جدیت بازی استقالل را دنبال می کنم ومعتقدم این تیم شایسته 
قهرمانی است، اما رسیدن به این عنوان مستلزم داشتن برنامه مطلوب 
است. البته از ابتدای این فصل شرایط متفاوتی دراستقالل ایجاد 
شد. ما کمتر شاهد تغییرات بودیم و آقای آجورلو به عنوان مدیرعامل 
باشگاه استقالل توانست ثبات و آرامش ایجاد کند. این برای تیم اتفاق 
متفاوتی بود چون درسال های گذشته مدیران تغییرات را حتی تا سطح 
تدارکات تیم هم پایین آورده بودند. امیدوارم که این فضا به استقالل 

کمک کند تا درمسیرقهرمانی باقی بماند«.

طالب لو در گفت و گو با قدس:

 از حاال باید
به فکر جام جهانی باشیم 

گپ

ستارگان ورزش

سینا حسینی   هــمــان طــور کــه پیش بینی 
می شد، سرانجام صبر پرسپولیسی ها لبریز شد و 
آن ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات معوقه خود 
قید حضور در تمرینات را زدند تا به این ترتیب 
سریال تکراری اعتصاب در اردوی سرخ را کلید 
بزنند. در شرایطی که خبر اعتصاب بازیکنان در 
تمرین چهارشنبه و قهر سیدجالل حسینی در 
میان تیترهای نخست خبرگزاری های رسمی 
دیـــده مــی شــد، انتشار خبر استعفای یحیی 
گل محمدی شــوک دوم را به مــدیــران باشگاه 
پرسپولیس وارد کرد تا هــواداران این باشگاه به 
تندی عملکرد تیم مدیریتی تازه وارد را زیر سؤال 
ببرند.بروز این اتفاقات کامالً طبیعی بود؛ چون از 
دو روز قبل زمزمه اعتصاب و تعطیلی تمرینات 
به گوش می رسید، حتی برخی شایعات حکایت 
از استعفای قریب الوقوع سرمربی تیم داشت تا 
شاید به واسطه این تهدیدها مشکل پرداختی 
باشگاه به بازیکنان و کادر فنی مرتفع شود اما 
نبود منابع مالی کافی در این مجموعه سبب 
شد هیچ خبری از واریز پول نشود تا کار به قهر و 

استعفا کشیده شود.
حاال باید دید آیا رضا درویــش و دیگر اعضای 
هیئت مدیره توانایی تأمین منابع کافی برای 
تزریق پول به مجموعه تیم را خواهند داشت یا 
اتفاقات جدیدی در این مجموعه رقم خواهد 
خورد.؟ البته به نظر نمی رسد موضوع کناره گیری 
گل محمدی زیــاد جدی باشد، بلکه وی با این 

ــی بــه تیم  تصمیم بــه دنــبــال ایــجــاد فشار روانـ
مدیریتی است، اما اگر مدیران پرسپولیس فاز 
تقابل با گل محمدی را در پیش گیرند، بعید 
نیست معادالت جدیدی در این باشگاه رخ دهد.
با وجود این، هواداران باشگاه پرسپولیس با انتقاد 
گسترده از وزیر ورزش و جوانان به واسطه انتخاب 
رضا درویش حمالت تندی را به مجموعه مدیران 

وزارت ورزش و جوانان در شبکه های اجتماعی 
پایه ریزی کردند و خواستار بازگشت 
مجید صدری به پرسپولیس شدند. 
هواداران پرسپولیس در فضای مجازی 
غوغایی از هشتگ های حمایتی را 

به راه انداخته اند و سعی دارند با ترند 
کـــردن »یحیی تنها نیست« 

و »یحیی را برگردانید« 
به نوعی ناراحتی خود 
از رضا درویش و از آن 
مهم تر از وزیر ورزش را 

اعالم کنند.
آن هــــــا مــعــتــقــدنــد 
مقصر اصــلــی این 
اتـــفـــاقـــات حمید 
ســجــادی اســت که 
با انتخاب های خود 
در مدیریت باشگاه، 

یحیی گل محمدی را 
وادار به استعفا کرد.

پرسپولیسی ها در فضای مجازی با یکدیگر قول 
و قرار گذاشتند اعتراض خود به مدیریت و وزارت 
ورزش را علنی کنند. اما بعید است وزارت ورزش 
و جوانان پس از گذشت دو هفته قید همکاری با 
درویش را بزند و مدیر مستعفی سابق را دوباره 

روی کار بیاورد.

