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سرمقاله هفته :تبریک می گویم به فردوسی قدری
روزنامه جاناکانتا ،چاپ داکا 3 ،سپتامبر :دکتر فردوسی قدری ،میکروبیولوژیست برجسته بنگالد
جایزه مگسایسی  Magsaysayرا که به "نوبل آسیا" معروف است ،دریافت کرد .او یک دانشمند
برجسته بیماریهای اسهالی ( )ICDDRBدر داکا است .با خانم قدری 12 ،نفر از بنگالد

این جایزه

را دریافت کردند .این جایزه به نام رامون مگسایسی ،رئیس جمهور پیشین فیلیپین ،به دلیل
دستاوردهای منحصر به فرد در تحقیقات نامگذاری شده است)ICDDRB(.
دکتر فردوسی قدری دانشمندی موفق در مرکز بین المللی تحقیقات اسهال( )ICDDRBدر بنگالد
است .نه تنها آموز

صحیح  ،بلکه هوشیاری و فداکاری او نیز بسیار مورد توجه است .او همچنین

عضو شورای مشورتی علمی سازمان جهانی بهداشت در مورد واکسن ها بود .او همچنین روی کشف
واکسن کووید  19-کار کرد .همچنین نقش او در ایجاد واکسن تیفوئید برای نوزادان و افراد مسن
قابل توجه است .مهمترین ابتکار تحقیقاتی منحصر به فرد او واکسیناسیون خوراکی است.
از سال  2017تا  ،2020کار فرامو

نشدنی دکتر قدری به عنوان رئیس تیم متخصصان واکسن

در اردوگاه روهینگیا در کاکسِس بازار ،فرصتی منحصر به فرد برای واکسیناسیون میلیون ها پناهنده
فراهم کرد .این نیز یکی از دستاوردهای بزرگ وی است که چیزی کمتر از کسب جایزه ندارد .ما به
این دانشمند بزرگ برای کسب چنین جایزه بین المللی تبریک می گوییم/.
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سفیر ایاالت متحده با رئیس ستاد ارتش دیدار کرد
روزنامه ایندیپندنت ،چاپ داکا 10 ،سپتامبر :رابرت ارل میلر ،سفیر ایاالت متحده در داکا ،با ژنرال
اس ام شفیع الدین احمد ،فرمانده ستاد ارتش دیدار کرد .این اطالعات پنجشنبه شب در بیانیه
مطبوعاتی امضا شده توسط راشد العالم خان ،دستیار مدیر روابط عمومی بین بخشهای مختلف ارتش
بنگالد ( ،)ISPRداده شد.

به گزار

آی اس پی آر ،در این مالقات ،آنها با موضوعات مختلف مربوط به روابط خوب موجود و

رو به پیشرفت بین ارتش دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند .پیش از این ،ژنرال اس ام
شفیع الدین احمد ،فرمانده ارتش روز چهارشنبه پس از یک سفر رسمی به هند به کشور بازگشت.
روز بعد ،پنجشنبه ،او در پادگان داکا مشغول فعالیتهای زیادی بود .به گفته آی اس پی آر ،فرمانده
ارتش دیروز در چندین رویداد شرکت کرد/.
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وزیر مشاوردر امور خارجه :برای به رسمیت شناختن دولت افغانستان عجله نمی
کنیم
روزنامه انقالب ،چاپ داکا 8 ،سپتامبر :شهریار عالم ،وزیر مشاور امور خارجه گفت که بنگالد
حال حاضر دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت نمی شناسد .بنگالد

در

نمی خواهد در

این زمینه عجله کند .وی روز چهارشنبه این اظهارات را در باره آخرین تحوالت افغانستان به ویژه
تشکیل دولت موقت طالبان در این کشور بیان کرد.