وضعیت مبهم درویش ◾
البته همزمان با طرح این موضوع عده ای 
دیگر مدعی شدند ممکن اســت همان 
کــاری که بیژن ذوالفقارنسب انجام داد 
و از مسئولیتش در هیئت مــدیــره این 
باشگاه استعفا داد، رضــا درویــش نیز از 
ادامه همکاری با این باشگاه انصراف 
دهــد.شــنــیــده مــی شــود رضا 
درویش نیز از این وضعیت 
ناراضی است و احتمال 
دارد هــمــچــون بیژن 
ذوالـــفـــقـــارنـــســـب 
دســت بــه انتخاب 
عجیبی زده و از 
سمت مدیرعاملی 
باشگاه پرسپولیس 
ــری کــنــد.  ــی ــاره گ ــن ک
شایعه ای که هرچند 
بــســیــار بــعــیــد بـــه نظر 
مــی رســد امــا احــتــمــال آن 

باتوجه به وضعیت این روزهــای پرسپولیس و 
شایعاتی مبنی بر اینکه رضا درویش حق امضا 
ندارد و نامه ها را همچنان مجید صدری امضا 
می کند، زیاد است. به تمام این ها اضافه کنید 
درویش هنوز هیچ انتخاب و انتصابی در باشگاه 
پرسپولیس انجام نداده و همین موضوع تردیدها 
را در مــورد ایــن که آیــا او اصــالً تصمیم دارد در 

باشگاه بماند یا نه چند برابر کرده است.

دردسر خارجی ها ◾
رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس 
از برد یک بر صفر این تیم مقابل فوالد خوزستان 
مدعی شده بود مشکل اوساگونا یکی دو روزه حل 
می شود اما هنوز به دلیل تحریم های ارزی موفق 

به پرداخت آن نشده است.
درویـــش در حالی از پــرداخــت ایــن مبلغ ناکام 
مانده که وکیل آنتونی استوکس دیگر خارجی 
پیشین این تیم هم خواستار دریافت غرامت 
84 هزار دالری به همراه سود سالیانه 5 درصدی 

آن شده است.
نامه ای که پرسپولیسی ها بیم آن را دارند با تأیید 
فیفا تبدیل به معضلی جدید برای ادامه بسته 

ماندن پنجره نقل و انتقاالتی شود.
درصورتی که باشگاه پرسپولیس نتواند طلب او را 
پرداخت کند، با نامه فیفا در چند روز آینده روبه رو 
خواهد شد تا دردسری جدید به دردسرهای رضا 

درویش اضافه شود.

ورزش7

استعفای گل محمدی؛پرسپولیس در وضعیت بغرنج

یحیی تیر خالص را شلیک کرد؟



   قصد ندارم 
نیرو بفرستم  
رئیس جمهور آمریکا 
شامگاه سه شنبه 
در سخنانی گفت 
قصد ندارد نیروهای 
آمریکایی یا ناتو 
را به اوکراین اعزام 
کند. جو بایدن که 
در جمع خبرنگاران 
صحبت می کرد، 
گفت: »تصمیم برای 
قرار دادن نیروها در 
حالت آماده باش باال، 
تحریک آمیز نبوده 
بلکه با هدف اطمینان 
دادن به متحدان 
آمریکاست. اما 
همان طور که گفتم 
اگر وی )والدیمیر 
پوتین( حرکتی کند، 
پیامدهای اقتصادی 
شدیدی به همراه 
خواهد داشت«.

یادداشت

قاب

 »NLAW« آموزش کار با سامانه  دوش پرتاب 
به نیرو های اوکراینی توسط نظامیان انگلیسی 

در  حاشيه

پیام  رمز 
یمنی ها را 
 مقامات 
» اکسپو دبی« 
گرفتند

سخنگوی ارتش یمن که 
به تازگی درباره ناامن بودن 
کشور امارات هشدار 
داده بود، این بار در پیامی 
رمزآلود به نمایشگاه 
»اکسپو دبی« اشاره کرد. 
سرتیپ »یحیی سریع« 
در توییتر خود با هشتگ 
#اکسبو

در اشاره به نمایشگاه 
اکسپو دبی نوشت: 
»در مصاف با ما شاید 
شکست بخوری... 
توصیه می کنیم مقصد 
را تغییر دهید«. همزمان 
با این بیانیه، »نصرالدین 
عامر« معاون وزارت 
اطالع رسانی یمن نیز 
نوشت: »به نظر می رسد 
دبی زیباتر باشد... آیا 
نیروهای ما در اکسپو 
دبی شرکت خواهند 
کرد؟ « کمی بعد از توییت 
مقامات یمنی، صفحه 
رسمی نمایشگاه اکسپو  
 از لغو شدن 
 یک کنسرت 
در 30 ژانویه خبر داد.

معمای خداحافظی حریری
  زیــــــنــــــب یـــــوســـــف ونـــــد
ــل مــنــطــقــه   ــائ ــس  کـــارشـــنـــاس م
سعد الحریری، رئیس جریان المستقبل لبنان در 
بیانیه ای از شرکت نکردن در انتخابات پارلمانی و 
توقف فعالیت سیاسی خود خبر داد. الحریری 
در این بیانیه مسائلی چون نفوذ ایران، سردرگمی 
جامعه بین المللی، شکاف ملی، طایفه گری و 
فرسودگی دولــت را به عنوان دالیــل کناره گیری 
خود از فرایند انتخاباتی و فعالیت سیاسی عنوان 
کرد. اقدام وی می تواند در جامعه ناآرام و بحرانی 
لبنان نتایج چندگانه ای را در پی داشته باشد. برای 
درک این منظور ضروری است اهداف حریری از 
این کناره گیری مورد بررسی قرار گیرد و سپس در 
چارچوب جامعه لبنان بررسی شود که چگونه این 
اقدام می تواند به نتایج پیش بینی شده بینجامد. 
برای این امر باید فاکتورهای مؤثر در پیشبرد روند 
سیاسی لبنان را که شامل قومیت گرایی، احزاب 

رقیب و جامعه بین المللی است بررسی کنیم.
در فاکتور قومی، حریری پس از تــرور پــدر خود 
وظیفه ریاست و هدایت جریان المستقبل لبنان 
را بر عهده گرفت. جریان المستقبل یک بلوک 
 ُسنی قوی و قدرتمندترین بخش جریان ائتالف
 14 مارس است که به شدت در مقابل ایران و در 
مقابل حزب هللا قرار دارد و در طول بحران داخلی 
لبنان نیز بارها در برابر مقاومت و شیعیان قرار 
گرفته است. با توجه به قدرت گسترده خانواده 
حریری و جریان المستقبل، کناره گیری وی از 
این سمت به معنای شکل گیری یک خأل قدرت 
و سردرگمی در اهــل سنت و همچنین جریان 
14 مــارس قلمداد مــی شــود. جریان اهــل سنت 
به صورت ویژه از اقــدام حریری احساس نگرانی 
خواهد کرد؛ چرا که به درستی نمی توان مشخص 
ــرد چــه کسی در جــریــان هــای سیاسی لبنان  ک
از ایــن قــدرت بــرخــوردار اســت که بتواند جایگاه 
سیاسی وی را کــه از اعتبار پــدر خــود و سابقه 
نخست وزیری نیز برخوردار بوده، به عهده بگیرد. 
سایر جــریــان هــای 14 مـــارس نیز کــه وابستگی 
ــران و  شدید به حریری و المستقبل در برابر ای
حزب هللا داشتنه اند احساس مشابهی خواهند 
داشــت. در حوزه احــزاب رقیب نیز با کناره گیری 
حریری و سردرگمی احتمالی جریان اهل سنت 
و 14 مـــارس، جــریــان هــای شیعه و حــزب هللا در 
موقعیت پیچیده ای قرار گرفته اند. پیش قدم شدن 
و افزایش سهم قدرت توسط شیعیان می تواند 
حساسیت را در جامعه اهل سنت بیشتر کند 
و به تشدید رقابت ها بینجامد. از ســوی دیگر 
در صــورت ثبات حریری در کناره گیری، جامعه 
لبنان دچار سردرگمی خواهد شد که عدم ورود 
جریان های شیعه به آن به خودی خود می تواند 
زمینه ساز بحران فقدان قــدرت شــود. در متغیر 
جامعه بین المللی هم تمایلی به قدرت گیری 
شیعیان در لبنان به چشم نمی خورد. محور عبری 
عربی در منطقه و اروپایی ها و آمریکایی ها خواهان 
این هستند جامعه لبنان در وضعیتی قرار گیرد 
که اگر امکان تــوازن میان احــزاب شیعه و سنی 
وجود ندارد، مدیریت صحنه سیاسی، شیعیان 
را به سمت تضعیف شدن حمایت کند. چرا که 
تضعیف جریانی همچون حــزب هللا به معنای 
تضعیف نفوذ ایـــران و در نتیجه کاهش نفوذ 
جمهوری اسالمی است. در مجموع، کناره گیری 
حریری از جریان سیاسی به معنای این است که 