شهریار عالم گفت" :ما در حال حاضر به فکر به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان نیستیم.
زیرا ،این دولت موقت آنها است .ما منتظر یک دولت دائمی هستیم .در این زمینه ،ما از نزدیک
وضعیت را زیر نظر داریم .داکا سیاست طالبان را در مورد برخی مسائل اساسی از جمله حقوق زنان
تحت نظر دارد .با این حال ،اگر ابتکارات چند جانبه مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای
به رسمیت شناختن این کشور انجام شود ،از حمایت داکا نیز برخوردار خواهد شد/.
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سکوت باورنکردنی در سفارت افغانستان در داکا
روزنامه ایندیپندنت ،چاپ داکا 4 ،سپتامبر :سکوت باورنکردنی در سفارت افغانستان در داکا حاکم
است .گویی تاریکی مطلق بر آن مجموعه دیپلماتیک در منطقه باریدارا فرود آمده است .افغانستان
از ماه آوریل در داکا سفیر نداشته است .مسئولیت رئیس مأموریت بر دو

یک دیپلمات در سطح

نفر دوم است .شاه ولی نصیری ،کاردار سفارت همه کاره است! او سالها در داکا بوده است .در حال
حاضر دو کارمند افغان او را همراهی می کنند .وارونه شدن حکوت افغانستان بر فعالیت آنها نیز
تأثیر گذاشته است .یک مقام ارشد وزارت خارجه که مسئول مراقبت از افغانستان است ،گفت که
تال

های متعددی برای گفتگو با کاردار افغانستان در داکا برای اطالع از اتباع بنگالدشی که در

این کشور به دلیل وضعیت وخیم گرفتار شده اند ،صورت گرفته است .اما کاردارموقت گوشی را
برنداشت و خود هم تماس نگرفت .مقامات وزارت خارجه می گویند که پس از سقوط دولت اشرف
غنی در اثر تصرف کابل توسط طالبان ،سفرای افغانستان در اروپا ،ایاالت متحده و خاورمیانه به طور
مختصر کشورهای میزبان را از اوضاع افغانستان مطلع کرده اند .آنها دولت میزبان و جامعه دیپلماتیک
را از بدتر شدن وضعیت ،دولت و شهروندان مطلع کرده اند .اما کاردار افغانستان در داکا اصال فعال
بنوده و هنوز هم فعال نشده است .حتی وی اطالع رسانی در باره وضعیت افغانستان به وزارت امور
خارجه بنگالد

را نیز ضروری ندانست .الزم به ذکر است که ما با ارسال پیام به شماره واتس اپ

برای گفتگو با شاه ولی نصیری ،کاردار ،در مورد وضعیت افغانستان و فعالیتهای سفارت ،درخواست
مالقات کرده ایم .اما تا زمان نگار

این گزار

پاسخی دریافت نشده است/.
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وبینار بین المللی :با بیدار کردن فرهنگی بنگالی باید با فرهنگ طالبان مقاومت
کرد
روزنامه شاماکال 8 ،سپتامبر :بنگالی ها فرهنگ خاص خود را دارند .این فرهنگ با هیچ فرهنگ
دیگری در تعارض نیست .با این حال ،اگر فرهنگ طالبان می خواهد در این کشور برجسته شود،
باید از طریق بیداری فرهنگی بومی با آن مقابله کرد .اینها سخنان شخصیتهای فرهنگی در وبینار
بین المللی تحت عنوان "جنبش فرهنگی علیه بنیادگرایی" در روز چهارشنبه بود.

شهریار کبیر ،سخنران اصلی این مراسم گفت" :اگر ما در برابر نفوذ فرهنگی طالبان در بنگالد
سکوالر ،مقاومت نکنیم ،ممکن است روزی وضعیت ما مانند افغانستان شود« ".منورنجان گوشال»
موسیقیدان گفت" :فعالیتهای فرهنگی بی وقفه فعاالن فرهنگی می تواند نقش موثر ی در خنثی
سازی تالشهای شیطنت آمیز بنیادگرایان داشته باشد .تنها در این صورت است که انقالب فرهنگی
با سرعت خود