وی اهداف ویژه برای لبنان در سر دارد. 
در پی ایــن اقـــدام، او می تواند از حساسیت و 
نگرانی اهل سنت و غیرشیعیان برای افزایش 
قــدرت خــود استفاده کــرده و بــرای بازگشت به 
صحنه سیاسی درخــواســت افــزایــش قــدرت 
خود در بلوک سیاسی 14 مــارس را طرح کند. 
همچنین احزاب موجود را به سمت سنگربندی 
سخت تر در برابر شیعیان و حــزب هللا دعوت 
نماید. از سوی دیگر فرو بردن جامعه لبنان در 
بحران، وزن سیاسی او را حتی برای جریان های 
رقیب که خواهان ثبات در لبنان هستند افزایش 
می دهد چرا که حزب هللا لبنان نیز تمایلی برای 
درگیر ساختن خود در یک بحران طوالنی مدت 

و جنگ داخلی قدرت ندارد. 
در نهایت اینکه نــگــرانــی جامعه بین الملل 
درزمینه قدرت گیری ایــران و حــزب هللا آن هــا را 
وامی دارد نرمش بیشتری در برابر حریری برای 
کاهش فشارهای اقتصادی لبنان نشان دهند. 
بــه ویــژه اینکه در حــال حاضر لبنان به شدت 
درگیر بحران سوخت و انرژی و بحران اقتصادی 
است. تحلیل شرایط لبنان ما را به این نتیجه 
می رساند که در نهایت حریری به دنبال این 
است جذابیت خود را برای جریان های سیاسی 
نزدیک به خود و جامعه بین المللی افزایش داده 
و با ایجاد نگرانی نسبت به بحران در لبنان، به 
قدرت خود بیفزاید. حریری در صورت موفقیت 
در ایجاد جذابیت برای حضور خود می تواند با 
قدرت بیشتر و پشتوانه محکم تری به عرصه 

سیاست در لبنان بازگردد.
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خبر

فــرمــانــده ستاد عملیات الحشدالشعبی 
در »االنــــبــــار«، نـــیـــروهـــای مــســتــشــاری و 
اطالعاتی آمریکا را خطرناک تر از نیروهای 
نــظــامــی آن خـــوانـــد. »قــاســم مــصــلــح« در 
ــعــهــد« اعـــالم  گــفــت وگــویــی بـــا شــبــکــه »ال
کــــرد: تـــا زمـــانـــی کـــه الــحــشــدالــشــعــبــی در 
 عـــراق اســـت داعـــش در ایـــن کــشــور تــکــرار 

نخواهد شد. 
ــفــــت: ورود فــــــراری هــــــای زنـــــدان  ــ وی گ
الحسکه ســوریــه بــه عـــراق آســـان نیست. 
ــرای  ــ ــر امـــنـــیـــتـــی الزم ب ــیـ ــدابـ ــا تـــمـــام تـ ــ م
جلوگیری از ورود تــروریــســت هــا بــه عــراق 
ــاذ کــــرده ایــــم. هــمــاهــنــگــی خــوبــی  ــخـ را اتـ
ــوری  ــرف سـ ــی و طــ ــراقـ  مـــیـــان نـــیـــروهـــای عـ

وجود دارد. 
المصلح ادامه داد: همه از جمله عشایر و 
نیروهای امنیتی بــرای جلوگیری از تجربه 

تلخ ۲014 آماده هستند. همکاری امنیتی 
خــوبــی مــیــان نــیــروهــای الحشدالشعبی و 
اهالی االنبار وجــود دارد. وی ضمن اعالم 
اینکه الحشد یک سیستم اطالعاتی قوی 
دارد، تأکید کــرد: الحشدالشعبی امــروز 
نــیــرویــی ایــدئــولــوژیــک اســت کــه می تواند 
وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهد. 

ــت: نـــیـــروهـــای  ــفـ ــح در ادامـــــــه گـ ــمــصــل ال
ــلــی بــیــش از یـــک بــار  ــمــل ــیــن ال ائـــتـــالف ب
نــیــروهــای امنیتی مــا را هــدف گرفته اند و 
پهپادها همیشه بــر فـــراز نــیــروهــای مــا در 
حال پروازند. تا زمانی که پــرواز پهپادهای 
مــا ممنوع بــاشــد تسلط بــر منطقه غربی 
مــیــســر نــمــی شــود. وی در پـــایـــان افــــزود: 
نیروهای اطالعاتی و مستشاری آمریکایی 
 خطرناک تر از نیروهای نظامی ایــن کشور 

در عراق هستند.

جهان

به دنبال انتقادهای شدید دو سیاستمدار 
حــزب مخالف دولـــت ترکیه در یــک برنامه 
تلویزیونی، رئــیــس جمهور ترکیه از ایــن دو 
ــارس، رجــب طیب  ــزارش ف شکایت کــرد. به گ
اردوغان این دو سیاستمدار را به جرم ارتکاب 
توهین به خود در جریان یک برنامه تلویزیونی 
که منجر به دستگیری یک روزنامه نگار شد، 

متهم کرده است. 
اردوغــــــان شــکــایــات خـــود را عــلــیــه »انــگــیــن 
اوزکـــوچ« معاون رئیس حــزب جمهوری خواه 
خلق و »آیــکــوت اردوغـــدو« نماینده مجلس 
کــه از جمله مــیــهــمــانــان بــرنــامــه تلویزیونی 
در 14 ژانــویــه بــه هــمــراه روزنــامــه نــگــار مشهور 
ــان، این  بــودنــد، بــه ثبت رســانــد. وکیل اردوغــ
 شکایت ها را بــه دفتر دادســتــانــی کــل آنکارا 

تسلیم کرده است. 
در این شکایت نامه ها آمده: این سیاستمداران 
در طول برنامه از محدودیت های آزادی بیان 
فراتر رفته و با تهمت و توهین، به شخصیت 
اردوغــان حمله کردند. سیاستمداران در این 
برنامه از اردوغـــان در زمینه های مختلف، از 
مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی گرفته 
تا سرکوب آزادی بیان توسط دولت او، انتقاد 

کردند.
جــرم توهین به رئیس  جمهور در ترکیه یک 
تــا چهار ســال حبس دارد. اردوغـــان از زمــان 

تصدی ریاست جمهوری در سال ۲014 بارها 
بــه بهانه توهین بــه خـــود، از افـــراد مختلف 
شکایت کرده و آن ها را به زندان انداخته است. 
رئیس  جمهور ترکیه به تازگی در یک سخنرانی 

ــت  ــفــان دولـ ــفــت در صـــورتـــی کـــه مــخــال گ
بـــرای اعــتــراض بــه خــیــابــان هــا بیایند، 

 حــامــیــان او درس بـــزرگـــی بـــه آن هـــا 
خواهند داد. 

ــان در نشست حـــزب حاکم  ــ اردوغـ
AKP( گفت  ــوســعــه ) ــت و ت ــدالـ عـ
حامیان او با مخالفان همان برخوردی 
 را خواهند داشـــت کــه بــا کودتاچیان

 1۵ جوالی سال ۲01۶ داشتند. او مدعی 
است احزاب اپوزیسیون فقط در آستانه 

انتخابات با مــردم در ارتــبــاط هستند 
ــق رأی کسب  ــن طــری ــدی تـــا ب

کنند و سپس آن هــا را 
فراموش می کنند. 

وی در عین حال 
بـــارهـــا از حــزب 
خــود بــه خاطر 
ارتباط نزدیک 
بـــــــــا مـــــــــــردم، 
گــــــوش دادن 
ــه مــشــکــالت  بـ
آن هـــــــــــــــــــــا و 

یافتن راه حل تمجید کــرده اســت. بر اساس 
نظرسنجی یــک مرکز تحقیقاتی در ترکیه، 
ــــن کــشــور بـــر ایــن  ۶0درصــــــد شـــهـــرونـــدان ای
بــاورنــد سیستم ریاست جمهوری در ترکیه 
ــر اســاس  نــامــوفــق اســـت. ب
ــظــرســنــجــی در  ایـــــن ن
 ۸1 ۲0 اســــتــــان از 
استان ترکیه، تنها 
ــد از  ــ ۲4.3 درصــ
پــاســخ دهــنــدگــان 
گــفــتــنــد ریـــاســـت 
جـــمـــهـــوری تــرکــیــه 

موفق بوده است.