به سوی هدف خود پیش می رود و نفوذ فرهنگی طالبان در بنگالد

اثر نمی

نماید" جنت فردوسی ،موسیقیدان گفت" :اگر استفاده از دین در سیاست ممنوع شود ،می توان
جامعه ای اومانیستی ایجاد کرد ".اسداهلل سرکار ،روزنامه نگار گفت" :ملت با فرهنگ خود هدایت
می شود .تنها فرهنگ می تواند در مقابل بنیادگرایی مقاومت کند/".
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شرکت والتون به کشورهای اروپایی تلویزیون صادر می کند
روزنامه نیو اج ،چاپ داکا 3 ،سپتامبر :شرکت الکترونیک بنگالد
را برای صادرات تلویزیون به ارز

والتون ( )Waltonسفار

نهایی

 2.4میلیون دالر از چندین کشور اروپایی در نزدیکی کریسمس

دریافت کرده است که در این ماه باید به اروپا تحویل داده شود .به این مناسبت برنامه جشن با
عنوان " 2.4میلیون دالر صادرات تلویزیونی به اروپا در یک روز" در دفتر شرکت والتون در پایتخت
برگزار شد.

بر اساس این گزار  ،والتون در  1سپتامبر سفار

صادرات تلویزیون به آلمان ،یونان ،کرواسی،

رومانی و لهستان را در ارتباط با جشن کریسمس دریافت کرد که رکورد جدیدی در بخش صادرات
تلویزیون کشور است .در این مراسم گفته شد که صادرات تلویزیون والتون به اروپا از سال 2019
آغاز شد و در دو سال گذشته تلویزیون به ارز

حدود  3میلیون دالر به این قاره صادر شدکه این

موفقیت غیر منتظره است .شرکت والتون تاکنون تلویزیون هایی با برچسب "ساخت بنگالد " را
از طریق بیش از  100شریک تجاری به بیش از  35کشور جهان صادر کرده است/.
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موسسات آموزشی از  12سپتامبر بازگشایی می شوند
روزنامه انقالب ،چاپ داکا 5 ،سپتامبر :پس از یک سال و نیم تعطیل سر انجام مدارس و دانشکده
های کشور از روز یکشنبه  12سپتامبر بازگشایی می شوند .دکتر دیپو مانی ،وزیر آموز

و پرور

بعد از ظهر یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه بین وزیران این اعالمیه را بیان کرد.
وزیر گفت که دولت دستورالعمل هایی را برای بازگشایی موسسات آموزشی ارائه کرده است که باید
رعایت شود .داوطلبان امتحان [ SSCامتحان سراسری کالس دهم] و [ HSCامتحان سراسری کالس
دوازدهم] از روز بازگشایی هر روز به کالس می آیند .دانش آموزان کالس پنجم نیز هر روز سر
کالس حاضر می شوند .اما دانش آموزان سایر کالسها در حال حاضر یک روز در هفته به کالس می
آیند .بعداً با نظارت بر وضعیت ،تعداد روزها برای آنها افزایش می یابد .در صورت امکان ،تمام کالسها
کامالً عادی خواهد شد .او گفت به همین ترتیب ابتدا مدت زمان فعالیت های کالس کمتر خواهد
بود .به تدریج این تایم افزایش می یابد و به حالت عادی باز می گردد.
وزیر آموز

و پرور

گفت هیچ معلم ،دانش آموز ،افسر-کارمند نمی تواند بدون ماسک وارد

موسسات آموزشی شود .این امر مقامات موسسات مربوطه تضمین می کند .همچنین اطمینان از
حفظ فاصله اجتماعی در کالس درس بسیار مهم است .کل وضعیت توسط وزارتخانه نظارت خواهد
شد .قابل ذکر است 16 ،مارس  2020آخرین روز فعالیت مدارس کشور بود یعنی پس از یک سال
نیم موسسات آموزشی مجددا فعالیت خود را آغاز می کنند/.
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وزیر بهداشت :واکسن فایزر-مدرنا به دانش آموزان  12تا  18ساله تزریق می
شود
روزنامه جاناکانتا ،چاپ داکا 4 ،سپتامبر :دولت بنگالد

تصمیم گرفت تمام دانش آموزان باالی 12

سال را زیر پوشش واکیسناسیون کرونا در بیاورد .زاهد مالک ،وزیر بهداشت و رفاه خانواده با اعالم
این خبر گفت :به دانش آموزان زیر  18سال واکسن های فایزر و مدرنا داده می شود.