گزارش گزارش 

 شکایت اردوغان از دو سیاستمدار منتقد 
در یک برنامه تلویزیونی

»رجب«
نازک نارنجی!

عــلــوی پــــس از 
ــه تــنــش با  ســه دهـ
دالیـــلـــی عــجــیــب و 
غــریــب، عربستان 
و تــایــلــنــد حرکتی 
جـــدی در راســتــای 
عادی سازی روابط خود شکل دادند. 
به گزارش فارس، نخست وزیر تایلند 
ــــاض پایتخت  ی روز گــذشــتــه وارد ر
ســـعـــودی شــــد. خـــبـــرگـــزاری رســمــی 
عربستان سعودی )واس(، خبر داد: 
محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور 
در مراسمی رسمی از »پرایوت چان 
او چا« در کاخ »الیمامه« استقبال 
کرده است. آن طــور که منابع رسمی 
سعودی گفته اند، ولیعهد این کشور و 
نخست وزیر تایلند در راستای منافع 
دو کشور دوســت دربـــاره بسیاری از 

مسائل بحث و تبادل نظر کرده اند.
ــا، شــبــکــه خــبــری  ــ ــت در هــمــیــن راســ
»ســـــــی ان ان« در گـــزارشـــی بـــه ایــن 
ــوشـــت: سفر  ــدار پـــرداخـــت و نـ ــ ــ دی
نخست وزیر تایلند از تــالش ریاض 

بـــرای فــراهــم کـــردن فــضــای بازگشت 
 روابـــــط دو کــشــور حــکــایــت دارد و 
چه بسا ترکیب هیئت تایلندی که 
ــر کار  ــر انـــرژی و وزی وزیــرخــارجــه، وزی
ــاردار ســفــارت تایلند  ــ و همچنین ک
در آن حضور داشتند، موضوعات 
مورد گفت و گوی بانکوک با مقامات 
سعودی را روشن کند. ساعاتی پس 
از آن، خــبــرگــزاری رسمی عربستان 
گزارش داد دو کشور بر از سر گرفتن 
روابط دیپلماتیک خود توافق کرده اند 
 و در آیـــنـــده نـــزدیـــک تـــبـــادل سفیر 

خواهند داشت.
روابــط بانکوک و ریــاض پس از آنکه 
یــک کــارگــر تایلندی در ســال 1۹۸۹ 
ــقــیــمــتــی بـــه وزن   ســـنـــگ هـــای گــران
۹0 کیلوگرم را از کاخ شاهزاده »فیصل 
بــن فهد بــن عبدالعزیز آل ســعــود« 
ــاچــاق کــرد،  ــه کــشــورش ق ــد و ب ــ دزدی
ــد. در مــیــان جــواهــرات  متشنج شـ
سرقتی که ارزش آن ها ۲0میلیون دالر 
برآورد می شود، یک الماس آبی رنگ 
۵0 قیراطی وجود داشت که هنوز از 

تایلند پــس گرفته نشده اســت. در 
پی ایــن بــحــران، 1۸ نفر از جمله سه 
دیپلمات سعودی که در قالب یک 
هیئت رسمی برای پس گرفتن اشیای 
دزدیــده شده به بانکوک رفته بودند 
و همچنین یک بــازرگــان سعودی به 
نام »محمد الرویلی« که مقیم تایلند 
بود کشته شدند. آل سعود از دولت 
تایلند خواسته بود جواهرات را به این 
کشور بازگرداند، اما بعدها مشخص 
شد آنچه به این کشور فرستاده شده، 
تقلبی بوده و الماس آبی همچنان به 

عربستان بازگردانده نشده است. 
ــحــران، ریــاض  هــمــزمــان بــا تشدید ب
روابط خود را با بانکوک قطع و مجوز 
ده ها هزار کارگر تایلندی مشغول به 
کــار در ایــن کشور را لغو کــرد. دولت 
تایلند در زمینه پرونده کشته شدن 
بــازرگــان سعودی چند افسر را برای 
محاکمه معرفی کرد که البته از آن ها 
رفع اتهام شد و در آن زمان، سعودی 
ادعــا کــرد بانکوک بــه ایــن پــرونــده به 

اندازه کافی اهتمام نداشته است.