وی گفت" :طبق دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی ،واکسیناسیون دانش آموزان مدرسه و
دبیرستان به سن بستگی دارد .اگر دانش آموز باالی  18سال سن داشته باشد ،می توان هر واکسنی
تزریق کرد .با این حال ،در کشورهای توسعه یافته دانش آموزانی که سن آنها باالی  12سال اما زیر
 18سال است واکسن های فایزر و مدرنا تزریق می شود .ما در کشور در واکسینه کردن دانش
آموزان طبق دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی عمل می
وزیر گفت" :بیش از  80درصد از دانشجویانی که در آموز

کنیم".

پزشکی مشغول به کار هستند واکسینه

شده اند .سایر دانشجویان نیز واکسینه می شوند .همه دانشجویان کشور به صورت مرحله ای واکسینه
می شوند/.
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کارگاه ماهانه مرکز ای ام کی و مرکز خالقیت کودک محور برای نقاشان جوان
روزنامه ایندیپندنت ،چاپ داکا 2 ،سپتامبر :مرکز ای ام کی ( )EMK Centerو مرکز خالقیت
کودک محور «فور سی» ( )Child Centric Creative Center- 4Cیک کارگاه مجازی یک ماهه
را برای تصویرسازی کتاب های تصویری کودکان سازماندهی می کنند .این کارگاه از  18سپتامبر
آغاز می شود .احسن حبیب ،سردبیر مجله کاریکاتور محور "دیوانه" و شابیاشاچی هاجرا ،هنرمند
جلد کتاب مهمان اصلی این کارگاه خواهند بود.

به گفته برگزارکنندگان ،اهمیت کتاب های تصویری کودکان در سراسر جهان مورد توجه قرار دارد.
تزئین اینگونه کتب تصویری نه تنها یک مهارت بلکه یک کار خالقانه است .علیرغم عالقه زیاد به
این کار ،بسیاری از افراد حتی نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند .اساساً این کارگاه به آنها
راهکارهای الزم را یاد می دهد .در پایان کارگاه شرکت کنندگان گواهی مجازی دریافت می کنند.
تصاویری با نام در مجله ها منتشر می شود" .فورسی" همچنین در پایان کارگاه بین ناشران و شرکت
کنندگان ارتباط برقرار می کند.

لینک برای ثبت نامhttps://forms.gle/t7ohW4h85ykrqsi78:
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تحلیل نمایندگی فرهنگی :
-دولت بنگالد

با دقت بسیار باال تحوالت افغانستان را رصد می نماید .دلیل آنهم این است که

نگران الگو گیری جریانات اسالمی مخالف دولت بنگالد

از مدل به قدرت رسیدن طالبان است .از

این رو نه تنها در به رسمیت شناختن دولت طالبانی افغانستان عجله ای ندارد؛ بلکه منتظر فرصتی
است تا با تبعیت از جامعه جهانی از به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان خودداری نماید.
-دولت بنگالد

نهایتا بعد از یک سال و نیم تعطیلی مدارس به دلیل شیوع کرونا  ,از روز گذشته

(یکشنبه  21شهریورماه ) رسما اجازه بازگشایی مدارس را صادر کرد .این کشور تاکنون  28میلیون
دوز واکسن زده است و طبق برنامه زمان بندی شده و اعالمی در نظر دارد تا دانش آموزان را نیز به
تدریج با واکسن های فایزر و مدرنا واکسینه نماید .از این رو ( غیر از دانش آموزان کالس پنجم و
دوازدهم که باید هر روز در مدرسه و سر کالسهای درس حاضر شوند در سایر مقاطع؛ دانش آموزان
فعال فقط هفته ای یک روز به مدرسه می روند که به تدریج ( و با کامل شدن روند واکسیناسیون )
افزایش خواهد یافت.
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