نامزد راست افراطی فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 
برنامه های خود اعالم کرده پوشیدن حجاب و ساخت مسجد را در فرانسه 
ممنوع خواهد کرد. »اریک زمور« که برنامه خود را از طریق توییتر منتشر کرده، 
اعالم کرد: پوشیدن هرگونه لباسی که نشان دهنده اسالم باشد  -از جمله 
حجاب- در اماکن عمومی ممنوع خواهد شد. همچنین ساخت مسجد و 
گلدسته نیز در صورت پیروزی زمور در انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه 
ممنوع می شود. زمور همچنین تهدید کرده فعالیت تمامی گروه های اسالمی 
در فرانسه ممنوع می شود. به گزارش فارس، وی پیشتر نیز در گفت وگو با 
شبکه »فرانس ۲« گفته بود در صورتی که به پست ریاست جمهوری فرانسه 
برسد، مسلمانان را از گذاشتن نام »محمد« بر فرزندانشان ممنوع خواهد 
کرد. این نامزد راست افراطی افزوده چارچوب هایی را برای نام گذاری فرزندان 

مسلمانان در فرانسه وضع خواهد کرد.
اریک زمور که ۵۸ سال دارد در حال حاضر در رقابت با »مارین لوپن« برای 
نامزد شدن از طرف جناح راست افراطی در فرانسه است. برخی نظرسنجی ها 
نشان می دهد زمور از مارین لوپن پیشی گرفته و این احتمال وجود دارد که 
رقیب »امانوئل مکرون« در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه باشد. 
البته اقدامات اسالم هراسانه دولت فرانسه علیه مسلمانان در سال های اخیر 

روندی فزاینده داشته است.
اقدامات حکومتی علیه مسلمانان ساکن اروپــا و به خصوص فرانسه که 
به عنوان ادعایی مهد آزادی شناخته می شود، سابقه دار است. »جرالد 
 دارمــانــان« وزیــر کشور فرانسه چندی پیش خبر داده بــود در دوره اخیر
 ۲1 مسجد در این کشور بسته شده است. شورای اروپا نیز به تازگی مجبور 
شده تبلیغات خود در شبکه های اجتماعی را که طی آن احترام به حق زنان 
مسلمان در پوشیدن حجاب را تشویق کرده، حذف کند. این اقدام شورای 
اروپا در پی اعتراض فرانسه صورت گرفت و یکی از آخرین گام ها در مسیر 
فشار اروپا بر زنان مسلمان با حجاب به شمار می آید. فرانسوی ها هم همواره 
به قوانین خود افتخار می کنند و آن را امتداد طبیعی انقالب فرانسه می دانند 
تا این کشور به سرزمینی تبدیل شود که آزادی و برابری در آن فراگیر خواهد 
بود. اما قوانینی که فرانسوی ها به تقدیس آن می پردازند، به ابــزاری برای 
تبعیض و تحقیر دیگران به خصوص مسلمانان تبدیل شده است. در 1۵ 
جوالی سال گذشته میالدی نیز دادگاه اروپا که مقر آن لوکزامبورگ بوده، 
قطعنامه ای را صادر کرد که بر اساس آن، پوشیدن حجاب اسالمی در محل 
کار ممنوع و تأکید شده این تصمیم هیچ گونه تبعیض ضد اقلیت مسلمانان 

در اروپا به شمار نمی آید.

نامزد ریاست جمهوری فرانسه: حجاب و ساخت مسجد را ممنوع می کنم

خط و نشان برای آزادی 

گزارش

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

سردبیر:
امیر سعادتی

 رحلت آیت اهلل طباطبائی، نسخه شناس و مورخ
سید عبدالعزیز طباطبائی یزدی مشهور به محقق 
طباطبایی و آقا عزیز، کتاب شناس، نسخه شناس و 

صاحب نظر شیعه در علم تاریخ، رجال و تراجم بود. 
تسلط وی در علوم تخصصی خود به حدی بود که 

عنوان »محقق طباطبائی« را در محافل علمی به خود 
اختصاص داد. سید عبدالعزیز پس از عمری مجاهدت 

 به علت نارسایی قلبی هفتم بهمن ۱۳۷۴ درگذشت 
و در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر

12:17

05:41

اذان مغرب

17:46

غروب خورشيد

17:26
 نیمه شب شرعی

23:34
طلوع فردا

07:07

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر

11:44

05:09

اذان مغرب

17:12

غروب خورشيد

16:52
 نیمه شب شرعی

23:00
طلوع فردا

06:36
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خطر مستشاران بیشتر از نظامیان
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